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كلمة معالي وزير 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
م. عبدالله عامر السواحه

علــى  مــر  اختبــار  أصعــب  فــي 
ســنة  التســعين  فــي  البشــرية 
التقنــي  التحــول  أثبــت  الماضيــة، 
الشــريان  بمثابــة  أنــه  والرقمــي 
وســامة  صحــة  علــى  للمحافظــة 
المجتمــع، والعصــب الرئيــس لدعم 
األعمــال. واســتمرارية  االقتصــاد 
ــا  ــادة »أيده ــن القي ــم وتمكي وبدع
المملكــة  اســتجابة  فاقــت  اللــه« 
لهــذه التحديــات كافــة التوقعــات، 
مرتكــزة علــى قيــم أصيلــة وضعــت 
»اإلنســان أواًل« مــن خــال االعتمــاد 

علــى التقنيــة والتحــول الرقمــي.

وشــاهدنا ذلــك بشــكل واضــح فــي التحــول 

الرقميــة  الصحــة  وتطبيقــات  حلــول  نحــو 

ــات  ــن الجه ــن %94 م ــر م ــل أكث ــي عم وف

ــاءة  ــكل كف ــد ب ــن ُبع ــاع ع ــة والقط الحكومي

واقتــدار. كمــا أن الجيــل القــادم مــن أبنائنــا 

عبــر  التعليميــة  رحلتهــم  واصلــوا  وبناتنــا 

منصــات التعليــم عــن بعــد. 

والــذي  الرقمــي  االقتصــاد  إلــى  وانتقــااًل 

كان بمثابــة طــوق النجــاة خصوصــًا للمنشــآت 

الصغيــرة والمتوســطة، شــهدت المملكــة 

اإللكترونيــة  التجــارة  فــي  نوعيــًا  نمــوًا 

ونمــاذج الخدمــات المقدمــة رقميــًا مــن قبــل 

رواد ورائــدات األعمــال الســعوديين، والتــي 

ــة  ــات الرقمي ــع المدفوع ــاًل م ــكلت تكام ش

ســاهمت بنهايــة 2020 إلــى ارتفــاع نســبة 

المجتمــع  فــي  النقديــة  غيــر  المدفوعــات 

ــر. ــكل كبي بش

وفــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه شــبكات 

العالــم  حــول  التحتيــة  والبنيــة  االتصــاالت 

ــة  ــي المملك ــا ف ــت قصتن ــاًل، كان ــًا هائ ضغط

نوعيــة  قفــزات  وحققنــا  بــل  مختلفــة، 

مــن  عــدد  فــي  الدوليــة  المؤشــرات  فــي 

الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  المجــاالت، ففــي 

أنهــت المملكــة عــام 2020 فــي المركــز 

ــل  ــات الجي ــودة خدم ــرعة وج ــن س األول ضم

العشــرة  المراكــز  ضمــن  ومــن  الخامــس، 

األنترنــت  ســرعات  فــي  عالميــًا  األولــى 

المتنقــل، وأثمــرت جهــود تنميــة القــدرات 

لشــباب  الرقميــة  القــدرات  تتبــوأ  أن  إلــى 

وشــابات المملكــة المرتبــة التاســعة عالميًا 

العالمــي.  االقتصــادي  المنتــدى  بحســب 

ــة  ــزت المملك ــريعي قف ــب التش ــي الجان وف

لتكــون ضمــن المراكــز الثالثــة األولــى ضمــن 

ــريعات  ــي التش ــرين ف ــة العش دول مجموع

الرقميــة. بنمــاذج وأطــر األعمــال  الخاصــة 

وفــي هــذا التقريــر الــذي أضعــه بيــن أيديكم 

والمتضمــن نتــاج عمــل دؤوب لــكل زمالئــي 

وزميالتــي في الوزارة للعــام 1442/1441 

هــــ، والــذي لــم يكــن ليتحقــق لــوال الدعــم 

الســخي والتمكيــن الالمحــدود مــن قيادتنــا 

)حفظهــا اللــه( لكافــة مشــاريعنا ومبادراتنــا 

فــي القطــاع.

باســمي وباســم جميــع زمالئــي وزميالتي 

لمقــام  واالمتنــان  الشــكر  بجزيــل  أتقــدم 

مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو 

ســيدي ولــي العهــد – حفظهــم اللــه – 

علــى دعمهمــا الالمحــدود وتوجيهاتهمــا 

والتــي  الكريمــة  وثقتهمــا  الحكيمــة 

لنمــو وازدهــار قطــاع  كانــت حجــر أســاس 

المعلومــات. وتقنيــة  االتصــاالت 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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رؤية قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تأسيس ركائز استراتيجية رقمية 
لتمكين حاضر مترابط ومستقبل 

مبتكر.

القيم
اإلخاص

االستمتاع 
بالعمل

األمانة

الفريق 
الواحد

اإلتقان
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الملخص 
01التنفيذي



الملخص التنفيذي
مســارعة  عليــه  يشــهد  الوطنيــة  للتنميــة  الرئيــس  المحــرك  الرقمــي  التحــول  بــات 
القطاعــات المختلفــة فــي تبنــي التقنيــات الرقميــة إلجــراء أعمالهــا وتقديــم خدماتها. 
ــي  ــول الرقم ــدالت التح ــاع مع ــة وارتف ــات الرقمي ــى التقني ــة عل ــاد االعتمادي ــع ازدي وم
تــزداد مســؤوليات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد فــي تمكيــن التحــول 
الرقمــي واســتيفاء المتطلبــات واالحتياجــات لتســريعه. وبالتالــي فــإن نمــو قطــاع 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد يســهم بشــكل رئيــس فــي التنميــة الوطنيــة 

ــة. ــة الوطني ــات االقتصادي ــو القطاع ــز نم ــي تعزي ــام وف ــكل ع بش

االتصــاالت  قطــاع  لتطويــر  الــوزارة  منجــزات  وتتمحــور 
وتقنيــة المعلومــات والبريــد حــول )8( محــاور رئيســية:

تكامل المنظومة الرقمية في 
االستجابة لجائحة فيروس كورونا

إسهام الوزارة في رئاسة المملكة 
لمجموعة العشرين وتأسيس 

منظمة التعاون الرقمي

تعزيز كفاءة سوق االتصاالتتمكين الحكومة الرقمية

تعزيز المحتوى المحلي وتنمية تطوير القدرات البشرية
سوق التقنيات

تعزيز التميز المؤسسي تطوير قطاع البريد

0102

0304

05

07

06

08
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تكامل المنظومة الرقمية في 
االستجابة لجائحة فيروس كورونا

ــة  ــة الرقمي ــات المنظوم ــع مكّون ــن جمي ــل بي ــق التكام ــتويات لتحقي ــدة مس ــى ع ــوزارة عل ــت ال عمل
لتوفيــر كافــة الوســائل الداعمــة لاســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا. حيــث أعــدت بالتعــاون مــع 
شــركائها فــي منظومــة التحــول الرقمــي خطــة اســتجابة للجائحــة تضمنــت )3( مراحــل رئيســة وهــي: 
ــن  ــي م ــات، والتعاف ــال والخدم ــي لألعم ــول الرقم ــريع التح ــط لتس ــريعة، والتخطي ــتجابة الس االس

ــال.  ــتمرارية األعم ــان اس ــة وضم ــار الجائح آث

وقــد تكللــت هــذه الجهــود فــي تحســين 
فــي  األولويــة  ذات  القطاعــات  اســتجابة 
الرقميــة.  التقنيــات  تقديــم خدماتهــا عبــر 
ففــي مجــال الصحــة، تــم تقديــم الخدمــات 
والتســهيالت لتطبيقــات الصحــة الرقميــة 
أدى  ممــا  االتصــاالت  شــبكات  خــالل  مــن 
إلــى زيــادة اإلقبــال علــى اســتخدام هــذه 
التطبيقــات. حيــث تــم تقديــم أكثر مــن )2.2( 
مليــون استشــارة طبيــة عــن طريــق تطبيــق 
»صحــة«، وصــرف )10( مالييــن وصفــة طبيــة 

مــن خــالل خدمــة »وصفتــي«. 
إطــالق  فتــم  التعليــم،  قطــاع  فــي  أمــا 
للتعليــم  الرقميــة  »مدرســتي«  منصــة 
ــال  ــن إكم ــة م ــت الطلب ــي مكن ــد والت ــن بع ع
مشــوارهم التعليمــي بأقــل قــدر مــن التأثــر 
حيــث احتــوت علــى أكثــر مــن )71( ألــف مصــدر 
تعليمــي، وبلــغ عــدد المســتفيدين منهــا 
)5( مالييــن طالــب وطالبــة، حضــروا أكثــر مــن 
)90( مليــون حصــة افتراضيــة وقدمــوا قرابــة 

ــروا )133(  ــي، وأج ــب مدرس ــون واج )15( ملي
مليــون اختبــار. أمــا فــي التعليــم العالــي، 
ــد  ــن بع ــم ع ــج التعلي ــل برنام ــم تفعي ــد ت فق
لـــ)61( جامعــة وكليــة ســعودية، ليصــل عــدد 
الفصــول االفتراضيــة فــي التعليــم العالــي 

ــون.  ــن )6( ملي ــر م ــى أكث إل
فتــرة  خــالل  بعــد  عــن  العمــل  ولتمكيــن 
الفنــي  الدعــم  تقديــم  تــم  الجائحــة، 
والتقنــي للجهــات الحكوميــة لمســاعدتها 
فــي التحــّول إلــى العمــل عــن بعــد، ونتــج 
عــن ذلــك نشــر اســتخدام برامــج وتطبيقــات 
العمــل عــن بعــد بشــكل واســع، حيــث تــم 
حكومــي  موظــف  ألــف   )360( تمكيــن 
تطبيــق  طريــق  عــن  بعــد  عــن  العمــل  مــن 
)WebEx(، بينمــا وصــل عــدد المســتخدمين 
 )161( إلــى   )Microsoft Teams( لبرنامــج 
عــدد  وصــل  كمــا  حكومــي.  موظــف  ألــف 
تقنيــة  قيــادات  بوابــة  مــن  المســتفيدين 
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+2.2 مليون
استشارة مقّدمة عن 

طريق تطبيق »صحة«

5 ماليين
طالب وطالبة استفادوا 

من منصة »مدرستي«

56 منصة 
وتطبيق توصيل تم 

اعتمادها لتقديم خدمات 
التوصيل

6,343 مستخدم
لبوابة قيادات تقنية 

المعلومات

التعامــالت  لبرنامــج  التابعــة  المعلومــات 
إلــى  )يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة 

مســتخدم.   )6,343(
باتــت  التــي  اإللكترونيــة  التجــارة  ولدعــم 
خــالل  التجزئــة  لقطــاع  الرئيســة  القنــاة 
منصــة   )56( اعتمــاد  تــم  الجائحــة،  فتــرة 
ارتفــاع  فــي  أســهمت  توصيــل،  وتطبيــق 
طلبــات التوصيــل خــالل فتــرة الجائحــة بنســبة 
)%250(، وزيــادة عــدد مندوبــي التوصيــل 
ــة  ــن )%500(. ونتيج ــر م ــعوديين بأكث الس
نشــاط  فــي  كبيــر  ارتفــاع  حصــل  لذلــك 
التجــارة اإللكترونيــة بأكثــر مــن )26( مليــون 
التجــارة  قنــوات  عبــر  تنفيذهــا  تــم  طلــب 
اإللكترونيــة، فــي حيــن بلغــت قيمــة الطلبــات 

أكثــر مــن )2( مليــار ريــال ســعودي. 

واعتماديــة  اســتمرارية  علــى  وللحفــاظ 
انقطاعهــا خــالل  خدمــات اإلنترنــت وعــدم 
عليهــا،  الطلــب  تزايــد  مــع  الجائحــة  فتــرة 
ربــط  ســعات  توفيــر  علــى  الــوزارة  عملــت 
كبيــرة بواقــع )10( جيجابــت فــي الثانيــة كحــد 
أدنــى وكفــاءة عاليــة. كمــا قامــت الــوزارة 
لتشــجيع  الفعاليــات  مــن  عــدد  بإطــالق 
تطويــر التطبيقــات الرقميــة للتخفيــف مــن 
هاكاثــون  كفعاليــة  كورونــا،  جائحــة  آثــار 
ــون  ــك، وهاكاث ــر لوطن ــادرة ابتك ــل، ومب األم
شــاركت  كمــا  الســعودية.  فــي  كورونــا 
الــوزارة فــي عــدد مــن االجتماعــات وورش 
العمــل اإلقليميــة والدوليــة لتبــادل التجــارب 

الجائحــة.  مواجهــة  فــي  والخبــرات 
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إسهام الوزارة في رئاسة 
 المملكة لمجموعة العشرين

وتأسيس منظمة التعاون الرقمي

واصلــت الــوزارة دورهــا الهــام فــي تمثيــل المملكــة وتمكينهــا مــن ممارســة دورهــا القيــادي فــي 
مجــال االقتصــاد الرقمــي علــى الســاحة الدوليــة. فقــادت بنجــاح وللــه الحمــد فريــق عمــل االقتصــاد 

الرقمــي خــال رئاســة المملكــة لقمــة دول مجموعــة العشــرين فــي دورتهــا الحاليــة،

وأعــدت وناقشــت مــع نظرائهــا فــي دول 
المجموعــة عــددًا مــن المواضيــع الهامــة 
وســبل  الرقمــي  باالقتصــاد  المتعلقــة 
موّحــد  موقــف  إلــى  للتوصــل  تنميتــه 
حيالهــا. كمــا ناقــش فريــق العمــل ســبل 
تســريع االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا 
والبحــث فــي ســبل االســتفادة مــن التقنيات 
طــرأت  التــي  االحتياجــات  لتلبيــة  الرقميــة 
بســبب الجائحــة وإصــدار بيــان تضمــن عــددًا 
مــن التوصيــات الهامــة فــي هــذا الجانــب. 
وحضــور  مشــاركات  للــوزارة  كان  كمــا 
فــي أعمــال المجموعــات األخــرى كقمــة 
وقمــة   )S20( العلــوم  تواصــل  مجموعــة 
المدنــي  المجتمــع  تواصــل  مجموعــة 
)C20( إضافــة إلــى حلقــة نقــاش االقتصــاد 

الرقمــي. 

واســتكمااًل لجهودهــا الدوليــة فــي وضــع 
الرقميــة  الخارطــة  علــى  للمملكــة  بصمــة 
العالميــة، بــادرت الــوزارة بتوجيه مــن القيادة 
»أيدهــا اللــه« إلــى وضــع تصــور وإطــار عمــل 
دولــي مشــترك يهــدف إلــى تعزيــز التعــاون 
فــي مجــاالت االقتصــاد الرقمــي والتحــول 
الرقمــي. وتكللــت هــذه الجهــود –بفضــل 
اللــه - بتأســيس منظمــة باســم »منظمــة 
التعــاون الرقمــي« بعضويــة )5( دول وهــي 
ومملكــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
البحريــن، ودولــة الكويــت، ومملكــة األردن 
باكســتان  وجمهوريــة  الهاشــمية، 
نحــو  انطــالق  نقطــة  لتكــون  اإلســالمية، 
المزيــد مــن التعــاون الدولــي لتعزيــز التحــول 

الرقمــي.
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تمكين الحكومة 
الرقمية

فيمــا يخــص تمكيــن الحكومــة الرقميــة، اســتمرت الجهــود الســاعية إلــى تقديــم 
الدعــم للجهــات الحكوميــة للتحــّول إلــى األعمــال والخدمــات الرقميــة، مــع الحــرص 
علــى التوافــق والتكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة مــن خــال نشــر اســتخدام المنصــات 
الحكوميــة  اإللكترونيــة  التعامــات  برنامــج  يقدمهــا  التــي  المشــتركة  والخدمــات 

)يّســر(. 

الحكوميــة  الخدمــات  نضــج  مســتوى  بلــغ 
نتــج  بينمــا   ،)81.29%( نســبة  رقميــًا 
تقنيــات  مشــاريع  مراجعــة  أعمــال  عــن 
المعلومــات الحكوميــة وتقديــم الخدمــات 
وفــورات  إلــى  الوصــول  لهــا  اإلرشــادية 
ريــال ســعودي. كمــا  بلغــت )2.06( مليــار 
عــدد  وتوفيــر  تطويــر  علــى  العمــل  تــم 
الجهــات  ألعمــال  الداعمــة  األنظمــة  مــن 
الشــورى  مجلــس  كنظــام  الحكوميــة، 
الرقمــي، ونظــام الحضــور الذكــي الموّحــد، 
ولتقديــم  الحكوميــة.  المواعيــد  وخدمــة 
فــي  الحكوميــة  للجهــات  المســاندة 
ونشــر  إعــداد  تــم  الرقميــة،  أعمالهــا 
الداعمــة،  واألدلــة  الوثائــق  مــن  عــدد 
الظهــور  نتائــج  تحســين  معاييــر  مثــل 
ومعاييــر   ،)SEO( البحــث  محــركات  علــى 
ســهولة  وسياســة  الرقميــة،  الخدمــات 
مقاولــي  تصنيــف  ومعاييــر  الوصــول، 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. ومــن ناحيــة 
الحكوميــة  للتعامــالت  التنظيميــة  البيئــة 

مراجعــة  علــى  العمــل  جــرى  اإللكترونيــة، 
اإللكترونيــة  التعامــالت  نظــام  وتحديــث 
وتطويــر االســتراتيجية الحكوميــة الرقميــة. 
واســتمرت جهــود ربــط الجهــات بالمنصــات 
الخدمــات  عــدد  بلــغ  حيــث  الحكوميــة، 
بياناتهــا فــي  التــي تــم حصــر  الحكوميــة 
مرصــد الخدمــات الحكوميــة )3,851( خدمــة 
حكوميــة مــن )161( جهــة، بينمــا وصــل عــدد 
ــات المنّفــذة مــن خــالل  ــادل البيان عمليــات تب
 )1,571( إلــى  الحكوميــة  التكامــل  قنــاة 
الجهــات  عــدد  ووصــل  عمليــة،  مليــون 
 )67( إلــى  المراســالت  بنظــام  المرتبطــة 
جهــة، و)38( جهــة مرتبطــة بمركــز االتصــال 
علــى  العمــل  واســتمر  )آمــر(.  الوطنــي 
الوطنيــة  المنصــة  نطــاق تغطيــة  توســيع 
الموّحــدة لتشــمل )940( خدمــة مقّدمــة 
ووصــول عــدد الزيــارات للمنصــة إلــى أكثــر 
صعيــد  وعلــى  زيــارة.  مليــون   )15( مــن 
منصــة  إطــالق  تــم  الرقمــي،  التصديــق 
ــن  ــن الحكوميي ــي للموظفي ــع الرقم التوقي
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2.06 مليار ريال سعودي 
إجمالي الوفورات المتحققة من مشاريع 

تقنية المعلومات الحكومية 

 81.29%
مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية 

الرئيسة رقمًيا

940 خدمة حكومية 
متاحة عبر المنصة الوطنية الموّحدة

+8,000 وثيقة حكومية 
تم توقيعها رقميًا من خالل المنصة

بإجــراء  قامــت  حكوميــة  جهــات   )7( لــدى 
 )8,000( مــن  ألكثــر  الرقمــي  التوقيــع 
ــز  وثيقــة حكوميــة. وتــم العمــل علــى تعزي
لمصادقــة  الرقمــي  الختــم  اســتخدام 
وتوثيــق المعامــالت والوثائــق الحكوميــة 
ــم  ــة للخت ــة الوطني ــالق المنص ــالل إط ــن خ م
ختــم  خاللهــا  مــن  تــم  والتــي  الرقمــي، 
حكوميــة.  وثيقــة   )22,000( مــن  أكثــر 
إضافــة إلــى االســتمرار فــي الحصــول علــى 
فــي  العالميــة  واالعترافــات  الشــهادات 

الرقمــي. التصديــق  مجــال 

بلغ عدد الخدمات 
الحكومية التي تم 

حصر بياناتها في مرصد 
الخدمات الحكومية 

)3,851( خدمة
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تعزيز كفاءة 
سوق االتصاالت

فــي نطــاق تعزيــز كفــاءة ســوق االتصــاالت، وامتــدادًا ألعمــال الــوزارة فــي نشــر خدمــات 
االتصــاالت عبــر شــبكات النطــاق العريــض الثابــت والمتنقــل، اســتمرت الــوزارة فــي نشــر 

شــبكات األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة. 

ــبكات  ــاة بش ــازل المغط ــدد المن ــغ ع ــث بل حي
ــزل لتصــل  األليــاف الضوئيــة )3.5( مليــون من
األليــاف  بخدمــات  المنــازل  تغطيــة  نســبة 
المملكــة  مناطــق  جميــع  فــي  الضوئيــة 
إلــى )%60(. أمــا بالنســبة للقــرى والهجــر، 
ــي  ــتثمار ف ــز االس ــود تحفي ــتمرارًا لجه واس
ــي  ــلكي عال ــض الالس ــاق العري ــبكة النط ش
الســرعة، فقــد وصــل عــدد المنــازل المغطاة 
بشــبكات النطــاق العريض الالســلكي عالي 
الســرعة فــي القــرى والهجــر إلــى )576( 
ألــف منــزل بنســبة تغطيــة بلغــت )72.8%(. 
ــت  ــم اإلنترن ــن مقس ــتفادة م ــز االس ولتعزي
الوطنــي، جــرى العمــل علــى تحديــث موقــع 
واالنضمــام  الوطنــي  اإلنترنــت  مقســم 
موثوقيــة  لتحســين   )MANRS( لمبــادرة 
باإلضافــة  اإلنترنــت،  منظومــة  وأمــان 
إلــى توطيــن عــدد مــن الخدمــات الحيويــة 

وموزعــي خدمــات اإلنترنــت.

تبنــي  لتمكيــن  التحتيــة  البنيــة  ولتهيئــة 
مــع  التعــاون  تــم  األشــياء،  إنترنــت  تقنيــة 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة 
للعمــل  االتصــاالت  خدمــات  ومقّدمــي 
إنترنــت  بشــبكة  المملكــة  تغطيــة  علــى 
 )NB-IoT( النطــاق  ضّيقــة  األشــياء 
ــياء.  ــت األش ــزة إنترن ــال أجه ــة التص المخصص
وشــروط  ضوابــط  إطــالق  إلــى  باإلضافــة 
تقديــم خدمــات مشــغل شــبكة االتصــاالت 
المتنقلــة االفتراضيــة )MVNO(، وخدمــات 
إلنترنــت  االفتراضيــة  الشــبكة  مشــغل 
األشــياء )IoT-VNO(، واللتــان تعتبــران مــن 
الشــبكات الممّكنــة لتقنيــة إنترنــت األشــياء. 
العمــل  تــم  الطاقــة،  منظومــة  ولدعــم 
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة علــى تنفيــذ 
ــن  ــم م ــذي ت ــة ال ــدادات الذكي ــروع الع مش
ذكــي،  عــداد  مالييــن   )8( تركيــب  خاللــه 
فــي  الكبيــر  األثــر  لهــا  ســيكون  والتــي 
تحســين خدمــات الكهربــاء ومراقبــة أدائهــا.
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تطوير القدرات 
البشرية

ــي  ــّول الرقم ــال التح ــع أعم ــّرك لجمي ــر المح ــي تعتب ــرية، والت ــدرات البش ــر الق ــص تطوي ــا يخ ــا فيم أم
وتطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، فقــد نتــج عــن جهــود تأهيــل الكــوادر البشــرية 
المتخصصــة تدريــب أكثــر مــن )33( ألــف مواطــن ومواطنــة علــى المهــارات الرقميــة والتقنيــات 

والناشــئة.  التقليديــة 

البرامــج  مــن  عــدد  إطــالق  تــم  حيــث 
تدريــب  إلــى  تهــدف  التــي  والمبــادرات 
الكــوادر المتخصصــة فــي مختلــف المجــاالت 
الرقميــة، مــن أبرزهــا معســكرات الهمــم 
الرقميــة المنتهيــة بالتوظيــف بواقــع )12( 
تقنيــة  مواضيــع  فــي  تدريبــٍي  معســكرٍ 
مختلفــة، وبرنامــج القيــادات الرقمية، وبرامج 
رفــع المهــارات الرقميــة. كمــا تــم العمــل 
علــى إثــراء ســوق العمــل فــي القطــاع مــن 
خــالل اســتحداث الوظائف وتوطينهــا، ليصل 
إلــى  )317,906(  اجمالــي عــدد الوظائــف 
وظيفــة. وتــم وللــه الحمــد توطيــن أكثــر مــن 
)11( ألــف وظيفــة فــي مجــاالت نوعيــة فــي 
ارتفعــت  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
  .)56.01%( إلــى  التوطيــن  نســبة  معهــا 
القطــاع،  فــي  المــرأة  مشــاركة  ولرفــع 
المــرأة  لتمكيــن  برنامجــًا  الــوزارة  أطلقــت 
وتطويــر  الوعــي  رفــع  فــي  للمســاهمة 
وزيــادة  النســائية  الرقميــة  المهــارات 
ــى  ــة إل ــائية، باإلضاف ــوادر النس ــف الك توظي

إطــالق عــدد مــن المبــادرات لتأهيــل الكــوادر 
النســائية فــي المجــاالت الرقميــة، وقــد نتــج 
عــن هــذه الجهــود وصــول نســبة مشــاركة 
العاملــة  القــوى  مجمــوع  فــي  المــرأة 
 .)24.70%( إلــى  لتصــل  القطــاع  فــي 
ولتحفيــز االبتــكار وريــادة األعمــال، عملــت 
ــت  ــث أطلق ــارات، حي ــدة مس ــى ع ــوزارة عل ال
برنامــج رواد التقنيــة لتشــجيع رواد األعمــال 
فــي  الرقميــة  الحلــول  تقديــم  علــى 
اإللكترونيــة  والتجــارة  الصحــة  مجــاالت 
ــه  ــرة والترفي ــج والعم ــة والح ــدن الذكي والم
والرياضــة، والتــي نتــج عنهــا تقديــم )50( 
نمــوذج عمــل رقمــي فــي تلــك المجــاالت. 
مــن  مجموعــة  عقــد  علــى  عملــت  كمــا 
اللقــاءات الرقميــة لتحفيــز االبتــكار وريــادة 
متحــدث   )41( فيهــا  شــارك  األعمــال 
البــارزة  والشــخصيات  األعمــال  رواد  مــن 
 )2,000( مــن  أكثــر  بحضــور  القطــاع  فــي 
مســتفيد. إضافــة إلــى إطــالق مجلــس رواد 
األعمــال الرقمــي الــذي يتيــح الحــوار وتبــادل 
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في قطاع ومهن 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

من المحتوى الرقمي 
المقّدم من خالل مبادرة 

)ThinkTech(

جرى انضمامها إلى 
شبكة معامل االبتكار 

الرقمية

سجلوا في الدورات 
والمحاضرات التدريبية 

المقّدمة من خالل مبادرة 
العطاء الرقمي

317,906
وظيفة

14+
مليون مستفيد

 12
معمل ابتكار

 2.6
مليون متدرب

اآلراء والحلــول فيمــا يخــص ريــادة األعمــال 
فــي المجــاالت الرقميــة بيــن رواد األعمــال 
 )11( بتمثيــل  وذلــك  الحكوميــة،  والجهــات 
ــس.  ــي المجل ــال ف ــن رواد األعم ــاركًا م مش
الجهــات  مــن  العديــد  مــع  وبالتعــاون 
شــبكة  إنشــاء  تــم  والعالميــة،  المحليــة 
لمعامــل االبتــكار الرقمية تضــم )12( معمل 
ابتــكار بهــدف إيجــاد بيئــة ابتكاريــة متكاملــة 
والمشــاريع  األفــكار  احتضــان  تضمــن 
الرقميــة المبتكــرة. وجــرى إطــالق مبــادرة 
بالتعــاون مــع صناديــق اســتثمارية محليــة 
وعالميــة لتحفيــز ريــادة األعمــال الرقميــة. 
مجــاالت  مختلــف  فــي  الوعــي  ولرفــع 
المعرفــة الرقميــة، اســتمر تنفيــذ مبــادرة 

مــن  مجموعــة  تتضمــن  التــي   )ThinkTech(
المشــاريع التوعويــة والتعريفيــة، ليصــل عــدد 
المســتفيدين مــن المحتــوى الناتــج عــن المبادرة 
إلــى أكثــر مــن )14( مليــون مســتفيد، بينمــا بلــغ 
عــدد المســتفيدين مــن الفعاليــات المقامــة عبــر 
ــتمرت  ــا اس ــتفيد. كم ــن مس ــادرة )5( ماليي المب
أعمــال مبــادرة العطــاء الرقمــي التــي تهــدف 
العربــي  المحتــوى  وإثــراء  الوعــي  رفــع  إلــى 
التقنــي، والتــي وصــل عــدد المشــاركين فــي 
ألــف  إلــى )179(  إثــراء فعالياتهــا وأنشــطتها 
بالبرامــج  الملتحقيــن  بلــغ عــدد  بينمــا  مشــارك، 
والــدورات التدريبيــة المقّدمــة مــن خــالل المبادرة 

أكثــر مــن )2.6( مليــون متــدرب.
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تعزيز المحتوى المحلي 
وتنمية سوق التقنيات

ــاور.  ــن المح ــدد م ــى ع ــل عل ــم العم ــات، ت ــوق التقني ــة س ــي وتنمي ــوى المحل ــز المحت ــق تعزي لتحقي
األساســي  المرجــع  لتكــون  »مصــدر«  بوابــة  الــوزارة  أطلقــت  المفتــوح،  المصــدر  نطــاق  ففــي 
ــات  ــة والجامع ــة والخاص ــات الحكومي ــكل الجه ــة ل ــة البواب ــم إتاح ــد ت ــوح، وق ــدر المفت ــول المص لحل

والمبتكريــن.  األعمــال  ورواد  العلمــي  البحــث  ومؤسســات 

حيــث تقــّدم البوابــة مرجعــًا معرفيــًا لجميــع 
المواضيــع التــي تخــص المصــدر المفتــوح 
يتــاح  كمــا  المحلــي،  المســتوى  علــى 
إمكانــات  مــن  لديهــا  مــا  إضافــة  للجهــات 
تــم  كمــا  البوابــة.  ضمــن  وتجــارب  وخبــرات 
تدريبيــة  عمــل  ورش  عقــد  علــى  العمــل 
لنشــر  المفتــوح  المصــدر  مجــال  فــي 
الوعــي حــول فوائــده ومــا يتيحــه مــن مزايــا 
وإمكانيــات. باإلضافــة إلــى إنشــاء المجلــس 
المفتــوح  المصــدر  لبرنامــج  االستشــاري 
بعضويــة ممثليــن عــن القطــاع الحكومــي 
والخــاص وغيــر الربحــي وخبــراء فــي التقنيــات 
يعمــل  حيــث  المصــدر،  مفتوحــة  والحلــول 
تقديــم  علــى  االستشــاري  المجلــس 
الحلــول  تبنــي  لتحفيــز  الدعــم والمشــورة 
مفتوحــة المصــدر وزيــادة فاعليــة المبــادرات 
فــي  أمــا  المجــال.  هــذا  فــي  والمشــاريع 
ــدت  ــد اعتم ــحابية، فق ــبة الس ــاق الحوس نط
ــة  ــي سياس ــول الرقم ــة للتح ــة الوطني اللجن
»الحوســبة الســحابية أواًل« التــي أعدتهــا 

خدمــات  تبنــي  تســريع  بهــدف  الــوزارة 
اإلرشــادات  وتقديــم  الســحابية  الحوســبة 
علــى  الحكوميــة  للجهــات  والتوجيهــات 
وتطبيــق  تبنــي  فــي  المثلــى  األســاليب 
تحقــق  كمــا  الســحابية.  الحوســبة  حلــول 
عالميــة  شــركات   )3( باســتقطاب  النجــاح 
الســحابية  للحوســبة  مراكــز  لتأســيس 
ــاون  ــل بالتع ــم العم ــث ت ــة، حي ــي المملك ف
ــات  ــز بيان ــيس مرك ــركة أوراكل لتأس ــع ش م
أوراكل للحوســبة الســحابية، والــذي يهــدف 
ــاوز )12,000(  ــد تتج ــف ق ــر وظائ ــى توفي إل
بابــا«  »علــي  مجموعــة  ومــع  وظيفــة، 
إلطــالق مركــز »علــي بابــا كالود« لخدمــة 
الحوســبة الســحابية، ومــع كل مــن أرامكــو 
وشــركة جوجــل إلنشــاء أكبــر مركــز ســحابي 
وفــي  المملكــة.  فــي  لجوجــل  متقــدم 
نطــاق تعزيــز تنميــة تقنيــة المعلومــات، تــم 
إعــداد البرنامــج الوطنــي لتقنيــة المعلومــات 
وتحفيــز  التقنيــة  تبنــي  دعــم  بهــدف 
التقنــي المحلــي، وقــد تكللــت  المحتــوى 
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قــرار  بصــدور  الجانــب  هــذا  فــي  الجهــود 
إنشــاء  علــى  بالموافقــة  الــوزراء  مجلــس 
البرنامــج. كمــا تــم العمــل علــى تحفيــز تبنــي 
ــي  ــئة ف ــات الناش ــة والتقني ــات الحديث التقني

مختلفــة.  مجــاالت 

كمــا تــم العمــل علــى تحفيــز حلــول الرقمنــة 
ــين  ــة، وتدش ــآت الصناعي ــية للمنش األساس
المــوارد  إدارة  لحلــول  الذهبيــة  النســخة 
للمنشــآت الصناعيــة، والتــي تــم تطبيقهــا 
لــدى )20( منشــأة صناعيــة ضمــن اإلطــالق 

التجريبــي.

أنشأت مراكز للحوسبة 
السحابية في المملكة

تم توفير خدمات حلول 
الموارد لها ضمن اإلطالق 

التجريبي لحلول إدارة 
الموارد للمنشآت الصناعية

03
شركات عالمية

 20
منشأة صناعية
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قطــاع  تطويــر 
يــد البر

وبالنســبة لتطويــر قطــاع البريــد، فقــد تــم العمــل علــى تعزيــز البيئــة التنظيميــة لقطــاع البريــد فــي 
المملكــة، حيــث تــم العمــل علــى إعــداد السياســة العامــة لقطــاع البريــد فــي المملكــة، باإلضافــة 

إلــى تحديــث تصنيــف المهــن لقطــاع البريــد وتعزيــزه بأكثــر مــن )150( مهنــة.

وتــم العمــل كذلــك علــى مراجعــة مشــروع 
نظــام البريــد ومشــروع إعــداد السياســة 
الجهــات  مــع  البريــد  لقطــاع  العامــة 
البريــد  مؤسســة  ولتمكيــن  المختصــة. 
الســعودي مــن الدخــول فــي المنافســة 
فــي ســوق الخدمــات البريديــة، تــم إعــداد 
البريــد  مؤسســة  تحــول  لتســريع  مبــادرة 
الســعودي تضمنــت بنــاء مركــز فــرز حديــث 
باإلضافــة  إلكترونيــة،  لوجســتية  ومنصــة 
إلــى إطــالق عــدد مــن المشــاريع لتخصيــص 
الكــوادر  توافــر  ولتحقيــق  المؤسســة. 
قطــاع  لتطويــر  والمؤهلــة  المتخصصــة 
ــعودية  ــة الس ــالق األكاديمي ــم إط ــد، ت البري
للخريجيــن  تقــدم  والتــي  اللوجســتية، 
الجــدد والموظفيــن مجموعــة مــن الــدورات 
ــي  ــل ف ــرات وورش العم ــة والمحاض التدريبي

قطــاع  فــي  مختلفــة  تخصصيــة  مواضيــع 
علــى  المتزايــد  الطلــب  ولمواكبــة  البريــد. 
اإلعــداد  تــم  الطــرود،  توصيــل  خدمــات 
لمحطــات  الوطنيــة  الشــبكة  إلطــالق 
المســتفيدين  ســتمّكن  والتــي  الطــرود، 
ــى  ــت عل ــي أي وق ــرود ف ــتالم الط ــن اس م
ــاون  ــل بالتع ــم العم ــا يت ــاعة. كم ــدار الس م
لنشــر  والتوصيــل  الشــحن  شــركات  مــع 
يحقــق  بمــا  الوطنــي  العنــوان  اســتخدام 
إمكانيــة االســتفادة منــه فــي إيصــال جميع 

والطــرود. الشــحنات 
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تعزيــز التميــز 
المؤسســي

أعمالهــا،  مجــاالت  كافــة  فــي  المؤسســي  التميــز  تحقيــق  علــى  الــوزارة  حرصــت 
ــا.  ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــوزارة وتمكينه ــتوى أداء ال ــى مس ــر عل ــن أث ــه م ــا ل ــك لم وذل
واســتمرت الــوزارة فــي جهودهــا الســاعية إلــى تبنــي المعاييــر العالميــة للجــودة 
والتميــز المؤسســي، حيــث تمكنــت مــن رفــع مســتوى نضــج اإلجــراءات لديهــا مــن )3.3 

مــن 5( إلــى )3.7 مــن 5(.

وإعــادة  بتطويــر  الــوزارة  وقامــت 
داخــل  عمــل  إجــراء   )100( هندســة 
شــهادة الــوزارة  حققــت  كمــا   الــوزارة. 
)C2E-Committed to excellence 2( 
المؤسســي  بااللتــزام  الخاصــة   2-Star
والصــادرة عــن المؤسســة األوروبيــة إلدارة 
الجــودة )EFQM(، باإلضافــة إلــى حصولهــا 
علــى عــدد مــن الجوائــز فــي مجــال التميــز 
علــى  الــوزارة  عملــت  كمــا  المؤسســي. 
تطويــر عــدد مــن األنظمــة الداخليــة التــي 

تدعــم تنفيــذ األعمــال بدقــة وموثوقيــة، 
المحاســبي،  االســتحقاق  نظــام  أبرزهــا 
ونظــام  الماليــة،  البيانــات  ولوحــة 
األرشــفة  ونظــام  اإللكترونــي،  التذاكــر 
اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى تطبيــق نظــام 
الحكوميــة  والمشــتريات  المنافســات 
ــدد  ــة ع ــًا بأتمت ــوزارة أيض ــت ال ــد. وقام الجدي
تســريعها  بهــدف  اإلداريــة  األعمــال  مــن 
ــة  ــة خط ــا، كأتمت ــتوى كفاءته ــع مس ورف
الصــرف، والمطالبــات الماليــة، والمراســالت 
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الماليــة  المــوارد  وأنظمــة  الحكوميــة، 
وتحســين  تطويــر  تــم  كمــا  والبشــرية. 
ــن  ــه م ــا تتضمن ــوزارة وم ــة لل ــة الداخلي البواب
 )33( إلــى  عددهــا  وصــل  التــي  خدمــات 
خدمــة. ولتهيئــة بيئــة عمــل محّفــزة وجاذبــة 
لموظفــي الــوزارة، أطلقــت الــوزارة عــددًا من 
ــادرة  ــا مب ــب، منه ــذا الجان ــي ه ــادرات ف المب
»جســور« التــي تتيــح للموظفيــن االجتمــاع 
ومبــادرة  الــوزارة،  فــي  القيــادات  مــع 
تهنئــة  متضمنــة  الوظيفــي  الــوالء  تعزيــز 
الموظفيــن ومشــاركتهم فــي المناســبات 
مــن  المهنــي  الوعــي  ونشــر  الســعيدة، 

ارتفاع  مستوى نضج 
اإلجراءات في الوزارة

متاحة من خالل البوابة 
الداخلية للوزارة

تم توفيرها من خالل 
مبادرة »معًا نتطور«

3.3 إلى3.7
من 5

33
خدمة

699
مقعد تدريبي

تعزيز التميز 
المؤسسي يتبع

خــالل الرســائل التوعويــة، وتنظيــم عــدد مــن 
الفعاليــات الواقعيــة واالفتراضيــة. وحرصــت 
وإمكانــات  قــدرات  تطويــر  علــى  الــوزارة 
موظفيهــا مــن خــالل مبــادرة »معــًا نتطــور« 
والتــي تعنــى بتقديــم الدعــم والمســاندة 
التدريبيــة  بالبرامــج  لاللتحــاق  للموظفيــن 
المختلفــة ومســاعدتهم فــي توثيــق تلــك 
هــذه  خــالل  مــن  وتــم  التدريبيــة،  البرامــج 
تدريبــي  مقعــد   )699( توفيــر  المبــادرة 
وحصــول موظفــي الــوزارة علــى )3,073( 
ســاعة تدريبيــة مــن خــالل البرامــج المختلفــة.
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منظومة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
02



منظومة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تقــع علــى عاتــق المنظومــة العديد مــن األدوار 
والمســؤوليات ذات العالقــة بقطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات والبريــد والتحــول الرقمــي. 
علــى  والمســؤوليات  األدوار  هــذه  وتتــوزع 
عــدد مــن الجهــات ضمــن المنظومــة الســتيفاء 
االتصــاالت  قطــاع  وتطويــر  تنظيــم  متطلبــات 
وتقنيــة المعلومــات والبريــد ودعــم وتمكيــن 

ــي. ــول الرقم التح
ومســؤوليات  أدوار  علــى  االطــالع  باإلمــكان 
)ب(.  الملحــق  خــالل  مــن  المنظومــة  جهــات 
كمــا يمكــن االطــالع علــى اســتراتيجية قطــاع 
خــالل  مــن  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

)هـــ(. الملحــق 

التحــول  منظومــة  علــى  الــوزارة  تشــرف  كمــا 
تــرأس  خــالل  مــن  المملكــة  فــي  الوطنــي 
ــر للجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي  معالــي الوزي
المكونــة مــن عــدة جهــات حكوميــة والمشــكلة 
 )59028( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بموجــب 

هـــ.  18/11/1439 وتاريــخ 
منظومــة  تفاصيــل  علــى  االطــالع  ويمكــن 

)د(. الملحــق  خــالل  مــن  الرقمــي  التحــول 

منظومة االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

والبريد

Red           0
Green      51
Bue        179

Red            0
Green     196
Bue         179

Red       159
Green      38
Bue        181

# 1A468D # 9F26B5 # 00C4B3

E-GOVERNMENT PROGRAM
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منظومة التحول الرقمي

معالي وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات )الرئيس(

معالي وزير الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

معالي وزير الصحة
)نائب الرئيس(

معالي وزير التعليم

معالي وزير  التجارة

معالي نائب وزير الداخلية 

معالي وزير  المالية

معالي وزير الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

معالي وزير الصناعة والثروة 
المعدنية

معالي محافظ الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني

رفع المخرجات والتوصيات	 
رفع التقارير الدورية	 

 اللجنة الوطنية للتحول الرقمي

وحدة التحول الرقمي

 الديوان الملكي

معالي رئيس الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

ممثل من مكتب إدارة البيانات 
الوطنية

- أمانة اللجنة
- خدمات التحول الرقمي

- رفع التقارير
- التصعيد

الرئيس التنفيذي لوحدة التحول 
الرقمي )األمين(

 تحديد مسؤوليات اللجنة  الوطنية 
ووحدة التحول الرقمي
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تكامل المنظومة 
الرقمية في االستجابة 

لجائحة فيروس كورونا
03



تكامل المنظومة الرقمية في 
االستجابة لجائحة فيروس كورونا

إعداد منهجية لالستجابة لجائحة فيروس 
كورونا

إلــى  أدى ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا 
حــدوث تغيــرات متســارعة فــي جميــع أنحــاء 
متطلبــات  إثرهــا  علــى  وظهــرت  العالــم، 
االســتجابة  الضــروري  مــن  كان  وتحديــات 
لهــا ســريعًا. ونظــرًا للــدور الحيــوي لخدمــات 
والبنيــة  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
مختلــف  تمكيــن  فــي  الرقميــة  التحتيــة 
مــع  التكّيــف  مــن  والقطاعــات  الجهــات 
بالشــكل  لهــا  واالســتجابة  المســتجدات 
بوحــدة  ممثلــة  الــوزارة  عملــت  المناســب، 
شــركاء  مــع  بالتعــاون  الرقمــي  التحــول 
ــم  ــة لتنظي ــع منهجي ــي لوض ــول الرقم التح
إلــى  الســاعية  األعمــال  وتنســيق 
مجموعــة  وحــددت  للجائحــة،  االســتجابة 
مــن األهــداف التــي ســعت إلــى تحقيقهــا 
للوصــول إلــى االســتجابة المناســبة، وذلــك 

التالــي: النحــو  علــى 

تضمــن 	  فعالــة  رقميــة  أدوات  إيجــاد 
اســتدامة األعمــال بــال انقطــاع وتمكــن 

األزمــة. بعــد  مــا  األعمــال  اســتمرارية 

الخدمــات 	  اســتمرارية  علــى  الحــرص 
رقميــة  بحلــول  مســتفيديها  لجميــع 

التجــول. حظــر  فتــرة  خــالل 

الحلــول 	  توفيــر  مواصلــة  ضمــان 
مراحــل  لمواصلــة  للطــالب  التعليميــة 

. لتعليــم ا

القطــاع 	  علــى  المترتــب  األثــر  تخفيــف 
الخــاص بســبب أوامــر الحظــر وتمكينــه 

مــن مواصلــة العمــل.

بيــن 	  والتنســيق  المواءمــة  تحقيــق 
وتوحيــد  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
الجهــود لمعالجــة التحديــات المشــتركة.

اكتشــاف وتحليــل الفــرص خــالل الجائحــة 	 
ونمــاذج  منتجــات  جــدوى  أثبتــت  التــي 

ــي. ــول الرقم ــال التح أعم

وقد شــملت المنهجية )3( مراحل أساسية، 
أولهــا هــي االســتجابة الســريعة لضمــان 
الجائحــة،  اســتمرارية األعمــال خــالل فتــرة 
والثانيــة هــي التخطيــط لتســريع التحــول 
والوصــول  والخدمــات  لألعمــال  الرقمــي 
إلــى كفــاءة اإلنفــاق فــي هــذا الجانــب. أمــا 
مــن  بالتعافــي  فتعنــى  الثالثــة  المرحلــة 
آثــار الجائحــة وضمــان اســتمرارية األعمــال 

بكفــاءة عاليــة مســتقباًل.
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+2.2 مليون
استشارة مقّدمة عن طريق 

تطبيق »صحة«

10 ماليين 
وصفة طّبية تم صرفها عبر 

خدمة »وصفتي«

تمكين الصحة الرقمية

العمــل  تــم  الصحــة،  وزارة  مــع  بالتعــاون 
علــى تمكيــن التحــول الرقمــي فــي القطاع 
الصحــي، حيــث يعتبــر القطــاع الصحــي يعتبــر 
مــن أكثــر القطاعــات أهميــة وحساســية، 
وخصوصــًا فــي ظــل الظــروف الحاليــة. وقــد 
المبــادرات لتمكيــن  تــم إطــالق عــدد مــن 
الصحــة الرقميــة، وتعزيــز الخدمــات الرقميــة 
وتســهيل  الصحــي،  بالقطــاع  المرتبطــة 
الوصــول إلــى تلــك الخدمــات لجميــع شــرائح 
العمــل علــى توفيــر  تــم  المجتمــع. حيــث 
المركــز  فــي  التقنــي  للدعــم  موظفيــن 
تــم  كمــا  والطــوارئ،  لألزمــات  الوطنــي 
تقديــم عــدد مــن الخدمــات والتســهيالت 
مــن  الصحيــة  بالتطبيقــات  المتعلقــة 
التعرفــة  مثــل  االتصــاالت،  شــبكات  خــالل 
»صحــة«  تطبيــق  لمســتخدمي  المجانيــة 
الرســائل  وتفعيــل  الطبيــة،  لالستشــارات 
وتوفيــر  واإلرشــادية،  التوجيهيــة  النصيــة 
لــوزارة  الحرجــة »تيتــرا«  شــبكة االتصــاالت 

المراكــز الوطنيــة. الصحــة لدعــم أعمــال 

بشــكل  األعمــال  هــذه  ســاهمت  وقــد 
للخدمــات  االحتيــاج  اســتيفاء  فــي  كبيــر 
الصحيــة الرقميــة مــع تزايــد اإلقبــال عليهــا، 
حيــث وصــل عــدد االستشــارات عــن طريــق 
تطبيــق »صحــة« إلــى أكثــر مــن )2.2( مليــون 
استشــارة، مــن خــالل أكثــر مــن )1.6( مليــون 
تــم  بينمــا  التطبيــق.  علــى  نشــط  حســاب 
صــرف )10( مالييــن وصفــة طبيــة عبــر خدمــة 

»وصفتــي«. 
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تعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بعد

والتعليــم  االتصــاالت  منظومتــي  عملــت 
وتمكيــن  الرقمــي  التعليــم  تعزيــز  علــى 
إكمــال  لدعــم  وذلــك  بعــد،  عــن  التعليــم 
إلــى  التحــّول  بعــد  التعليميــة  المســيرة 
التعليــم عــن بعــد. حيــث تــم تشــكيل فريــق 
للعمــل  المنظومتيــن  بيــن  مشــترك  عمــل 
ــة  ــام المطلوب ــال والمه ــذ األعم ــى تنفي عل
لتعزيــز عمليــات التعليــم الرقمــي والتعليــم 

ــد. ــن بع ع
وقــد تــم مــن خــالل الجهــود المبذولــة فــي 
هــذا الســياق إطــالق منصــة »مدرســتي« 
تتضمــن  والتــي  بعــد،  عــن  للتعليــم 
جميــع  إلجــراء  الالزمــة  والخدمــات  األدوات 
النشــاطات المرتبطــة بعمليــة التعليــم عــن 
بعــد، باإلضافــة إلــى توفيــر أكثــر مــن )71( 
المنصــة  خــالل  مــن  تعليمــي  مصــدر  ألــف 
إلتاحتهــا للطــالب والطالبــات. وقــد بلــغ عــدد 
 )5( مــن  أكثــر  المنصــة  مــن  المســتفيدين 

وطالبــة.  طالــب  مالييــن 

وقــد قــام الطــالب مــن خــالل المنصــة بحضور 
افتراضــي،  فصــل  مليــون   )90( مــن  أكثــر 
واجــب  مليــون   )15( تقديــم  إلــى  إضافــة 

اختبــار. مليــون   )133( وإجــراء  مدرســي، 
أمــا بالنســبة للتعليــم العالــي، فقــد تــم 
العمــل مــع العديــد مــن الجهــات التعليميــة 
ــج  ــل برنام ــات لتفعي ــات واألكاديمي والجامع
التعليــم عــن بعــد لتمكيــن تلــك الجهــات مــن 
إجــراء المحاضــرات عــن بعــد، وقــد تــم تطبيــق 
برنامــج التعليــم عــن بعــد لــدى )61( جامعــة 
وكليــة ســعودية، و نتــج عــن ذلــك وصــول 
التعليــم  فــي  االفتراضيــة  الــدروس  عــدد 
العالــي إلــى أكثــر مــن )6( مالييــن درس. 
 )Blackboard( منصــة  تفعيــل  تــم  كمــا 
ــن  ــم ع ــاعدة للتعلي ــات المس ــر الخدم لتوفي
بعــد للجامعــات الحكوميــة مجانــًا، إضافــة 
مقابــل  األهليــة  للجامعــات  إتاحتهــا  إلــى 

تكلفــة االســتضافة فقــط.

  5
مايين طالب وطالبة
مستفيدين من منصة 

»مدرستي«

   61
جامعة وكلية سعودية

تم تفعيل برنامج التعليم 
عن بعد لديها

   6+
مايين درس

عدد الدروس االفتراضية 
في التعليم العالي

صفحــة  إطــالق  تــم  ذلــك  إلــى  إضافــة 
مخصصــة للتعليــم عــن بعــد ضمــن البوابــة 
علــى  تحتــوي   ،)my.gov.sa( الوطنيــة 
لتســهيل  واإلرشــادات  الروابــط  جميــع 
وأوليــاء  الطــالب  علــى  بعــد  عــن  التعليــم 
ألفضــل  دليــاًل  الصفحــة  وتتضمــن  األمــور. 
بالتعليــم  المرتبطــة  التقنيــة  الممارســات 
مــن  عــدد  وجــود  إلــى  إضافــة  بعــد.  عــن 
الفيديــو  ومقاطــع  النصيــة  التوضيحــات 
التــي تشــرح متطلبــات األجهــزة وكيفيــة 

بذلــك. الخاصــة  المنصــات  اســتخدام 
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دعم وتمكين االختبار التحصيلي عن بعد

األنشــطة  تمكيــن  ألعمــال  امتــدادًا 
اســتكمال  ولدعــم  بعــد،  عــن  التعليميــة 
مــن  تخرجهــم  المتوقــع  تقديــم  أعمــال 
العالــي،  التعليــم  لبرامــج  العــام  التعليــم 
تــم العمــل علــى دعــم وتمكيــن منظومــة 
للطــالب  بعــد  عــن  التحصيلــي  االختبــار 
العــام  الــرأي  ثقــة  ورفــع  والطالبــات، 
بجاهزيــة وعدالــة االختبار والمســاهمة في 
رفــع الجاهزيــة التقنيــة وحــل اإلشــكاليات 
ــكيل  ــم تش ــث ت ــاح. حي ــده بنج ــة وعق القائم
بوحــدة  ممثلــة  الــوزارة  مــن  عمــل  فريــق 
الســعودية  والهيئــة  الرقمــي،  التحــول 
وهيئــة  االصطناعــي،  والــذكاء  للبيانــات 
األمــن الســيبراني، وهيئــة تقويــم التعليــم 
كمــا  الجانــب.  هــذا  فــي  الجهــود  لتوحيــد 
للجنــة  االجتماعــات  مــن  عــدد  عقــد  تــم 
بقيــادة  العمــل  لفريــق  الرقمــي  التحــول 
التحديــات  لحــل  الرقمــي  التحــول  وحــدة 
الجاهزيــة  ناحيــة  مــن  بالمنصــة  المرتبطــة 
الفنيــة، وســعة المنصــة، ومعاييــر األمــن 
وقــد  البيانــات.  واســتضافة  الســيبراني، 
تكللــت هــذه الجهــود بالنجــاح، حيــث تمّكــن 
ألــف طالــب وطالبــة مــن  أكثــر مــن )239( 
ــهولة  ــد بس ــن بع ــي ع ــار التحصيل أداء االختب

وُيســر.

   239+
ألف طالب وطالبة

تمكنوا من أداء االختبار 
التحصيلي عن بعد
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تسهيل العمل عن بعد

مــع تحــّول األعمــال نحــو العمــل عــن بعــد 
كورونــا،  فيــروس  جائحــة  لظــروف  نظــرًا 
بوســائل  االســتعانة  الضــروري  مــن  أصبــح 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتســهيل 
أعمــال  اســتمرارية  يحقــق  بمــا  العمــل 
الجهــات والمؤسســات بنفــس مســتوى 
ــد  ــد التواج ــون عن ــي تك ــة الت األداء والفعالي
فــي مقــرات العمــل. لــذا فقــد تــم توفيــر 
مــن  بعــد  عــن  العمــل  لتفعيــل  الممكنــات 
منصــات وبرامــج تدعــم ســير األعمــال، مثــل 
أنظمــة إدارة وعقــد االجتماعــات، وبرمجيــات 
مشــاركة الوثائــق وتتبعهــا، وغيرهــا مــن 

التطبيقــات الداعمــة للعمــل عــن بعــد.

اإللكترونــي  التوقيــع  تمكيــن  تــم  كمــا 
الحكوميــة  للجهــات  الرقمــي  والتصديــق 
ــورق  ــل بال ــن التعام ــتغناء ع ــالل االس ــن خ م
واســتبداله بالوثائــق والملفــات اإللكترونيــة. 
الحكوميــة  للجهــات  اســتبيان  إجــراء  وتــم 
لقيــاس جاهزيــة تطبيــق العمــل عــن بعــد 

فعاليتــه.  لضمــان  وسياســاته 
توّســع  فــي  األعمــال  هــذه  وأســهمت 
تبنــي تقنيــات العمــل عــن بعــد، حيــث تــم 
حكومــي  موظــف  ألــف   )360( تمكيــن 
مــن  معلومــات  تقنيــة  مديــر  و)223( 
تطبيــق  عبــر  بعــد  عــن  أعمالهــم  أداء 
ــف  ــي )161( أل ــى تبن ــة إل )WebEx(. باإلضاف

166+
ألف ساعة

االستخدام اليومي 
 Microsoft لبرنامج

Teams

360
ألف موظف حكومي

تم تمكينهم من العمل 
عن بعد من خالل تطبيق 

WebEx

6,343
مستخدم

لبوابة قيادات تقنية 
المعلومات

 161
ألف موظف حكومي

مستفيد من برنامج 
Microsoft Teams

مســتفيد فــي القطــاع الحكومــي لبرنامــج 
اســتخدام  بزمــن   )Microsoft Teams(
يوميــًا.  ســاعة  ألــف   166 مــن  أكثــر  بلــغ 
بينمــا وصــل عــدد المســتفيدين مــن بوابــة 
قيــادات تقنيــة المعلومــات التابعــة لبرنامــج 
التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يّســر( 

مســتخدم.  )6,343( إلــى 
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دعم التجارة اإللكترونية

شــهدت التجــارة اإللكترونيــة نموًا متســارعًا 
فــي الســنوات الماضيــة، وتزايــد االعتمــاد 
كبيــر  بشــكل  اإللكترونيــة  التجــارة  علــى 
نظــرًا للظــروف الحاليــة، حيــث تحّولــت غالبيــة 
أنشــطة البيــع والشــراء فــي قطــاع التجزئــة 
إلــى التجــارة اإللكترونيــة. لذلــك أصبــح مــن 
األهميــة بمــكان أن تكــون جميــع الخدمــات 
علــى  اإللكترونيــة  بالتجــارة  المرتبطــة 
مســتوى عــاٍل مــن االعتماديــة والجــودة. 
ــى  ــركائها عل ــع ش ــوزارة م ــت ال ــه عمل وعلي
عــدة  علــى  اإللكترونيــة  التجــارة  دعــم 

مســتويات. 
اللوجســتية،  العمليــات  مســتوى  فعلــى 
التوصيــل  وتطبيقــات  منصــات  حصــر  تــم 
اإللكترونيــة واعتمــاد )56( منصــة وتطبيــق. 
وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة طلبــات التوصيــل 
 ،)250%( بنســبة  الجائحــة  فتــرة  خــالل 
التوصيــل  منســوبي  عــدد  وارتفــاع 
تــم  بنســبة )%500(. كمــا  الســعوديين 
العمــل علــى ربــط خدمــات البريــد الســعودي 

متاجــر  مــع  اللوجســتي  الدعــم  ومنصــات 
البيــع اإللكترونــي، إضافــة إلــى ترخيــص )16( 

شــركة لنقــل الطــرود.
وعلــى مســتوى المدفوعــات اإللكترونيــة، 
تــم التعــاون مــع البنك المركزي الســعودي 
الســعودي  العربــي  النقــد  )مؤسســة 
التطبيقــات  مــن  عــدد  الســتحداث  ســابقًا( 
التعامــل  لتقليــل  الرقميــة  والمحافــظ 
بــاألوراق النقديــة أثنــاء الجائحــة. كمــا تــم 
المنصــات  اســتخدام  تعزيــز  علــى  العمــل 
اإللكترونيــة لدعــم التجــار المحلييــن وتجــار 
عبــر  أعمالهــم  بــدء  وتســهيل  التجزئــة 
اإلنترنــت، ونتــج عــن هــذه الجهــود وصــول 
عــدد طلبــات التجــارة اإللكترونيــة المنفــذة 
خــالل فتــرة الجائحــة إلــى )26( مليــون طلــب 
قــّدرت قيمتهــا بأكثــر مــن )2( مليــار ريــال 
ملحوظــًا  توّســعًا  يعتبــر  ممــا  ســعودي. 
لطلبــات التجــارة اإللكترونيــة، ومــن المتوقــع 
وســائل  علــى  اإلقبــال  تنامــي  يســتمر  أن 
التجــارة اإللكترونيــة فــي الفتــرة القادمــة.

56
منصة وتطبيق توصيل 

تم اعتمادها لتقديم 
خدمات التوصيل

250%
نسبة زيادة طلبات 

التوصيل خالل فترة 
الجائحة

500%
نسبة ارتفاع عدد 
مندوبي التوصيل 

السعوديين

2+
مليار ريال سعودي 

قيمة الطلبات عبر وسائل 
التجارة اإللكترونية
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إطالق منصة »عودة« 

فيــروس  لجائحــة  الســريع  الظهــور  مــع 
المواطنيــن  مــن  العديــد  وتواجــد  كورونــا 
خــارج أراضــي المملكــة فــي دول مختلفــة 
إلــى  الحاجــة  ظهــرت  العالــم،  أنحــاء  فــي 
المواطنيــن  لمســاعدة  خدمــات  إيجــاد 

للمملكــة. العــودة  فــي  الراغبيــن 
شــركاء  مــع  التعــاون  تــم  ذلــك  وعلــى 
إطــالق  علــى  للعمــل  الرقمــي  التحــول 
ــة  ــة الوطني ــن المنص ــة ضم ــات إلكتروني خدم
الموّحــدة لمســاعدة المواطنيــن الراغبيــن 
فــي العــودة، كمــا تتضمــن المنصــة جميــع 
المعلومــات التــي يحتاجهــا الراغبــون فــي 
مــن  المســتفيدين  عــدد  ليصــل  العــودة، 
المنصــة مــن المواطنيــن فــي الخــارج إلــى 

ألــف مواطــن. أكثــر مــن )48( 

  48
ألف مواطن

في الخارج استفادوا من 
خدمات العودة للوطن
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إصدار أكثر من )75( ألف تصريح عمل 
لشركات االتصاالت في فترة حظر التجول  

ــال  ــتمرارية أعم ــى اس ــوزارة عل ــن ال ــًا م حرص
عــدم  وضمــان  االتصــاالت  خدمــات  نشــر 
فيــروس  جائحــة  فتــرة  خــالل  انقطاعهــا 
توقــف  لمخاطــر  واســتجابة  كورونــا، 
عملــت  االتصــاالت،  وخدمــات  المشــاريع 
الــوزارة مــع مقدمــي خدمــات االتصــاالت، 
االتصــاالت  شــركة  مــع  العمــل  متضمنــًا 
ــاالت  ــركة االتص ــي وش ــعودية وموبايل الس
المتكاملــة وعــدد مــن الشــركات األخــرى، 
ــة  ــات المعني ــع الجه ــل م ــى العم ــة إل إضاف
تصريــح  ألــف   )75( عــن  يزيــد  مــا  إلصــدار 
مــن  لتمكينهــم  االتصــاالت  لشــركات 
وأعمــال  مشــاريع  تنفيــذ  فــي  االســتمرار 

االتصــاالت. قطــاع  فــي  التحتيــة  البنيــة 

 75
ألف تصريح عمل

تم إصدارها لشركات االتصاالت 
خالل فترة حظر التجول 
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زيادة حجم حركة االنترنت المحلية 
والدولية عبر مقسم اإلنترنت الوطني

خدمــات  علــى  االعتمــاد  لتزايــد  اســتجابة 
كورونــا،  فيــروس  جائحــة  بســبب  اإلنترنــت 
وحرصــًا مــن الــوزارة علــى اســتمرارية تقديم 
خدمــات اإلنترنــت واســتيعاب الزيــادة فــي 
حركــة اإلنترنــت المحليــة، تــم العمــل علــى 
تهيئــة البنيــة التحتيــة لضمــان اســتمرارية 
ربــط  ســعات  وتوفيــر  اإلنترنــت،  خدمــات 
عاليــة الســرعة بواقــع )10( جيجابت/الثانيــة 
كحــد أدنــى، ومراقبــة الحركــة البينيــة بيــن 
الــوزارة  قامــت  كمــا  الممكنيــن.   األعضــاء 
المحليــة  الخدمــات  مــن  عــدد  بتوطيــن 
ــي.  ــت الوطن ــم اإلنترن ــر مقس ــة عب والعالمي
وانعكــس ذلــك علــى زيــادة حجــم الحركــة 
المــارة عبــر المقســم، حيــث وصــل معــدل 
حجــم الحركــة عبــر المقســم إلــى )53.6( 

 ،2020 عــام  بنهايــة  جيجابت/الثانيــة 
ميجابت/الثانيــة   )26.4( بمعــدل  مقارنــة 
ــادة  ــبة زي ــك بنس ــي، وذل ــام الماض ــي الع ف

.)100%( تجــاوزت 
ويســهم مقســم اإلنترنــت الوطنــي بإيجــاد 
حركــة  لتبــادل  ربحيــة  غيــر  محايــدة  نقطــة 
ــة  ــة التقني ــة التحتي ــزز البني ــا يع ــت، مم اإلنترن
لالتصــاالت، ويســاعد فــي توطيــن حركــة 
ــة  ــا، إضاف ــة به ــات المرتبط ــت والخدم اإلنترن
إلــى دور المقســم فــي تحســين كفــاءة 

وخدمــات االتصــال باإلنترنــت.

53.6 جيجابت/الثانية
حجم الحركة عبر مقسم اإلنترنت الوطني

حجم الحركة عبر مقسم اإلنترنت في عام 2020م

Jan
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المنتــدى العربــي االفتراضــي األول لــدور 
فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

كورونــا فيــروس  جائحــة  مكافحــة 

لتكنولوجيــا  العربيــة  المنظمــة  نظمــت 
مــع  بالتعــاون  واالتصــال،  المعلومــات 
العــرب  الــوزراء  لمجلــس  الفنيــة  األمانــة 
األمــم  ولجنــة  والمعلومــات/  لالتصــاالت 
ــي  ــة لغرب ــة واالجتماعي ــدة االقتصادي المتح
اســيا، المنتــدى العربــي االفتراضــي األول 
لــدور االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي 
مكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا. ويناقــش 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  دور  المنتــدى 
جائحــة  أثــار  مجابهــة  فــي  المعلومــات 
اســتعراض  تــم  حيــث  كورونــا،  فيــروس 
المبــادرات وقصــص النجــاح مــن المشــاركين 
والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل  الفرصــة  إلتاحــة 
كورونــا  جائحــة  مقاومــة  مجــال  فــي 
والتخفيــف مــن آثارهــا. وقــد شــاركت الــوزارة 
بالتعريــف بالمنجــزات الــذي تمــت فــي هــذا 
الجانــب فــي المملكــة، والتــي ســاهم فــي 
ــذي  ــارع ال ــي المتس ــول الرقم ــا التح نجاحه

األخيــرة. اآلونــة  فــي  المملكــة  تشــهده 
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لالتصــاالت  الدولــي  االتحــاد  جلســة 
فيــروس  جائحــة  خــالل  الرقمــي  للتعــاون 

بعدهــا ومــا  كورونــا 

شــاركت الــوزارة فــي الجلســة االفتراضيــة 
الدولــي  االتحــاد  اســتضافها  التــي 
لالتصــاالت بعنــوان » للتعــاون الرقمــي خالل 
جائحــة فيــروس كورونــا ومــا بعدهــا«، وقــد 
مناقشــة  حــول  النقاشــات  أبــرز  تمحــورت 
لالتصــاالت  الحالــي  الوضــع  تقييــم  حــول 
مختلفــة،  مناطــق  فــي  الشــبكة  ومرونــة 
وذلــك بهــدف فهــم االحتياجــات والخطــوات 
واإلجــراءات  بهــا  القيــام  المطلــوب 
االتصــاالت  شــبكات  لتأميــن  واالحتــرازات 
وضمــان اســتمراريتها، واألعمــال الالزمــة 
ــن  ــك لتمكي ــة؛ وذل ــوة الرقمي ــص الفج لتقلي
االتصــال  مــن  المجتمــع  شــرائح  جميــع 
الخدمــات  مــن  واالســتفادة  باإلنترنــت 

خاللهــا. مــن  المقّدمــة 

جمــع حلــول وحــاالت اســتخدام متعلقــة 
بجائحــة فيــروس كورونــا

انطالًقــا مــن المســؤولية تجــاه المجتمــع 
ــى  ــوزارة عل ــرص ال ــة، وح ــروف الجائح ــي ظ ف
البحــث عــن حلــول التقنيــة وحــاالت اســتخدام 
التقنيــة للمســاهمة فــي مكافحــة جائحــة 
فيــروس كورونــا، واالســتفادة مــن أفضــل 
الحلــول، عملــت الــوزارة علــى جمــع وحصــر 
وحــاالت  الحلــول  مــن  وافيــة  مجموعــة 
التواصــل  خــالل  مــن  المتاحــة  االســتخدام 
ــا،  ــا وخارجًي ــركات محلًي ــن الش ــد م ــع العدي م
وذلــك بهــدف التوصــل إلــى حلــول فّعالــة 

وعاليــة الجــودة.
االطــالع  تــم  التــي  الحلــول  شــملت  وقــد 
ــواء  ــة، س ــاالت مختلف ــا مج ــا وتحليله عليه
فــي الكشــف عــن حــاالت ارتفــاع الحــرارة، أو 
حلــول تعقيــم المنشــآت واألماكــن العامــة، 
أو التحقــق مــن تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة 
ــذا  ــي ه ــك. وف ــر ذل ــد، وغي ــزام بالتباع وااللت
ــن )40(  ــارب م ــا يق ــاد م ــم اعتم ــياق، ت الس
ــتفادة  ــة لالس ــتخدام للتقني ــة اس ــل وحال ح
جائحــة  ظــروف  مــع  التعامــل  فــي  منهــا 

فيــروس كورونــا.

 40
حل تقني

وحالــة اســتخدام للتقنيــة تــم 
منهــا  لالســتفادة  اعتمادهــا 
فــي التعامــل مــع ظــروف جائحة 

فيــروس كورونــا

هاكاثون كورونا في السعودية

هاكاثــون  رعايــة  فــي  الــوزارة  شــاركت 
كورونــا فــي الســعودية كشــريك االبتــكار 
تســاعد  أفــكار  إلــى  للوصــول  الرقمــي 
القطاعــات المســتهدفة لتطويــر خدماتها. 
مــن  المقّدمــة  األفــكار  عــدد  وصــل  وقــد 
خــالل المســابقة إلــى )2,103( فكــرة نتــج 
عنهــا )97( مشــروع فــي قطاعــات التعليم 
المجتمــع  وخدمــات  واالقتصــاد  والصحــة 

القطاعــات. مــن  وغيرهــا  والنقــل 
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تنظيم فعاليات هاكاثون األمل الدولي 

األمــل  هاكاثــون  مبــادرة  الــوزارة  أطلقــت 
والتــي   )Hope Hackathon( الدولــي 
تهــدف إلــى خلــق نمــاذج أعمــال مبتكــرة 
فــي  تســاعد  بحلــول  والخــروج  جديــدة، 
تجــاوز األزمــة الحاليــة، ومواجهــة األزمــات 
االبتــكارات  وتشــجيع  المســتقبلية، 
الرقميــة وإبــراز القــدرات والمهــارات التقنيــة 
ــة  ــة جائح ــي مواجه ــم ف ــباب العال ــدى ش ل
فيــروس كورونــا. ويســتهدف الهاكاثــون 
مــن خالل مســاراته الثــالث: الصحــة الرقمية، 
المنزلــي،  والترفيــه  اإللكترونيــة  األلعــاب 
ورواد  التطبيقــات،  ومصممــي  مطــوري 
األعمــال والمبكريــن، والهــواة والمحترفيــن 
علــى  اإللكترونيــة  األلعــاب  مجــال  فــي 
عــالوًة  والعالمــي،  المحلــي  المســتويين 
مســارات  فــي  والمهتميــن  الخبــراء  علــى 

الهاكاثــون.

ونتــج عــن هــذه المبــادرة إعــداد وتقديــم 
)15( مشــروع لنمــاذج أعمــال مبتكرة جديدة 
ولتوســيع  المختلفــة.  المســارات  فــي 
نطــاق االســتفادة مــن المبــادرة، تــم توفيــر 
التــي  التدريبيــة  المــواد  مــن  مجموعــة 
نمــاذج  إعــداد  علــى  المهتميــن  تســاعد 
المســتفيدين  عــدد  وصــل  وقــد  األعمــال، 
مــن تلــك المــواد التدريبيــة )1,117( مســتفيد. 
ثقافــة  توســيع  فــي  سيســاعد  ممــا 
اإلبــداع واالبتــكار فــي مجــال نمــاذج األعمال 

الرقميــة.

 15
مشروع

لنماذج أعمال مبتكرة جديدة

 1,117
مستفيد

من المواد التدريبية المتاحة
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إسهام الوزارة في رئاسة 
المملكة لمجموعة العشرين

اســتضافت المملكــة فــي عاصمتهــا الريــاض القمــة الخامســة عشــرة لمجموعــة 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــة، والقم ــتضيفها المملك ــي تس ــى الت ــي األول ــرين، وه العش
تنعقــد فــي الشــرق األوســط. ونســتعرض فيمــا يلــي مشــاركات الــوزارة كقائــدة 
لفريــق عمــل االقتصــاد الرقمــي فــي القمــة وكذلك مشــاركاتها فــي مجموعات 

القمــة األخــرى.

قيادة فريق عمل االقتصاد الرقمي

االقتصــاد  عمــل  فريــق  الــوزارة  قــادت 
توظيــف  بمناقشــة  المعنــي  الرقمــي 
القــرن  فــرص  الغتنــام  الرقميــة  التقنيــات 
والمشــكل  للجميــع،  والعشــرين  الحــادي 
مــن الــوزراء المعنييــن باالقتصــاد الرقمــي 
إضافــة  العشــرين  مجموعــة  دول  فــي 
عملــت  حيــث  المســتضافة.  الدولــة  إلــى 
فــرق الــوزارة علــى اقتــراح وإعــداد األجنــدة 
فــي  للنقــاش  المطروحــة  والمواضيــع 
االقتصــاد  لفريــق  التحضيريــة  االجتماعــات 
ــع  ــة م ــات المناقش ــادت جلس ــي، وق الرقم
األعضــاء  للــدول  التحضيريــة  العمــل  فــرق 
إلقــرار المواضيــع واالتفــاق حــول موقــف 

حيالهــا. موحــد 
بالتحضيــر  الــوزارة  كمــا قامــت فــرق عمــل 
االقتصــاد  لفريــق  اســتثنائٍي  الجتمــاع 
تســريع  ســبل  لمناقشــة  الرقمــي 
كورونــا  فايــروس  لجائحــة  االســتجابة 

وتخفيــف  منــع  علــى  القــدرة  وتعزيــز 
فــي  والبحــث  المســتقبلية،  األزمــات  حــدة 
الرقميــة  التقنيــات  مــن  االســتفادة  ســبل 
بســبب  طــرأت  التــي  االحتياجــات  لتلبيــة 
اجتماعــه  العمــل  فريــق  واختتــم  الجائحــة. 
ــه  ــد في ــم التأكي ــان ت ــدار بي ــتثنائي بإص االس
ــط  ــة والرب ــة التحتي ــز البني ــة تعزي ــى أهمي عل
ســبل  إيجــاد  علــى  والتشــجيع  الشــبكي، 
لتبــادل المعلومــات بطريقــة آمنــة، وإجــراء 
فــي  الرقميــة  التقنيــات  وتطويــر  البحــوث 
الحلــول  اســتخدام  ودعــم  الصحــة،  مجــال 
اســتمرارية  لدعــم  الرقميــة  والتقنيــات 
النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي، وتبــادل 
أفضــل الممارســات القائمــة لتحقيــق األمــن 
ــر  ــة عب ــة وموثوق ــة آمن ــاد بيئ ــي وإيج الرقم
ــة األعمــال  ــت، وتشــجيع مرون شــبكة اإلنترن
الرقميــة،  الوســائل  اســتخدام  خــالل  مــن 
ــرين  ــة العش ــن دول مجموع ــاركة بي والمش
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فيمــا يخــص سياســات االقتصــاد الرقمــي 
والممارســات والــدروس المســتفادة فــي 

الجانــب. هــذا 
هامــش  علــى  أيضــًا  الــوزارة  نظمــت  كمــا 
عمــل  ورشــة  العمــل  فريــق  اجتماعــات 
افتراضيــة حــول قيــاس االقتصــاد الرقمــي، 
وذلــك لتحقيــق هــدف أهــم مخرجــات الفريق 
لهــذا العــام وهــو خارطــة طريــق مجموعــة 

العشــرين لقيــاس االقتصــاد الرقمــي.
االقتصــاد  فريــق  اعمــال  اختتــام  وتــم 
الرقمــي فــي مجموعــة العشــرين باجتمــاع 
وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر  معالــي  ترأســه 
ذكــر  كلمــة  فيــه  وألقــى  المعلومــات 
ــاد  ــادة لالقتص ــا كق ــي علين ــه »ينبغ ــا أن فيه
أجــل  مــن  أواًل  الرقمنــة  نضــع  أن  الرقمــي 
أجــل  ومــن  دولنــا،  واقتصــاد  متجمعاتنــا 
أطفالنــا لينعمــوا بتعليــم رائــع، ولــكل أحبابنــا 
ليتلقــوا رعايــة صحيــة ورقميــة، ومــن أجــل 
الجميــع لكــي يحظــوا بفــرص متســاوية«.
الرقمــي  االقتصــاد  عمــل  فريــق  وأصــدر 
أعضــاء  بإجمــاع  الختامــي،  الــوزاري  البيــان 

العشــرين.  مجموعــة  دول 
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 )S20( قمة مجموعة تواصل العلوم

 ،)S20( قامــت مجموعــة تواصــل العلــوم
مجموعــة  مظلــة  تحــت  تنــدرج  والتــي 
العشــرين، بعقــد قمــة للمجموعــة ضمــن 
فــي  العشــرين  مجموعــة  فعاليــات 
المملكــة، وقــد شــاركت الــوزارة فــي القمــة 
طريــق  عــن  الرقميــة  الثــورة  محــور  تحــت 
ــة. ــالل القم ــا خ ــم عرضه ــجلة ت ــالة مس رس
ثــالث  إلــى  الرســالة  هــذه  تطّرقــت  وقــد 
اكتشــافات علميــة انبثقــت مــن المنطقــة 
ــة  وأدت إلــى ازدهــار الحضــارة البشــرية لقراب
ــات،  ــي: الخوارزمي ــنة وه ــة س ــف وأربعمائ أل
الحديثــة.  البصريــات، وعلــوم الطــب  وعلــم 
االكتشــافات  هــذه  اســتخدمت  حيــث 
ــادئ  ــالث مب ــوع لث ــة الرج ــن أهمي ــة ع كأمثل
رئيســية هــي االنفتــاح العلمــي، والتواصــل 
ــي  ــي ف ــاون الدول ــري، والتع ــي المث العلم

مجــال البحــث العلمــي.
ونّوهــت الــوزارة مــن خــالل مشــاركتها إلــى 
أن هــذه المبــادئ تشــّكل أهــم العوامــل 
ــات التــي تواجــه العالــم  نحــو تجــاوز الصعوب
اليــوم فــي عمليــات البحــث عــن لقــاح وعــالج 

للجائحــة.

مجموعــة العشــرين. وقــد ضــم الحــوار خبــراء 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة 
األكاديمــي  المجــال  مــن  مختصيــن  إلــى 
صياغــة  فــي  الحكومــات  دور  لمناقشــة 
االصطناعــي  الــذكاء  أخالقيــات  سياســات 

فــي إطــار جائحــة فيــروس كورونــا.

قمة مجموعة تواصل المجتمع المدني 
 )C20(

تواصــل  مجموعــة  قمــة  أعمــال  ضمــن 
التابعــة   )C20( المدنــي  المجتمــع 
مشــاركة  جــاءت  العشــرين،  لمجموعــة 
التنميــة:  »مســتقبل  محــور  تحــت  الــوزارة 
المنظــور الرقمــي« والــذي تــم مــن خــالل 
المواضيــع  مــن  مجموعــة  مناقشــة 
االصطناعــي،  الــذكاء  وهــي  الهامــة، 
باإلنترنــت،  العالــم  واتصــال  والبيانــات، 
والتفــاوت الرقمــي وتمكيــن المــرأة فــي 
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. حيــث 
ــزات  ــارب والمنج ــرز التج ــوزارة أب ــتعرضت ال اس
التــي حققتهــا فــي تلــك المواضيــع، وذلــك 
إلثــراء القمــة وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي 

المواضيــع. تلــك 

جلسة حوار أخالقيات الذكاء االصطناعي 
في االستجابة لألزمات الناتجة عن األوبئة

ســعيًا لتســخير التقنيــة فــي دعــم وتمكين 
وباألخــص  أعمالهــا،  وتعزيــز  القطاعــات 
جائحــة  آلثــار  باالســتجابة  يتعلــق  فيمــا 
فيــروس كورونــا. عقــدت الــوزارة جلســة حوار 
االصطناعــي  الــذكاء  أخالقيــات  لمناقشــة 
فــي االســتجابة لألزمــات الناتجــة عــن األوبئة 
ــد  ــم عق ــد ت ــا. وق ــروس كورون ــص في وباألخ
الجلســة علــى هامــش اجتماعــات فريــق 
فعاليــات  ضمــن  الرقمــي  االقتصــاد  عمــل 

حلقة نقاش االقتصاد الرقمي

علــى هامــش اســتضافة المملكــة العربيــة 
العشــرين،  مجموعــة  لرئاســة  الســعودية 
ــي”  ــاد الرقم ــاش “االقتص ــة نق ــت حلق أطلق
رئيســتين.  جلســتين  مــن  تتكــون  التــي 
الجلســة األولــى تســتضيف نخبــة مــن قــادة 
التنظيمــات  لمناقشــة  الخــاص  القطــاع 
تبنــي  دون  تحــول  التــي  والتشــريعات 
أوســع.  نطــاق  علــى  وتطبيقهــا  التقنيــة 
ــن  ــة م ــتضيف مجموع ــة تس ــة الثاني الجلس
وزراء االقتصــاد الرقمــي إليجــاد حلــول مــن 
وقــد  الرقمــي.  االقتصــاد  تســريع  شــأنها 
شــهدت الجلســة حضــور أكثــر مــن )1,800( 
مشــاهد وأكثــر مــن )8( مليــون مشــاركة 

االجتماعــي. التواصــل  مواقــع  علــى 
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ــة  ــي تهيئ ــًا ف ــوزارة دورًا هام ــت ال ــًا لعب أيض
والبرمجيــات  والمعــدات  التحتيــة  البنيــة 
افتراضيــة  قمــة  أول  لعقــد  والتجهيــزات 
وقــد  الجائحــة.  ظــروف  بســبب  للمجموعــة 
ــوزارة  ــة ال ــل بعضوي ــق عم ــكيل فري ــم تش ت
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وهيئــة 
ومقّدمــي خدمــات االتصــاالت للعمــل علــى 
توفيــر جميــع الوســائل والمتطلبــات التقنيــة 
بأعلــى  واالجتماعــات  الفعاليــات  لعقــد 

واالعتماديــة. الجــودة  مســتويات 

العمــل  وعلــى صعيــد االجتماعــات وفــرق 
المنعقــدة تحــت مظلــة مجموعة العشــرين، 
شــاركت الــوزارة فــي العديــد مــن نشــاطات 
علــى  القيــادي  لدورهــا  نظــرًا  المجموعــة 
يلــي  وفيمــا  الرقمــي.  التحــول  مســتوى 

ســرد ألبــرز مشــاركات الــوزارة.
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تأسيس منظمة 
التعاون الرقمي

إدراكًا مــن الــوزارة ألهميــة التعــاون الدولــي فــي تعزيــز التحول الرقمي فــي الدول بهــدف الوصول 
إلــى مجتمــع معلوماتــي واقتصــاد رقمــي لتحقيــق النمــو علــى المســتويين العالمــي والمحلــي، 
خصوصــا فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا العالــم بأســره بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، وكقائــدة 
للتحــول الرقمــي فــي المملكــة ولملــف االقتصــاد الرقمــي فــي مجموعــة العشــرين خــال رئاســة 
المملكــة للمجموعــة هــذا العــام، فقــد بــادرت الــوزارة بتوجيهــات مــن القيــادة 	 حفظهــا اللــه 	  
ــاالت  ــع المج ــي جمي ــاون ف ــز التع ــى تعزي ــدف إل ــترك يه ــي مش ــل دول ــار عم ــور وإط ــع تص ــى وض إل

المدفوعــة باالبتــكار وتســريع نمــو االقتصــاد الرقمــي بيــن الــدول األعضــاء.

بالتواصــل  الــوزارة  قامــت  عليــه  وبنــاء 
االتصــاالت  وزراء  مــع  المكثــف  والتنســيق 
ــن  ــدول م ــن ال ــدد م ــات لع ــة المعلوم وتقني
خــالل اجتماعــات ثنائيــة لتبادل وجهــات النظر 
وأخــذ المرئيــات حــول اإلطــار األمثــل للتعــاون 

الميثــاق. وصياغــة 
وتكللــت جهــود الــوزارة بالتنســيق والتعاون 
مــع الجهــات المعنيــة بالتوصــل إلــى اتفــاق 
ــواة مــن أربــع دول لتأســيس منظمــة  مــع ن
باســم »منظمــة التعــاون الرقمــي« مقرها 
الــدول  عضويتهــا  فــي  وتضــم  الريــاض 

ــى: ــة األول ــي المرحل ــة ف التالي

المملكة العربية 
السعودية

دولة الكويت

مملكة البحرين

جمهورية باكستان

المملكة األردنية 
الهاشمية
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الجتمــاع  التحضيــر  علــى  العمــل  وتــم 
 26 فــي  المنظمــة  وإطــالق  تأســيس 
االجتمــاع  حضــر  حيــث   2020 نوفمبــر 
ــن  ــون م ــوزراء المعني ــق ال ــي المغل االفتراض

الميثــاق. لتوقيــع  المؤسســة  الــدول 
لحملــة  اإلعــداد  علــى  العمــل  تــم  كمــا 
التواصــل  إعالميــة مناســبة علــى وســائل 
للمنظمــة  شــعار  وتصميــم  االجتماعــي 
شــبكة  علــى  لهــا  النطــاق  اســم  وحجــز 
اإلنترنــت وتكويــن حســاباتها علــى شــبكات 

المختلفــة. التواصــل 

مفتوحــة  نقــاش  حلقــة  الــوزارة  ونظمــت 
مــع  بالتــوازي  الرقمــي  االقتصــاد  حــول 
انضــم  المنظمــة، حيــث  اجتمــاع تأســيس 
عــن  لإلعــالن  المجتمعــون  الــوزراء  إليهــا 
أميــن  معالــي  بحضــور  المنظمــة  إطــالق 
الدولــي ومعالــي  اتحــاد االتصــاالت  عــام 
رئيــس منتــدى االقتصــاد العالمــي. وتــم 
نشــر البيــان الصحفــي فــي عــدد مــن الصحف 

والعالميــة. المحليــة 
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المنظمــة،  تأســيس  لميثــاق  وطبقــًا 
مــع  والتعــاون  بالشــراكات  ترّحــب  فإنهــا 
الخــاص  القطــاع  مــن  المصلحــة  أصحــاب 
غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  والمنظمــات 
كمــا  األكاديمــي.  والقطــاع  الحكوميــة 
رؤيتهــا  تحقيــق  إلــى  المنظمــة  تســعى 
االزدهــار،  »تحقيــق  علــى  تنــص  التــي 
واالســتقرار االجتماعــي، وتنميــة االقتصــاد 
الرقمــي مــن خــالل توحيــد الجهــود لدفــع 
المصالــح  وتشــجيع  الرقمــي  التحــول 
المشــتركة«. حيــث تعمــل المنظمــة إلــى 
الوصــول إلــى رؤيتهــا وتحقيــق أهدافهــا 
ــي  ــاد الرقم ــو االقتص ــريع نم ــالل تس ــن خ م
الــدول  جميــع  لــدى  مشــترك  بشــكل 
األعضــاء، وتعزيــز التحــول الرقمــي لديهــا، 
واالســتقرار  الرفاهيــة  مســتوى  ورفــع 
الرقمــي،  الصعيــد  علــى  االجتماعــي 
وتوســيع نطــاق تأثيــر الــدول األعضــاء علــى 

العالمــي.  الرقمــي  االقتصــاد 

كمــا حــددت الــوزارة بالتفاهــم والتشــاور 
مجــاالت  مــن  عــددًا  األعضــاء  الــدول  مــع 
التعــاون ليتــم التركيــز عليهــا فــي أعمــال 

ــي: ــن اآلت ــي تتضم ــة، والت المنظم

تدفق البيانات وموثوقيتها.	 

تحفيز ودعم بيئة األعمال.	 

تطوير القدرات الرقمية.	 

بنــاء القــدرات فــي التقنيــات الناشــئة ذات 	 
األهمية.

اإلدارة العامة والفعالية الحكومية.	 

ونشــر 	  التحتيــة  البنيــة  توافــر  تحســين 
. تبنيهــا

أخالقيات التقنية.	 

الضرائب والرسوم.	 
وقامــت الــوزارة بترشــيح أميــن عــام مكلــف 
حيــن  إلــى  أعمالهــا  لتســيير  للمنظمــة 
تعيينــه مــن قبــل الــدول األعضــاء حســب مــا 

ينــص عليــه ميثــاق المنظمــة.

وتهــدف منظمــة التعــاون الرقمــي إلــى 
تحقيــق مســتقبل رقمــي مــن خــال:

تمكين المرأة والشباب ورواد األعمال.	 

تنمية االقتصاد الرقمي.	 

مــن خــالل قفــزات تنمويــة قائمــة علــى 	 
ــكار. االبت
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اســتمرت الــوزارة خــال عــام 2020م فــي مســيرتها نحــو تعزيــز التحــّول الرقمــي 
وتنميــة االقتصــاد الرقمــي، وذلــك مــن خــال تحقيــق إنجــازات فــي مختلــف المحــاور 
التــي حددتهــا فــي اســتراتيجيتها. والتــي ســيتم ســردها مــن خــال هــذا الفصــل.

المركز األول عالميًا في سرعة تحميل 
)5G( البيانات عبر شبكات الجيل الخامس

مركز تحسن في مؤشر البنية التحتية 
لالتصاالت وتقنية المعلومات

ترتيب المملكة عالميًا في سرعة 
اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

المركز األول في التنافسية الرقمية 
على مجموعة العشرين

ترتيب المملكة عالميًا في المهارات 
الرقمية

مراكز تحسن في مؤشر الحكومة 
اإللكترونية

11
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المركز األول لمبادرة العطاء الرقمي 
في جائزة القمة العالمية لمجتمع 

المعلومات

مركز تحسن في مؤشر التنمية البريدية

جائزة الريادة الحكومية من 
GSMA

جائزة عالمية لتمكين المرأة في 
التقنية

11

1818
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تمكين الحكومة 
الرقمية

تحقيق وفورات من مشاريع تقنية 
المعلومات الحكومية

اســتمّرت الــوزارة ممثلــة ببرنامــج التعامــالت 
بأعمــال  )يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
المعلومــات  تقنيــة  مشــاريع  مراجعــة 
وتقديــم  إليهــا،  المحالــة  الحكوميــة 
الخدمــات اإلرشــادية التقنيــة حيالهــا، وذلــك 
الحكومــي  اإلنفــاق  كفــاءة  رفــع  بهــدف 
أفضــل  وتحقيــق  المشــاريع،  تلــك  علــى 
النتائــج الممكنــة منهــا. كمــا يتــم العمــل 
ــة  باســتمرار علــى دعــم االتفاقيــات اإلطاري
والشــراكة مــع القطــاع الخــاص فيمــا يخــص 

تنفيــذ المشــاريع التقنيــة الحكوميــة. وقــد 
وفــورات  بتحقيــق  الجهــود  هــذه  أثمــرت 
مــن  ســعودي  ريــال  مليــار   )2.06( بلغــت 
الحكوميــة،  المعلومــات  تقنيــة  مشــاريع 
بنســبة وفــورات بلغــت )%8.5( مــن إجمالي 

المشــاريع.  تلــك 

 2.06
مليار ريال سعودي

إجمالــي الوفــورات المتحققــة من مشــاريع 
تقنيــات الحكوميــة بنســبة وفــورات 8.5% 

مــن إجمالــي قيمــة المشــاريع
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تطوير استراتيجية الحكومة الرقمية

الرقمــي  للتحــول  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق 
التوافــق  وضمــان  الحكوميــة،  للجهــات 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  بيــن  والتناســق 
العمــل  تــم  الســياق،  هــذا  فــي  الجهــات 
الحكومــة  اســتراتيجية  إعــداد  علــى 
الرقميــة، مــن خــالل عقــد )60( ورشــة عمــل 
والجهــات  القطاعــات  مــن  الشــركاء  مــع 
ولتكــون  الخــاص.  والقطــاع  الحكوميــة 
مــع  متماشــية  المعــّدة  االســتراتيجية 
الدوليــة،  والممارســات  التوجهــات  أفضــل 
 )6( مــع  معياريــة  مقارنــات  إجــراء  تــم 
العمــل  حجــم  مــع  تتناســب  مختــارة  دول 
تحليــل  تــم  كمــا  والتطلعــات.  المطلــوب 
ودراســة )7( اســتراتيجيات رقميــة وطنيــة 
ــق  ــا لتحقي ــق معه ــق والتناس ــم التواف ليت

النتائــج. أفضــل 
وتتضمــن االســتراتيجية المعــّدة )4( محــاور 
يتفــرع منهــا )12( هدفــًا اســتراتيجيًا، ويتــم 
تنفيــذ االســتراتيجية مــن خــالل )19( مبــادرة 
ينبثــق عنهــا )150( مشــروع. كمــا توّضــح 
المبــادرات  تنفيــذ  أولويــة  االســتراتيجية 

ــا. ــق منه ــر المتحق ــدى األث وم

   60
ورشة عمل 

تم عقدها إلعداد 
االستراتيجية

   150
مشروع 

منبثق عن مبادرات 
االستراتيجية

   19
مبادرة 

لتنفيذ االستراتيجية
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اعتماد نظام الحضور الذكي الموّحد 

الــوزارة ممثلــة ببرنامــج التعامــالت  عملــت 
بالتعــاون  )يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
مــع وزارة الماليــة علــى تطويــر نظــام ذكــي 
ــى  ــام عل ــل النظ ــث يعم ــور، حي ــد للحض موّح
ضبــط ســاعات عمــل الموظفيــن باســتخدام 
بصمــة  خــالل  مــن  األشــياء.  انترنــت  تقنيــة 
موظــف،  بــكل  الخــاص  الصــوت  أو  الوجــه 
وبذلــك يتيــح النظــام االســتغناء عــن أجهــزة 
واالنصــراف.  للحضــور  التقليديــة  البصمــة 
ولتوســيع االســتفادة مــن نظــام الحضــور 
الذكــي وتوحيــده فــي الجهــات الحكوميــة، 
الجهــات  جميــع  علــى  التعميــم  تــم 
الحكوميــة بالتقديــم علــى النظــام من خالل 

 .)CIO( بوابــة قيــادات تقنيــة المعلومــات
نشــر  إلــى  الســاعية  الجهــود  وضمــن 
االتفــاق  تــم  فقــد  النظــام،  اســتخدام 
علــى تطبيــق الخدمــة مــع وزارة التعليــم 
والهيئــة العامــة للجمــارك بعــدد )210( ألــف 
موظــف لهاتيــن الجهتيــن، باإلضافــة إلــى 

إطــالق النظــام بشــكل تجريبــي مــع وزارة 
االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
ووزارة الطاقــة. كمــا تــم اســتقبال طلبــات 
 )13( مــن  الخدمــة  حــول  واستفســارات 
ــات  ــدد الجه ــل ع ــد وص ــة.  وق ــة حكومي جه
جهــة   )28( إلــى  بالنظــام  المهتمــة 
بالتطبيــق  بــدأت  جهــات  بيــن  مــا  حكوميــة 
بلــغ  التطبيــق، كمــا  رغبتهــا فــي  أبــدت  أو 
إضافتهــم  تــم  الذيــن  الموظفيــن  عــدد 
إلــى النظــام وتطبيقــه فــي هــذه الجهــات 
موظــف،   )22,380( إلــى  الحكوميــة 
للموظفيــن  اإلجمالــي  العــدد  ليبلــغ 
إلــى  إضافتهــم  تــم  الذيــن  الحكومييــن 
حكومــي.  موظــف   )308,380( النظــام  
ويســتهدف النظــام الوصــول إلــى )350( 
ألــف موظــف مســجلين ضمــن النظــام مــع 

2021م. لعــام  األول  الربــع  نهايــة 

  28
جهة حكومية  

مهتمة بتطبيق النظام

 308,380
موظف حكومي 

تم الوصول إليهم بهدف تطبيق 
النظام
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اكتمال المرحلة األولى لخدمة المواعيد

تنّظــم  وتطبيقــات  خدمــات  لوجــود  أصبــح 
إلنجــاز  مواعيــد  علــى  الحصــول  عمليــة 
المعامــالت التــي تحتــاج إلــى زيــارة الجهــات 
أي  مــن  أكثــر  بالغــة  أهميــة  الحكوميــة 
المتغيــرات  مــع  وخصوصــًا  مضــى،  وقــت 
والمســتجدات الحاصلــة بعــد جائحــة فيــروس 
كورونــا. وعلــى ذلــك، عملــت الــوزارة ممثلــة 
ــة  ــة الحكومي ــالت اإللكتروني ــج التعام ببرنام
مراجعــي  تمّكــن  خدمــة  علــى  )يّســر( 
موعــد  حجــز  مــن  الحكوميــة  الجهــات 
مســبق، والذهــاب إلــى الجهــة المطلوبــة 
للحصــول علــى الخدمــات وإتمــام اإلجــراءات 
فــي الموعــد المحــدد، وبذلــك تقــّدم هــذه 
الخدمــة حــال تقنيــا لمنــع الطوابيــر وازدحــام 
مناطــق االنتظــار فــي المنشــآت الحكوميــة. 
ــر  ــن تطوي ــى م ــة األول ــت المرحل ــد اكتمل وق
هــذه الخدمــة بتطبيقهــا لــدى )4( جهــات 
ــة  ــل، والهيئ ــة حائ ــل، وجامع ــي وزارة النق ه
العامــة للطيــران المدنــي، والرئاســة العامــة 
والمســجد  الحــرام  المســجد  لشــؤون 

النبــوي.

االنتهاء من تطوير معايير الخدمات 
الرقمية 

ــة  ــات الحكومي ــة الجه ــة مواكب ــرًا ألهمي نظ
إلــى  التحــّول  فــي  الحاصــل  للتســارع 
الخدمــات الرقميــة فــي جميــع المجــاالت، 
وحرصــًا علــى دعــم الجهــات الحكوميــة فــي 
تطويــر خدمــات رقميــة، تــم االنتهــاء مــن 
ــة،  ــات الرقمي ــر للخدم ــر معايي ــداد وتطوي إع
للجهــات  مرجعيــة  المعاييــر  هــذه  لتكــون 
الخدمــات  تطويــر  آليــة  فــي  الحكوميــة 
الرقميــة، وكيفيــة تقديــم تلــك الخدمــات 
للمســتفيدين منهــا بمــا يحقــق ســهولة 
الوصــول إليهــا ووضــوح اســتخدامها، كمــا 
تتضمــن المعاييــر توجيهــات حــول أســاليب 
الخدمــات  لجــودة  المســتمر  التحســين 

المقّدمــة. الرقميــة 

تطوير ونشر معايير تحسين نتائج الظهور 
 )SEO( على محركات البحث

الوســائل  أحــد  البحــث  محــركات  تعتبــر 
األساســية للحصــول علــى المعلومــات أو 
الوصــول إلــى المواقــع اإللكترونيــة علــى 
ــى  ــروري عل ــن الض ــذا فم ــت، ل ــبكة اإلنترن ش
ظهــور  علــى  الحــرص  الحكوميــة  الجهــات 
المواقــع اإللكترونيــة للجهــات الحكوميــة 
المصــادر  مــن  بهــا  الخاصــة  والمعلومــات 
الرســمية لتكــون أول النتائــج التــي تظهــر 
ــد البحــث عــن أي معلومــات تتعلــق بتلــك  عن
الجهــات. ولمســاعدة الجهــات الحكوميــة 
فــي تحقيــق ذلــك، تــم العمــل علــى تطويــر 
نتائــج  بتحســين  مختصــة  معاييــر  ونشــر 
 Search( البحــث  محــركات  علــى  الظهــور 
 ،)Engine Optimization – SEO
وتتضمــن المعاييــر أفضــل الممارســات فــي 
محــركات  فــي  التصنيــف  جــودة  تحســين 
البحــث المختلفــة مــن خالل تحســين عدد من 
ــع  ــات المواق ــي صفح ــة ف ــب المختلف الجوان
اإللكترونيــة. وبتطبيــق تلــك المعاييــر يتحقق 
وجــودة  حجــم  زيــادة  الحكوميــة  للجهــات 
حركــة المــرور التــي تحصــل فــي مواقعهــا، 
ممــا يســّهل علــى مســتخدمي اإلنترنــت 
المهتميــن بالمعلومــات والخدمــات التــي 
تقّدمهــا الجهــات الحكوميــة مــن الوصــول 
بســهولة إلــى مــا يحتاجونــه عنــد إجــراء بحــث 
ــت. ــبكة اإلنترن ــى ش ــث عل ــركات البح ــر مح عب

04 جهات حكومية 
مستفيدة من خدمة المواعيد

59التقرير السنوي 2020



االنتهاء من تطوير سياسة سهولة 
الوصول 

لجميــع  االســتفادة  تحقيــق  علــى  حرصــًا 
الجهــات  تقدمــه  ممــا  المجتمــع  شــرائح 
خدمــات  مــن  المختلفــة  الحكوميــة 
أو  صعوبــات  أي  ولتجــاوز  ومعلومــات، 
االحتياجــات  ذوي  تواجــه  قــد  تحديــات 
الخاصــة، تــم العمــل علــى تطويــر سياســة 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  لســهولة 
المنصــات  علــى  المتوفــرة  والمعلومــات 
والتطبيقــات الرقميــة الحكوميــة المختلفــة. 
الوصــول  ســهولة  سياســة  وتشــتمل 
علــى معاييــر وتوجيهــات بخصــوص كيفيــة 
تقديــم الخدمــات والمعلومــات، والوســائل 
تقديــم  فــي  المتبعــة  والممارســات 
الخدمــات بمــا يحقــق وصولهــا لجميــع فئــات 
االحتياجــات  ذوي  فيهــم  بمــا  المجتمــع، 

الخاصــة.

بناء معايير تصنيف المقاولين 

وكفــاءة  جــودة  مســتوى  رفــع  بهــدف 
العالقــة  ذات  الحكوميــة  المشــاريع 
وضمــان  المعلومــات،  وتقنيــة  باالتصــاالت 
تحقيــق أفضــل النتائــج المرجــوة مــن خــالل 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  مشــاريع 
التــي تطرحهــا مختلــف الجهــات الحكوميــة 
ليتــم تنفيذهــا مــن قبل مقاولــي االتصاالت 
ــة  ــع اتفاقي ــم توقي ــات، ت ــة المعلوم وتقني
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــع 
االتصــاالت  لمقاولــي  تصنيــف  لوضــع 
لمســاعدة  وذلــك  المعلومــات،  وتقنيــة 
الجهــات الحكوميــة فــي اختيــار المقاوليــن 
واحتياجــات  لمتطلبــات  مناســبة  األكثــر 
تصنيــف  سيســاهم  كمــا  مشــاريعهم. 
ــي  ــوى المحل ــادة المحت ــي زي ــن ف المقاولي
المتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  وتنميــة 

القطــاع. فــي 
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إطالق وتطوير نظام مجلس الشورى 
الرقمي

ببرنامــج  ممثلــة  الــوزارة  مســاعي  ضمــن 
التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يّســر( 
فــي دعــم ومســاعدة الجهــات الحكوميــة 
إلــى  التحــّول  فــي  اختصاصاتهــا  بكافــة 
أعمالهــا  اإللكترونيــة، وتحــّول  التعامــالت 
مــن النمــوذج التقليــدي إلــى نمــاذج رقميــة، 
مجلــس  نظــام  تطويــر  علــى  العمــل  تــم 
ذكــي  نظــام  وهــو  الرقمــي،  الشــورى 
تســاهم  متكاملــة  رقميــة  حلــواًل  يقــدم 
فــي تســهيل ورفــع فاعليــة االجتماعــات 
الحكوميــة لمجلــس الشــورى بالمملكــة، 
خاصيــة   )25( مــن  أكثــر  النظــام  ويشــمل 
رقميــة لدعــم أعمــال ونشــاطات مجلــس 

وأعضائــه.  الشــورى 

2020م  عــام  خــالل  النتائــج  وتظهــر 
الشــورى  مجلــس  لنظــام  مشــجعًا  تبنيــًا 
جلســة   )29( عقــد  تــم  حيــث  الرقمــي، 
وشــارك  النظــام،  خــالل  مــن  للمجلــس 
فــي اســتخدام النظــام )24( مــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى، كمــا وصــل عــدد الزيــارات 
زيــارة،   )6,739( إلــى  النظــام  لصفحــات 
وبلــغ عــدد المرفقــات المرفوعــة مــن خــالل 
وسيســهم  ملفــًا.   )130( إلــى  النظــام 
هــذا التبنــي فــي تعزيــز التحــّول الرقمــي 
ألعمــال مجلــس الشــورى ورفــع فاعليــة 
االجتماعــات والنشــاطات المجــراة مــن خــالل 

النظــام.

 29
جلسة

 تم عقدها من خالل 
النظام

 6,739
زيارة

لصفحات النظام

  24
عضوًا 

عدد المشاركين من أعضاء 
مجلس الشورى

  25
خاصية رقمية  

 يدعمها النظام
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ربط الجهات بالمنصات الحكومية

خــالل  المســتمرة  للجهــود  اســتمرارًا 
رفــع  إلــى  الســاعية  الماضيــة  الســنوات 
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــط بي ــتوى التراب مس
وربطهــا  تقدمهــا،  التــي  والخدمــات 
موّحــدة  وتطبيقــات  منّصــات  خــالل  مــن 
والتعامــالت  البيانــات  فــي  التكامــل  تعــزز 
ــة،  ــات الحكومي ــن الجه ــا بي ــراءات فيم واإلج
ســواء  المســتخدمين  تجربــة  يجعــل  بمــا 
أو  الحكوميــة  الجهــات  موظفــي  مــن 
الجهــات  خدمــات  مــن  المســتفيدين 
الحكوميــة أكثــر سالســة وفعاليــة، اســتمر 
العمــل خــالل عــام 2020م علــى تطويــر 
ربــط  وتوســيع  الحكوميــة،  المنصــات 
الجهــات الحكوميــة بتلــك المنصــات. وفيمــا 
يلــي ســرد لمــا تــم فــي هــذا الجانــب خــالل 

2020م. عــام 

)مرصد( الخدمات الحكومية

الحكوميــة«  الخدمــات  »مرصــد  يعنــى 
الجهــات  مــن  المقّدمــة  الخدمــات  بحصــر 
لدراســتها  وذلــك  المختلفــة،  الحكوميــة 
المتاحــة  الفــرص  فــي  والبحــث  وتحليلهــا، 
ــد  ــات. وق ــك الخدم ــي تل ــي ف ــّول الرقم للتح
التــي تــم  بلــغ عــدد الخدمــات الحكوميــة 
منهــا  حكوميــة،  خدمــة   )4,851( حصرهــا 
خدمــة  و)1,432(  رئيســة،  خدمــة   )3,419(
فرعيــة. كمــا بلــغ عــدد الجهــات التــي تــم 
حصــر خدماتهــا ضمــن المرصــد )161( جهــة 

حكوميــة.

4,851
خدمة حكومية 

تم حصرها في 
مرصد الخدمات 

الحكومية.

عدد الجهات التي تم رصد 161
خدماتها في مرصد الخدمات 

الحكومية

3,419
خدمة رئيسة

1,432
خدمة فرعية

منها 
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قناة التكامل الحكومية )تكامل(

 Government( قنــاة التكامــل الحكوميــة
المنّصــة  هــي   )Service Bus – GSB
المركزيــة التــي تتيــح للجهــات الحكوميــة 
البيانــات  تبــادل  فــي  والتكامــل  الترابــط 
ــراءات  ــام اإلج ــة إلتم ــات المطلوب والمعلوم
وتقديــم الخدمــات الحكوميــة، لــذا فإنهــا 
تدعــم  التــي  المنّصــات  أهــم  مــن  تعتبــر 
ــل  ــق التكام ــي تحقي ــة ف ــات الحكومي الجه
فــي الخدمــات، حيــث أنهــا تشــكل الوســيلة 
بيــن  البيانــات  تبــادل  فــي  األساســية 
الجهــات الحكوميــة. وعلــى ذلــك فإنــه يتــم 
ــن  ــدد م ــر ع ــط أكب ــى رب ــتمرار عل ــل باس العم
عــدد  وصــل  وقــد  القنــاة.  بهــذه  الجهــات 
الجهــات المــزودة للبيانــات بقنــاة التكامــل 
حكوميــة  جهــة   )82( إلــى  الحكوميــة 
عــدد  وصــل  بينمــا  2020م،  عــام  خــالل 
جهــة،   )179( إلــى  المســتفيدة  الجهــات 
التــي  البيانــات  تبــادل  عمليــات  عــدد  وبلــغ 
التكامــل  قنــاة  خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم 
ــة،  ــار عملي ــن )1.571( ملي ــر م ــة أكث الحكومي
ليصــل العــدد اإلجمالــي مــن عمليــات تبــادل 
البيانــات المنّفــذة منــذ إطــالق قنــاة التكامــل 
أكثــر مــن )3.942( مليــار  إلــى  الحكوميــة 

عمليــة.

82
جهة مزودة للبيانات بقناة التكامل 

الحكومية

179
جهة مستفيدة من قناة التكامل 

الحكومية لتبادل البيانات

1,571
مليون 

عدد عمليات تبادل البيانات التي تم 
تنفيذها من خالل قناة التكامل الحكومية
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نظام المراسالت

الموحــد  المراســالت  نظــام  يمّكــن 
للمراســالت الحكوميــة إعــداد المراســالت 
وتتبعهــا  وتبادلهــا  الحكوميــة  والوثائــق 
الجهــات  بيــن  إلكترونيــًا  واســترجاعها 
وبذلــك  بالخدمــة،  المرتبطــة  الحكوميــة 
تصبــح أعمــال المراســالت بيــن تلــك الجهــات 
أكثــر ســهولة وســرعة، إضافــة إلــى رفــع 
كفــاءة ودقــة تلــك المراســالت. وقــد وصــل 
عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة بنظــام 
المراســالت مــع نهايــة عــام 2020م إلــى 

جهــة.   )67(

مركز االتصال الوطني )آمر(

يقــّدم مركــز االتصــال الوطنــي )آمــر( خدمات 
ــن  ــتفيدين م ــارات المس ــى استفس ــرد عل ال
ــر  التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة وتوفي
الخدمــات  لمســتخدمي  الفنــي  الدعــم 
بالمعلومــات  وتزويدهــم  الحكوميــة 
اتصــال  مركــز  خــالل  مــن  المطلوبــة 
موّحــد، وذلــك مــن خــالل وســائل مختلفــة 
ــد  ــي، والبري ــال الهاتف ــى االتص ــتمل عل تش
مــن  المباشــرة  والمحادثــة  اإللكترونــي، 
خــالل الموقــع، وحســابات شــبكات التواصــل 
االجتماعــي، وغيرهــا مــن وســائل التواصــل.
إضافــة   2020م  عــام  خــالل  تــم  وقــد 

الجهــات  قائمــة  إلــى  حكوميتيــن  جهتيــن 
المرتبطــة بمركــز )آمــر(، إضافــة إلــى تقديــم 
خدمــات المركــز لـــ)4( جهــات إضافيــة خــالل 
العمليــات  عــدد  بلــغ  حيــث  الجائحــة،  فتــرة 
2020م  عــام  فــي  تنفيذهــا  تــم  التــي 
العــدد  ليصــل  عمليــة،  مليــون   )4.5(
خــالل  مــن  المنّفــذة  للعمليــات  اإلجمالــي 
المركــز منــذ إنشــائه إلــى أكثــر مــن )11.2( 
 )327( خــالل  مــن  وذلــك  عمليــة،  مليــون 
خدمــة يقّدمهــا المركــز، بواقــع )7( خدمــات 
تســتهدف  مؤقتــة  خدمــة  و)12(  جديــدة 

الحاليــة. الظــروف 

 38
جهة حكومية 

مرتبطة بمركز )آمر(

4.5
مليون عملية 

تم تنفيذها من خالل 
مركز االتصال الوطني 

)آمر( 

 327
خدمة 

مقّدمة من خالل مركز 
االتصال الوطني )آمر(
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 المنصة الوطنية الموّحدة
 )MyGov.sa(

الموّحــدة  الوطنيــة  المنّصــة  إطــالق  بعــد 
2019م،  عــام  فــي   )MyGov.sa(
حرصــت الــوزارة ممثلــة ببرنامــج التعامــالت 
أن  علــى  )يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
تصبــح هــذه المنّصــة هــي المرجــع الرئيســي 
الــذي يتيــح الوصــول إلــى كافــة المعلومــات 
للتســهيل  وذلــك  الحكوميــة،  والخدمــات 
فئاتهــم  بكافــة  المســتخدمين  علــى 
مــن  المقّدمــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
ــد  ــرعة. وق ــة بس ــات الحكومي ــف الجه مختل

تــم العمــل بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات 
معلوماتهــا  وتحديــث  لتوفيــر  الحكوميــة 
وربــط خدماتهــا بالمنصة الوطنيــة الموّحدة.
وواصلــت المنصــة الوطنيــة الموّحــدة تحقيق 
شــبكة  مســتخدمي  بيــن  واســع  انتشــار 
المنّصــة  زوار  عــدد  وصــل  حيــث  اإلنترنــت، 
ــن  ــتفيدين م ــر، مس ــى )15,799,906( زائ إل
ــة،  ــالل المنّص ــن خ ــة م ــة مقّدم )940( خدم
بواقــع )125( خدمــة جديــدة تمــت إضافتهــا 

فــي عــام 2020م.

940
خدمة متاحة عبر المنصة 

الوطنية الموّحدة

15+
مليون

زائر للمنصة الوطنية الموحدة
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رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية

لمســتوى  مؤشــر  وضــع  الــوزارة  تبنــت 
ويحلــل  االلكترونيــة،  الخدمــات  نضــج 
المؤشــر مســتوى الرقمنــة فــي الخدمــات 
ــام  ــاع الع ــا القط ــي يقدمه ــة الت الحكومي
وقطــاع  والــزوار  والمقيميــن  للمواطنيــن 
األخــرى.  الحكوميــة  والجهــات  األعمــال 
ــى  ــة إل ــات الحكومي ــر الجه ــف المؤش ويصن
تقديــم  فــي  أدائهــا  حســب  فئــات  ثــالث 

اإللكترونيــة: الخدمــات 

من )%85( إلى )100%(
أدائها ممتاز

من )%60( إلى )84%(
أدائها متوسط

من صفر إلى )59%( 
أدائها ضعيف

الخدمــات  نضــج  مســتوى  وينقســم 
مســتويات:  )5( إلــى 

خدمــة تقليديــة: هــي الخدمــة التــي تقــدم 
ــل  ــا أي تفاصي ــد له ــي، وال يوج ــكل ورق بش
للجهــة.  اإللكترونيــة  القنــوات  خــالل  مــن 
وتتطلــب حضــور المســتفيد لمقــر الجهــة 
علــى  والحصــول  متطلباتهــا  لمعرفــة 

بهــا. الخاصــة  النمــاذج 

تقديــم  فــي  تتمثــل  معلوماتيــة:  خدمــة 
مــن  الحكوميــة  الخدمــة  عــن  معلومــات 
كالبوابــة  اإللكترونيــة؛  القنــوات  خــالل 
علــى  تحتــوي  بحيــث  للجهــة،  اإللكترونيــة 
وصــف للخدمــة، ومتطلبــات الحصــول عليهــا، 
باإلضافــة إلــى طباعــة نمــوذج طلــب الخدمــة 
)إن وجــد( دون تفاعــل مــن جانــب المســتفيد 

الجهــة. أو 

خدمــة تفاعليــة: يكــون التفاعل باتجــاه واحد 
الحكوميــة،  الجهــة  إلــى  المســتفيد  مــن 
تعبئــة  للمســتفيد  الجهــة  تتيــح  بحيــث 
النمــوذج اإللكترونــي عــن طريــق القنــوات 
بشــكل  إرســاله  ثــم  ومــن  اإللكترونيــة، 
إلكترونــي، مــع إتاحــة خاصيــة االســتعالم 
مراجعــة  يتطلــب  ولكــن  الطلــب،  ومتابعــة 

الخدمــة. إلتمــام  للجهــة  المســتفيد 

باتجاهيــن  التفاعــل  يكــون  إجرائيــة:  خدمــة 
الحكوميــة  الجهــة  إلــى  المســتفيد  مــن 
ــتفيد  ــة للمس ــح الجه ــث تتي ــس، بحي والعك
طريــق  عــن  اإللكترونــي  النمــوذج  تعبئــة 
إرســاله،  ثــم  ومــن  اإللكترونيــة،  القنــوات 

ومتابعــة  االســتعالم  خاصيــة  إتاحــة  مــع 
الخدمــة  بتنفيــذ  الجهــة  وتقــوم  الطلــب، 
بكامــل إجراءاتهــا داخــل الجهــة حتــى انتهــاء 
لمراجعــة  الحاجــة  دون  الخدمــة  تقديــم 

الجهــة. لمقــر  المســتفيد 

ــن  ــل باتجاهي ــون التفاع ــة: يك ــة تكاملي خدم
الحكوميــة  الجهــة  إلــى  المســتفيد  مــن 
ــتفيد  ــة للمس ــح الجه ــث تتي ــس، بحي والعك
طريــق  عــن  اإللكترونــي  النمــوذج  تعبئــة 
إرســاله،  ثــم  ومــن  اإللكترونيــة،  القنــوات 
ومتابعــة  االســتعالم  خاصيــة  إتاحــة  مــع 
الخدمــة  بتنفيــذ  الجهــة  وتقــوم  الطلــب، 
بكامــل إجراءاتهــا داخــل الجهــة وخارجهــا، 
عــن طريــق التكامــل مــع الجهــات الخارجيــة 
ــة دون  ــم الخدم ــاء تقدي ــى انته ــرى حت األخ
الحاجــة لمراجعــة المســتفيد لمقــر الجهــة.

الجهــات  مــع  المســتمر  للعمــل  ونتيجــة 
توافقهــا  وضمــان  خدماتهــا  لتدقيــق 
الخدمــات  نضــج  مؤشــر  معاييــر  مــع 
ــام  ــج الع ــتوى النض ــل مس ــة وص الحكومي
إلــى  الرئيســية  خدماتهــا  فــي  للجهــات 

2020م. عــام  فــي   ،)81.29%(

الفئة الخضراء

الفئة الصفراء

الفئة الحمراء

81.29%
مستوى نضج تحول الخدمات 

الحكومية الرئيسة رقميًا
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التصديق الرقمي

التوقيــع  لمنصــة  األولــي  اإلطــالق 
الحكومييــن  للموظفيــن  الرقمــي 

الوطنــي  بالمركــز  ممثلــة  الــوزارة  تحــرص 
كافــة  تقديــم  علــى  الرقمــي  للتصديــق 
الوســائل والتقنيــات التــي تمّكــن مفهــوم 
الحكومــة بــال ورق، واســتبدال المعامــالت 
تمّكــن  إلكترونيــة  بمعامــالت  الورقيــة 
الموظفيــن الحكومييــن مــن أداء أعمالهــم 
للــورق، إضافــة  أكبــر وبــدون هــدر  بكفــاءة 
ــن  ــالت م ــاز المعام ــن إنج ــم م ــى تمكينه إل

أي مــكان وفــي أي وقــت.
تــم اإلطــالق األولــي  وفــي هــذا اإلطــار، 
للموظفيــن  الرقمــي  التوقيــع  لمنصــة 
الحكومييــن، والتــي تمّكنهــم مــن التوقيع 
الحكوميــة  والمعامــالت  الوثائــق  علــى 
ممــا  ورقيــًا،  توقيعهــا  عــن  بــداًل  رقميــًا 
المعامــالت  إنجــاز  ســرعة  فــي  يســهم 
المــكان  بقيــود  االرتبــاط  دون  وتوقيعهــا 
أو الوقــت. وقــد تبنــت )7( جهــات حكوميــة 
الرقمــي فــي  التوقيــع  اســتخدام منصــة 

إطالقهــا األولــي، بواقع أكثر مــن )8,000( 
ممــا  رقميــًا،  موقعــة  حكوميــة  وثيقــة 
يشــكل انطالقــة واعــدة لمنصــة التوقيــع 

الحكومييــن. للموظفيــن  الرقمــي 
لمنصــة  االنتشــار  مــن  المزيــد  ولتحقيــق 
التوقيــع الرقمــي وتعزيــز اســتخدامها، تــم 
ــوزارة  ــة ل ــزام« التابع ــة »الت ــع منص ــط م الرب
االجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
حيــث يســهم هــذا الربــط فــي الوصــول إلــى 
للتحقــق  الحكومييــن  الموظفيــن  بيانــات 
مــن بياناتهــم وإصــدار الشــهادات الرقميــة 
وتمكينهــم  آليــًا  الحكومييــن  للموظفيــن 
الرقمــي.  التوقيــع  منصــة  اســتخدام  مــن 
الرقمــي  التوقيــع  إضافــة  أيضــًا  تــم  كمــا 
لتمكيــن  الحكومــي  مــوارد  نظــام  فــي 
الشــراء  أوامــر  توقيــع  مــن  الموظفيــن 
بهــا. المتعلقــة  اإلجــراءات  فاعليــة  لتعزيــز 

 07
جهات حكومية 

تبّنت استخدام منصة التوقيع الرقمي 
للموظفين الحكوميين

 8,000+
وثيقة حكومية 

تم توقيعها رقميًا من خالل المنصة
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مقارنة التوقيع الخطي بالتوقيع  الرقمي

ال يمكن تحديد هوية صاحب التوقيع 
من خالل شكل التوقيع الخطي

يمكن تحديد هوية صاحب التوقيع من 
من بيانات التوقيع الرقمي

التوقيع ال يضمن تعديل محتوى العقد
أي تعديل على محتوى العقد الموقع 

 يلغي التوقيع الرقمي
ً
رقميا

صعوبة التحقق من صحة التوقيع 
الخطي وقابليته للتزوير

التحقق من صحة التوقيع الرقمي تتم 
 وغير قابل للتزوير

ً
إلكترونيا

ض العقود الورقية 
ّ
إمكانيةتعر

للتلف والفقدان
يحقق " بيئة بال ورق "

يتطلب حضور أطراف العقد للتوقيع
يمكن التوقيع في أي مكان وأي وقت

ال يدعم التحول الرقمي، ويتطلب 
 
ً
أرشفة ورقية مكلفة ماديا

يدعم التحول الرقمي ومعتمد بنظام 
التعامالت اإللكترونية

التحديات

التوقيع الخطي

المميزات

التوقيع الرقمي

إطالق المنصة الوطنية للختم الرقمي

تــم إطــالق خدمــة الختــم الرقمــي، والتــي 
رقميــة  بوســائل  الوثائــق  مصادقــة  تتيــح 
ــى  ــة عل ــوم بالمصادق ــن يق ــة م ــدد هوّي تح
الوثيقــة، بمــا يضمــن عدم التعديــل والتغيير 
المصادقــة،  عمليــة  بعــد  الوثيقــة  علــى 
التعامــالت  وأمــان  موثوقيــة  يرفــع  ممــا 
اإللكترونيــة، ويســاهم فــي رفــع كفــاءة 
المعامــالت  إلنهــاء  الحكوميــة  المنصــات 
والعقــود دون الحضــور الشــخصي لألفــراد 
التعامــالت  التحــّول  ويدعــم  والشــركات، 

الحكوميــة لتكــون بــال زيــارات وبــال ورق.
أكثــر  ختــم  المنصــة  خــالل  مــن  تــم  وقــد 
رقميــًا  حكوميــة  وثيقــة  ألــف   )22( مــن 
تابعــة لـــ)7( جهــات حكوميــة. وقــد شــهدت 
عــدد  فــي  متســارعًا  ارتفاعــًا  المنصــة 
ــع  ــع الراب ــالل الرب ــي خ ــم الرقم ــات الخت عملي
إلــى  يشــير  ممــا  2020م،  عــام  مــن 
إمكانيــة اســتمرار تزايــد اســتخدام المنصــة 
فــي الفتــرة القادمــة. وبذلــك يمكــن للمنصة 
أن تصبــح داعمــًا أساســيًا فــي التحــول إلــى 
الوثائــق الرقميــة والتعامــالت الرقميــة فــي 

الحكوميــة. الجهــات 

 22,000+
وثيقة حكومية 
تم ختمها رقميًا

ــز مســتوى الموثوقيــة واألمــان للتواقيــع الرقميــة، تــم إطــالق منصــة  وبهــدف تعزي
ــن  ــق م ــن التحق ــتفيدين م ــن المس ــي تمك ــة. والت ــع الرقمي ــة التواقي ــن صح ــق م للتحق
ــة  ــان الموثوقي ــة لضم ــالت اإللكتروني ــق والمعام ــى الوثائ ــة عل ــع الرقمي ــة التواقي صح

ــة. ــالت اإللكتروني ــي التعام ف
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ماهو الختم الرقمي ؟ 

هو الهوية الرقمية للجهة والذي يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية لضمان موثوقيتها 
وحجيتها القانونية

مفاهيم غير صحيحة عن الختم الرقمي:

يتم استخدام خوارزميات تشفيرية على الوثائق المختومة رقميٍا بحيث ال يمكن تعديلها أو تاعبث بها ويمكن 
اكتشاف أي تغيير على المحتوى أثناء عملية إرساله أو حفظه، سواًء كان ذلك تعديل أو إضافة أو حذف لجزء 

من المحتوي األصلي للوثيقة

صورة إلكترونية 
من ختم الجهة

مميزات الختم الرقمي:

عنوان مرجعي 
للنسخة اإللكترونية

منع انتحال 
الهوية والتزوير

سهولة التحقق 
من الوثيقة

سالمة محتوى 
الوثيقة

معتمد قانونيًا

حماية الوثائق 
المهمة من التلف

دعم التحول 
الرقمي
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إطالق المنصة الوطنية للختم الزمني

تــم إطــالق منصــة وطنيــة للختــم الزمنــي 
والتــي تعطــي الضمــان والموثوقيــة لصحة 
الرقميــة  واألختــام  التواقيــع  فــي  الزمــن 
التوقيــع  منصــات  خــالل  مــن  المقّدمــة 
مــن  وتمّكــن  الرقمــي،  والختــم  الرقمــي 
المحافظــة علــى تلــك التواقيــع واألختــام 
وفــق  طويلــة  لفتــرات  حفظهــا  وســالمة 
الدوليــة.  والمعاييــر  الممارســات  أفضــل 
وقــد تــم مــن خــالل المنصــة الوطنيــة للختــم 
لتوثيــق  عمليــة   )30,031( إجــراء  الزمنــي 
الختــم الزمنــي للتواقيــع واألختــام الرقمية.

إصدار شهادات رقمية لقناة التكامل 
الحكومية والشبكة الحكومية

التكامــل  قنــاة  مــن  كل  ألهميــة  نظــرًا 
اآلمنــة  الحكوميــة  والشــبكة  الحكوميــة 
فــي  والتكامــل  الترابــط  تحقيــق  فــي 
الحكوميــة،  الجهــات  بيــن  البيانــات  تبــادل 
وضــرورة ضمــان موثوقيــة ودقــة عمليــات 
تأميــن عمليــات  تــم  البيانــات، فــي  تبــادل 
تبــادل البيانــات عبــر كل مــن قنــاة التكامــل 
اآلمنــة  الحكوميــة  والشــبكة  الحكوميــة 
الصــادرة  الرقميــة  الشــهادات  باســتخدام 
الرقمــي،  للتصديــق  الوطنــي  المركــز  عــن 
رقميــة  شــهادة   )746( إصــدار  تــم  حيــث 
لتوثيــق عمليــات تبــادل البيانــات بيــن قنــاة 
التكامــل الحكوميــة والشــبكة الحكوميــة 
اآلمنــة.، وذلــك بزيــادة أكثــر مــن ضعــف عــدد 
الشــهادات الرقميــة المصــدرة خــالل عــام 
رقميــة  شــهادة   )324( البالــغ  2019م 

مصــدرة.

30,031
عملية

تم إجراؤها من خالل المنصة الوطنية 
للختم الزمني

 746
شهادة رقمية

تم إصدارها لقناة التكامل الحكومية 
والشبكة الحكومية اآلمنة
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تأهيل شركة حلول التابعة لشركة 
االتصاالت السعودية كأحد مقدمي 

خدمات التصديق التجاري وتدشين 
خدمات التصديق الرقمي التجارية 

بالمركــز  ممثلــة  الــوزارة  ألعمــال  امتــدادًا 
إتاحــة  فــي  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي 
ــاص  ــاع الخ ــي للقط ــق الرقم ــات التوثي خدم
لرفــع مســتوى موثوقيــة الخدمــات ودعــم 
ــل  ــم العم ــة، ت ــات اإللكتروني ــّول للخدم التح
علــى تأهيــل شــركة حلــول التابعــة لشــركة 
االتصــاالت الســعودية لتكــون أحــد مقدمي 
يصبــح  وبذلــك  التجــاري.  التصديــق  خدمــات 
ــتفادة  ــة االس ــاص إمكاني ــاع الخ ــدى القط ل
لتقديــم  التجــاري  التصديــق  خدمــات  مــن 
إجــراء  خــالل  مــن  موثوقيــة  أكثــر  خدمــات 
عمليــات التوقيــع الرقمــي والختــم الزمنــي 
الرقمــي،  التوثيــق  خدمــات  مــن  وغيرهــا 
الخــاص  القطــاع  مؤسســات  يمكــن  ممــا 
توثيــق العقــود وإجــراء التعامــالت التجاريــة 
مســتوى  مــن  ترفــع  عاليــة  بموثوقيــة 
جــودة وأمــن الخدمــات المقّدمــة لديهــم.

تقديم خدمات التوقيع الرقمي 
للعديد من الجهات الحكومية 

والتجارية عن طريق مقدمي خدمات 
التصديق التجاري

مــن خــالل الجهــود الســاعية إلــى توفيــر 
وإتاحتهــا  الرقمــي  التوقيــع  خدمــات 
لتوثيــق  والخــاص  العــام  للقطاعيــن 
إنجــاز  فــي  يســاهم  بمــا  معامالتهــم 
اإلجــراءات  وتســهيل  التعامــالت  مختلــف 
وبموثوقيــة  قياســي  بوقــت  واتمامهــا 
الرقمــي  التوقيــع  خدمــات  القــت  عاليــة، 
إقبــااًل واســعًا، حيــث وصــل عــدد التواقيــع 
ــى )43,893( لـــ)35(  ــة إل ــة المقّدم الرقمي
مســتفيدة.  وتجاريــة  حكوميــة  جهــة 
دعــم  فــي  اإلقبــال  هــذا  وسيســهم 
واإلجــراءات  للتعامــالت  الرقمــي  التحــّول 
والتجاريــة،  الحكوميــة  الجهــات  لــدى 
التعامــالت  علــى  اعتمادهــا  ويســّهل 
اإللكترونيــة بــداًل عــن التعامــالت التقليديــة.

 43,893
توقيع رقمي

تم تقديمها من خالل خدمات 
التوقيع الرقمي 

  35
جهة

حكومية وتجارية مستفيدة من 
خدمات التوقيع الرقمي
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االستمرار في الحصول على 
الشهادات واالعترافات عالمية في 

مجال التصديق الرقمي

اعتــراف شــركة أدوبــي بالشــهادات الرقمية 
للتصديــق  الوطنــي  المركــز  مــن  المصــدرة 

ــي ــى التوال ــة عل ــرة الثالث ــي للم الرقم

بالشــهادات  أدوبــي  شــركة  اعترفــت 
الوطنــي  المركــز  مــن  المصــدرة  الرقميــة 
علــى  الثالثــة  للمــرة  الرقمــي  للتصديــق 
ــز  ــاد المرك ــد اعتم ــك بع ــي ذل ــي، ويأت التوال
الوطنــي للتصديــق الرقمــي ضمــن قائمتهــا 
للجهــات الموثــوق بهــا فــي اصــدار الهويات 
الرقميــة.  الشــهادات  علــى  المعتمــدة 
أول  المملكــة هــي  أن  إلــى  مــع اإلشــارة 
دولــة عربيــة تحصــل علــى هــذا االعتمــاد. 
ــالل  ــن خ ــأة م ــق المنش ــح الوثائ ــك تصب وبذل
برمجيــات أدوبــي والتــي تــم اعتمادهــا مــن 
المركــز قابلــة للتحقــق مــن صحــة التوقيــع 
مســتخدمي  لكافــة  فيهــا  اإللكترونــي 
ــم. ــاء العال ــة أنح ــي كاف ــي ف ــات أدوب برمجي

شــركة  اعتــراف  علــى  المحافظــة 
الســابع  للعــام  العالميــة  مايكروســوفت 

التوالــي علــى 

مايكروســوفت  شــركة  العتــراف  امتــدادًا 
العالميــة بخدمــات التصديــق لــدى المركــز 
الوطنــي للتصديــق الرقمــي خــالل األعــوام 
ضمــن  المركــز  إدراج  تــم  فقــد  الماضيــة، 
لــدى  المعتمــدة  التصديــق  مراكــز  قائمــة 

التوالــي. للعــام الســابع علــى  الشــركة 

مــن  االعتمــاد  شــهادة  علــى  الحصــول 
الثامنــة  للمــرة   )WebTrust( وبيترســت 

التوالــي علــى 

 WebTrust العالمــي  المعيــار  يضمــن 
بيئــة  لتوفيــر  الممارســات  أفضــل  تطبيــق 
موثوقيــة  ذات  وتعامــالت  آمنــة  انترنــت 
لالعتــراف  متطلبــًا  يعتبــر  والــذي  عاليــة، 
الدولــي مــن قبــل مصنعــي ومــزودي حلــول 
العالــم.  فــي  التشــغيل  وأنظمــة  البرامــج 
للتصديــق  الوطنــي  المركــز  نجــح  وقــد 
شــهادة  علــى  الحصــول  فــي  الرقمــي 
ــة  ــار للمــرة الثامن االعتمــاد فــي هــذا المعي
علــى التوالــي. مــع اإلشــارة إلــى أن المركــز 
هــو الجهــة األولــى علــى مســتوى الوطــن 
ــاد. ــذا االعتم ــى ه ــت عل ــي حصل ــي الت العرب
لالتصــاالت  ُبعــد  شــركة  حصلــت  كمــا 
أحــد  تعــد  والتــي  والالســلكية،  الســلكية 
التجــاري  التصديــق  خدمــات  مقدمــي 
شــهادة  علــى  المركــز،  مــن  المرخصيــن 
أولــى  لتصبــح  ويبترســت،  مــن  االعتمــاد 
االعتمــاد  هــذا  علــى  الحاصلــة  الشــركات 

المملكــة. فــي 
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 11
بنك

مستفيد من خدمات التصديق 
الرقمي للمنتجات البنكية

إصدار معايير التصديق الرقمي 
للقطاع المالي عبرالبنك المركزي 

السعودي 

ــعودي،  ــزي الس ــك المرك ــع البن ــاون م بالتع
تــم إصــدار ضوابــط االســتفادة مــن خدمــات 
البنكيــة  للمنتجــات  الرقمــي  التصديــق 
ذلــك  وعممــت  1441/8/19هـــ،  بتاريــخ 
علــى جميــع البنــوك الســعودية. وتســهم 
وتحســين  تســهيل  فــي  الخطــوة  هــذه 
الخدمــات المصرفيــة عبــر تمكيــن البنــوك مــن 
االســتفادة مــن خدمــات التصديــق الرقمــي 
المعتمــدة فــي المملكــة للمنتجــات البنكية 
لألفــراد  الشــخصي  بالتمويــل  المتعلقــة 

االئتمانيــة. البطاقــات  وإصــدار 

ممثلــة  الــوزارة  عملــت  لذلــك،  وامتــدادًا 
ــى  ــي عل ــق الرقم ــي للتصدي ــز الوطن بالمرك
مــن  الرقمــي  التصديــق  خدمــات  تقديــم 
قبــل مقدمــي خدمــات التصديــق التجــاري 
المرخصيــن مــن المركــز، حيــث تــم تفعيــل 
الخدمــات  فــي  الرقمــي  التوقيــع  خدمــة 
البنــك  وشــروط  لضوابــط  وفقــا  البنكيــة 
عــدد  وصــل  وقــد  الســعودي.  المركــزي 
البنــوك المســتفيدة مــن خدمــات التصديــق 
المســتوى  علــى  بنــك   )11( إلــى  الرقمــي 

المحلــي.

المركز الوطني للتصديق الرقمي هو 
الجهة األولى على مستوى الوطن 

العربي التي حصلت على شهادة 
)WebTrust( االعتماد من وبيترست
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المراجعة والتدقيق لمقدمي خدمات 
التصديق الحكومي للتأكد من 

امتثالهم إلجراءات وسياسات المركز 
الوطني للتصديق الرقمي 

خدمــات  وموثوقيــة  جــودة  علــى  حرصــًا 
للجهــات  المقّدمــة  الرقمــي  التصديــق 
ــز  ــة بالمرك ــوزارة ممثل ــوم ال ــة، تق الحكومي
بعمليــات  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي 
لمقدمــي  دوريــة  وتدقيــق  مراجعــة 
التصديــق الحكومــي. وذلــك لضمــان امتثــال 
الحكومــي  التصديــق  خدمــات  مقدمــي 
وتتضمــن  المركــز.  وإجــراءات  لسياســات 
المتطلبــات  مراجعــة  والتدقيــق  المراجعــة 
حســب  التســجيل  لمســؤولي  األمنيــة 
كمــا  المركــز،  حددهــا  التــي  المعاييــر 
الضوابــط  والتدقيــق  المراجعــة  تغطــي 
الفنيــة  والضوابــط  والبيئيــة  الماديــة 
فــي  المّتبعــة  والسياســات  واإلجرائيــة 
تقديــم خدمــات التصديــق الحكومــي. وقــد 
تــم إجــراء )43( عمليــة تدقيــق لمقدمــي 
ــام  ــالل الع ــي خ ــق الحكوم ــات التصدي خدم
التدقيــق  أعمــال  وستســتمر  2020م. 
جــودة  اســتمرارية  لضمــان  والمراجعــة 
الحكومــي  التصديــق  وموثوقيــة خدمــات 

. مــة لمقّد ا

 43
عملية

تدقيق ومراجعة لمقدمي خدمات 
التصديق الحكومي
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تعزيز كفاءة سوق 
االتصاالت

نشر شبكات األلياف الضوئية في 
المناطق الحضرية

لتحفيــز  جهودهــا  فــي  الــوزارة  اســتمرت 
األليــاف  شــبكات  نشــر  فــي  االســتثمار 
الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة، مــن أجــل 
اإلنترنــت  خدمــات  وصــول  رقعــة  توســيع 
عالــي الســرعة إلــى المنــازل فــي المملكــة، 
انتشــار  نســبة  زيــادة  فــي  يســهم  ممــا 
جــودة  وتحســين  الســرعة  ورفــع  االنترنــت 
اإلنترنــت  طريــق  عــن  المقدمــة  الخدمــات 
المملكــة،  الرقمــي فــي  ونمــو االقتصــاد 
ــرعة  ــي الس ــال عال ــون االتص ــى ك ــة إل إضاف
التحــول  ممكنــات  أهــم  أحــد  باإلنترنــت 

الرقمــي.

بتحقيــق  الــوزارة  جهــود  تكللــت  وقــد 
لعــام  وضعتــه  الــذي  المســتهدف 
المنــازل  تغطيــة  نســبة  بوصــول  2020م 
فــي المناطــق الحضريــة بشــبكات األليــاف 
الضوئيــة إلــى )%60( مــن مجمــوع المنازل 
 )53%( بنســبة  مقارنــة  المملكــة،  فــي 
فــي عــام 2019م. وبذلــك يصبــح العــــدد 
بشــــبكات  المغطــاة  للمنــازل  اإلجمالــي 
األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة 
حوالــي )3.5( مليــون منــزل، وذلــك بزيــادة 
بلغــت نصــف مليــون منــزل عــن عــام 2019م.

  3.5
مليون منزل

مغطاة بشبكة األلياف 
الضوئية

60%
نسبة تغطية المنازل 

بخدمات األلياف الضوئية 
في جميع مناطق 

المملكة

نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل في المملكة

مغطى قبل 
المبادرة

23%

2020م
مغطى بمساهمة 
المبادرة حتى نهاية 

الربع الرابع 

37%

تحت الدراسة 
المستقبلة

40%
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نشر شبكات النطاق العريض الالسلكي 
في القرى والهجر 

خدمــات  إيصــال  إلــى  الــوزارة  تســعى 
ــرائح  ــة ش ــى كاف ــرعة إل ــي الس ــت عال اإلنترن
المملكــة،  أنحــاء  جميــع  وفــي  المجتمــع 
وتحفيــز االســتثمار فــي نشــر خدمــة النطاق 
الســــرعة  عالــــي  الالســلكي  العريــض 
ميجابت/الثانيــــة   )10( تتجــاوز  بســرعات 
ــوزارة  ــت ال ــد تمكن ــر، وق ــرى والهج ــي الق ف
القطــاع  فــي  شــركائها  مــع  اللــه  بفضــل 
التــي  المســتهدف  تجــاوز  مــن  الخــاص 
.)70%( وهــو  2020م،  لعــام   وضعتــه 

النطــــاق  خدمــــة  تغطيــــة  نســبة  بوصــول 
ــي  ــرعة ف ــي الس ــلكي عال ــض الالس العريــ
مقارنــة   ،)72.8%( إلــى  والهجــر  القــرى 
بنســبة )%48( فــي عــام 2019م. وبذلــك 
والهجــر  القــرى  فــي  المنــازل  عــدد  بلــغ 
التــي تــم إيصــال خدمــــة النطــــاق العريــــض 
الالســلكي إليهــا )576( ألــــف منــــزل فــــي 
القــرى والهجــر، وذلــك بزيــادة )202( ألــف 

منــزل عــن عــام 2019م.

 576
ألف منزل

مغطاة بشبكات النطاق 
العريض الالسلكي عالي 

السرعة في القرى والهجر

72.8%
نسبة تغطية المنازل 

بالنطاق العريض 
الالسلكي عالي السرعة 

في القرى والهجر

نسبة تغطية شبكات النطاق العريض الالسلكي (4G) في القرى والهجر

%0.6
مغطى قبل المبادرة

%72.8
مغطى بمساهمة المبادرة حتى 

الربع الرابع  من عام 2020م

%26.6
تحت الدراسة المستقبلة
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االستمرار في تحفيز الطلب على 
االشتراكات بخدمة األلياف الضوئية 

لتحفيــز  جهودهــا  فــي  الــوازرة  اســتمرت 
خدمــات  فــي  االشــتراك  علــى  الطلــب 
عمليــة  لتعزيــز  وذلــك  الضوئيــة،  األليــاف 
اســتخدام  وزيــادة  الرقمــي  التحــّول 
الخدمــات الرقميــة فــي مختلــف القطاعــات 
باالســتفادة مــن الســرعات العاليــة التــي 
تتيحهــا خدمــات األليــاف الضوئيــة، وعملــت 
ــة   ــاالت للتوعي ــركات االتص ــع ش ــاون م بالتع
وذلــك  الضوئيــة،  األليــاف  باســتخدامات 
عبــر مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي 

اإلعــالم.  ووســائل 

حملــة  إطــالق  علــى  الــوزارة  عملــت  كمــا 
إعالميــة للتوعيــة باألليــاف الضوئيــة فــي 
والتعليــم،  والصحــة  االلكترونيــة  التجــارة 
نســبة  ورفــع  باســتخداماتها  للتوعيــة 
الدعــم  إلــى تقديــم  االشــتراكات. إضافــة 
المشــتركين  نســبة  لزيــادة  للشــركات 
بخدمــة األليــاف الضوئيــة إلــى عــدد المنــازل 
عــن  نتــج  وقــد  الخدمــة.  لهــا  الموصلــة 
هــذه الجهــود ارتفــاع نســبة المشــتركين 
ــازل، لتصــل النســبة  بالخدمــة إلــى عــدد المن
فــي  بـــ)35%(  مقارنــة   )40.1%( إلــى 

الماضــي. العــام 

40.1%
نسبة االشتراكات في 

األلياف الضوئية إلى عدد 
المنازل
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إطالق تحديث موقع مقسم االنترنت 
 )MANRS( الوطني واالنضمام لمبادرة

التقنيــة  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  بهــدف 
ســياقه  فــي  تــم  والــذي  لالتصــاالت، 
فــي  الوطنــي  اإلنترنــت  مقســم  إطــالق 
علــى  الــوزارة  عملــت  2019م،  عــام 
موقــع  مــن  المحدثــة  النســخة  إطــالق 
والــذي  الوطنــي،  االنترنــت  مقســم 
حركــة  حجــم  عــن  مباشــرة  قــراءات  يقــّدم 
عــن  ومعلومــات  المقســم  عبــر  اإلنترنــت 
توفيــر  إلــى  إضافــة  المرتبطيــن،  األعضــاء 
خدمــة متابعــة حركــة التوجيــه، وســتمّكن 
أداء  وتحليــل  مراقبــة  مــن  الخدمــات  هــذه 
أفضــل  لتحقيــق  ســعيًا  وذلــك  المقســم، 

للمقســم. واألداء  النتائــج 
انضمــام  علــى  الــوزارة  عملــت  كمــا 
 Mutually Agreed( لمبــادرة  المقســم 
 Norms for Routing Security –
تحســين  علــى  تعمــل  والتــي   )MANRS
موثوقيــة وأمــان منظومــة اإلنترنــت، وذلــك 
مــن خــالل وضــع مجموعــة مــن الممارســات 
المشــتركة بيــن أعضــاء المبــادرة للحمايــة 
مــن محــاوالت االختراقــات والوقايــة مــن أي 
ــة. ــت الدولي ــة اإلنترن ــه حرك ــد تواج ــر ق مخاط

تحسين متوسط سرعة اإلنترنت 

تحســين  فــي  الــوزارة  لجهــود  اســتمرارًا 
متوســط ســرعة اإلنترنــت بمــا يدعــم تقديم 
وجــودة  موثوقيــة  ذات  اتصــاالت  خدمــات 
الرقمــي  التحــول  أعمــال  تمّكــن  عاليــة 
ارتفــع  اإللكترونيــة،  الخدمــات  وتطويــر 
شــبكات  عبــر  اإلنترنــت  ســرعة  متوســط 
 )79.64( إلــى  لتصــل  الثابتــة  االتصــاالت 
ميجابت/الثانية، مرتفعة بنســبة )50.4%( 
ســرعة  وصلــت  بينمــا  2019م.  عــام  عــن 
اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة 
مرتفعــة  ميجابت/الثانيــة،   )109.48( إلــى 
بنســبة )%97.0( عــن عــام 2019م، لتبلــغ 
المملكــة الترتيــب )7( عالميــًا فــي ســرعة 
اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة، 
ــز األول  ــى المرك ــا إل ــى وصوله ــة إل باإلضاف
عالميــًا فــي ســرعة اإلنترنــت عبــر شــبكات 

.)5G( الخامــس  الجيــل 

79.64 ميجابت/الثانية
سرعة اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت الثابتة

109.48 ميجابت/الثانية
حجم الحركة عبر مقسم اإلنترنت الوطني

01 المركز األول عالميًا
في سرعة اإلنترنت عبر شبكات الجيل الخامس
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توطين عدد من الخدمات الحيوية 
وموزعي خدمات اإلنترنت 

تــم العمــل علــى تفعيــل )3( خدمــات حيويــة 
عــن طريــق مقســم اإلنترنــت الوطنــي، كمــا 
تمــت اســتضافة )4( أعضــاء مــن مــزّودي 
خــوادم  مــن   )2( بواقــع  اإلنترنــت،  خدمــات 
الجــذور و)2( مــن موزعــي محتــوى اإلنترنــت 
)CDN(، ليصــل العــدد اإلجمالــي اإلجمالــي 
علــى  اســتضافتهم  تــم  الذيــن  لألعضــاء 
مقســم اإلنترنــت الوطنــي إلــى )10( أعضــاء. 
وتشــّكل االســتضافة عبــر مقســم اإلنترنــت 
فــي  مســاعدًا  عامــاًل  تشــّكل  الوطنــي 

تحســين جــودة وكفــاءة خدمــات اإلنترنــت 
هــذه  أســهمت  وقــد  المملكــة.  فــي 
الخدمــات  جــودة  تحســين  فــي  األعمــال 
ــت  ــم االنترن ــر مقس ــا عب ــم توطينه ــي ت الت
بنســبة )%80( مقارنــة بالوضــع الســابق، 
وتحســين زمــن االســتجابة لخــوادم الجــذور 
بنســبة )%50( بالنســبة للجهــات المرتبطة 

عبــر المقســم.

10
أعضاء

يتم استضافة خدماتهم على 
مقسم اإلنترنت الوطني 

03
خدمات حيوية

مستضافة على مقسم 
اإلنترنت الوطني
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تنفيذ وتشغيل التغطية الداخلية 
 بالمسجد الحرام بنموذج 

»المستضيف المحايد«

مــن  الحــرام  المســجد  زوار  خدمــة  تعتبــر 
علــى  الــوزارة  تحــرص  التــي  األولويــات 
مــن   يزيــد  اإلمكانيــات،  بأفضــل  تلبيتهــا 
الذيــن  الــزوار  مــن  الكبيــر  العــدد  أهميتهــا 
المســجد  منطقــة  فــي  عــادة  يتواجــدون 
ــة  ــة عالي ــود تغطي ــب وج ــا يتطل ــرام، مم الح
المســتوى والســعة لخدمــات االتصــاالت 
بمــا يحقــق اســتمرارية تلــك الخدمــات وعدم 

انقطاعهــا.
الــوزارة  عملــت  النتائــج،  أفضــل  ولتحقيــق 
االتصــاالت  شــركات  مــع  التواصــل  علــى 
الداخليــة  التغطيــة  وتشــغيل  لتنفيــذ 
بالمســجد الحــرام. كمــا تــم التواصــل مــع 
ــجد  ــؤون المس ــة ش ــة برعاي ــات المعني الجه
الهيئــة  مــع  التنســيق  تــم  حيــث  الحــرام، 
الملكيــة لتطويــر مكــة المكرمة والمشــاعر 
والرئاســة  الماليــة،  ووزارة  المقدســة، 

علــى  للعمــل  الحرميــن  لشــؤون  العامــة 
المشــروع.  إنجــاز  تواجــه  التــي  التحديــات 
الماليــة  وزارة  مــع  التفاهــم  إلــى  إضافــة 
شــركات  علــى  رســوم  فــرض  لعــدم 
االتصــاالت  أنظمــة  وشــركة  االتصــاالت 
 )3( لمــدة  المتقدمــة  واإللكترونيــات 
ســنوات منــذ بــدء تشــغيل المشــروع. وقــد 
نتــج عــن هــذه الجهــود تشــغيل المرحلــة 
ــا  ــبة )%95(. كم ــروع بنس ــة للمش التجريبي
ــارية  ــة االستش ــى الدراس ــل عل ــري العم يج
لنمــوذج »المســتضيف المحايــد«، والــذي 
بشــبكات  االتصــال  اســتمرار  يضمــن 
االتصــاالت بغــض النظــر عــن مقــّدم الخدمــة 
وبــدون رســوم اتصــال فيمــا بيــن الشــركات، 
المحايــد،  المســتضيف  لجنــة  أعضــاء  مــع 
ومــن ثــم ســيتم الرفــع بالتوصيــات لســمو 

العليــا. الحــج  لجنــة  رئيــس 

06 | اإلنجازات

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 80



تحسين جودة األعمال المدنية 
للمشغلين وتسريع مشاريع البنية 

التحتية بتذليل التحديات التي تواجه 
المشغلين    

ــات  ــدة اجتماع ــد ع ــى عق ــوزارة عل ــدت ال عق
مــع األمانــات الخمــس الكبرى والمشــغلين 
مدنيــة  أعمــال  مــن  يتــم  مــا  لمناقشــة 
ــات  ــر التحدي ــة، وحص ــة التحتي ــاريع البني لمش
التــي تواجــه المشــغلين فــي المشــاريع 
خــالل  مــن  حلهــا  علــى  والعمــل  القائمــة 
ــال  ــريع األعم ــاندة وتس ــب مس ــل مكت تدخ
التحتيــة إليجــاد  البنيــة  المدنيــة لمشــاريع 
تعطــل  مــن  للحــد  وتطبيقهــا  الحلــول 
االعمــال القائمــة والتــي تصــب فــي مصلحة 
نشــر شــبكة األليــاف الضوئيــة وأبــراج الجــوال 
علــى حــد ســواء. وقــد تــم حــل وإغــالق )49( 

مــن التحديــات الــواردة مــن المشــغلين.
كمــا تــم فــي نفــس الســياق وضــع خطــة 
لتطويــر جــودة تنفيــذ األعمــال الميدانيــة 
بتوصيــل  والمتعلقــة  االتصــاالت  لقطــاع 
خدمــات االتصــاالت للعمــالء بمــا يســهم 

فــي الحــد مــن شــكاوى العمــالء.   

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة »أماال«  
لتبني التقنيات الناشئة  

وّقعــت الــوزارة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة 
مبــادرات  علــى  العمــل  بهــدف  »أمــاال« 
مشــتركة وتبنــي تقنيــات متعلقــة بالبنيــة 
المعلومــات  وتقنيــة  واالتصــاالت  التحتيــة 
الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  مجــاالت  فــي 
الناشــئة،  التقنيــات  وتبنــي  واالتصــاالت، 
وحلــول المــدن الذكيــة والتحــول الرقمــي، 
الرقميــة  والمهــارات  القــدرات  وتطويــر 
ــركات  ــتقطاب الش ــي، واس ــكار الرقم واالبت

التقنيــة. وتوطيــن  لنقــل  العالميــة 
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 08
مايين عداد ذكي

تم تركيبها ضمن مشروع 
العدادات الذكية 

تنفيذ مشروع العدادات الذكية 

العالقــة،  ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
وهيئــة  الكهربــاء،  شــركة  متضمنــة 
وهيئــة  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
والمشــتريات  المحلــي  المحتــوى 
الكهربــاء  تنظيــم  وهيئــة  الحكوميــة، 
ــذ  ــى تنفي ــل عل ــم العم ــزدوج، ت ــاج الم واإلنت
ــدم  ــي تق ــة، والت ــدادات الذكي ــروع الع مش
عــددًا مــن المميــزات التــي تحّســن جــودة 
اآلليــة  القــراءة  مثــل  الكهربائيــة،  الخدمــة 
مراقبــة  وإمكانيــة  الكهربــاء،  الســتهالك 
معلومــات  علــى  والحصــول  االســتهالك 
تفصيليــة، وتقليــص مــدة االنقطاعــات فــي 
حــال حصولهــا، إضافــة إلــى عــدد مــن المزايــا 
التــي تســّهل تنظيــم الخدمــة وترفــع مــن 

موثوقيتهــا. مســتوى 
وقــد تــم تركيــب )8( مالييــن عــداد ذكــي 
الــذي  األمــر  2020م،  عــام  بنهايــة 
تعزيــز  مــن  الطاقــة  منظومــة  ســيمّكن 
مســتوى  ورفــع  خدماتهــا  مســتوى 

الخدمــات. تقديــم  فــي  الشــفافية 

تمكين تبني إنترنت األشياء من خالل 
تهيئة البنية التحتية 

مقدمــي  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  شــرعت 
مناطــق  بتغطيــة  االتصــاالت  خدمــات 
ضّيقــة  األشــياء  إنترنــت  بشــبكة  المملكــة 
شــبكة  وهــي   ،)NB-IoT( النطــاق 
األشــياء  إنترنــت  أجهــزة  التصــال  مخصصــة 
فيمــا بينهــا ومــع اإلنترنــت، حيــث تتيــح هــذه 
الشــبكة كفــاءة الطاقــة وتوفيــر التكاليــف 
واالنتشــار الواســع، والتــي تعتبــر عوامــل 
ــت األشــياء  رئيســة فــي تطبيــق تقنيــة إنترن
ــة  ــزة المرتبط ــدة لألجه ــداد المتزاي ــع األع م
بتقنيــة إنترنــت األشــياء. وقــد تكلّلــت الجهود 
بالوصــول إلــى التغطيــة الكاملــة لشــبكة 
لتصبــح  النطــاق،  ضّيقــة  األشــياء  إنترنــت 
المملكــة مــن الــدول الرائــدة فــي العالــم 

الشــبكة. هــذه  بتغطيــة 
هيئــة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  عملــت  كمــا 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى إطالق 
ــغل  ــات مش ــم خدم ــروط تقدي ــط وش ضواب
االفتراضيــة  المتنقلــة  االتصــاالت  شــبكة 
الشــبكة  مشــغل  وخدمــات   ،)MVNO(
 ،)IoT-VNO( االفتراضيــة إلنترنــت األشــياء
الممّكنــة  الشــبكات  مــن  تعتبــران  واللتــان 

إنترنــت األشــياء. لتقنيــة 
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إصدار وثيقة طلب معلومات للجيل 
الخامس 

الجيــل  شــبكات  توافــر  توســيع  بهــدف 
الخامــس، ونشــر اســتخدامه علــى نطــاق 
واســع، وبنــاء تصــّور عــن اإلمكانــات والحلــول 
المتاحــة محليــًا، أعلنــت الــوزارة عــن إطــالق 
البرنامــج  معلومــات  طلــب  وثيقــة  أول 
الخامــس فــي الســوق،  للجيــل  التجريبــي 
ــل  ــركة داخ ــن )25( ش ــر م ــوة أكث ــك بدع وذل
المملكــة لتغطــي مجموعــة كاملــة مــن 
الحلــول المســتقبلية، وذلــك بهــدف جمــع 
المشــغلين  قــدرات  حــول  المعلومــات 
فــي  الموجوديــن  التقنيــة  ومقدمــي 
التــي  الحلــول  أنــواع  ومعرفــة  المملكــة، 
يمكــن تنفيذهــا فــي المملكــة والتكلفــة 

بهــا. المرتبطــة 

الفوز بجائزة الريادة الحكومية المقّدمة 
من االتحاد الدولي لقطاع االتصاالت 

المتنقلة 

نتــج عــن جهــود الــوزارة فــي تعزيــز تنظيمــات 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  وتشــريعات 
علــى  المســتمر  وحرصهــا  المعلومــات 
مواكبــة المســتجدات المتســارعة للقطــاع 
الحكوميــة  الريــادة  بجائــزة  فوزهــا  فــي 
لقطــاع  الدولــي  االتحــاد  مــن  المقّدمــة 
االتصــاالت المتنقلــة )GSMA( التــي تعنــى 
والتنظيمــات  السياســات  أفضــل  بتبنــي 
وتحفيــز  الرقمــي  لالقتصــاد  الداعمــة 
االتحــاد  منــح  وقــد  واالبتــكار.  االســتثمار 
الجائــزة للملكــة مقابــل أعمالهــا ومنجزاتهــا 
فــي تطويــر إطــار تنظيمــي يحّفــز االبتــكار 
الرقمــي. االقتصــاد  وتمكيــن  واالســتثمار 
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تطوير القدرات 
البشرية

تدريب أكثر من )33( ألف مواطن ومواطنة 
على المهارات الرقمية والتقنيات 

التقليدية والناشئة 

متكاملــة  منظومــة  ببنــاء  الــوزارة  قامــت 
علــى  قائمــة  الرقميــة  القــدرات  لتنميــة 
ــام  ــاع الع ــن القط ــال بي ــراكة فّع ــوذج ش نم
ــددًا  ــت ع ــا أطلق ــي، كم ــر الربح ــاص وغي والخ
مــن المبــادرات التأهيليــة والتدريبيــة علــى 

التالــي:. النحــو 

التــي 	  المســتقبل  مهــارات  مبــادرة 
كادر  ألــف   )40( تدريــب  تســتهدف 
الرقميــة  المهــارات  فــي  وطنــي 
المهــارات  وتنظيــم  المســتقبلية، 

موّحــد. إطــار  خــالل  مــن  الرقميــة 

ــعودية 	  ــة الس ــج األكاديمي ــين برام تدش
المعســكرات  مــن  وعــدد  الرقميــة 
معســكر  مثــل  المتخصصــة  التدريبيــة 
همــم  ومعســكرات  البيانــات  علــم 

. مجيــة لبر ا

التدريب التعاوني

تــم تدريــب )2,201(  متــدرب ومتدربــة ضمــن 
يهــدف  الــذي  االحترافــي  التدريــب  برنامــج 
إلــى تطويــر وإعــادة توجيــه مهــارات القوى 
العاملــة عبــر تقديــم برامــج نوعيــة تســهم 
فــي رفــع المهــارات الرقميــة للموظفيــن 
والخــاص  العــام  القطــاع  فــي  العامليــن 

ــي. ــر الربح ــاع غي والقط

الجامعــات 	  لطــالب  التعاونــي  التدريــب 
بالشــراكة مــع )29( جامعــة وعــدد مــن 
شــركات القطــاع الخاص وتدريــب )957( 

طالــب وطالبــة.

مســار تدريــب التجــارة االلكترونيــة ضمــن 	 
مبــادرة مهــارات المســتقبل.

إعداد برنامج تطوير القيادات الرقمية.	 

ونتــج عــن هــذه الجهــود تدريــب أكثــر مــن 
ألــف مــن الكــوادر المتخصصــة علــى   )33(

المســتهدفة. التقنيــات 
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تعزيز وتوطين سوق مهن االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

االتصــاالت  مهــن  ســوق  الــوزارة  تعتبــر 
ــا،  ــم أولوياته ــد أه ــات أح ــة المعلوم وتقني
ســوق  لتعزيــز  جهدهــا  قصــارى  وتبــذل 
المهــن والعمــل علــى رفــع نســبة التوطيــن 
فيــه، وذلــك لمــا لهــذه المهــن مــن أهميــة 
بالغــة فــي دفــع عجلــة التحــول الرقمــي، 
فــي  الفاعلــة  مســاهمتها  إلــى  إضافــة 
صعيــد  فعلــى  الرقمــي.  االقتصــاد  تنميــة 
مجلــس  أصــدر  والتشــريعات،  التنظيمــات 
الــوزراء قــراره الكريــم رقــم )660( وتاريــخ 
التصنيــف  باعتمــاد  1441/10/24هـــ 
الســعودي الموحــد للمهــن، وقــد شــارك 
الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  مــن  فريــق 
مجموعــة  إضافــة  فــي  لإلحصــاء  العامــة 
وتقنيــة  االتصــاالت  مهــن  مــن  جديــدة 
وظائــف  مــع  لتتواكــب  المعلومــات 

الرابعــة. الصناعيــة  والثــورة  المســتقبل 
أمــا مــن ناحيــة اســتحداث الوظائــف، فقــد 
فــي  الــوزارة  ومبــادرات  جهــود  عــن  نتــج 
إلــى  هــذا المجــال وصــول عــدد الوظائــف 
ومهــن  قطــاع  فــي  وظيفــة   )317,906(
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، كمــا تــم 
بحمــد اللــه توطين أكثــر من )11( ألــف وظيفة 
فــي مهــن االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
المســتقبل،  مهــارات  مبــادرة  خــالل  مــن 
 )56.01%( إلــى  التوطيــن  نســبة  لتصــل 
وتقنيــة  االتصــاالت  وظائــف  إجمالــي  مــن 
المعلومــات. بينمــا بلغــت نســبة مشــاركة 

.)24.70%( القطــاع  فــي  المــرأة 

تنظيم كيان قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات 

ــوارد  ــع وزارة الم ــاون م ــوزارة بالتع ــت ال عمل
علــى  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
إعــادة تنظيــم كيانــي االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات مــن خــالل العمــل علــى هيــكل 
باألنشــطة  وربطهــا  للكيانــات  تنظيمــي 
الوطنــي  التصنيــف  حســب  الفرعيــة 
االقتصاديــة )ISIC4(، ويهــدف  لألنشــطة 
تنظيــم كيانــات القطــاع إلــى إعــادة تصحيــح 
وتقنيــة  االتصــاالت  شــركات  بعــض  وضــع 
خــارج  كيانــات  فــي  المصنفــة  المعلومــات 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 

مســتقبلية. تحديــات  أي  ومعالجــة 
مــع  وبالتعــاون  الســياق،  نفــس  وفــي 
الهيئــة العامــة لإلحصــاء، تــم العمــل علــى  
إضافــة )12( نشــاط اقتصــادي جديــد فــي 
التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة 
وتقنيــة  االتصــاالت  مجــال  فــي   )ISIC4(
الصناعيــة  الثــورة  لتواكــب  المعلومــات 
الرابعــة وتشــمل: )تصميــم واجهــة وتجربــة 
الذاتــي،  التنقــل  تقنيــات  المســتخدم، 
ثالثيــة  الطباعــة  تقنيــة  الروبــوت،  تقنيــات 
االفتراضــي  الواقــع  تقنيــات  األبعــاد، 
والمعــزز، تطويــر التطبيقــات، تطويــر األلعاب 
اإللكترونيــة، تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، 
التقنيــة  حلــول  الحيويــة،  التقنيــة  حلــول 
الماليــة، تقنيــات سالســل الكتــل )البلــوك 
تشــين(، تقنيــات البيانــات الضخمــة، وعلــم 

البيانــات(. وتحليــل 

 317,906
عدد الوظائف في قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات

56.01%
نسبة التوطين في القطاع 

 11
 ألف وظيفة

في مهن االتصاالت وتقنية 
المعلومات تم توطينها
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معسكرات الهمم الرقمية المنتهية 
بالتوظيف

باألكاديميــة  ممثلــة  الــوزارة  أطلقــت 
الســعودية الرقميــة )12( معســكرًا ضمــن 
والتــي  الرقميــة«،  الهمــم  »معســكرات 
الخريجيــن  وتأهيــل  لتمهيــن  تهــدف 
والباحثيــن عــن عمــل مــن خــالل معســكرات 
ونوعيــة  ومكثفــة  متعــددة  تدريبيــة 
المحتــوى  إعــداد  تــم  وقــد  ومتخصصــة. 
التدريبــي لهــذه المعســكرات بمــا يتوافــق 
فــي  والمبتكــرة  الحديثــة  التوجهــات  مــع 
التعليــم والتدريــب فــي مجــاالت  مجــاالت 
الناشــئة والحديثــة والمتقدمــة،  التقنيــات 
المســتقبل  ومهــارات  بمهــن  وربطهــا 
تواكــب  شــابة  وقيــادة  جيــل  إلعــداد 
مســتجدات العصــر ومتطلباته ويلّبي ســوق 
المملكــة  رؤيــة  مــع  يتوافــق  بمــا  العمــل 
التــي  المعســكرات  شــملت  وقــد   .2030

يلــي: مــا  إقامتهــا  تمــت 

  12
معسكر تدريبي

في مجاالت تقنية تخصصية

 01

معسكر علم البيانات

 03

معسكر همة لعمليات البرمجيات

 05

معسكر همة لعلم البيانات 
)دفعتين(

 07

معسكر همة لألبحاث والتطوير 
بالشراكة مع شركة نوكيا

 09

معسكر همة إلدارة المنتجات 
الرقمية

 02

برنامج رواد أمن االتصاالت

 04

معسكر همة لجودة البرمجيات

 06

معسكر همة لتطوير البرمجيات 
)دفعتين(

 08

معسكر همة لتطوير واجهة 
وتجربة المستخدم

 10

معسكر همة لسالسل الكتل 
)البلوك تشين(
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برنامج القيادات الرقمية

الرقميــة  القيــادات  برنامــج  الــوزارة  أطلقــت 
التدريبيــة  الجهــات  أفضــل  مــع  بالشــراكة 
القيــادي،  التدريــب  مجــال  فــي  العالميــة 
»إنســياد«  معهــد  مــن  كل  وهــي 
للدراســات العليــا فــي إدارة األعمــال، وكليــة 
لتأهيــل  التنفيــذي  للتعليــم  »آشــريدج« 
وتطويــر وتنميــة مهــارات الكــوادر الوطنيــة 
جهــات  فــي  قياديــة  وظائــف  لشــغل 
أعمالهــم فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
التقنيــة  القيــادات  وكذلــك  المعلومــات، 
العامليــن  األعمــال  ورواد  القطــاع  خــارج 
فــي المجــال التقنــي. وقــد نتــج عــن البرنامــج 
تدريــب )70( مــن الكــوادر لتمكينهــم مــن 
ــوزارة  ــل ال ــة. وتأم ــى أدوار قيادي ــول إل الوص
البرنامــج تخريــج قيادييــن  مــن خــالل هــذه 
ــي  ــي ف ــول الرقم ــادة التح ــي قي ــن ف فاعلي

الرقمــي. االقتصــاد  وتعزيــز  المملكــة 

تقديم مجموعة من البرامج التدريبية 
لرفع المهارات الرقمية

باألكاديميــة  ممثلــة  الــوزارة  عملــت 
إعــداد  علــى  الرقميــة  الســعودية 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  عــدد  وتقديــم 
عــن  الباحثيــن  وتدريــب  وتأهيــل  لتمهيــن 
العمــل،  رأس  علــى  والموظفيــن  عمــل 
وظائــف  علــى  الحصــول  مــن  وتمكينهــم 
والحديثــة  الناشــئة  التقنيــات  فــي  نوعيــة 
المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة. وقــد 
مــن  سلســلة  تقديــم  علــى  التركيــز  تــم 
المتخصصــة  النوعيــة  التدريبيــة  الــدورات 
والمكثفــة المقّدمــة افتراضيــًا، والمرتبطــة 

األدوار.  بهــذه  القيــام  بكفايــات 
هــذه  خــالل  مــن  الــوزارة  تمّكنــت  وقــد 
متدربــًا   )4,709( تدريــب  مــن  البرامــج 
إلكســابهم المهــارات التــي تمّكنهــم مــن 
الحصــول علــى الوظائــف التــي تتوافــق مــع 
الــذي  األمــر  وطموحاتهــم.  تطلعاتهــم 
ســيكون لــه دور فــي إثــراء وتوطيــن ســوق 

المعلومــات. وتقنيــة  االتصــاالت 

  70
متدرب 

من خالل برنامج القيادات الرقمية

4,709
متدرب 

من خالل برامج رفع المهارات 
الرقمية
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عقد ملتقى التوظيف االفتراضي 2020 

التوظيــف  ملتقــى  الــوزارة  عقــدت 
ــه  ــن نوع ــر األول م ــذي يعتب ــي، وال االفتراض
فــي المملكــة، لربــط الكــوادر المتخصصــة 
ــة  ــاالت وتقني ــاالت االتص ــي مج ــة ف المؤهل
شــارك  وقــد  العمــل.  بســوق  المعلومــات 
شــريك   )130( مــن  أكثــر  الملتقــى  فــي 
شــاغر   )5,800( مــن  بأكثــر  توظيــف 
علــى  المعــرض  احتــوى  كمــا  وظيفــي. 
للتعريــف  افتراضيــة  توظيــف  منصــات 
الوظيفيــة  الفــرص  وطــرح  بالشــركات 
بعــد.  عــن  الشــخصية  المقابــالت  وإجــراء 
الحواريــة  الجلســات  مــن  عــدد  أقيــم  كمــا 
ضمــن  التخصصيــة  العمــل  وورش  الثريــة 
ــة  ــة الفرص ــك إلتاح ــى، وذل ــات الملتق فعالي
لتنميــة  عمــل  عــن  والباحثيــن  للمهتميــن 
مهاراتهــم التخصصيــة وتعزيــز جاهزيتهــم 

 . ظيفيــة لو ا

5,800
شاغر وظيفي 

تم طرحها من خالل الملتقى
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إطالق برنامج رواد التقنية 

أطلقــت الــوزارة برنامــج رواد التقنيــة لتمكيــن 
مجــال  فــي  الدخــول  مــن  األعمــال  رواد 
تقديــم الحلــول الرقميــة بتقديــم حزمــة مــن 
الخدمــات التقنيــة، والتمويليــة، واإلرشــادية 
وبرامــج  والناشــئة  الحديثــة  التقنيــات  فــي 
مــن  نخبــة  بمشــاركة  األعمــال  تطويــر 
الشــركاء مــن القطاعــات المختلفــة. وتأتــي 
العوائــق  إزالــة  بهــدف  المبــادرة  هــذه 
القطاعــات  تواجــه  التــي  والتحديــات 
خمــس  تشــمل  والتــي  المســتهدفة، 

هــي: قطاعــات 

وقــد تــم منــذ إطــالق البرنامــج التوّصــل إلــى 
وذلــك  جديــد،  رقمــي  عمــل  نمــوذج   )50(
ــي  ــهموا ف ــترك أس ــاركة )350( مش بمش
إعــداد تلــك النمــاذج، والتــي ســيكون لهــا 
الرقمــي  التحــول  مســيرة  دفــع  فــي  أثــر 
االقتصــاد  تنميــة  فــي  والمســاهمة 
ــذا  ــون ه ــوزارة ألن يك ــعى ال ــي. وتس الرقم
البرنامــج نقطــة انطــالق للتوّســع فــي ريــادة 

األعمــال فــي المجــاالت الرقميــة.

الصحة

المدن الذكية

التجارة االلكترونية

الحج والعمرة

الترفيه والرياضة

 50
نموذج عمل رقمي 

تم التوّصل إليها من خالل 
المبادرة

 350
مشارك 

في إعداد نماذج األعمال 
الرقمية
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انضمام مركز االبتكار الرقمي الى 
الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية 

الفكرية بالشراكة مع المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية)الويبو(

ــوزارة  ــي ال ــي ف ــكار الرقم ــز االبت ــم مرك انض
للملكيــة  الداعمــة  الجهــات  قائمــة  إلــى 
ــع  ــى موق ــريكة عل ــات الش ــة والجه الفكري
الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة 
)الويبــو( ضمــن المجموعــة األولــى للمراكــز 
الفكريــة،  الحمايــة  لدعــم  المملكــة  فــي 
فــي  العاملــة  الجهــات  دور  تعزيــز  بهــدف 
ودعــم  المحليــة،  االبتــكار  منظومــة 
الصعيديــن  علــى  وبرامجهــا  أنشــطتها 

والدولــي. المحلــي 
ويتيــح برنامــج »الويبــو« بشــأن مراكــز دعــم 
التقنيــة واالبتــكار للمبتكريــن فــي العالــم 
فــرص الحصــول علــى المعلومــات التقنيــة 
المحليــة عاليــة الجــودة ومــا يرتبــط بهــا مــن 
خدمــات، مــا يســاعدهم علــى اســتغالل 
واســتحداث  االبتكاريــة  إمكاناتهــم 
الفكريــة  بالملكيــة  المتعلقــة  حقوقهــم 

وإدارتهــا. وحمايتهــا 
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد تســجيل المركــز 
لــدى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة 
مــن خــالل الشــبكة الوطنيــة لمراكــز دعــم 
مــع  تماشــيًا  وذلــك  واالبتــكار،  التقنيــة 
اســتراتيجية الــوزارة الســاعية إلــى توطيــن 

تمكيــن  خــالل  مــن  واالبتــكار  التقنيــة 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــن الحص ــن م المبتكري
الفكريــة  الملكيــة  مجــال  فــي  التقنيــة 
وتســهيل حصولهــم علــى الخدمــات ذات 
إمكاناتهــم  الســتثمار  تشــجيعا  الصلــة 
االبتكاريــة واســتحداث حقوقهــم المتعلقة 

وإدارتهــا. وحمايتهــا  الفكريــة  بالملكيــة 
ــذي  ــي، وال ــكار الرقم ــز االبت ــيقدم مرك وس
يضــم )50( مــن رواد األعمــال حاليــًا، عــدة 
خدمــات أساســية فــي المســتقبل القريــب، 
البيانــات  لقواعــد  الوصــول  إتاحــة  وهــي: 
والبيانــات  االختــراع  ببــراءات  المتعلقــة 
الوصــول  وإتاحــة  والتقنيــة،  العلميــة 
للمنشــورات فــي مجــال الملكيــة الفكريــة، 
والمســاعدة فــي البحــث عــن المعلومــات 
خدمــات  وتقديــم  واســترجاعها،  التقنيــة 
للمســتفيدين،  الطلــب  حســب  البحــث 
وتقديــم معلومــات أساســية عــن األنظمــة 
الفكريــة،  بالملكيــة  الصلــة  ذات  الســارية 
السياســات  عــن  معلومــات  وتقديــم 
وإدارتهــا  الصناعيــة  الملكيــة  وأنظمــة 

التقنيــة. وتســويق 

  50
من رواد األعمال 

يتبعون لمركز االبتكار 
الرقمي
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عقد اللقاءات الرقمية لتحفيز االبتكار 
وريادة األعمال

واالبتــكار  اإلبــداع  ثقافــة  تعزيــز  بهــدف 
وريــادة األعمــال فــي المجــاالت الرقميــة، 
الــوزارة علــى عقــد مجموعــة مــن  عملــت 
يتــم  والتــي  الدوريــة،  الرقميــة  اللقــاءات 
وأفضــل  النجــاح  قصــص  إبــراز  خاللهــا  مــن 
الرقميــة.  المجــاالت  شــتى  فــي  التجــارب 
رواد  بربــط  اللقــاءات  هــذه  وتســاهم 
األعمــال بالمهتميــن، وتســهيل التواصــل 
مجتمــع  وخلــق  المتميــزة،  التجــارب  ونقــل 
ــد  ــر. وق ــكار والتطوي ــى االبت ــادر عل ــادي ق ري
لقــاء   )18( عقــد  الســياق  هــذا  فــي  تــم 
متحــّدث   )41( تقديــم  شــملت  افتراضــي، 
بينمــا  وخبراتهــم،  إنجازاتهــم  اســتعرضوا 
إلــى  اللقــاءات  الحضــور لهــذه  وصــل عــدد 
أكثــر مــن )2,000( مســتفيد. وستســتمر 
الريادييــن  أبــرز  اســتقطاب  فــي  الــوزارة 
وخبراتهــم  تجاربهــم  لعــرض  والمبتكريــن 

منهــا. االســتفادة  لتعزيــز 

06 | اإلنجازات

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 92



   18
لقاء افتراضي

    41
متحدث

   2000
مستفيد

تم عقدها ضمن مبادرة 
اللقاءات الرقمية

من رواد األعمال 
والشخصيات البارزة

من اللقاءات الرقمية

إطالق مجلس رواد األعمال الرقمي

األعمــال  رواد  مجلــس  الــوزارة  أطلقــت 
الرقمــي، وهــو اجتمــاع ربــع ســنوي يجمــع 
الجهــات  وبحضــور  األعمــال  بــرواد  الــوزارة 
الحكوميــة ذات العالقــة. ويهــدف إطــالق 
ــمل  ــع وأش ــاق أوس ــح آف ــى فت ــس إل المجل
واألفــكار  الــرؤى  ومشــاركة  البنــاء  للحــوار 
قطــاع  دعــم  شــأنه  مــن  مــا  كل  فــي 
بــدوره  للقيــام  الرقمــي  األعمــال  رواد 
االقتصــادي  النمــو  مســيرة  فــي  الفاعــل 
والتطــور التقنــي، وذلــك مــن خــالل الربــط 
المباشــر بينهــم وبيــن صنــاع القــرار ســواء 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  منظومــة  مــن 
المعلومــات أو القطاعــات الحكوميــة ذات 
مشــاركًا   )11( المجلــس  ويضــم  العالقــة. 

األعمــال. رواد  مــن 

   11
من رواد األعمال 

يشاركون في مجلس رواد 
األعمال الرقمي
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تحفيز شبكة معامل االبتكار الرقمية  

حرصــًا علــى تحقيــق عوامــل نجــاح االبتــكار 
لإلبــداع  الحاضنــة  للبيئــة  وتعزيــز  الرقمــي، 
واالبتــكار فــي المجــاالت الرقميــة، عملــت 
الــوزارة علــى انضمــام )12( معمــل ابتــكار 
التقنيــات  مجــاالت  فــي  متخصــص  رقمــي 
شــبكة  إلــى  االعمــال  وريــادة  الناشــئة 
معامــل االبتــكار الرقميــة، والتــي تهــدف 
وريــادة  االبتــكار  منظومــة  تحفيــز  الــى 
الحكوميــة  القطاعــات  األعمــال، وتمكيــن 
متكاملــة  ابتكاريــة  بيئــة  إليجــاد  والخاصــة 
والمشــاريع  األفــكار  احتضــان  تضمــن 
الرقميــة المبتكــرة. وذلــك مــن خــالل تطويــر 
األعمــال  رواد  بمشــاركة  الرقميــة  الحلــول 
المعامــل  قائمــة  وتشــمل  التقنييــن. 
االبتــكار  معامــل  شــبكة  إلــى  المنضمــة 

اآلتــي: الرقميــة 

    12
معمل ابتكار 

جرى انضمامها إلى شبكة 
معامل االبتكار الرقمية

30 مستفيد 

200 مستفيد 1,350 مستفيد 

205  مستفيد 

10,000  مستفيد 

6,435  مستفيد 

5,150  شركة ناشئة 

30 مستفيد 

1,880 مستفيد 

800  مستفيد 

250 مستفيد 

معمل هواوي النترنت األشياء 

مركز شركة زين مركز وادي طيبة لالبتكار 

مركز KPMG لتحليل البيانات والذكاء 
االصطناعي 

مركز FutureX للذكاء االصطناعي لجامعة 
األمير مقرن.

معمل اوراكل لالبتكار 

مركز شركة هبHUB71( -71(.مركز ذكاء االعمال 

مركز انسباير يو لتطوير حلول األعمال الرقمية 

مركز ديلويت للحلول الرقمية 

مركز ابتكار جامعة الملك سعود.مركز كاوست لالبتكار 

مركز واجهة الرياض لتطوير األعمال 

مركز ديفو تيم 
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برنامج ما قبل مسرعة "أطلق" 

التحــول  شــركاء  مــع  الــوزارة  عملــت 
قبــل  مــا  برنامــج  إطــالق  علــى  الرقمــي 
لــرواد  تقــّدم  والتــي  "أطلــق"،  مســّرعة 
التدريبيــة  والمــواد  األدوات  األعمــال 
الالزمــة لتمكينهــم مــن تطويــر المشــاريع 
الرقميــة، كمــا يوفــر البرنامــج خدمــات مــا 
قبــل تطويــر النمــوذج األولــي ومتخصصــة 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات والتســويق 
الرقمــي عــن طريــق التدريــب التطبيقــي مــن 
ــل  ــا يعم ــال، كم ــي المج ــن ف ــالل موجهي خ
البرنامــج علــى ربــط المخرجات بالمســتثمرين 
لجــذب  والصناديــق  والشــركات  األفــراد 
الفــرص االســتثمارية نحــو تبنــي المشــاريع 

البرنامــج. يدعمهــا  التــي 
ــث  ــجعًا، حي ــااًل مش ــج إقب ــى البرنام ــد الق وق
البرنامــج  إلــى  المتقدميــن  عــدد  وصــل 
اعتمــاد  وتــم  متقــّدم،   )485( إلــى 
البرنامــج،  علــى  مقّدمــا  مشــروعًا   )30(
وســيتم العمــل علــى البحــث عــن الفــرص 
التــي  للمشــاريع  المناســبة  االســتثمارية 

اعتمادهــا. تــم 

    485
متقدم 

إلى البرنامج

    30
مشروع

تــم اعتمادهــا لتشــريحها 
لالســتثمار
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ــة  ــتثمارية محلي ــق اس ــع صنادي ــاون م التع
وعالميــة لتمكيــن رّواد األعمــال

أطلقــت الــوزارة مبــادرة تهــدف إلــى رفــع 
الناشــئة  الشــركات  جاذبيــة  مســتوى 
ــادة  ــز ري ــج مرك ــن برام ــة م ــة المتخرج الرقمي
االعمــال الرقميــة. وذلــك عــن طريــق التعاون 
وربطهــم  اســتثمارية  صناديــق   )5( مــع 
األعمــال  ريــادة  مركــز  مســرعات  مــع 
الرقميــة مــن بدايــة مراحــل تصميــم البرامــج 
وحتــى تخرجهــم، لضمــان جــودة مخرجــات 

لالســتثمار. وجاذبيتهــا  المســرعات 

    5
صناديق استثمارية

رّواد  لتمكيــن  معهــا  التعــاون  تــم 
ل عمــا أل ا

تدشين برنامج تمكين المرأة في القطاع 

ــي  ــرأة ف ــن الم ــج تمكي ــوزارة برنام ــنت ال دش
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
ــاء منظومــة رقميــة  والــذي يهــدف إلــى  بن
العقــول  وتســتقطب  وتنّمــي  تحتضــن 
التحــول  لعمليــة  الداعمــة  والمهــارات 
النوعيــة  العمــل  فــرص  وزيــادة  الرقمــي، 
الوطنيــة  اإلنتاجيــة  ســيرفع  ممــا  للمــرأة، 
التقنــي،  المحلــي  المحتــوى  وينمــي 
التكنولوجيــا  قطــاع  بنــاء  فــي  ويســاهم 
يحقــق  عالمــي  تنافســي  بمســتوى 
البرنامــج  االســتدامة االقتصاديــة. ويعمــل 
 )5( خــالل  مــن  المــرأة  دور  تفعيــل  علــى 

هــي: مســارات 

رفع الوعي.	 

المهارات الرقمية.	 

االبتكار وريادة األعمال.	 

ــي 	  ــة ف ــب القيادي ــي المناص ــن ف التمكي
ــاع. القط

زيــادة التوظيــف للكــوادر النســائية فــي 	 
القطــاع مــن خــالل تحســين مشــاركة 
المــرأة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات عــن طريــق تفعيــل البرامــج 

والمبــادرات الخاصــة بالتوظيــف.
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تمكين المرأة
بين الرؤية والواقع
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معسكر السايبر للفتيات 

ــي  ــرأة ف ــن الم ــج تمكي ــادرات برنام ــن مب ضم
مــع  بالتعــاون  الــوزارة  أطلقــت  القطــاع، 
ــايبر  ــكر الس ــيبراني معس ــن الس ــة األم هيئ
للفتيــات بهــدف تعليــم األمــن الســيبراني 
للفتيــات الســعوديات مــن خــالل معســكر 
ويتضمــن  أشــهر.   )3( لمــدة  تدريبــي 
بإجمالــي  المعســكر محاضــرات أســبوعية 
)24( محاضــرة فــي مختلــف مجــاالت األمــن 
بالتعــاون مــع  يتــم تقديمهــا  الســيبراني 
ــاء  ــة العط ــى منص ــة عل ــات التقني المجموع

الرقمــي. 

هــذا  مــن  الخريجــات  عــدد  وصــل  وقــد 
ــغ  ــا بل ــة، بينم ــى )225( طالب ــكر إل المعس
االفتراضيــة  اللقــاءات  مشــاهدات  عــدد 

مشــاهدة.  )26,791(

نــورة  األميــرة  جامعــة  اتفاقيــة  توقيــع 
لتدريــب وتأهيــل الكــوادر النســائية فــي 

الرقميــة المجــاالت 

وقعــت الــوزارة مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة 
لتفعيــل  عبدالرحمــن  بنــت  نــورة  األميــرة 
الشــراكة فــي عــدد مــن المجــاالت الرقميــة 
الرقميــة،  األعمــال  وريــادة  االبتــكار  أبرزهــا 
القصيــرة  الدبلومــات  برامــج  وتطويــر 
تقديــم  إلــى  إضافــة   ،)Sigma Degree(
الرقميــة  الســعودية  األكاديميــة  منــح 
وترشــيح  التخــرج،  وشــك  علــى  للطالبــات 
وتأهيــل ســفراء تقنيــات المســتقبل، إلــى 
جانــب التعــاون فــي مجــاالت تمكيــن المــرأة 

فــي القطــاع ويتضمــن ذلــك إقامــة ملتقــى 
ســنوي بمقــر الجامعــة، وبموجــب المذكــرة 
المهــارات  تطويــر  علــى  العمــل  ســيتم 
ــن  ــم له ــم الدع ــات، وتقدي ــة للخريج الرقمي
فيمــا يتعلــق بالتوظيــف مــن خــالل برنامــج 
ــر  ــى نش ــان عل ــيتعاون الجانب ــف، وس التوظي
مبادرتــي  خــالل  مــن  الرقميــة  المعرفــة 

الرقميــة. والمعرفــة  الرقمــي  العطــاء 

التقنيــة  مجــال  فــي  متســاوون  جائــزة 
 )EQUALS In tech Award(

المملكــة جائــزة عالميــة لتمكيــن  حصــدت 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  فــي  المــرأة 
 )EQUALS In tech Award( المعلومــات
االتحــاد  يقدمهــا  والتــي   ،2020 لعــام 
الجائــزة  تعنــى  حيــث  لالتصــاالت.  الدولــي 
بتعزيــز المســاواة الرقميــة بيــن الجنســين 
مــن خــالل إبــراز البرامــج التــي تعــد نمــاذج 
ملهمــة ومتميــزة علــى مســتوى العالــم.

التــي  الجائــزة  هــذه  علــى  الــوزارة  نالــت 
مبــادرة   )340( مــن  أكثــر  عليهــا  تنافــس 
أنحــاء  جميــع  مــن  وبرنامــج  ومشــروع 
تمكيــن  فــي  لجهودهــا  تقديــرًا  العالــم، 
شــابات الوطــن فــي المجــاالت التقنيــة مــن 
ــة،  ــي التقني ــرأة ف ــن الم ــج تمكي ــالل برنام خ
لضمــان  االســتثنائية  لجهودهــا  وتكريمــًا 
بيئــة عمــل أكثــر توازنــًا، ممــا عــزز مكانتهــا 
كجهــة رائــدة فــي مجــال تمكيــن الســيدات 
مــن   )24.70%( حاليــًا  يشــكلن  الالتــي 
القطــاع. فــي  العاملــة  القــوى  مجمــوع 

   24.70%
نســبة مشــاركة المــرأة فــي مجمــوع 

ــة فــي القطــاع القــوى العامل
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 Think( مبــادرة  تنفيــذ  فــي  االســتمرار 
 )Te c h

األعــوام  فــي  المنجــزة  لألعمــال  امتــدادًا 
 ،)Think Tech( الماضيــة مــن خــالل مبــادرة
توعويــة  لمشــاريع  مظلــة  هــي  والتــي 

المـــملكة  مســتوى  علــى  اســتراتيجية 

بمــا  المبــادرة  إنجــازات  أهــم  وتتلخــص 
: يلــي

إطــالق منصــة الرحــالت التعليميــة. حيــث 	 
أكثــر  المســجلين  المتدربيــن  عــدد  بلــغ 
مــن )2,400( مســتفيد بمعــدل )23( 

ألــف دقيقــة تعليميــة.

 	IBM Digital-( منصــة  تدشــين 
أكثــر  Nation(، والتــي تحتــوي علــى 
بمعــدل  تعليميــة  مــادة   )75( مــن 
عــدد  وبلــغ  تدريبيــة،  ســاعة   )250(
المســتفيدين فيهــا أكثــر مــن )2,700( 

. مســتفيد

»هاكاثــون 	  الرقميــة  اللقــاءات  عقــد 
مــن  عــدد  تشــمل  والــي  األمــل«، 
كصناعــة  الرقميــة  المواضيــع 
األعمــال  وريــادة  اإللكترونيــة  األلعــاب 
تضمنــت  وقــد  الناشــئة.  والتقنيــات 
ــن )85(  ــر م ــن أكث ــرات م ــاءات محاض اللق
متحــدث مــن التنفيذييــن والخبــراء مــن 
ــدد  ــاوز ع ــا تج ــم، كم ــف دول العال مختل
المشــاهدات المليــون مشــاهدة مــن 

العالــم. حــول  دولــة   )80( مــن  أكثــر 

الرقميــة 	  اللقــاءات  موســم  إطــالق 
الخبــراء  نخبــة مــن  الصيفيــة بمشــاركة 
الوعــي  نشــر  لتحقيــق  والمختصيــن 
ــد،  ــي واع ــتقبل رقم ــاء مس ــي لبن الرقم
والتــي تضمنــت عقــد )30( لقــاء رقمــي 
أكثــر مــن )100( متحــدث،  وبمشــاركة 
حوالــي  المشــاهدات  عــدد  بلــغ  بينمــا 
مــن  أكثــر  مــن  مشــاهدة  مليــون   )4(

دولــة.  )40(

إنشــاء »معجــم المصطلحــات التقنيــة 	 
إثــراء  بهــدف   »Techtionary  -
المحتــوى العربــي بمصطلحــات تقنيــة 
المصـــطلحات  وجمــع  وتـــوحيد  عربيــة، 
ــافة إلــى المحافظــة علــى  ــنية. إضـ التقـ
ســالمة اللغــة العربيــة وحل المشــكالت 
اللغويــة إلنتــاج معجــم متميــز وهــادف 
فــي  والمهتميــن  المجتمــع  لدعــم 

الرقميــة. التقنيــة 
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تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة العطــاء 
الرقمــي

المركــز  الرقمــي  العطــاء  مبــادرة  حصــدت 
األول علــى مســتوى العالــم فــي جائــزة 
المعلومــات  لمجتمــع  العالميــة  القمــة 
واللغــوي  الثقافــي  التنــوع  مســار  فــي 

 .2020 لعــام  المحلــي  والمحتــوى 
ــن )179(  ــر م ــادرة أكث ــي المب ــارك ف ــد ش وق
مــن  أكثــر  منهــا  واســتفاد  مشــارك  ألــف 

متــدرب.  مليــون   )2.6(
وكانت أبرز أعمال وأنشطة المبادرة:

ويبنار العطاء الرقمي.	 

فعالية يوم المصدر المفتوح.	 

ــات مــع 	  ملتقــى المــرأة فــي علــم البيان
ــون. ــة بياني ــتانفورد ومجموع ــة س جامع

دورات توعويــة خاصة باألمن الســيبراني 	 
لألطفال.

حملــة 	  مثــل  حمــالت  عــدة  إطــالق 
التقنيــة والطفــل، حملــة بالعطــاء نبرمــج 
الميايكروبــت،  نــادي  مــع  بالشــراكة 

اإلعاقــة. لــذوي  التقنيــة  وحملــة 

منصة إثراء بالشراكة مع شركة علم.	 

فــي 	  التقنيــة  التخصصــات  دليــل 
الســعودية. الجامعــات 

حلقات بودكاست سايبر إكس.	 

فعاليــة 	  معــرض  فــي  المشــاركة 
جامعــة  فــي  الرقميــة  الســعودية 

ســعود. الملــك 

للطــالب 	  لوحــي  جهــاز   )700( توفيــر 
الدخــل  ذوي  األســر  مــن  والطالبــات 

مكــة. بمنطقــة  المحــدود 

مناســبة 	  الرقمــي  العطــاء  مســابقة 
الوطنــي. اليــوم 

معســكر ســاعة البرمجــة بالتعــاون مــع 	 
مجموعــة جحــا التقنيــة.

مسابقة ليالي العطاء الرمضانية	 

2.6
مليون متدرب

سجلوا في الدورات 
والمحاضرات التدريبية

179
ألف مشارك

ساهموا في إثراء فعاليات 
المبادرة 

06 | اإلنجازات
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مبادرة حملة "كلنا عطاء" 

األجهــزة  جمــع  إلــى  الحملــة  تهــدف 
المتبرعيــن  مــن  واللوحيــة  المحمولــة 
مــع  الجديــدة  رحلتهــا  لبــدء  وإعدادهــا 
والطالبــات  الطــالب  مــن  جديــد  مســتفيد 
شــراء  مــن  ظروفهــم  تمنعهــم  الذيــن 
أجهــزة جديــدة.  وقــد وصــل عــدد األجهــزة 
المتبــرع بهــا إلــى أكثــر مــن )28( ألــف جهــاز، 
بينمــا وصــل عــدد الشــرائح إلــى )110( ألــف 

بيانــات. شــريحة 
وبالشــراكة  الحملــة  خــالل  مــن  تــم  كمــا 
مــع عــدد مــن الجهــات  تقديــم عــدد مــن 
التعليــم  لمواضيــع  التوعويــة  المحاضــرات 
التجــارة  وزارة  مــع  وبالتنســيق  بعــد.  عــن 
وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، تــم 
وخصومــات  عــروض  تقديــم  علــى  العمــل 
علــى األجهــزة اللوحيــة والمحمولــة وباقــات 
والطالبــات  الطــالب  تخــدم  التــي  اإلنترنــت 

أثنــاء بدايــة العــام الدراســي الجديــد.

28
ألف جهاز

تم التبرع بها للمبادرة

110
 ألف شريحة بيانات

تم التبرع بها للمبادرة
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بطولة »العبون بال حدود«

شــاركت الــوزارة فــي بطولــة »العبــون بــال 
ــعودي  ــاد الس ــا االتح ــي نظمه ــدود« الت ح
وهــي  والذهنيــة  اإللكترونيــة  للرياضــات 
للرياضــات  العالــم  فــي  األكبــر  البطولــة 
إطــالق  خــالل  مــن  وذلــك  اإللكترونيــة 
ومســابقة  الدولــي«  األمــل  »هاكاثــون 
»اصنعهــا والعبهــا«، إضافــة إلــى معســكر 
تطويــر األلعــاب ومجموعــة مــن اللقــاءات 
اإللكترونيــة.  األلعــاب  فــي  الرقميــة 
ــرز هــذه  وســيرد فــي ثنايــا التقريــر موجــز ألب

المشــاركات.

06 | اإلنجازات

تنظيم مسابقة اإلثراء الرقمي

أطلقــت الــوزارة مســابقة اإلثــراء الرقمــي، 
إعــداد  علــى  المشــتركين  تشــّجع  والتــي 
عــدد  فــي  وتثقيفــي  تعليمــي  محتــوى 
اإلعــالم  مثــل  التقنيــة،  المجــاالت  مــن 
الرقمــي، والتجــارة اإللكترونيــة، واأللعــاب 
ــات  ــد، والخدم ــن بع ــل ع ــة، والعم اإللكتروني
والتقنيــات  اإللكترونــي،  والتنمــر  الرقميــة، 
الماليــة، والتعليــم الرقمــي. وقــد بلــغ عــدد 
الفــرق الفائــزة بالمســابقة إلــى )8( فــرق 

بمجمــوع جوائــز بلــغ )100( ألــف ريــال.
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إطالق مسابقة "اصنعها والعبها"

االتحــاد  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  أطلقــت 
الذهنيــة  للرياضــات  الســعودي 
موبايلــي،  شــركة  وبرعايــة  واإللكترونيــة، 
علــى  والعبهــا"  "اصنعهــا  مســابقة 
هامــش بطولــة "العبــون بــال حــدود" والتــي 
مشــاركتهم  بغيــة  الناشــئين  تســتهدف 
ــال  ــة بمج ــة مختلف ــة معرفي ــوض رحل ــي خ ف
األلعــاب اإللكترونيــة ومســاعدة المطوريــن 
ــع  ــي مجتم ــم ف ــة وجوده ــباب، وتقوي الش
ــتوى  ــع مس ــب رف ــى جان ــاب، إل ــر األلع تطوي
تطويــر  منهجيــة  وفهــم  العــام،  الوعــي 
األلعــاب اإللكترونيــة والنظــر إليهــا كقطــاع 

المملكــة. فــي  واعــد 

3,400
مشارك

في المسابقة

300
 لعبة

تم رفعها على الموقع الخاص 
بالمسابقة
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إطالق الحملة الوطنية لمكافحة 
السلوكيات الرقمية الخاطئة

واســتريح"  "عّلــم  حملــة  الــوزارة  أطلقــت 
الخاطئــة  الســلوكيات  بمخاطــر  للتوعيــة 
التــي تنتشــر فــي الفضــاء الرقمــي. وكان 
أول المواضيــع التــي تطرقــت لهــا الحملــة 
الوقايــة  وســبل  اإللكترونــي  التنمــر  هــو 
منــه، بمشــاركة مــا يقــارب )70( شــريكًا مــن 
ــة. ــر الربحي ــة وغي ــة والخاص ــات العام القطاع
اآلبــاء  مســاعدة  الحملــة  وتســتهدف 
واألمهــات على معرفــة التنمــر اإللكتروني، 
العالــم  فــي  لهــا  األبنــاء  يتعــرض  وكيــف 
ازديــاد  مــع  بهــا  الوعــي  ورفــع  الرقمــي، 
هــذه المنصــات اإللكترونيــة، خصوصــًا فــي 
وشــبكات  اإللكترونيــة  األلعــاب  وســائل 
التعامــل  وكيفيــة  االجتماعيــة،  التواصــل 

الوالديــن. قبــل  مــن  المواضيــع  هــذه 
ســلوك  لتغييــر  المبــادرة  تســعى  كمــا 
بأنــواع  األطفــال  وتثقيــف  "المتنمريــن"، 
اإللكترونــي،  التنّمــر  وأســباب  وأشــكال 
واألمهــات  لآلبــاء  رســائل  وتخصيــص 
األلعــاب  فائــدة  علــى  الضــوء  لتســليط 
الســليم  اإلجــراء  وشــرح  اإللكترونيــة، 
ــرًا  ــل متنم ــواء كان الطف ــر س ــوص التنم بخص
أو متنمــرًا عليــه، وتوضيــح خطــورة التنّمــر، 
لألطفــال.  النفســية  الصحــة  فــي  وأثــره 
ــاركات  ــاهدات لمش ــدد المش ــل ع ــد وص وق
التواصــل  وســائل  مختلــف  علــى  الحملــة 
أكثــر  إلــى  اإلعــالم  ووســائل  االجتماعــي 

مشــاهدة. مليــون   )63( مــن 

 63
مليون مشاهدة

لمشاركات الحملة على مختلف 
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل 

اإلعالم

06 | اإلنجازات
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مؤسســة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
دي كيــو لمحــو األميــة الرقميــة وتعزيــز 

الرقميــة المهــارات 

كبدايــة  تفاهــم  مذكــرة  الــوزارة  وقعــت 
لشــراكة نوعيــة مــع مؤسســة دي كيــو 
العالميــة، الســتخدام إطــار )DQ( وتفعيلــه 
إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف  المملكــة.  فــي 
المهــارات  وتعزيــز  الرقميــة  األميــة  محــو 
الرقميــة بشــكل عــام، وذلــك بحســب نطــاق 
ونشــرها  تعليميــة  قيــاس  أدوات  تطويــر 
علــى مســتوى عالمــي باســتخدام إطــار 
علــى  االتفاقيــة  ســتعمل  كمــا   .)DQ(
ــف  ــع التصني ــات لرف ــل الممارس ــد أفض تحدي
أمــان  يخــص  فيمــا  للمملكــة  العالمــي 
ــة  ــت والمواطن ــبكة اإلنترن ــى ش ــال عل األطف
الرقميــة ضمــن مؤشــر األمــان علــى اإلنترنــت 
 Children’s Online Safety Index –(

 .)COSI

إطالق تحديات »شباك 9«

ــاة، ووزارة  ــودة الحي ــج ج ــع برنام ــاون م بالتع
ــة العامــة  اإلعــالم، ووزارة الثقافــة، والهيئ
للترفيــه، أطلقــت الــوزارة مبــادرات تحديــات 
شــرائح  لجميــع  تتيــح  والتــي   ،»9 »شــباك 
المجتمــع صناعــة محتــوى ترفيهــي إيجابي 
المحتــوى  وإثــراء  متنوعــة  مجــاالت  فــي 
يمكــن  حيــث  الجانــب.  هــذا  فــي  الرقمــي 
المبــادرة  فــي  المشــاركة  فــي  للراغبيــن 
المحتــوى  مــن  مشــاركاتهم  تقديــم 
المجــاالت  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي 
مخصصــة  بوابــة  خــالل  مــن  الترفيهيــة 
أطلقــت لهــذا الغــرض. كمــا شــّكلت لجنــة 
واختيــار  المشــاركات  لتقييــم  تحكيــم 
أفضــل المحتــوى الترفيهــي المقــّدم لمنــح 
علــى  تحفيزيــة  ماديــة  جوائــز  المتقّدميــن 
ــاركات  ــدد المش ــغ ع ــد بل ــاركاتهم. وق مش
ألــف   )16( مــن  أكثــر  إلــى  المبــادرة  فــي 

مشــاركة.

  16
ألف مشاركة

في تحديات »شباك 9«
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تدشــين ثالثــة نســخ ذهبيــة لحلــول المصدر 
المفتــوح الوطنية 

بهــدف التعريــف بحلــول المصــدر المفتــوح 
اســتخدامها  وتشــجيع  محليــًا،  المطــّورة 
وتبنيهــا علــى نطــاق واســع، بمــا يشــّكل 
للعمــل  والمطّوريــن  للشــركات  حافــزًا 
ــة  ــول مفتوح ــن الحل ــد م ــر المزي ــى تطوي عل
المصــدر، تــم خــالل يــوم المصــدر المفتــوح 
ذهبيــة  نســخ  ثــالث  تدشــين  الســعودي 
لحلــول المصــدر المفتــوح الوطنيــة مــن خــالل 
ــة،  ــات التقني ــة والمجموع ــركات المحلي الش

وذلــك علــى النحــو التالــي:

إطالق بوابة "مصدر" 

أطلقــت الــوزارة بوابــة "مصــدر" الستكشــاف 
ومشــاركة الحلــول مفتوحة المصــدر كبدائل 
عــن الحلــول مغلقــة المصــدر األكثــر شــعبية، 
المســتخدمين  جمهــور  مــن  والمقّيمــة 

ــات. ــة القطاع ــة لكاف والمتاح
المصــدر  لحلــول  شــاملة  البوابــة  وتعــد 
المفتــوح والمتاحة لكل الجهــات الحكومية 
والخاصــة والجامعــات ومؤسســات البحــوث 
العلميــة ورواد األعمــال والمبتكريــن. حيــث 
التــي  الخدمــات  البوابــة عــددًا مــن  تقــّدم 
تســهم فــي تعزيــز نشــر المعرفــة وتبــادل 
الخبــرات فــي مجــال حلــول المصــدر المفتوح، 
الحلــول  وإضافــة  تســجيل  إمكانيــة  مثــل 
والخدمــات علــى البوابــة، ومشــاركة قصــص 
النجــاح، والوصــول إلــى قائمــة بمعلومــات 
التواصــل لمقدمــي حلــول وخدمــات المصــدر 

المفتــوح. 

تعزيز المحتوى المحلي 
وتنمية سوق التقنيات

نظــام إدارة مــوارد مفتــوح المصــدر )شــركة صلنــي لتقنيــة 
المعلومات(:

وهــو نظــام إلدارة المــوارد البشــرية والمســتودعات المالية، 
العالقــة  التطبيقــات ذات  متضمنــًا مجموعــة واســعة مــن 
والرواتــب  والحضــور  والعقــود  والميزانيــة  بالمشــتريات 

وغيرهــا مــن اإلجــراءات ذات العالقــة بــإدارة المــوارد.
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ــدر  ــوح المص ــوارد مفت ــط الم ــام تخطي نظ
ــة(: ــر التقني ــركة الخبي )ش

مبنــي  المــوارد  لتخطيــط  نظــام  وهــو 
 ،ERPNext ونظــام   Odoo نظــام  علــى 
ويحتــوي علــى تطبيقــات تعنــى بالمــوارد 
البشــرية، والحســابات الماليــة، واالتصــاالت 
اإلداريــة، والمبيعــات، ونقــاط البيــع، وغيرهــا 

ممــا يتعلــق بتخطيــط المــوارد.

تعريــب منصــة دروبــال مفتوحــة المصــدر 
دروبــال  )مجتمــع  المحتــوى  إلدارة 

: ) ية د لســعو ا

تــم العمــل علــى ترجمــة وتعريــب منصــة 
المصــدر  مفتوحــة  منصــة  وهــي  دروبــال، 
المواقــع  محتــوى  إلدارة  أدوات  تقــّدم 

اإللكترونيــة. والبوابــات 

المصــدر  فــي مجــال  تدريبيــة  عقــد ورش 
المفتــوح

ســعيًا لنشــر الوعــي حــول حلــول وتطبيقــات 
المهــارات  وبنــاء  المفتــوح،  المصــدر 
المجــال  هــذا  فــي  المحليــة  والقــدرات 
عملــت الــوزارة علــى تفعيــل مبــادرة “تحفيــز 
المجموعــات التقنيــة للتدريــب فــي مجــال 
خــالل  مــن  وذلــك  المفتــوح"،  المصــدر 
دورات  ثــالث  لتنفيــذ  واإلعــداد  التنســيق 
تقنيــة  مجموعــات  ثــالث  بقيــادة  تدريبيــة 
الذكيــة  التطبيقــات  برمجــة  مجالــي  فــي 
وتطويــر المواقــع اإللكترونيــة باســتخدام 
أســاليب المصــدر المفتــوح، وقــد تــم مــن 
إلــى )125(  الوصــول  الــدورات  خــالل هــذه 

متدربــًا.

 125
متدرب

ضمن الورش التدريبية في مجال 
المصدر المفتوح
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لبرنامــج  االستشــاري  المجلــس  إنشــاء 
المفتــوح  المصــدر 

المجلــس  بإنشــاء  الــوزارة  قامــت 
المفتــوح  المصــدر  لبرنامــج  االستشــاري 
المكــون أعضــاؤه مــن القطــاع الحكومــي 
إلــى  باإلضافــة  الربحــي،  وغيــر  والخــاص 
المهتميــن والخبــراء فــي التقنيــات والحلــول 
المجلــس  وســيعمل  المصــدر؛  المفتوحــة 
الحلــول  تبنــي  تحفيــز  علــى  االستشــاري 
مفتوحــة المصــدر واغتنــام الفــرص الواعــدة 
فــي هــذا المجــال لضمــان تســريع وتيــرة 

خــالل: مــن  وذلــك  الرقمــي.  التحــول 

ــوح . 1 ــدر المفت ــول المص ــي حل ــريع تبن تس
ــات. ــف القطاع ــي مختل ف

االســتفادة مــن تجــارب الجهــات وتبــادل . 2
الخبــرات.

الوعــي . 3 لنشــر  الالزمــة  البرامــج  وضــع 
الكفــاءات. وتأهيــل 

االستشــارية  أعمالــه  المجلــس  ويباشــر 
مــع  يتعــارض  ال  بمــا  بالبرنامــج  المتعلقــة 
الــوزارة،  فــي  بهــا  المعمــول  األنظمــة 

يلــي: مــا  اختصاصاتــه  وتشــمل 

تقديــم االقتراحــات والتوصيــات بشــأن 	 
القواعــد والتنظيمــات الداخليــة للبرنامــج.

التنظيــم 	  وكفــاءة  فعاليــة  ضمــان 
والمجلــس. للبرنامــج 

المســاعدة فــي اقتــراح معاييــر لزيــادة 	 
ــادرات ومشــاريع البرنامــج. فاعليــة مب

التخطيــط 	  بشــأن  المشــورة  تقديــم 
للبرنامــج. االســتراتيجي 

يحــال 	  مــا  حيــال  المشــورة  تقديــم 
ولوائــح. سياســات  مــن  للــوزارة 

متابعة أداء المشاريع والمبادرات.	 

إمكانيــات  اكتشــاف  مســابقة  إقامــة 
المفتــوح المصــدر 

الكتشــاف  مســابقة  الــوزارة  أقامــت 
والتــي  المفتــوح،  المصــدر  إمكانيــات 
بتجربــة  للقيــام  للعمــوم  الفرصــة  أتاحــت 
ــدر  ــات المص ــد برمجي ــى أح ــل عل ــة للتعدي ثري
ــة  ــرص المتاح ــن الف ــّور ع ــاء تص ــوح وبن المفت
لإلبــداع واالبتــكار مــن خــالل تلــك البرمجيــات. 
وقــد شــارك فــي المســابقة أكثر مــن )140( 
المملكــة. مناطــق  مختلــف  مــن  مشــارك 
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للحوســبة  أوراكل  بيانــات  مركــز  تأســيس 
الســحابية 

بالتعــاون مــع شــركة "أوراكل الســعودية"، 
أوراكل  بيانــات  "مركــز  تأســيس  تــم 
الســحابي"، وجــرى اختيــار المملكــة لتكــون 
الشــرق  منطقــة  فــي  األول  الموقــع 
األوســط وإفريقيــا، وذلــك نظــرًا لألهميــة 
االســتراتيجية لســوق التقنيــة الســعودي.
ويأتــي تأســيس المركــز الــذي يهــدف إلــى 
توفيــر العديــد مــن الوظائــف ألبنــاء وبنــات 
الوطــن والتــي يتوقــع أن تتجــاوز )12,000( 

ــة. وظيف

لخدمــة  كالود"  بابــا  "علــي  مركــز  إطــالق 
الســحابية  الحوســبة 

االتحــاد  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  عملــت 
والبرمجــة  الســيبراني  لألمــن  الســعودي 
الســعودية  االتصــاالت  وشــركة  والدرونــز 
 eWTP Arabia" صنــدوق  مــن  وبدعــم 
مجموعــة  اســتقطاب  علــى   "Capital
مــن  تعتبــر  والتــي  الصينيــة،  بابــا"  "علــي 
عبــر  الصينيــة،  التقنيــة  الشــركات  كبــرى 
دوالر،  مليــون  بـــ)500(  يقــّدر  اســتثمار 
إلطــالق مركــز لخدمــة الحوســبة الســحابية 
واألداء،  الجــودة  عاليــة  خدمــات  لتقديــم 
وقــد تــم اختيــار العاصمــة الريــاض لتكــون 
مقــرًا للمركــز. وسيســهم هــذا المركــز فــي 
توفيــر حلــول حوســبة ســحابية علــى أعلــى 
التحــّول  يعــزز  بمــا  الفاعليــة،  مســتويات 
الرقمــي فــي كافــة القطاعــات، وتمكيــن 
مثــل  والناشــئة  الحديثــة  التقنيــات  تبنــي 
والــذكاء  األشــياء  وإنترنــت  الذكيــة  المــدن 
ســيكون  كمــا  وغيرهــا.  االصطناعــي 
خدمــات  لتقديــم  إقليميــًا  محــورًا  المركــز 
التدريــب  وأعمــال  الســحابية  الحوســبة 
تكــون  وبذلــك  بهــا.  المتعلقــة  والتأهيــل 
هــذه الشــراكة خطــوة اســتراتيجية مهمــة 
نحــو بنــاء االقتصــاد الرقمــي ودعــم البنيــة 

الرقميــة.

إنشــاء أكبــر مركــز ســحابي متقــدم لجوجــل 
فــي المملكــة 

أرامكــو  مــن  وكل  الــوزارة  بيــن  بالشــراكة 
وشــركة جوجــل، تــم العمــل علــى إنشــاء 
هــذا  ويّشــكل  متقــدم،  ســحابي  مركــز 
البنيــة  لتحويــل  نوعيــًا  اســتثمارًا  اإلطــالق 
االبتــكار  نحــو  المملكــة  فــي  الرقميــة 

الرقميــة. والريــادة 

الســحابي  المركــز  خــالل  مــن  وســيتم 
تقديــم الخدمــات الســحابية )جوجــل كالود( 
لعمــالء  العالييــن  والســرعة  األداء  ذات 
وســتتم  المملكــة.  فــي  المؤسســات 
إضافــة المملكــة لشــبكة مناطــق منصــات 
مــن  كجــزء  العالميــة  الســحابية  جوجــل 
التــي  االســتراتيجي  التحالــف  اتفاقيــة 
علــى  العمــل  ســيتم  كمــا  توقيعــه،  تــم 
إنشــاء وتشــغيل منطقــة خدمــات ســحابية 
جديــدة فــي المملكــة، ســتمّكن الشــركات 
والمنظمــات فــي جميــع أنحــاء المملكــة من 
تعظيــم وجودهــا الســوقي، مــع توفيــر 
أســرع  بصــورة  رقميــة  وخدمــات  منتجــات 
إنشــاء  ســيتم  فيمــا  موثوقيــة،  وأكثــر 
الخدمــات  الحلــول  لتوفيــر  جديــدة  شــركة 
علــى  التركيــز  مــع  للعمــالء،  الســحابية 

المملكــة. داخــل  األعمــال  قطــاع 
المتزايــد  الطلــب  مــن  التعــاون  هــذا  يفيــد 
علــى الخدمــات الســحابية فــي المملكــة، 
الفــرص  تصــل  أن  المتوقــع  مــن  حيــث 
دوالر  مليــارات   )10( نحــو  إلــى  الســوقية 

2030م. عــام  بحلــول 
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الرقمنــة  حلــول  تحفيــز  مبــادرة  إطــالق 
الصناعيــة للمنشــآت  األساســية 

للمــدن  الســعودية  الهيئــة  بالتعــاون مــع 
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة "مــدن"، أطلقــت 
الرقميــة  الحلــول  لتحفيــز  مبــادرة  الــوزارة 
تعزيــز  بهــدف  المصانــع  فــي  األساســية 
التوجــه نحــو تبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة 
ــار  ــن إط ــادرة ضم ــذه المب ــي ه ــة. وتأت الرابع
تفعيــل االتفاقيــة التــي وقعتهــا "مــدن" 
المعلومــات  االتصــاالت وتقنيــة  مــع وزارة 
ــعى  ــي تس ــي 2019م، والت ــام الماض الع
الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  تبنــي  لدعــم 
فــي  الرقمــي  التحــّول  ودعــم  الرابعــة، 
صناعــة  وتوطيــن  الصناعــي،  القطــاع 
الرقميــة  الممكنــات  وتوفيــر  التقنيــة، 
وتحفيــز  الصناعيــة،  للمنشــآت  المناســبة 
المفتــوح  المصــدر  وحلــول  خدمــات  تبنــي 

الصناعــي.  القطــاع  فــي 
ســتوفر المبــادرة حلــواًل رقميــة متكاملــة 
وكفــاءة  باحترافيــة  المحليــة  للمصانــع 
رقمنــة  نســبة  ترفــع  أن  وتطمــح  عاليــة، 
المنشــآت الصناعيــة مــن )%30( حاليــًا إلــى 
ــة.  ــس القادم ــنوات الخم ــالل الس )%71( خ
خفــض  فــي  أثــر  للمبــادرة  ســيكون  كمــا 
تكاليــف الشــراء، وتقليــل سلســلة التوريــد، 
وتحســين معــدالت اإلنتاجيــة، ورفــع كفــاءة 

التشــغيلية. النفقــات 

إدارة  لحلــول  الذهبيــة  النســخة  تدشــين 
الصناعيــة للمنشــآت  المــوارد 

فــي ســياق التعــاون مــا بيــن الــوزارة وهيئــة 
فــي  التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة  المــدن 
دعــم التحــول الرقمــي للمنشــآت الصناعيــة، 
تــم إطــالق مشــروع تجريبــي مــع مــزودي 
المحلييــن  المعلومــات  تقنيــة  حلــول 
البرمجيــات  حلــول  وتحزيــم  الســتحداث 
وبنــاء  الصناعيــة؛  للمنشــآت  األساســية 
منصــة رقميــة توفــر عــدة حلــول لتمكيــن 
وحوكمــة  إدارة  مــن  الصناعيــة؛  المنشــآت 
بطريقــة  والخارجيــة،  الداخليــة  عملياتهــا 
آمنــة ومســتضافة داخــل المملكــة، تعتمــد 
يمكــن  بحيــث  الســحابية،  التقنيــات  علــى 
أي  وفــي  مــكان  أي  مــن  لهــا  الوصــول 
وقــت. نتــج عنــه تدشــين النســخة الذهبيــة 
للمنصــة الرقميــة للمنشــآت الصناعية إلدارة 
خدمــات  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  المــوارد؛ 
واالســتضافة  والصيانــة  الفنــي  الدعــم 
الســحابية للمنصــة بشــكل تجريبــي لعــدد 

صناعيــة. منشــأة   )20( عشــرين 

 20
منشأة صناعية

تــم توفيــر خدمــات حلــول المــوارد لهــا 
ضمــن اإلطــالق التجريبــي
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دعــم تطويــر البرمجيــات مــن خــالل مبــادرة 
ــر تطبيقــك اختب

البرمجيــات  الــوزارة مبــادرة الختبــار  أطلقــت 
بجميــع أنواعهــا، وذلــك لمســاعدة مطّوري 
البرمجيــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
رقميــة  وتطبيقــات  أدوات  تطويــر  علــى 
أفضــل  مــع  ومتوافقــة  الجــودة  عاليــة 

العالميــة. المنهجيــات 
وترّكــز الــوزارة مــن خــالل هــذه المبــادرة على 
والمنصــات  والتطبيقــات  البرمجيــات  اختبــار 
الرقميــة ذات العالقــة بالتخفيــف مــن آثــار 
الجائحــة، مثــل تطبيقــات العمــل عــن بعــد، 
التوصيــل،  وخدمــات  بعــد،  عــن  والتطبيــب 

وغيرهــا ممــا يخــدم الظــروف الحاليــة.
الــوزارة  عملــت  الســياق،  نفــس  وفــي 
البرمجيــات  اختبــار  مجلــس  مــع  بالتعــاون 
للمنشــآت  العامــة  والهيئــة  الســعودي 
ومجموعــة مــن الشــركات المحليــة علــى 
علــى  التعــرف  بهــدف  عمــل  ورشــة  عقــد 
طــرق آليــات اختبــار جــودة المنتجــات التقنيــة 
المنتجــات  تحســين  إلــى  تهــدف  التــي 

المحليــة.  الرقميــة 

حصر وتسويق الفرص االستثمارية

لتحفيــز االســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، والتعريــف بأبــرز الفــرص 
اســتفادة  أفضــل  لتحقيــق  االســتثمارية 
منهــا، ومــن خــالل أعمــال اللجنــة الوطنيــة 
االســتثمارية،  الفــرص  وتســويق  لحصــر 
تــم حصــر وتســويق )9( فــرص اســتثمارية 

وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  فــي  رئيســة 
دراســات  إعــداد  تــم  حيــث  المعلومــات. 
اســتثمارية  فرصــة  كل  عــن  مســتفيضة 
"اســتثمر  موقــع  علــى  للنشــر  وإعدادهــا 
الســعودية - Invest Saudi". كمــا  فــي 
تــم التواصــل مــع المســتثمرين المحتمليــن 
القتنــاص هــذه الفــرص مــن خــالل مجموعــة 
العمــل  وورش  الثنائيــة  اللقــاءات  مــن 
التســويقية، حيــث تمــت المشــاركة فــي 
الشــركات  مــن  عــدد  مــع  عمــل  ورش   3

والســعودية. والبريطانيــة  األمريكيــة 

ألعمــال  الوثائــق  مــن  مجموعــة  إعــداد 
لجامعــة  االصطناعــي  الــذكاء  مجموعــة 

العربيــة  الــدول 

ــق  ــن الوثائ ــدد م ــداد ع ــى إع ــل عل ــم العم ت
ضمــن  لتقديمهــا  والمرجعيــة  اإلرشــادية 
االصطناعــي  الــذكاء  مجموعــة  أعمــال 
لتعزيــز  وذلــك  العربيــة،  الــدول  لمجموعــة 
التعــاون والتكامــل بيــن الــدول العربيــة فــي 
هــذا الســياق. حيــث تــم إعــداد )3( وثائــق 

علــى النحــو التالــي:
ونشــر . 1 القــدرات  لبنــاء  مشــترك  إطــار 

وتأهيــل  وســلبيات  بإيجابيــات  الوعــي 
االصطناعــي. الــذكاء  فــي  الشــباب 

العربيــة . 2 للــدول  استرشــادية  وثيقــة 
ــذكاء  ــف ال ــى لتوظي ــرق المثل ــول الط ح
ــدول  ــداف ال ــدم أه ــا يخ ــي بم االصطناع

العربيــة.
إطــار مشــترك لبنــاء القــدرات فــي الذكاء . 3

االصطناعي.
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إعــداد مبــادرة تســريع تحــول مؤسســة 
الســعودي البريــد 

عملــت الــوزارة علــى إعــداد مبــادرة لتســريع 
الســعودي  البريــد  مؤسســة  تحــّول 
يضمــن  بمــا  تجاريــًا،  مجديــة  شــركة  إلــى 
فــي  الدخــول  علــى  القــدرة  للمؤسســة 
المحليــة  الشــركات  مــع  المنافســة 
والعالميــة المتواجــدة في ســوق الخدمات 
البريديــة المحلــي. وبشــكل يتماشــى مــع 
اســتراتيجية المؤسســة، وذلــك لتمكينهــا 
مــن تحقيــق مســتهدفاتها واســتمرارية 
شــركة  إلــى  التحــّول  بعــد  حتــى  أدائهــا 

تجاريــة. 

مركــز  بنــاء  المبــادرة  خــالل  مــن  وســيتم 
فــرز حديــث فــي منطقــة الريــاض، ومنصــة 
خدمــة  لدعــم  إلكترونيــة  لوجســتية 
التوصيــل للميــل األخيــر، وذلــك للمســاهمة 
فــي حــل تحديــات البنيــة التحتيــة المتهالكــة 
قدرتهــا  ومحدوديــة  للمؤسســة 
بشــكل  تركــز  يجعلهــا  ممــا  االســتيعابية، 
ــة  ــرود المرتبط ــع والط ــل البضائ ــى نق أكبرعل
الرســائل  عــن  عوضــًا  اإللكترونيــة  بالتجــارة 

. يــة لتقليد ا
ــادرة  ــذه المب ــهم ه ــول أن تس ــن المأم وم
فــي إزالــة العــبء الســنوي علــى الميزانيــة 
مليــار   )2.5( يــوازي  بمــا  للدولــة  العامــة 
ريــال ســنويا بعــد التحــول الكامــل، وتحويــل 
ــتثمار  ــة لالس ــركة قابل ــى ش ــة إل المؤسس
بقيمــة ســوقية تزيــد علــى )10( مليــار ريــال 

ســعودي.

تطوير 
قطاع البريد
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العالقــة  ذات  المشــاريع  مــن  عــدد  إنجــاز 
الســعودي البريــد  مؤسســة  بتخصيــص 

البريــد  مؤسســة  تخصيــص  أعمــال  ضمــن 
تنفيــذ  مــن  الــوزارة  انتهــت  الســعودي، 
هــذا  فــي  المعنيــة  المشــاريع  مــن  عــدد 
عليهــا  العمــل  يتــم  والتــي  الجانــب، 
تحــّول  عمليــة  كفــاءة  مــن  للتحقــق 
مؤسســة البريــد الســعودي إلــى شــركة 
النتائــج  أفضــل  تحقيــق  ويضمــن  تجاريــة، 
للمؤسســة، ومواكبتهــا للمنافســة فــي 
واللوجســتية.  البريديــة  الخدمــات  ســوق 
إنجازهــا  تــم  التــي  المشــاريع  وتتضمــن 
لعمليــة  استشــارية  خدمــات  تقديــم 
فــرص  وتقييــم  المؤسســة،  خصخصــة 
التحــّول المالــي، وتقييــم فــرص التســويق 
البشــرية.  المــوارد  وتقييــم  والمبيعــات، 

كمــا يجــري العمــل علــى تنفيــذ مشــاريع 
وتقييــم  المبيعــات،  قنــوات  لتقييــم 
ــر، وتقييــم  عمليــات التوصيــل والميــل األخي
المحصلــة  وســتكون  العمــالء.  تجربــة 
المأمولــة مــن تنفيــذ هــذه المشــاريع هــو 
إيجــاد تصــّور كامــل عــن اإلمكانــات والفــرص 
المتاحــة للمؤسســة، لوضــع خطــة عمــل 
والفــرص  الكفــاءات  تلــك  مــن  لالســتفادة 
تقديــم  فــي  المؤسســة  يدعــم  بمــا 

عاليــة. وتنافســية  بكفــاءة  خدمــات 
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إطالق األكاديمية السعودية اللوجستية

أطلقــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة النقــل 
التقنــي  للتدريــب  العامــة  والمؤسســة 
"األكاديميــة  إلنشــاء  مبــادرة  والمهنــي 
ــتعنى  ــي س ــتية". والت ــعودية اللوجس الس
فــي  متخصصــة  كــوادر  وتأهيــل  بتدريــب 
والخدمــات  البريديــة  الخدمــات  مجــاالت 

 . جســتية للو ا
ــات  ــراك الجه ــى إش ــوزارة عل ــت ال ــد حرص وق
والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  المعنيــة 
ــى  ــك حت ــادرة، وذل ــذه المب ــداد له ــي اإلع ف
تتمكــن األكاديميــة مــن مواكبــة متطلبــات 
القطــاع، وتحقيــق أفضــل النتائــج مــن جهــود 

التدريــب والتأهيــل. 

الخريجيــن  مــن  كاًل  المبــادرة  وتســتهدف 
الجــدد والموظفيــن فــي قطــاع الخدمــات 
تدريبيــة  دورات  لتقديــم  اللوجســتية 
مواضيــع  فــي  عمــل  وورش  ومحاضــرات 
النقــل،  كأعمــال  للقطــاع،  تخصصيــة 
والتخزيــن، وسالســل اإلمــداد. مــع العمــل 
علــى تقييــم مخرجــات األعمــال التدريبيــة 
متطلبــات  مــع  توافقهــا  مــن  والتحقــق 

العمــل.  ســوق 
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اإلعداد إلطالق الشبكة الوطنية لمحطات 
الطرود

توصيــل  ألنشــطة  المتســارع  النمــو  مــع 
والطلــب  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  الطــرود 
المتزايــد علــى إيصــال الطــرود إلــى العمــالء 
خــالل فتــرات قصيــرة، ظهــرت الحاجــة إلــى 
الطــرود  إليصــال  متنّوعــة  أســاليب  توفيــر 
ــوزارة  ــت ال بدقــة وســرعة. وعلــى ذلــك، عمل
وطنيــة  شــبكة  إلطــالق  التجهيــز  علــى 
لمحطــات الطــرود، وتتكــّون محطــة تســليم 
الطــرود مــن جهــاز إلكترونــي يحتــوي علــى 
إيــداع  يتــم  متنوعــة  بمقاســات  صناديــق 
المــواد والطــرود البريديــة للعمــالء فيهــا، 
آليــا  الطــرود  اســتالم  يمكنهــم  بحيــث 
عبــر رمــز ســري يرســل إلــى رقــم الهاتــف 
ــالء  ــن العم ــك يتمّك ــل، وبذل ــل للعمي المتنق
مــن خــالل هــذه الخدمــة اســتالم الطــرود 
مــدار  علــى  وقــت  أي  فــي  بهــم  الخاصــة 
الســاعة وفــي أي يــوم مــن أيــام األســبوع.

تعزيز استخدام العنوان الوطني

ــمي  ــّرف الرس ــي المع ــوان الوطن ــر العن يعتب
لعناويــن المواطنيــن فــي المملكــة، حيــث 
يســتخدم فــي جميــع التعامــالت الرســمية. 
وبهــدف توســيع نطــاق اســتخدام العنــوان 
البريديــة  الخدمــات  ليشــمل  الوطنــي 
واللوجســتية بكافــة أنواعهــا ومــن مختلــف 
ــة  ــوزارة ورش ــدت ال ــات، عق ــي الخدم مقدم
والتوصيــل  الشــحن  شــركات  مــع  عمــل 
ــك  ــه تل ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــالع عل لالط
الشــركات فــي اســتخدام العنــوان الوطني، 
والتحســين  التطويــر  فــرص  ومناقشــة 
ــوان الوطنــي. وســيتم  لتشــجيع تبنــي العن
العمــل علــى معالجــة تلــك التحديــات مــن 
الوطنــي  العنــوان  لتطويــر  خطــة  خــالل 
ــات  واالرتقــاء بخدماتــه لتســتوفي المتطلب
ليكــون  المأمولــة  التطلعــات  وتحقــق 
العنــوان الوطنــي أداة فاعلــة فــي التحــول 

الرقمــي.

115التقرير السنوي 2020



تعزيــز مســتوى نضــج إجــراءات العمــل فــي 
الــوزارة 

رفــع  علــى  باســتمرار  الــوزارة  تعمــل 
فعاليــة أعمالهــا وتحســن جــودة الخدمــات 
ــي  ــا ف ــوزارة، وبم ــارج ال ــل وخ ــة داخ المقّدم
ذلــك العمــل علــى تعزيــز فعاليــة إجــراءات 
مســتوى  ورفــع  الــوزارة  فــي  العمــل 
فــي  الــوزارة  لجهــود  وامتــدادًا  نضجهــا، 
العــام 2019م التــي أثمــرت فــي وصــول 
مــن   )3.3( إلــى  اإلجــراءات  نضــج  مســتوى 
)5(، اســتمرت الــوزارة فــي تطبيــق األعمــال 
مســتوى  لرفــع  الالزمــة  والممارســات 
نضــج اإلجــراءات، لتحقــق الــوزارة فــي عــام 
)5( لمســتوى  )3.7( مــن  نتيجــة  2020م 

اإلجــراءات. نضــج 

وتــم ذلــك مــن خــالل إعــداد خارطــة طريــق 
أبــرز  ومــن  2020م،  لعــام  لألعمــال 
تســاعد  التــي  الطريــق  خارطــة  مخرجــات 
فــي تعزيــز النضــج هــو اســتمرارية العمــل 
علــى تحســين وتطويــر اإلجــراءات بتطبيــق 
منهجيــة )SPRINTpip(. وقــد تــم تطويــر 
إجــراء   )100( مــن  أكثــر  هندســة  وإعــادة 
عمــل، باإلضافــة إلــى نشــر مجموعــة مــن 
والتــي  للموظفيــن،  التوعويــة  النشــرات 
التواصــل  وســائل  عبــر  مشــاركتها  يتــم 
اإلجــراءات.  ثقافــة  تعزيــز  بهــدف  الداخلــي 
مــن  عــدد  تطويــر  علــى  العمــل  تــم  كمــا 
إجــراءات  لوحــات المعلومــات لمتابعــة أداء 
إتاحــة  بهــدف  وذلــك  الــوزارة،  وأعمــال 
ومنســوبي  لقيــادات  البيانــات  هــذه 
الــوزارة لتمكينهــم مــن متابعــة اإلجــراءات 

تفاصيلهــا. علــى  واالطــالع 

تعزيز التميز 
المؤسسي

3.3 إلى 3.7 من 5 
ارتفاع نتيجة مستوى نضج اإلجراءات 

في الوزارة
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ــز  ــزام بالتمي ــهادة االلت ــوزارة ش ــق ال تحقي
المؤسســي 

نحــو  المتواصلــة  الــوزارة  جهــود  أثمــرت 
الدوليــة فــي  الممارســات  تطبيــق أفضــل 
بالحصــول  ونشــاطاتها  أعمالهــا  إجــراءات 
علــى شــهادة االلتزام بالتميز المؤسســي 
C2E )Committed to excellence 

األوروبيــة  المؤسســة  مــن   )2-Star
شــهادة  وهــي   .)EFQM( الجــودة  إلدارة 
دوليــة تؤكــد التــزام الــوزارة بنمــوذج التميــز 
المؤسســي فــي أداء إجراءاتهــا الداخليــة 

واالبتــكار. المؤسســي  العمــل  لتمكيــن 
وُتَعــدُّ الشــهادة وســيلة لتحقيــق التميــز 
هيــكل  توفيــر  خــالل  مــن  األعمــال  فــي 
متكامــل لتنســيق جميــع أنشــطة تحســين 
األداء وإدارتهــا، وذلــك بتمكيــن المنشــآت 
الحالــي  أدائهــا  مســتوى  تقييــم  مــن 
ــآت  ــي المنش ــتوى األداء ف ــه بمس ومقارنت
ومــن  العالــم،  مســتوى  علــى  المتميــزة 
ــودة  ــرات الموج ــد الثغ ــى س ــل عل ــم العم ث
بيــن المســتويين. وتقــدم الجائــزة معاييــر 
محــددة تمّكــن المنشــآت مــن قيــاس أدائها 
فــي عــدة مجــاالت رئيســية تســاعدها على 
تحســين األعمــال بصــورة مســتمرة لتحديــد 
وتنظيمهــا  أولوياتهــا  وترتيــب  األهــداف 

ومراجعتهــا بغــرض إنجــاز هــذه األهــداف.

Committed to
Excellence 2 Star
Awarded to:

Ministry of Communications
and Information Technology

July 2020

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: 2008007505
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فــي  وجوائــز  شــهادات  علــى  الحصــول 
المؤسســي التميــز  مجــال 

ــهادات  ــن الش ــدد م ــى ع ــوزارة عل ــت ال حصل
ــي: ــا يل ــا م ــز، أبرزه والجوائ

كفاءة اإلنفاق: 

تــم تكريــم فريــق الــوزارة مــن قبــل مركــز 
جهــوده  نظيــر  اإلنفــاق.  كفــاءة  تحقيــق 
متطلبــات  علــى  العمــل  فــي  المبذولــة 
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق. كمــا حصــل الفريــق 
ــي  ــي"، والت ــز المؤسس ــزة "التمي ــى جائ عل
ــز  ــج "ركائ ــي برنام ــز ف ــدم المنج ــى بالتق تعن

اإلنفــاق". كفــاءة  اســتدامة 

جائزة "بيئة عمل رائعة": 

رائعــة  عمــل  بيئــة  جائــزة  الــوزارة  حققــت 
 Great Place( شــركة  مــن  المقدمــة 
to Work(. وذلــك نظــرًا لمــا حققتــه فــي 
مؤشــر الثقــة، والــذي يقيــس نســبة رضــا 
نســبة  الــوزارة  حققــت  حيــث  الموظفيــن، 
)%73( فــي تقييــم المؤشــر. ونتيجــة ذلــك 
التقــدم، أصبحــت الــوزارة ضمــن قائمــة أفضل 
)10( بيئــات عمــل حكوميــة فــي المملكــة 

الجائــزة. حســب تقييــم 

المركز الثاني في جائزة "وعي": 

تنظمهــا  مســابقة  هــي  "وعــي"  جائــزة 
وزارة الصحــة بالتعــاون مــع مجلــس الضمــان 
تعنــى  جائــزة  وهــي  التعاونــي.  الصحــي 
بتحفيــز وتشــجيع اإلبــداع فــي المحتــوى 
رفــع  فــي  تســاهم  التــي  والنشــاطات 
الوعــي فــي نمــط الحيــاة الصحــي والحــد 
مــن األمــراض، حيــث تقــام المســابقة علــى 
ــت  ــد حقق ــج. وق ــة والخلي ــتوى المملك مس
ــات  ــار الجه ــن مس ــي ع ــز الثان ــوزارة المرك ال
مــن خــالل مشــاركتها بمبــادرة "مشــينا" 
بأهميــة  الوعــي  رفــع  علــى  تركــز  التــي 

اليومــي. البدنــي  والنشــاط  المشــي 
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برنامج معالي الوزير لتطوير القيادات

تطويــر  علــى  الــوزارة  حــرص  منطلــق  مــن 
موظفيهــا وتأهيلهــم لتســلم المهــام 
ــداد  ــر بإع ــي الوزي ــه معال ــد وج ــة فق القيادي
المباشــر  إشــرافه  وتحــت  خــاص  برنامــج 
كافــة  علــى  الــوزارة  قيــادات  لتطويــر 
الموظفيــن.  لجميــع  شــاماًل  المســتويات 
ــل  ــة العم ــع خط ــن وض ــاء م ــم االنته ــد ت وق
وإتاحــة  مراحــل،   ثــالث  علــى  للبرنامــج 
ــوزارة  ــي ال ــة موظف ــج لكاف ــدم للبرنام التق
والجهــات التابعــة لهــا ومــن ثــم تــم اختيــار 
المرشــحين بنــاء علــى معاييــر موضوعيــة 

مجموعــات. إلــى  وتقســيمهم 

الجيــل  تنميــة  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
تســريع  خــالل  مــن  للمنظومــة  القيــادي 
المســار الوظيفــي للمتميزيــن وتعزيــز قيــم 

والتجربــة. والخبــرة  التعلــم  عبــر  الــوزارة 
ــات  ــل أكاديمي ــل أفض ــن قب ــه م ــاز بإدارت ويمت
علــى  وســيحتوي  العالــم.  فــي  األعمــال 
مســار.  لــكل  رئيســة  أقســام  أربعــة 
مســتمرة  توجيــه  فــرص  ســيوفر  كمــا 
للمشــاركين وسيســتخدم أحــدث تقنيــات 

والتطويــر. التعليــم 
 وتتضمــن الجــدارات الرئيســة المســتهدفة 
والتواصــل  الثقافــي  التغييــر  للبرنامــج: 
ــكالت.  ــل المش ــتراتيجي وح ــر االس والتفكي
ــادة وإدارة  ــرارات وقي ــاذ الق ــى اتخ ــة إل إضاف

وغيرهــا. المــوارد  وإدارة  والتأثيــر  التغييــر، 
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إدارة  نظــام  شــهادة  علــى  الحصــول 
)ISO 9001 – 2015( الجــودة 

حصلــت اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة 
فــي الــوزارة علــى شــهادة اآليــزو لنظــام 
-ISO 9001( ومقاييــس  الجــودة  إدارة 
المنظمــة  تصدرهــا  والتــي   ،)2015
بعــد   )ISO( المقاييــس  لتوحيــد  الدوليــة 
إجــراء قياســات وعقــد زيــارات فحــص تمــت 
مــن قبــل الجهــات المختصــة للتحقــق مــن 
االلتــزام بمعاييــر الجــودة المتبعــة المحليــة 

والعالميــة.
ــام  ــع نظ ــى وض ــهادة إل ــذه الش ــدف ه ته
عــدم  حــاالت  لمنــع  محــدد  وقائــي  إداري 
جميــع  علــى  يشــتمل  حيــث  المطابقــة. 
يجــب توافرهــا  التــي  الشــروط والضوابــط 
فــي اإلدارة لضمــان جــودة وكفــاءة األداء 
لألنشــطة والعمليــات المؤثــرة علــى جــودة 
الخدمــة، ممــا ينتــج عنــه فــي النهايــة خدمــة 
وفــق المتطلبــات المحــددة، بمــا ينعكــس 
ويســاهم  اإلدارة  وأعمــال  إجــراءات  علــى 
فــي تطويــر األنشــطة والعمليــات المؤثــرة 
علــى جــودة المخــرج النهائيــة بشــكل دوري 

ومســتمر.
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تعزيز البيئة التنظيمية 
07والتشريعية للقطاع



اعتمــاد مجلــس الــوزراء سياســة االقتصــاد 
الرقمي

مــع  والتعــاون  بالتنســيق  الــوزارة  قامــت 
وتطويــر  بإعــداد  العالقــة  ذات  الجهــات 
سياســة  االقتصــاد الرقمــي، والتــي تهدف 
االقتصــاد  تنميــة  فــي  المســاهمة  إلــى 
القطاعيــن  وتعريــف  للمملكــة،  الرقمــي 
الدولــي  والمجتمــع  والخــاص  العــام 
ذات  الملفــات  فــي  المملكــة  بتوجهــات 
ولتســعى  الرقمــي،  باالقتصــاد  العالقــة 
اختصاصاتهــا  بحســب  الحكوميــة  الجهــات 
االقتصــاد  دور  تعزيــز  فــي  وتنظيماتهــا 
ــبيل  ــي س ــك ف ــة وذل ــي المملك ــي ف الرقم
تحقيــق نمــو اقتصــادي متنــوع ومســتدام، 
وقــد  للمملكــة.  تنافســية  ميــزات  وإيجــاد 
هــذا  فــي  المبذولــة  الجهــود  تكللــت 
ــة  ــوزراء لسياس ــس ال ــاد مجل ــب باعتم الجان
ــة  ــّكل دفع ــا سيش ــي، مم ــاد الرقم االقتص
هامــة نحــو تنميــة االقتصــاد الرقمــي ورفــع 

المحلــي. الناتــج  فــي  مســاهمته 

االتصــاالت  مهــن  توطيــن  قــرار  إصــدار 
المعلومــات وتقنيــة 

البشــرية  المــوارد  وزارة  مــع  بالتعــاون 
قــرار  إصــدار  تــم  االجتماعيــة،  والتنميــة 
وتقنيــة  االتصــاالت  مهــن  توطيــن 
المعلومــات، والــذي يهــدف إلــى تمكيــن 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  خريجــي 
ــرص  ــى ف ــول عل ــن الحص ــن م ــاء الوط ــن أبن م
ــاع  ــي القط ــم ف ــزة له ــة ومحف ــل نوعي عم
الوظائــف  فــي  عملهــم  وتعزيــز  الخــاص، 
المحوريــة للمســاهمة فــي تنميــة القطــاع 
الخــاص والدفــع بمســيرة التحــول الرقمــي. 
ويســري هــذا القــرار علــى جميــع المنشــآت 
فــي ســوق العمــل التــي يعمــل بهــا )5( 
هندســة  وظائــف  فــي  فأكثــر  عامليــن 
وتطويــر  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
والدعــم  والتحليــل،  والبرمجــة  التطبيقــات 
الفنــي والوظائــف الفنيــة لالتصــاالت برواتــب 
تبــدأ مــن )7.000( ريــال للمهــن التخصصيــة 

الفنيــة للمهــن  ريــال  و)5.000( 

توطيــن  خطــة  مخرجــات  أحــد  القــرار  ويعــد 
المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  وظائــف 
الُمبرمــة ســابقًا بيــن الــوزارة ووزارة المــوارد 
وصنــدوق  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
تنميــة المــوارد البشــرية واللجنــة الوطنيــة 
بمجلــس  المعلومــات  وتقنيــة  لالتصــاالت 
هــذا  ويســتهدف  الســعودية.  الغــرف 
عمــل  فرصــة   )9,000( اســتحداث  القــرار 
للكــوادر الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــاالت 

المعلومــات. وتقنيــة  االتصــاالت 

تعزيز البيئة التنظيمية 
والتشريعية للقطاع

 9,000
فرصة عمل

مستحدثة من خالل القرار
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صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بإنشــاء البرنامــج 
الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومات 

 )475( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر 
البرنامــج  باعتمــاد  1441/7/15هـــ  وتاريــخ 
المعلومــات  تقنيــة  لتنميــة  الوطنــي 
إلــى  خاللــه  مــن  الــوزارة  تســعى  والــذي 
المعنيــة  الجهــات  مــع  الجهــود  مواءمــة 
ــة  ــل القيم ــة سالس ــل منظوم ــز تكام لتعزي
وتحفيــز  المعلومــات  تقنيــة  قطــاع  فــي 
ــي  ــوث ف ــن البح ــدًءا م ــا، ب ــا ونموه فعاليته
مــرورًا  الرقمــي،  واالبتــكار  التقنيــة  مجــال 
وجــذب  القــدرات  وتعزيــز  التوطيــن  بجهــود 
االســتثمارات، وانتهــاًء بتنميــة الطلــب علــى 
فــي  دورهــا  وتفعيــل  المعلومــات  تقنيــة 
القطاعــات المختلفــة. كمــا يهــدف البرنامــج 
ــادة  ــاص وزي ــاع الخ ــدرات القط ــز ق ــى تعزي إل
المحلــي  المحتــوى  فــي  مســاهمته 
علــى  تنافســيته  يضمــن  بمــا  التقنــي 
وممــا  والعالمــي،  اإلقليمــي  المســتوى 
يعــزز جاذبيــة الســوق المحلــي لالســتثمار 
فــي  ويســهم  القطــاع  فــي  الخارجــي 
للســوق  المعرفــة  ونقــل  التقنيــة  توطيــن 

المحلــي.
قطــاع  نمــو  فــي  البرنامــج  وسيســهم 
ــع  ــبة )%50(، ورف ــات بنس ــة المعلوم تقني
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  مســاهمة 
المعلومــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بقيمــة )10( مليــارات ريــال علــى مــدى ســت 
آالف   )10( توليــد  إلــى  إضافــًة  ســنوات، 

وظيفــة.

مراجعة وتحديث نظام التعامالت 
االلكترونية

"نظــام  وتحديــث  بمراجعــة  الــوزارة  قامــت 
بمشــاركة  اإللكترونيــة  التعامــالت 
تمــت  حيــث  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
ــة  ــي، باإلضاف ــام الحال ــل النظ ــة وتحلي دراس
التجــارب  أفضــل  علــى  االطــالع  إلــى 
مجــال  فــي  العالميــة  والممارســات 
لمعرفــة  اإللكترونيــة  التعامــالت  قوانيــن 
كمــا  والتوجهــات،  الممارســات  أحــدث 
مجــاالت  وتحديــد  الفجــوات  تحليــل  وجــرى 
التحســين الممكنــة علــى نظــام التعامــالت 

الحالــي. اإللكترونيــة 
ويتضمــن النظــام بنســخته الجديــدة أحكامــًا 
تعنــى بتنظيم التعامــالت الرقمية وخدمات 
الثقــة الرقميــة، وتوجيهــات حول اســتخدام 
التعامــالت الرقميــة، والتحقــق مــن الهويــة 
الخدمــات  مــن  واالســتفادة  الرقميــة 
المرتبطــة بهــا، ومعاييــر اعتمــاد التعامــالت 
وخدمــات الثقــة الرقميــة، وتوجيهــات حــول 
بتقديــم  المرتبطــة  والمســؤوليات  األدوار 

ــة. ــة الرقمي ــات الثق ــتخدام خدم واس
 وقــد تــم عقــد ورش عمــل مــع عــدد مــن 
ــدف  ــاص، به ــام والخ ــن الع ــات القطاعي جه
النظــام،  تحقيــق الشــمولية عنــد تحديــث 
النظــام  تحديــث  خــالل  مــن  يتحقــق  بحيــث 
للتعامــالت  التنظيمــي  لإلطــار  التطويــر 
الثقــة  وخدمــات  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
الرقمــي، وتمكيــن المتعامليــن مــن إجــراء 
التعامــالت اإللكترونيــة بأمــان وموثوقيــة 

الخدمــات.  مقدمــي  وحوكمــة  تامــة، 
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مــن  مجموعــة  بتنفيــذ  الــوزارة  قامــت 
العامــة  السياســات  لتطويــر  األعمــال 
لقطــاع البريــد وتحديثهــا وفيمــا يلــي أبــرز 

الجانــب: هــذه  فــي  إنجــازه  تــم  مــا 

لمشــروع 	  النهائيــة  التوصيــات  رفــع 
المنظــم  الموحــد  )القانــون(  النظــام 
والمؤسســات  الشــركات  لنشــاط 
البريــد  مجــال  فــي  العاملــة  الخاصــة 
مجلــس  لــدول  والطــرود  العاجــل 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وذلــك 
الســعودي  الفنــي  الفريــق  بقيــادة 
االجتماعــات  سلســلة  فــي  المشــارك 
التــي نظمتهــا األمانــة العامــة لمجلس 

العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون 

أعمــال 	  مــن   )70%( نســبته  مــا  إنجــاز 
فــي  البريــد  نظــام  مشــروع  مراجعــة 
علــى  لعرضــه  تمهيــدًا  الخبــراء  هيئــة 

الشــورى. مجلــس 

اكتمــال )%70( مــن أعمــال مشــروع 	 
لقطــاع  العامــة  السياســة  إعــداد 
البريــد فــي المملكــة، مــن خــالل لجنــة 
سياســات منظومــة االتصــاالت وتقنيــة 
البريديــة  والخدمــات  المعلومــات 
المشــكلة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 

1442/1/20هـــ. وتاريــخ   )3(

البريــد 	  قطــاع  وظائــف  قائمــة  تحديــث 
وظيفــة   )150( مــن  بأكثــر  وتعزيزهــا 

ــداًل مــن )11( ســابقًا، المعنيــة بوظائــف  ب
القطاعيــن العــام والخــاص، والمدرجــة 
الموحــد  الســعودي  التصنيــف  فــي 
التصنيــف  مــع  المتوائــم  للمهــن 
الصــادر   )ISCO-08( للمهــن  الدولــي 
مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 

المتحــدة. األمــم  فــي 

 150
وظيفة

مدرجــة لقطــاع البريــد ضمــن التصنيــف 
الســعودي الموحــد للمهــن

اعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أواًل"

تكللــت جهــود الــوزارة فيما يعنى بسياســة 
تــم  والتــي  أواًل"،  الســحابية  "الحوســبة 
العمــل علــى تطويرهــا فــي عــام 2019م، 
باعتمــاد اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي 
والتــي  تطويرهــا،  تــم  التــي  للسياســة 
وتبّنــي  اعتمــاد  تســريع  فــي  ستســهم 
خــالل  مــن  الســحابية  الحوســبة  خدمــات 
تحفيــز الجهــات الحكوميــة المغطــاة بنطــاق 

السياســة.
وتســعى الــوزارة مــن خــال تطبيــق هــذه 
السياســة إلــى أن تصبــح المملكــة مركــزًا 
إقليميــًا للبيانــات والحوســبة الســحابية، 
حجــم  يتضاعــف  أن  المتوقــع  مــن  حيــث 
ســوق الحوســبة الســحابية في المملكة 
خــال الســنوات الخمــس القادمــة بنســبة 

.)300%(
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تحســين ترتيــب المملكــة فــي المؤشــرات 
الدوليــة

العــام  فــي  الــوزارة  ألعمــال  اســتكمااًل 
ترتيــب  تحســين  نحــو  2019م  الماضــي 
ذات  الدوليــة  المؤشــرات  فــي  المملكــة 
وتقنيــة  االتصــاالت  بقطــاع  العالقــة 
والمتمثــل  البريــد،  وقطــاع  المعلومــات 
بإنشــاء وحــدة المؤشــرات الدوليــة للعمــل 
علــى  الوحــدة  عملــت  الجانــب.  هــذا  فــي 
المســتهدفة،  الدوليــة  المؤشــرات  حصــر 
ودراســة وتحليــل معاييرهــا ومؤشــراتها 
الفرعيــة، وتحديــد الجهــات المعنيــة داخــل 
وخــارج الــوزارة، والتواصــل والتنســيق مــع 
تلــك الجهــات للعمــل علــى تحديــد األدوار 
المطلــوب  والمهــام  والمســؤوليات 
ــرات  ــي المؤش ــّدم ف ــق التق ــا لتحقي إنجازه
ــة  ــى المتابع ــل عل ــم العم ــا يت ــة. كم الدولي
الدوريــة مــع الجهــات داخــل وخــارج الــوزارة 
لضمــان تقديــم معلومــات دقيقــة ومحّدثة 
للجهــات الدوليــة القائمــة علــى المؤشــرات، 

لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة فــي تحســين 
قيــم المؤشــرات لتعكــس التقــّدم الحاصــل 
ــود  ــذه الجه ــن ه ــج ع ــد نت ــاع. وق ــي القط ف
ــرات،  ــن المؤش ــدد م ــي ع ــّدم ف ــق تق تحقي
ومــن المتوقــّع تحقيــق المزيــد مــن التقــّدم 
فــي األعــوام القادمــة مــع ظهــور نتائــج 
ويمكــن  أكثــر.  بشــكل  والجهــود  األعمــال 
االطــالع علــى بيانــات المؤشــرات الدوليــة 

)ه(. الملحــق  فــي 
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تقنية البلوكتشين.	 

كورونــا 	  فيــروس  جائحــة  تأثيــر 
التقنيــة. علــى 

مستقبل التقنيات القانونية.	 

االتصاالت والبرمجة الكمية.	 

جائحــة 	  بعــد  الطبيــة  التقنيــات 
كورونــا. فيــروس 

أخالقيات التقنية.	 

األجيــال 	  علــى  التقنيــة  آثــار 
. مــة د لقا ا

الحوسبة المحيطة.	 

تقنيات البنية التحتية.	 

التفاعل بين اإلنسان واآللة.	 

طفــرة الثــورة الصناعيــة الرابعــة 	 
فــي المملكــة.

الروبوتــات 	  اســتخدام  تعزيــز 
فــي  المســيرة  والطائــرات 

. لمملكــة ا

القطــاع الرقمــي فــي المملكة 	 
التقييــم  الســعودية:  العربيــة 
المســتقبلية  والخطــوات 
الرقمــي. لالقتصــاد  بالنســبة 

نشر تقارير دورية عن االستشراف 
السريع من خالل مركز استشراف التقنية

استشــراف  بمركــز  ممثلــة  الــوزارة  عملــت 
تقاريــر  ونشــر  إعــداد  علــى  التقنيــة 
الحديثــة  التقنيــات  المواضيــع  عــن  دوريــة 
مســمى  تحــت  القطــاع  فــي  والناشــئة 
"االستشــراف الســريع"، حيــث يتــم جمــع 
ودراســة المواضيــع التقنيــة المســتقبلية 
والمواضيــع ذات األهميــة وفــق منهجيــة 
خاصــة يتــم مــن خاللهــا تقديــم استشــراف 
لمســتقبل التقنيــات، كمــا تقــّدم التقاريــر 
الــدروس المســتفادة وتوصيــات بشــأن تلك 
ــداث  ــذه األح ــع ه ــم جم ــا يت ــع. كم المواضي
لتكويــن قاعــدة بيانــات لبنــاء ســيناريوهات 
مســتقبل القطاعــات وأثــر التقنيــة عليهــا. 
وقــد اشــتملت تقاريــر االستشــراف الســريع 

التاليــة: المواضيــع  علــى 
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نشــر تقاريــر شــهرية عــن اآلثــار االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لجائحــة فيــروس كورونا

عملــت الــوزارة علــى إعــداد تقريــر شــهري 
يبحــث فــي اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لجائحــة فيــروس كورونــا. حيــث يســتعرض 
المتعلقــة  المســتجدات  آخــر  التقريــر 
الــدول  أفعــال  وردود  الفيــروس  بانتشــار 
والعالمــي،  اإلقليمــي  المســتوى  علــى 
إلــى معلومــات عــن المتغيــرات  باإلضافــة 
الحاصلــة  والدوليــة  المحليــة  االقتصاديــة 
علــى  التقريــر  يّطلــع  كمــا  للجائحــة.  نظــرًا 
التقنيــة  مجــال  فــي  المســتجدات  آخــر 
التقريــر  ويتضمــن  بالجائحــة.  المتعلقــة 
ــاالت  ــد مج ــى أح ــز عل ــهريًا يرّك ــًا ش موضوع
ناحيــة  مــن  كورونــا  فيــروس  جائحــة  تأثيــر 
ويختتــم  والتقنــي.  االجتماعــي  التأثيــر 
التقريــر بتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات 
آلثــار  لالســتجابة  المقترحــة  والمبــادرات 

الجائحــة.
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مساهمة الوزارة 
في رؤية المملكة 

2030
08



مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030

ــات  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــى قط ــرفة عل ــؤولة والمش ــة المس ــا الجه ــوزارة بكونه ــدور ال ــدادا ل امت
وقطــاع البريــد، ورئاســتها للجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي، فــإن للــوزارة مســاهمة فاعلــة فــي تحقيــق 
رؤيــة المملكــة 2030 فــي عــدد مــن المســارات أبرزهــا مشــاركة الــوزارة فــي تنفيــذ برنامــج التحــول الوطنــي، 
إضافــة إلــى مســاهمتها فــي عــدد مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى مــن خــال أهــداف المســتوى الثالــث 
ذات العاقــة المباشــرة بالــوزارة، وقــد عملــت الــوزارة علــى مواءمــة اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 

ــة. ــج الرؤي ــتهدفات برام ــج ومس ــع برام ــات م المعلوم

األهداف

ترتكــز مســاهمة وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 
مــن  مجموعــة  تحديــد  خــالل  2030مــن 
ضمــن  الثالــث  المســتوى  مــن  األهــداف 
ــر  ــكل مباش ــوزارة بش ــة بال ــة ذات عالق الرؤي
أو غيــر مباشــر. كمــا وتــم تحديــد )3( أهــداف 
تحــت  لتكــون  الثالــث  المســتوى  علــى 

الــوزارة. مســؤولية 
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أهداف تحت مسؤولية الوزارة

أهــداف مــن المســتوى الثالــث ضمــن رؤيــة 
المباشــرة العاقــة  ذات   2030

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية2.3.1

تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص3.1.2

جذب االستثمار األجنبي المباشر3.1.6

تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين3.3.1

تنمية االقتصاد الرقمي3.3.2

رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية3.3.7

تخصيص خدمات حكومية محددة3.1.3

توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة3.4.3

إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية3.5.1

تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين3.6.3

تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم4.1.2

توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية4.1.5

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل4.1.6

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل4.2.2

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال4.3.1

استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية4.4.3

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة5.2.3

تطوير الحكومة اإللكترونية5.2.4

دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال5.3.2

ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها5.3.3

تعزيز اهتمام الشركات على استدامة االقتصاد الوطني6.2.2
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أهــداف الرؤيــة مــن المســتوى الثالــث 
المباشــرة غيــر  العاقــة  ذات 

تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين1.2.2

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان2.5.1

تسهيل ممارسة األعمال3.1.1

دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا3.7.1

تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًا وعالميًا3.7.2

توطين الصناعات الواعدة3.3.3

تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل3.5.2

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل4.2.3

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد4.3.2

تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي5.1.1

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية5.3.1

تشجيع العمل التطوعي6.1.2

دعم نمو القطاع غير الربحي6.3.1
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التقرير السنوي 2020

ــالث  ــة الث ــداف الرؤي ــن أه ــًا م ــًا انطالق ــر )15( هدف ــى تطوي ــوزارة عل ــت ال وعمل
ــي.  ــول الوطن ــج التح ــن برنام ــا ضم ــندة إليه المس

ــداف  ــة بأه ــداف الرؤي ــاط أه ــح ارتب ــي توضي ــا يل وفيم
ــع. ــتوى الراب ــى المس ــوزارة عل ال

تنمية االقتصاد الرقمي

الســعودي 	  البشــري  المــال  رأس  تأهيــل 
الرقميــة. الفجــوة  لســد  المتخصــص 

ــاهمة  	  ــادة مس ــودة وزي ــتوى الج ــع مس رف
المحلــي  الناتــج   فــي  الخدمــات  قطــاع 

االلكترونيــة. التجــارة  عبــر  اإلجمالــي 

تعزيــز االبتــكار مــن خــالل البحــث والتطويــر  	 
الرقميــة. المحليــة  الشــركات  ريــادة  ودعــم 

فــي 	  األفضــل  تكــون  خاصــة  بيئــة  انشــاء 
الرقمــي االســتثمار  لجــذب  المنطقــة 

ــاع 	  ــى القط ــة عل ــات الرقمي ــر التقني ــادة تأثي زي
ــي  ــي الرقم ــع الوع ــالل رف ــن خ ــي م االجتماع

بيــن المواطنيــن والقــوى العاملــة.

خــالل 	  مــن  الصناعيــة  اإلنتاجيــة  تحســين 
الصناعيــة. التقنيــات 

زيــادة نســبة انتشــار االنترنــت ورفــع الســرعة 	 
فــي جميــع مناطــق المملكــة

تطوير الحكومة اإللكترونية

تطبيــق 	  لضمــان  حوكمــة  إطــار  تطويــر 
. االلكترونيــة  الحكومــة  معاييــر 

رفــع كفــاءة االنفــاق الحكومــي فــي 	 
المعلومــات. تقنيــة 

الخدمــات 	  زيــادة مســتوى تكامــل 
الحكوميــة  واألنظمــة  الرقميــة 

الداخليــة.

الرقميــة 	  الخدمــات  اســتخدام  رفــع 
العمــالء. رضــا  لتحقيــق  الحكوميــة 

الحكوميــة 	  الجهــات  تبنــي  زيــادة 
الموحــدة. للمنصــات 

ضمــان تجاوب الجهــات الحكومية 
عمائها لماحظات 

تعزيــز مشــاركة العمــالء فــي تطويــر 	 
وتحســين قــرارات وسياســات وخدمــات 

الجهــات الحكوميــة.

رفــع مســتوى رضــا العمــالء مــن تجــاوب 	 
الجهــات الحكومية.

تســريع تجــاوب الجهــات الحكوميــة مــع 	 
عمالئها.

3.3.25.2.45.3.3
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برنامج التحول 
الوطني 2.0

وتســهم الــوزارة فــي البرنامــج مــن خــالل 
تنفيــذ )16( مبــادرة تحقــق األهــداف الثالثــة 
المملكــة  رؤيــة  مــن  إليهــا  المســندة 
2030، وســيتم فيمــا يلــي االطــالع علــى 
ــج  ــن البرنام ــوزارة ضم ــادرات ال ــرات ومب مؤش

ومــدى اإلنجــاز المتحقــق حيالهــا. 

يهــدف برنامــج التحــول الوطنــي 2.0 إلى تحقيــق التميز فــي األداء الحكومي، وتعزيز الممكنــات االقتصادية، 
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المعيشــية، وذلــك مــن خــال تســريع وتيــرة تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة 
األساســية والرقميــة، وإشــراك المســتفيدين فــي التعــرف علــى التحديــات وابتــكار الحلــول، ومســاهمتهم 
فــي التنفيــذ، وتقييــم أداء مبــادرات البرنامــج. ويعتبــر مــن أكبــر البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة المملكــة 2030 
نظــرًا لشــموليته للعديــد مــن القطاعــات الوطنيــة التــي لهــا تأثيــر علــى الحيــاة اليوميــة. وحتــى يتــم تغطيــة 

جميــع القطاعــات التــي يســتهدفها البرنامــج.

تســاهم الــوزارة فــي البرنامــج مــن 
تحقــق  مبــادرة   )16( تنفيــذ  خــالل 
إليهــا المســندة  الثــالث  األهــداف 
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المؤشرات

تنفيــذ  فــي  الــوزارة  مســاهمة  تقــاس 
وتحقيــق  الوطنــي  التحــول  برنامــج 
مؤشــرات   )10( خــالل  مــن  مســتهدفاته 
ــداف  ــة بأه ــا مرتبط ــاس األداء، )8( منه لقي
المســتوى الثالــث و)2( مرتبطــة بأهــداف 
رؤيــة  أهــداف  مــن  الرابــع  المســتوى 
المملكــة 2030. وقــد حرصــت الــوزارة علــى 
بمــا  جهودهــا  وتركيــز  أعمالهــا  توجيــه 
يخــدم تحقيــق مســتهدفات برنامــج التحــول 

الوطنــي.
الــوزارة فــي نجاحهــا  وقــد تكللــت جهــود 
لغالبيــة  المســتهدفات  تحقيــق  فــي 
المؤشــرات وتجــاوز القيــم المســتهدفة، 
ففيمــا يخــص المؤشــرات المرتبطــة بتنميــة 
مــن  الــوزارة  تمّكنــت  الرقمــي،  االقتصــاد 
الوصــول إلــى )51( نمــوذج أعمــال رقمــي 
التحــّول  لدعــم  تطويرهــا  تــم  أولــي 
بذلــك  محققــة  القطاعــات،  فــي  الرقمــي 
المســتهدفة  القيمــة  ضعــف  مــن  أكثــر 
لعــام 2020م التــي بلغــت )25( نمــوذج، 
بينمــا بلــغ عــدد المشــاركين فــي أنشــطة 
نشــر الوعــي الرقمــي )115,865(، وهــي 
قيمــة بلغــت أكثــر مــن ضعــف المســتهدف 
ــد )53,000(  ــده عن ــم تحدي ــذي ت ــَا، وال أيض
مشــارك. وفــي ســياق خدمــات االتصــاالت، 

بلغــت نســبة تغطيــة األليــاف الضوئيــة فــي 
بينمــا   ،)60%( المملكــة  مناطــق  جميــع 
النطــاق  شــبكات  تغطيــة  نســبة  وصلــت 
مــن  أكثــر  بســرعات  الالســلكية  العريــض 
 10 ميجابــت بالثانيــة فــي المناطــق النائيــة

)%72.8(، محققــة أكثــر مــن المســتهدف 
عنــد )51%(. 

وفيمــا يخــص تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة، 
الجانــب  هــذا  فــي  الجهــود  أثمــرت  فقــد 
بتحقيــق المركــز )43( عالميــًا فــي مؤشــر 
الحكومــة  لتطويــر  المتحــدة  األمــم 
مراكــز  بـــ)4(  تتقــدم  وبذلــك  اإللكترونيــة، 
عــن الترتيــب المســتهدف عنــد )47( و )9( 
تحقــق  كمــا  الســابق.  التقريــر  عــن  مراكــز 
الوفــورات  نســبة  مؤشــر  فــي  بــارز  نجــاح 
الناتجــة عــن المبــادرات الحكوميــة الرقميــة، 
ــة  ــورات الناتج ــغ الوف ــي مبل ــغ إجمال ــث بل حي
ــة )2.06(  ــة الرقمي ــادرات الحكومي ــن المب ع
القيمــة  متجــاوزة  ســعودي،  ريــال  مليــار 
ــر مــن ثــالث  ــد )0.65( بأكث المســتهدفة عن
أضعــاف. بينمــا بلــغ مســتوى نضــج تحــول 
إلكترونيــًا  الرئيســة  الحكوميــة  الخدمــات 
مقاربــة  نتيجــة  وهــي   ،)81.29%( نســبة 

.)81.5%( عنــد  المحــدد  للمســتهدف 
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وبالنســبة للمؤشــرات التــي ال تتوافــر القيــم الحاليــة لهــا، فــإن الــوزارة تعمــل بالتعــاون مــع الجهــات األخــرى 
فــي منظومــة القطــاع، ومــع الجهــات ذات العالقــة باحتســاب قيــم تلــك المؤشــرات مثــل الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء، والمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( إليجــاد الطــرق المثلــى الحتســاب قيــم تلــك 

المؤشــرات.

تنمية االقتصاد الرقمي

المستهدف
2020

المتحقق
2020 المؤشر الهدف االستراتيجي مستوى 

الهدف

15.2% ال يوجد
حصة االقتصاد الرقمي من الناتج 

المحلي اإلجمالي غير النفطي

تنمية االقتصاد الرقمي

ث
ى الثال

ستو
الم

25 51 عدد نماذج األعمال الرقمية األولية

53,000 115,865 
عدد المشاركين في أنشطة نشر 

الوعي الرقمي

53.2% 60%
نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل 

في جميع مناطق المملكة

51% 72.8%
نسبة تغطية شبكات النطاق العريض 

الالسلكية )أكثر من 10 ميجابت 
بالثانية( بالمناطق النائية

زيادة نسبة انتشار 

اإلنترنت ورفع السرعة 

في جميع مناطق 

المملكة

ى الرابع
ستو

الم

جدول )1(: مؤشرات أداء الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2.0
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تطوير الحكومة اإللكترونية

المستهدف
2020

المتحقق
2020 المؤشر الهدف االستراتيجي مستوى 

الهدف

47 43
ترتيب المملكة في مؤشر األمم 

المتحدة لتطوير الحكومة اإللكترونية

تطوير الحكومة 
اإللكترونية

ث
ى الثال

ستو
الم

0.65 2.06
مبلغ الوفورات الناتجة عن المبادرات 

الحكومية الرقمية )مليار ريال 
سعودي(

81.5% 81.29%
مستوى نضج تحول الخدمات 

الحكومية الرئيسية إلكترونيًا )رقميًا(

- ال يوجد قياس التحول الرقمي الحكومي

ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها

29.75% ال يوجد
نسبة رضا العمالء عن استجابة الجهات 

الحكومية

جدول )1(: مؤشرات أداء الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2.0
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ففــي مجــال تطويــر ونشــر البنيــة التحتيــة 
العمــل  اســتمر  االتصــاالت،  لخدمــات 
الضوئيــة  األليــاف  شــبكات  نشــر  علــى 
إلــى  إضافــة  الحضريــة،  المناطــق  فــي 
تحفيــز التوســع فــي خدمــات االتصــاالت 
توفيــر  عــل  العمــل  خــالل  مــن  المتنقلــة 
الطيــف التــرددي لتقديــم تلــك الخدمــات 
ــهيل  ــة لتس ــات المعني ــع الجه ــل م والعم
آليــة الحصــول علــى التصاريــح المطلوبــة. 
خدمــات  مقدمــي  تحفيــز  إلــى  إضافــة 
النطــاق  خدمــات  نشــر  علــى  االتصــاالت 
العريــض الالســلكي فــي المناطــق النائيــة. 
األطــر  تحديــث  علــى  العمــل  يجــري  كمــا 
جــودة  لتحســين  والتراخيــص  التنظيميــة 
خــالل  مــن  اإلنترنــت  خدمــات  واســتدامة 
إيجــاد البيئــة التنظيميــة المناســبة لذلــك.  
تقنيــة  صناعــة  تطويــر  علــى  وللعمــل 
العمــل  يجــري  واالتصــاالت،  المعلومــات 
علــى وضــع الوثائــق التنظيمية التــي تحقق 
أعمــال  لتطــور  محّفــزة  مســتدامة  بيئــة 
القطــاع بمــا يواكــب التطــورات المتســارعة 
االتصــاالت  صناعــة  مجــاالت  مختلــف  فــي 
مجــال  فــي  أمــا  المعلومــات.  وتقنيــة 

التحــّول الرقمــي، فيتــم العمــل علــى نشــر 
ثقافــة االبتــكار الرقمــي مــن خــالل تحفيــز 
العاملــة  المحليــة  والشــركات  الريادييــن 
ــول  ــاد حل ــى إيج ــة عل ــاالت الرقمي ــي المج ف
وخدمــات رقميــة مبتكــرة. وبهــدف تعزيــز 
تســريع التحــول الرقمــي، تــم تنفيــذ برنامــج 
لنشــر الوعــي والمعرفــة الرقميــة وتأهيــل 
المتخصصــة  الرقميــة  الوطنيــة  الكــوادر 
لتكــون داعمــًا لتطويــر القطــاع ودفــع عجلــة 

الرقمــي. التحــول 
وفــي مجــال الحكومــة اإللكترونيــة، يتــم 
حوكمــة  وتطبيــق  إيجــاد  علــى  العمــل 
ومعاييــر مشــتركة للحكومــة اإللكترونيــة 
بيــن  والتوافــق  التناســق  يحقــق  بمــا 
تقّدمهــا  التــي  والخدمــات  األعمــال 
إضافــة  المختلفــة،  الحكوميــة  الجهــات 
المنصــات  اســتخدام  ونشــر  تطويــر  إلــى 
المشــتركة  والخدمــات  الحكوميــة 
الســحابة  وإطــالق  الحكوميــة  للتعامــالت 
الحكوميــة، إضافــة ترشــيد ورفــع كفــاءة 
اإلنفــاق الحكومــي علــى مشــاريع تقنيــة 

الحكوميــة. المعلومــات 

المبادرات

تعمــل منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى تنفيــذ )16( مبــادرة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 
تنــدرج تحــت ثاثــة أهــداف اســتراتيجية تتمثــل فــي تنمية االقتصــاد الرقمــي، وتطويــر الحكومــة اإللكترونية، 
وضمــان تجــاوب الجهــات الحكوميــة لماحظــات عمائهــا. وقــد تمّكنــت جهــات المنظومــة مــن تحقيــق نســب 
اإلنجــاز المســتهدفة لغالبيــة المبــادرات، مــع تأخــر طفيــف فــي بعــض المبــادرات نظــرًا لاعتمــاد الجزئــي 

ــادرات. لميزانيــات تلــك المب
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حالة الميزانية
نسبة اإلنجاز 
حسب الخطة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

مستوى الهدف

ممولة 92% 92% تحفيز االستثمار في نشر شبكات األلياف الضوئية في المناطق الحضرية

صفرية 81% 87%
تحسين جودة واستدامة خدمات اإلنترنت وتطوير بيئة مواتية لقطاع 

االتصاالت من خالل تحديث األطر التنظيمية والتراخيص

صفرية 86% 81%
تحفيز التوسع في خدمات االتصاالت عن طريق توفير الطيف الترددي 

وتسهيل آلية الحصول على التصاريح

ممولة 90.5% 90.5%
تحفيز االستثمار في نشر خدمات االتصاالت وخدمات النطاق العريض 

الالسلكية في المناطق النائية

ممولة 79% 79%
تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات واالتصاالت 

ومواكبة التطورات المتسارعة

ممولة جزئيا 10% 6%
تطوير االستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات األساسية لرقمنة الصناعة 

والخدمات )التجارة والتعليم والصحة(

ممولة جزئيا 60% 60%
تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين والشركات المحلية 

الرقمية

ممولة 68% 68% تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

ممولة 88% 88%
إطالق برنامج شامل يهدف لنشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر 

وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي

ممولة جزئيا 41% 39%
تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة االلكترونية وتمكين 

تحسين تجربة المستخدم

ممولة 37% 37% تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحة.

ممولة 23% 23% البنية التحتية لتمكين الثورة الصناعية الرابعة

ممولة 46% 46% إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية

ممولة 41% 41% إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي

ممولة 43% 41%
ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي االزدواجية في االستثمار على تقنية 

المعلومات

ممولة 100% 100% إنشاء المجلس الوطني للتحول الرقمي

جدول )2(: نسب اإلنجاز لمبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني

141التقرير السنوي 2020





المشاركات الدولية 
09والفعاليات



االجتمــاع الســنوي للمنتــدى االقتصــادي 
العالمــي 

بالمنتــدى  الــوزارة  مــن  وفــد  شــارك 
وقــد  )دافــوس(،  العالمــي  االقتصــادي 
تمثلــت مشــاركة الــوزارة فــي نقــاش حــول 
الشــرق  اســتراتيجية  ضمــن  محــاور  عــدة 
مــن  عــددًا  الــوزارة  عقــدت  كمــا  األوســط. 
شــركات  رؤســاء  مــع  الثانيــة  االجتماعــات 
عالميــة، مثــل مجموعــة علــي بابــا، وشــركة 
مايكروســوفت، وشــركة )HPE(، وشــركة 
هــواوي، وشــركة سيســكو، وشــركة ون 
أمــازون،  وشــركة  جوجــل،  وشــركة  ويــب، 

دوليــة. حكوميــة  وجهــات 

إلنترنــت  الســعودي  والمؤتمــر  المعــرض 
األشــياء

ــك  ــة المل ــع مدين ــاون م ــوزارة بالتع ــت ال عمل
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة على اإلشــراف 
الســعودي  والمؤتمــر  المعــرض  علــى 
الثالثــة، ويعتبــر  إلنترنــت األشــياء بنســخته 
مجــال  فــي  الرئيســي  الحــدث  المعــرض 
إنترنــت األشــياء فــي المنطقــة، وقــد رّكــز 
علــى  الضــوء  تســليط  علــى  المعــرض 
تقنيــة  توفرهــا  التــي  الهائلــة  اإلمكانــات 

التطبيقــات  إلــى  إضافــة  األشــياء،  إنترنــت 
حــول  تطويرهــا  يتــم  التــي  والخدمــات 
منصــات إنترنــت األشــياء. وقــد شــارك فــي 
ــات  ــن جه ــن م ــن المتحدثي ــدد م ــر ع المؤتم
محليــة ودوليــة الســتعراض ومناقشــة آخــر 
المســتجدات وأفضــل التجــارب فــي مجــال 

األشــياء. إنترنــت 
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 UK-KSA( مؤتمــر مهمــة المــدن الذكيــة
)Smart Cities Mission

مؤتمــر  فــي  المملكــة  الــوزارة  مّثلــت 
يهــدف  والــذي  الذكيــة،  المــدن  مهمــة 
الــرواد  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  للجمــع 
أنحــاء  جميــع  مــن  الذكيــة  المــدن  فــي 
العالــم لتبــادل المعرفــة وتحديــد مجــاالت 
االهتمــام المشــترك والمبــادرات التعاونيــة 
البحثيــة الثنائيــة المحتملــة فــي المســتقبل. 
خــالل  مــن  الــوزارة  مشــاركة  أتــت  وقــد 
المتطــورة  األولويــات  ومناقشــة  عــرض 
ــي  ــة ف ــدن الذكي ــطة الم ــن أنش ــوزارة ضم لل
تطويــر  فــي  واهتماماتهــا  المملكــة، 

المســتقبلية. الشــراكات 

اجتماعــات مجلــس اإلدارة التابــع لمنظمــة 
االتحــاد البريــد العالمــي 

مجلــس  اجتماعــات  فــي  الــوزارة  شــاركت 
البريــد  االتحــاد  لمنظمــة  التابــع  اإلدارة 
الــوزارة  قامــت  وقــد   ،)UPU( العالمــي 
ــى  ــل عل ــات بالعم ــذه االجتماع ــالل ه ــن خ م
الترويــج لترشــح المملكــة لعضويــة مجلــس 
اإلدارة ومجلــس االســتثمار البريــدي، مــن 
خــالل االلتقــاء بالوفــود المشــاركة وذلــك 
للــدورة القادمــة 2021-2024 للمجلــس، 
ومــادة  للترشــح،  تفصيليــة  خطــة  وإعــداد 
ــاء  ــدول األعض ــى ال ــا عل ــة لتعميمه إعالمي

المملكــة. لصالــح  األصــوات  لحشــد 

ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــس الث ــاع مجل اجتم
ــي ــادي العالم ــدى االقتص ــع للمنت التاب

فيــروس  جائحــة  آثــار  مناقشــة  بهــدف 
رفــع  ضــرورة  علــى  والتأكيــد  كورونــا، 
لمكافحــة  الدولــي  التعــاون  مســتويات 
أحــدث  مــن  االســتفادة  وكيفيــة  الجائحــة، 
االقتصــادي  المنتــدى  عقــد  التقنيــات، 
الثــورة  لمجلــس  اجتماعــًا  العالمــي 
وقــد  للمنتــدى.  التابــع  الرابعــة  الصناعيــة 
الــذي  االجتمــاع  فــي  الــوزارة  شــاركت 
الهامــة،  المواضيــع  مــن  عــددًا  ناقــش 
الموثــق،  االصطناعــي  الــذكاء  أبرزهــا 
ــد،  ــة التوري ــل لسلس ــلة الكت ــة سلس وتقني
واتحــاد العمــالت الرقميــة، ومبــادرة البيانــات 
مجموعــة  وتحالــف  المشــتركة،  لألغــراض 

الذكيــة. للمــدن  العالمــي  العشــرين 
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االجتمــاع النصــف ســنوي لرؤســاء ومــدراء 
الثانيــة  الفرعيــة  للمجموعــة  المشــاريع 

للرؤيــة الســعودية الكوريــة 2030

انطلقــت لجنــة الرؤيــة الســعودية - الكوريــة 
الكوريــة  العاصمــة  ســيئول  فــي   2030
فــي شــهر أكتوبــر لعــام 2017م، وصــدر 
وتاريــخ   )279( رقــم  ســامي  أمــر  فيهــا 
المملكــة  وقعــت  حيــث  1439/6/4هـــ، 
والتخطيــط  االقتصــاد  بــوزارة  ُممثلــة 
التجــارة  بــوزارة  وجمهوريــة كوريــا ُممثلــة 
ــة  ــاون الرؤي ــرة تع ــة مذك ــة والطاق والصناع
الكوريــة  الســعودية  )الرؤيــة  المشــتركة 
2030( لتكــون العجلــة التنفيذيــة لقيــادة 
هــذه الشــراكة االســتراتيجية. وترتكــز هــذه 
االســتثمارات  تدفــق  تعزيــز  علــى  الرؤيــة 
األجنبيــة المباشــرة مــن خــالل تعزيــز الروابــط 
ــن  ــي البلدي ــاص ف ــاع الخ ــن القط ــة بي التجاري
الحكومتيــن،  بيــن  التعــاون  برامــج  وزيــادة 
بيــن  المشــترك  التعــاون  نطــاق  وتوســيع 

البلديــن إلــى بلــدان أخــرى.

الفرعيــة  المجموعــة  الــوزارة  وتــرأس 
الثانيــة تحــت عنــوان »البنيــة التحتيــة الذكيــة 
والتحــول الرقمــي«، والتــي تشــغل عــدة 
مشــاريع مــن جهــات حكوميــة داخليــة مــع 
نظائرهــا مــن الجانــب الكــوري. ويوجــد لــدى 
الجانــب  مــع  تفاهــم  مذكرتيــن  الــوزارة 
وتقنيــة  االتصــاالت  مجــال  فــي  الكــوري 
الحكومــة  بمجــال  واألخــرى  المعلومــات 

االلكترونيــة.
الســنوي  نصــف  االجتمــاع  خــالل  وجــرى 
تحديــث المبــادرات واضافــة ودمــج المبــادرات 
تذليــل  والهــدف  الكــوري  النظيــر  مــع 
ــات التــي يواجهــا مــدراء المشــاريع  الصعوب

قدمــَا. للمضــي  الجانبيــن  مــن 
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اللقاءات االفتراضية مع أمراء المناطق

ــمولية  ــى ش ــوزارة عل ــرص ال ــن ح ــًا م انطالق
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  خدمــات 
لدعــم  وذلــك  المملكــة،  مناطــق  لكافــة 
القطاعــات،  لجميــع  الرقمــي  التحــول 
مــن  المجتمــع  شــرائح  كافــة  وتمكيــن 
التــي  والمزايــا  الخدمــات  مــن  االســتفادة 
تقدمهــا االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 
اللقــاءات  مــن  عــدد  فــي  الــوزارة  شــاركت 
وشــمل  المناطــق،  أمــراء  مــع  االفتراضيــة 
ذلــك حضــور لقــاءات افتراضيــة مــع ســمو 
أميــر منطقــة الحــدود الشــمالية، وســمو 
أميــر منطقــة عســير، وســمو أميــر منطقــة 
المدينــة المنــورة، وذلــك لمناقشــة جــودة 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  خدمــات 
فــي تلــك المناطــق، واســتعراض التقــّدم 
وتقنيــة  االتصــاالت  مشــاريع  فــي 
المعلومــات لتعزيــز البنيــة التحتيــة، ودراســة 
ــوزارة  ــود ال ــال وجه ــول أعم ــتجدات ح المس

الخدمــات. نشــر  فــي 
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سلسلة ندوات المعرفة الرقمية

التعامــالت  برنامــج  بيــن  بالشــراكة 
ديلويــت،  وشــركة  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
تــم عقــد عــدد مــن النــدوات للحديــث عــن 
المعرفــة الرقميــة مــن خــالل منصــة مركــز 
االفتراضيــة،  الرقميــة  الكفــاءات  تطويــر 
وتطّرقــت نــدوات المعرفــة الرقميــة علــى 
اشــتملت  مختلفــة  المواضيــع  مــن  عــدد 

: علــى

الذكاء االصطناعي.	 

مســتقبل الحكومــات الرقميــة مــا بعــد 	 
ــد-19. كوفي

البرمجيــات 	  لتطويــر   )Agile( برنامــج 
المعلومــات. تقنيــة  وعمليــات 

التعلم من المدن الذكية.	 

البيانيــة 	  الكتــل  سلســلة  أساســيات 
. ت مــا للحكو

المــادي 	  )التجســير  الرقمــي  التــوأم 
والرقمــي(.

إعداد االستراتيجيات الرقمية.	 

فــي 	  الجديــدة  الطــرق  استكشــاف 
البيانــات. علــى  القائمــة  القــرارات  صناعــة 

التقنيــة الســحابية بوصفهــا أحــد عوامل 	 
تمكيــن االبتــكار فــي الحكومات.

رقمنة اإلدارات المالية.	 

ــادل  ــة تب ــرح آلي ــى لش ــل األول ــة العم ورش
قنــاة  خــالل  مــن  الجيومكانيــة  البيانــات 

الحكوميــة التكامــل 

خــالل  مــن  البيانــات  تبــادل  أعمــال  لتعزيــز 
قنــاة التكامــل الحكوميــة وضمــان دقتهــا 
مــع  عمــل  ورشــة  عقــد  تــم  وفعاليتهــا، 
لشــرح  العالقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات 
مــن  التقنــي  والربــط  التنفيــذ  متطلبــات 
ــاة لالســتفادة مــن خدمــة إتاحــة  خــالل القن
البيانــات  خدمــة  أو  الجيومكانّيــة  البيانــات 
مــن  القنــاة  علــى  المــزودة  الجيومكانّيــة 
تــم  حيــث  األخــرى،  الحكوميــة  الجهــات 
توضيــح المتطلبــات التقنيــة الواجــب توّفرهــا 
إلجــراء أعمــال تبــادل البيانــات، وشــرح آليــة 

البيانــات مــن خــالل القنــاة. تبــادل 

حوكمــة إنترنــت األشــياء كيف تســتيطع 	 
إدارة  العــام  القطــاع  مؤسســات 
األشــياء. إنترنــت  مجــال  فــي  مبادراتهــا 

تسريع مسيرة االبتكار.	 

وجهــات نظــر مــدراء المعلومــات حــول 	 
للتكنولوجيــا. العامــة  االتجاهــات 
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تكريــم الفائزيــن فــي مســابقة #تحــدي_
سعودي

#تحــدي_ مســابقة  لفعاليــات  امتــدادًا 
ســعودي التــي أطلقهــا برنامــج التعامــالت 
التــي  )يّســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة 
تطويــر  فــي  المتخصصيــن  تســتهدف 
المســتخدمين  وتجربــة  اإلنترنــت  مواقــع 
ضمــن  مهاراتهــم  إلبــراز  اإلنترنــت  علــى 
تطويــر  نحــو  النطــاق  واســعة  منافســة 
واجهــة المنصــة الوطنيــة الموّحــدة وتجربــة 
تكريــم  وتــم  عليهــا،  المســتخدمين 

المســابقة. فــي  الفائزيــن 

Digital Saudi 2030 مؤتمر

اإللكترونيــة  التعامــالت  برنامــج  نّظــم 
مــن  الرابعــة  النســخة  )يّســر(  الحكوميــة 
وهــو   ،)Digital Saudi 2030( مؤتمــر 
التحــول الرقمــي  فعاليــة متخصصــة فــي 
واألعمــال  الحكوميــة  المجــاالت  فــي 
هــذه  قــادة  المؤتمــر  ويجمــع  والتقنيــة، 
وتســليط  التجــارب  لمشــاركة  القطاعــات 
المؤتمــر  تضمــن  وقــد  عليهــا.  الضــوء 
مــن  العديــد  قّدمتهــا  ونــدوات  محاضــرات 
القطاعيــن  فــي  القياديــة  الشــخصيات 
ــي  ــتوى المحل ــى المس ــاص عل ــام والخ الع

والدولــي.
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ورشة عمل أهمية البيانات المكانية 

البيانــات  بأهميــة  التعريــف  بهــدف 
حــول  المعلومــات  وتبــادل  الجيومكانيــة 
المبــادرات القائمــة فــي هذا المجــال، عقدت 
الــوزارة ورشــة عمــل عــن أهميــة البيانــات 
وتقنيــة  االتصــاالت  لقطــاع  الجيومكانيــة 
مشــغلي  جميــع  بحضــور  المعلومــات 
تــم خــالل ورش  خدمــات االتصــاالت. وقــد 
والمبــادرات  األنشــطة  اســتعراض  العمــل 
المتعلقــة بالبيانــات الجيومكانيــة والنتائــج 
المرجــوة مــن خــالل تلــك األعمــال. كمــا وتــم 
البيانــات  مــن  االســتفادة  طــرق  مناقشــة 
الجيومكانيــة مفتوحــة المصــدر و تســهيل 
الوصــول إليهــا والحصــول علــى محتوياتهــا 

وتحليلهــا. واســتخدامها 

الرقميــة  المهــارات  إطــار  عمــل  ورشــة 
 )SFIA (

الوعــي  لرفــع  الــوزارة ورش عمــل  نّظمــت 
وهــو   ،)SFIA( الرقميــة  المهــارات  بإطــار 
فــي  يســتخدم  الرقميــة  للمهــارات  إطــار 
ــف  ــي مختل ــدرات ف ــاءات والق ــف الكف توصي
المجــاالت الرقميــة، ممــا يفيــد فــي تنظيــم 
والتوظيــف  والتأهيــل  التعليــم  أعمــال 
والقــدرات.  المهــارات  تلــك  علــى  بالتركيــز 
وقــد أقامــت الــوزارة عــددًا مــن ورش العمــل 
المفتوحــة لتعريــف العمــوم والمهتميــن 
ورش  عقــد  وتــم  كمــا  اإلطــار.  بهــذا 
تخصصيــة مــن عــدد مــن الشــركات أبرزهــا 
ســاب  وبنــك  وموبايلــي  وســابك  أرامكــو 
وتهــدف  الخليــج.  وشــركة  علــم  وشــركة 
ــر  ــى نش ــورش إل ــذه ال ــالل ه ــن خ ــوزارة م ال

اإلطــار. هــذا  اســتخدام 
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التدريــب  لبرنامــج  االفتراضيــة  اللقــاءات 
بعــد  عــن  التعاونــي 

عملــت الــوزارة علــى إعــداد مجموعــة مــن 
اللقــاءات االفتراضيــة التــي قدمهــا خبــراء 
ومختصــون فــي ســوق العمــل مــن عــدد 
مــن كبــرى شــركات القطــاع، وذلــك ضمــن 
برنامــج التدريــب التعاونــي عــن بعــد المقــدم 
تخصصــات  فــي  الســعودية  للجامعــات 
ــهم  ــات، وتس ــة المعلوم ــاالت وتقني االتص
ــرة  ــالب خب ــاب الط ــي اكس ــاءات ف ــذه اللق ه
ســوق  متطلبــات  مــع  تتناســب  عمليــة 
مــدراء  مثــل  مختلفــة  بمســتويات  العمــل 
والعمليــات  األعمــال  تطويــر  ومختصــي 
وتقنيــة  المشــاريع  وادارة  واالســتراتيجية 
إقامــة  تمــت  وقــد  وغيرهــا.  المعلومــات 
)31( لقــاء بمشــاركة )27( جامعــة، ووصــل 
عــدد المســتفيدين مــن هــذه اللقــاءات إلــى 
)4,784( مســتفيد. وقــد شــملت مواضيــع 
المواضيــع  مــن  عــددًا  اللقــاءات  هــذه 
ســوق  تخــص  مواضيــع  مثــل  المتنوعــة، 
وورشــًا  المهنيــة،  والمســيرة  العمــل 
مختصــة بتقنيــات حديثــة وناشــئة كالــذكاء 

األشــياء. وإنترنــت  االصطناعــي 

»تقنيــات   - االفتراضيــة  العمــل  ورشــة 
طائــرات الدرونــز والــذكاء االصطناعــي فــي 

الزراعــة«

العمــل  ورشــة  فــي  الــوزارة  شــاركت 
االفتراضيــة بعنــوان »تقنيــات طارئــات الدرونــز 
والــذكاء االصطناعــي فــي الزراعــة«، والتــي 
مــن  األولــى  االفتراضيــة  الورشــة  تعتبــر 
نوعهــا فــي المملكــة، بتنظيــم وزارة البيئــة 
وصنــدوق  ومشــاركة  والزراعــة،  والميــاه 
الســعودية  والهيئــة  الزراعــي  التنميــة 
والهيئــة  االصطناعــي  والــذكاء  للبيانــات 
والشــركات  الســيبراني  لألمــن  الوطنيــة 
الدرونــز  مجــال  فــي  العالميــة  التقنيــة 

االصطناعــي. والــذكاء 
وتطرقــت مشــاركة الــوزارة إلــى موضــوع 
مســتقبل التقنيــات الناشــئة فــي القطــاع 
ــد المرجــوة مــن تبنــي تلــك  الزراعــي والفوائ
التقنيــات، إضافــة إلــى اســتعراض أبــرز حــاالت 
االســتخدام والحلــول فــي مجــال اســتخدام 

التقنيــة فــي القطــاع الزراعــي.
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لقــاء تحفيــز الرقمنــة األساســية للمنشــآت 
الصناعية

الهيئــة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  أقامــت 
ومناطــق  الصناعيــة  للمــدن  الســعودية 
التقنيــة )مــدن( لقــاءًا افتراضيــًا علــى مــدى 
الحلــول  تحفيــز  مبــادرة  حــول  ســاعتين 
الرقميــة األساســية فــي المصانــع؛ التــي 
كانــت قــد أطلقتهــا الــوزارة والهيئــة مطلــع 
شــهر مايــو مــن عــام 2020م. وقــد هــدف 
ــي  ــة ف ــاب المصلح ــف أصح ــى تعري ــاء إل اللق
، وبالخصــوص متخــذي  الصناعــي  القطــاع 
بالحلــول  الصناعيــة،  المنشــآت  فــي  القــرار 
عــن  العمــل  وحلــول  األساســية  الرقميــة 
ُبعــد، باإلضافــة إلــى حلــول االتصــاالت والبنية 
المتوفــرة  الســحابية  والخدمــات  التحتيــة 

الصناعيــة. بالمــدن 
جلســات  ثــالث  عقــد  اللقــاء  تخلــل  وقــد 
ــاع  ــن القط ــن م ــن المتحدثي ــة م ــا نخب قدمه
ناقشــت  الخــاص؛  والقطــاع  الحكومــي 
الحكوميــة  المبــادرات  األولــى  الجلســة 
الصناعيــة،  المــدن  داخــل  المصانــع  لتحفيــز 
حلــول  الثانيــة  الجلســة  ناقشــت  كمــا 
فيمــا  للمصانــع،  األساســية  الرقمنــة 
ناقشــت الجلســة الثالثــة حلــول االتصــاالت 

. نــع للمصا
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يوم المصدر المفتوح السعودي 2020

الســعودي لألمــن  بالتعــاون مــع االتحــاد 
ومبــادرة  والدرونــز،  والبرمجــة  الســيبراني 
المبرمجيــن  وجمعيــة  الرقمــي،  العطــاء 
المصــدر  »يــوم  الــوزارة  أطلقــت  »برمــج«، 
الســعودي 2020« والمعــرض  المفتــوح 
الخبــراء  مــن  نخبــة  بحضــور  لــه  المصاحــب 
والمهتميــن والشــركات الوطنيــة المقدمة 
للحلــول والتقنيــات المفتوحــة المصــدر؛ وقــد 
تعريــف  إلــى  اليــوم  هــذا  إقامــة  هــدف 
األفــراد المهتميــن وأصحــاب المصلحــة فــي 
القــرار   متخــذي  خصوصــًا  القطاعــات،  كل 
فــي المنشــآت المختلفــة، بالحلــول الرقميــة 
األساســية المفتوحــة المصــدر المتوفــرة 
تقدمهــا  التــي  والشــركات  بالمملكــة  
اســتعراض  إلــى  باإلضافــة  وتدعمهــا، 
برنامــج الــوزارة للمصــدر المفتــوح و التعريــف 
ببوابــة مصــدر  للحلــول المفتوحــة المصــدر؛ 
النجــاح  قصــص  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــات الحكومي ــي الجه ف
المفتوحــة  والتقنيــات  الحلــول  اســتخدام 

المصــدر.

ورشة السوق المالية وشركات التقنية 

الماليــة  الســوق  هيئــة  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــة ورش ــم إقام ــارة، ت ــداول( ووزارة التج )ت
عمــل مشــتركة بعنــوان »ورشــة الســوق 
خــالل  وتــم  التقنيــة«.  وشــركات  الماليــة 
ــاور  ــن المح ــة م ــة مجموع ــة مناقش الورش
الماليــة  الشــركات  بهــا  تعنــى  التــي 
الجماعــي  كالتمويــل  التقنيــة،  وشــركات 
الئحــة  تعديــل  ومشــروع  االســتثماري، 
التقنيــة  ومختبــر  االســتثمار،  صناديــق 
الماليــة بهيئــة الســوق الماليــة، ومشــروع 
مــن  وغيرهــا  الجديــد،  الشــركات  نظــام 
عــدد  بلــغ  وقــد  العالقــة.  ذات  المواضيــع 
الحضــور مــن شــركات التقنيــة ورواد األعمال 
المهتميــن  الناشــئة  الشــركات  وأصحــاب 

مشــارك.  )120( ُيقــارب  مــا  بالتقنيــة 
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مبادرات المسؤولية 
10االجتماعية



ولــم يقتصــر دورهــا في مجــال المســؤولية 
بــل  فحســب،  ذلــك  علــى  االجتماعيــة 
العالقــة  ذات  الجهــات  حثهــا  ليصــل  امتــد 
بمســتوى  النهــوض  علــى  والقطاعــات 
العمــل الجماعــي واالجتماعــي والتخفيــف 
اإلنســانية  المعانــاة  مــن  اإلمــكان  قــدر 
كورونــا،  فيــروس  جائحــة  أحدثتهــا  التــي 

تعمــل الــوزارة مــن خــال وحــدة المســؤولية االجتماعيــة علــى المســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة 
ــم  ــز قي ــي تعزي ــل ف ــاني المتمث ــل اإلنس ــع العم ــتدامة ودف ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــة إل الهادف
المســؤولية االجتماعيــة، وتســخير التقنيــة لخدمــة المجتمــع، وإيجــاد حلــول مبتكــرة لتحديــات 
الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، وضمــان الشــمول الرقمــي والرفــاه والوصــول المتســاوي إلــى 
الخدمــات األساســية والفــرص المتكافئــة لتمكين األشــخاص ذوي اإلعاقة من العيش باســتقالية 
والمشــاركة بشــكل كامــل فــي جميــع جوانــب الحيــاة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، كمــا 
ــة  ــم التنمي ــات دع ــر آلي ــلمين ، وتطوي ــة للمس ــة الديني ــة الرقمي ــراء التجرب ــي إث ــوزارة ف ــاهمت ال س

ــوزارة. ــتراتيجية لل ــات االس ــع التوجه ــات م ــك اآللي ــي تل ــة تماه ــتدامة، ومتابع المس

مبادرات المسؤولية 
االجتماعية

الوحــدة  مبــادرات  خــالل  مــن  ودعوتهــم 
المختلفــة إلــى االقتــراب مــن المجتمــع أكثــر 
ــول  ــاد حل ــراده وإيج ــن أف ــط بي ــق الرواب وتوثي
رقميــة مبتكــرة لمواجهــة تلــك التحديــات، 
إلــى جانــب تحفيزهــم للعمــل وبــذل المزيــد 
االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال  فــي 

واالســتدامة.
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تطبيــق »مهــارات« لدعــم األطفــال مــن 
التعلــم صعوبــات  ذوي 

يحتــاج األطفــال مــن ذوي صعوبــات التعلــم 
الهتمــام خــاص لتطويــر مهاراتهــم ورفــع 
قــدرات التعّلــم واالســتيعاب لديهــم، ومــن 
المهــم أن يتــم العنايــة بهــذه الفئــة، حيــث 
تصــل نســبة التالميــذ الذيــن يرتــادون برامــج 
صعوبــات التعلــم فــي المملكة إلــى )7%(.

 1,200
حالة

ألطفال تــم اختبارهــم وتقييمهم 
مــن خــالل التطبيق

مــع  بالتعــاون  الــوزارة،  عملــت  لذلــك 
ــر  ــى تطوي ــانية، عل ــد اإلنس ــة الولي مؤسس
لتســهيل  »مهــارات«  تطبيــق  وإطــالق 
النمــو  مســتوى  اكتشــاف  عمليــة 
اإلدراكــي، وصعوبــات التعلــم، ومؤشــرات 
وضعــف  االنتبــاه،  وتشــتت  الحركــة،  فــرط 
الذاكــرة عنــد األطفــال فــي المراحــل األولــى 
مــن عمــر الطفــل وخــالل مرحلــة الدراســة. 
فّعالــة  تقنّيــة  الحلــول  باســتخدام  وذلــك 
مدّعمــة بإرشــادات خبــراء ومختصيــن فــي 

األطفــال. مهــارات  تقييــم 
وقــد حقــق التطبيــق إقبــااًل ملحوظــًا منــذ 
إطالقــه، حيــث وصــل عــدد الحــاالت لألطفــال 
الذيــن أجــري اختبارهــم وتقييمهــم إلــى 

1,200 حالــة حتــى اآلن.
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مبادرة »منارة الحرمين«

الرئاســة  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  دّشــنت 
الحــرام  المســجد  لشــؤون  العامــة 
والمســجد النبــوي منصــة »منــارة الحرميــن« 
ــبكة  ــى ش ــة عل ــة منّص ــة، متضمن اإللكتروني
الهواتــف  ألجهــزة  وتطبيقــًا  اإلنترنــت 
والــدروس  الخطــب  تبــثُّ  والتــي  الذكيــة، 
والمحاضــرات مــن الحرميــن الشــريفين، بحيث 
تتيــح المنصــة للمســلمين فــي جميــع أنحــاء 
ومحاضــرات  دروس  إلــى  الوصــول  العالــم 
أهميــة  مــن  ويزيــد  الشــريفين.  الحرميــن 
وقيمــة هــذه المنّصــة مــا يشــهده العالــم 
مــن إجــراءات احترازيــة ضــد جائحــة فيــروس 
ــن  ــى الحرمي ــول إل ــح الوص ــث أصب ــا، حي كورون
فيهــا  ممــا  واالســتفادة  الشــريفين 
فــي  أمــرًا  قّيمــة  ومحاضــرات  دروس  مــن 
بالــغ الصعوبــة لمــن هــم خــارج المملكــة. 
توســيع  المنصــة  هــذه  عــن  ســينتج  كمــا 
نطــاق االســتفادة مــن الخطــب والــدروس 
المهتميــن  إلــى  لتصــل  والمحاضــرات 
ــكان.  ــي كل م ــرعي ف ــم الش ــي العل وطالب
كمــا تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن الجهــود 
الســاعية إلــى التحــّول الرقمــي للخدمــات 
المقّدمــة فــي ســياق الحرميــن الشــريفين، 
الحرميــن  رســائل  إيصــال  يدعــم  بمــا 
الشــريفين العلميــة والدعويــة واإلرشــادية 
والتثقيفيــة، ويعــزز مــن الفائــدة المتحققــة 
مــن النتــاج العلمــي الشــرعي الثــري الــذي 

يصــدر عــن الحرميــن الشــريفين. 

مايــو  شــهر  فــي  المنصــة  إطــالق  ومنــذ 
ــأكثر  ــة بـ ــراء المنص ــم إث ــام 2020، ت ــن ع م
مــن660 فيديــو لخطــب ودروس مقّدمــة 
ــث،  ــاعة ب ــع 1,550 س ــرًا، بواق ــن 71 محاض م
للمحتــوى  ترجمــات  توفيــر  إلــى  إضافــة 
إلــى عــدة  بثــه علــى المنصــة  الــذي يتــم 
واألوردو  اإلنجليزيــة  اللغــة  شــملت  لغــات، 
والفرنســية والفارســية والماليويــة بواقــع 
خطــب  المنّصــة  بّثــت  كمــا  ترجمــة.   284
الجمعــة وخطبتــي العيــد وخطبــة عرفــة مــن 
الترجمــة  إتاحــة  مــع  الشــريفين،  الحرميــن 
المنصــة  القــت  وقــد  لغــات.  بعــدة  الفــورة 
إقبــااًل واســعًا، حيــث وصــل عــدد زوار المنصــة 

منــذ إطالقهــا إلــى 3,5 مليــون زيــارة.

 660
فيديو

تم نشرها على المنصة

1,550
ساعة بث

تم بثها عبر المنصة

 71
محاضر

قاموا ببث الخطب والدروس عبر المنصة

 3,5
مليون

عدد زوار المنصة

10 | مبادرات المسؤولية االجتماعية

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 156



المشاركة في مبادرة »فسيلة«

»فســيلة«  مبــادرة  فــي  الــوزارة  شــاركت 
الخيريــة  وريــف  مؤسســة  مــن  المقدمــة 
فيصــل  الملــك  لمستشــفى  التابعــة 
والتــي  األبحــاث،  ومركــز  التخصصــي 
األطفــال  وتعلــم  تعليــم  تســتهدف 
داخــل  طويلــة  لفتــرات  المنوميــن 
برامــج  منظومــة  وتقديــم  المستشــفى 
واالجتماعــي  النفســي  الجانــب  لتعزيــز 
لديهــم. وتمّثلــت مســاهمة الــوزارة فــي 
األطفــال  لتمكيــن  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
تعليمهــم  إلكمــال  بالســرطان  المصابيــن 
مــن خــالل التعليــم عــن بعــد، وتزويدهــم 
بكافــة المعــدات المطلوبــة مــن خــالل توزيع 
األطفــال  علــى  آلــي  حاســب  جهــاز   50
البيانــات  بشــرائح  وتزويدهــم  المصابيــن، 
لوســائل  الوصــول  مــن  تمّكنهــم  التــي 
تعليمهــم  الســتمرار  بعــد  عــن  التعليــم 
الحيــاة لديهــم. وتطويــر وتعزيــز مهــارات 

 50
طفل

مــن المصابيــن بالســرطان تــم 
تزويدهــم بأجهــزة حاســب آلــي 

ــة محمول
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التحديات 
11والتوصيات



التحديات 
والتوصيات

التوصياتالتحديات

التأخــر فــي تعديــل النظام الخاص بالشــركات واالســتثمار 
وتســجيل  الجــريء  باالســتثمار  المتعلقــة  والمــواد 
الشــركات  نمــو  طبيعــة  تدعــم  ال  الناشــئة  الشــركات 
واســتعادة  والتخــارج  التســييل  وحقــوق  الرياديــة 

االســتثمارات.

حــث وزارة التجــارة واالســتثمار باإلســراع بتعديــل النظــام 
المتعلقــة  والمــواد  واالســتثمار  بالشــركات  الخــاص 
باالســتثمار الجــريء وتســجيل الشــركات الناشــئة بمــا 
ــًا  ــا دولي ــول به ــجيل المعم ــات التس ــع متطلب ــق م يتواف

للشــركات الناشــئة وبمــا يعالــج التحديــات أدنــاه:

بالنســبة 	  باألســهم  االســتثمار  خيــارات  إتاحــة 
المشــاركة  وحــق  التســييل  وحــق  والتناســب 
وآليــات  للتحويــل  والقابلــة  الممتــازة  واألســهم 
والجهــد. الوقــت  نظيــر  للشــركاء  حصــص  اســتحقاق 

حــاالت 	  فــي  المســتثمرين  اســتثمارات  اســتعادة 
التخــارج.

ــة لنشــر البنيــة  حجــم التكاليــف الماليــة الكبيــرة المطلوب
التحتيــة الرقميــة ممــا يســبب بتباطــؤ التحــول الرقمــي 

ــي. ــي عالم ــور رقم ــح مح ــة لتصب ــن المملك وتمكي

عبــر  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  تحفيــز 
ــة  ــات البني ــة مكون ــر كاف ــن تطوي ــن م ــة تمك ــزم تحفيزي ح

الرقميــة. التحتيــة 
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التوصياتالتحديات

القطــاع  الحديثــة وخصوصــًا فــي  التقنيــات  تبنــي  بــطء 
العــام.

تســريع تبنــي التقنيــات الحديثــة عبــر المشــاركة فــي بنــاء 
نمــاذج العمــل وخصوصــًا تقنيــات الجيــل الخامــس وإنترنــت 

األشياء.

والخدمــات  الرقمــي  المحتــوى  توطيــن  عــن  العــزوف 
الســحابية.

ــة  ــهيالت إجرائي ــم تس ــر تقدي ــوى عب ــب المحت ــريع جل تس
لخدمــة  التوســع  خطــط  مقابــل  للشــركات  وتمويليــة 
بالمنطقــة. المجــاورة  واألســواق  الســعودي  الســوق 

ــات  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاريع االتص ــذ مش ــف تنفي ضع
فــي الجهــات الحكوميــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 

.)PPP( مــن خــالل نمــاذج المشــاركة بالدخــل

ــز  ــع المرك ــيق م ــة التنس ــة الرقمي ــة الحكوم ــى هيئ تتول
االقتصــاد  ووزارة  الماليــة  ووزارة  للتخصيــص  الوطنــي 
لتنفيــذ  ومؤشــرات  ومعاييــر  إطــار  وضــع  والتخطيــط 
ــات  ــي الجه ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاريع االتص مش
خــالل  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع  بالشــراكة  الحكوميــة 
المشــاريع  هــذه  طــرح  يتــم  أن  علــى   )PPP( نمــاذج 
للمنافســة العامــة لكــي يتــم التنافــس عليهــا مــن قبــل 
شــركات القطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي بشــكل عادل 

وعلــى أن يتضمــن العمــل حوكمــة لألعمــال القائمــة.
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التوصياتالتحديات

غيــاب المناطــق والتجمعــات التقنيــة المتخصصــة فــي 
تنميــة وتوطيــن التقنيــة وجــذب االســتثمارات المحليــة 

واألجنبيــة.

التسريع باعتماد لجنة المناطق والتجمعات التقنية
التســريع باعتمــاد المنطقــة الخاصــة للحوســبة الســحابية 

والمعلوماتية.

حــث الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لتســهيل المعاملــة المعاملة الضريبية لمنصات االقتصاد التشاركي.
لمنصــات  األعمــال  نمــاذج  مــع  يتناســب  بمــا  الضريبيــة 

التشــاركي. االقتصــاد 

احتــكار البيانــات الحكوميــة ممــا يؤثــر على نمو الشــركات 
المتوســطة والصغيــرة والمنافســة العادلــة التــي تؤثــر 

علــى نمــو الســوق.

حــث مكتــب البيانــات الوطنــي للعمــل مــع هيئــة الحكومــة 
الرقميــة ووحــدة التحــول الرقمــي لوضــع وتطبيــق إطــار 
حوكمــة وطنــي موحــد لتبــادل ومشــاركة البيانــات بيــن 
الجهــات الحكوميــة، والشــركات الحكوميــة، وشــركات 
احتــكار  عــدم  لضمــان  األعمــال،  ورواد  الخــاص  القطــاع 
نمــو  وضمــان  معينــة  حكوميــة  لشــركات  البيانــات 
نمــو  فــي  ومســاهمته  الخــاص  القطــاع  واســتدامة 

المعلومــات. وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
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التوصياتالتحديات

اعتمــاد بعــض الجهــات الحكوميــة علــى مراكــز تطويــر 
األنظمــة  تطويــر  لخدمــات  المملكــة-  –خــارج  أجنبيــة 
والبرمجيــات والتطبيقــات ممــا يشــكل خطــر علــى أمــن 
البيانــات والمعلومــات، وتقليــل فــرص التوظيــف ألبنــاء 

الوطــن فــي هــذا المجــال.

الحكوميــة  الجهــات  إللــزام  الالزمــة  التنظيمــات  وضــع 
والبرمجيــات  واألنظمــة  التطبيقــات  وتشــغيل  بتطويــر 
مــن خــالل مراكــز داخــل المملكــة ممــا سيســاهم بحفــظ 
فــرص  وتوفيــر  المعلومــات  وأمــن  البيانــات  خصوصيــة 
وظيفيــة للكــوادر الوطنيــة ممــا سيســاهم فــي توطيــن 

التقنيــة وجــذب االســتثمارات داخــل المملكــة.

ــق  ــي المناط ــتثمار ف ــى االس ــاص عل ــاع الخ ــزوف القط ع
الوظائــف  عــدد  علــى  اثــر  ممــا  بالمملكــة  المختلفــة 

المناطــق. تلــك  التوطيــن فــي  ونســب 

الخــاص  القطــاع  تحفيــز  إلــى  تهــدف  مبــادرات  دعــم 
ــم  ــاق أعماله ــع نط ــة لتوس ــركات التقني ــد الش وبالتحدي
إلــى المناطــق األقــل حظــًا مــن ناحيــة الفــرص الوظيفيــة 
واألعمــال وارتفــاع نســبة البطالــة بهــدف توطيــن التقنية 
محليــًا وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مناطقيــة ورفــع الناتــج 
المحلــي الغيــر نفطــي باإلضافــة إلــى رفــع المحتــوى 

المحلــي .

تأثيــر جائحــة كورونــا والتــزام الحجــر المنزلــي علــى تقــدم 
ــص  ــا يخ ــتهدفات فيم ــض المس ــق بع ــاريع وتحقي المش

برامــج الوعــي الرقمــي والتدريــب.

علــى  لالعتمــاد  تقنيــة  تحتيــة  بنيــة  فــي  االســتثمار 
تقديــم الــدورات التدريبيــة وبرامــج رفــع الوعــي الرقمــي 
عــن بعــد ممــا سيســاهم فــي رفــع المهــارات الرقميــة 
الرقميــة  الشــمولية  مفهــوم  وتعزيــز  للمواطنيــن 
أحدثتهــا  التــي  االجتماعيــة  المتغيــرات  مــع  لتتواكــب 

الجائحــة.
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12المالحق



 ملحق )أ(

الشؤون المالية واإلدارية
الميزانية

المصروفات

المصروفات

االعتماد األصليأبواب الميزانية
االعتماد بعد التعزيز/التخفيضالمناقات

التعديل
النسبةالوفرالمنصرف

االضافةالحذفلهمنه

%262,898,00011,480,000850,00035,545,017.4035,500,000252,222,982.60232,766,077.3219,456,905.2892.29تعويضات العاملين

استخدام السلع 

والخدمات
1,867,123,070229,463,940234,606,707436,684,601.751,582,601,843.293,018,183,078.542,756,501,292.00261,681,786.5491.33%

%0226,437,674429,648,874429,626,926.5321,947.4799.99 193,287,00014,659,40024,583,600مصروفات أخرى

%064,029,000519,772,0815,665,805.0815,598,144.8767,660.2199.57 83,612,0004,436,967األصول غير المالية

%2,406,920,070.00260,040,307.00260,040,307.00536,258,619.151,845,059,289.373,715,720,740.223,434,492,440.723,434,492,440.7292.43اإلجمالي
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المصروفات

االعتماد األصليأبواب الميزانية
االعتماد بعد التعزيز/التخفيضالمناقات

التعديل
النسبةالوفرالمنصرف

االضافةالحذفلهمنه

%262,898,00011,480,000850,00035,545,017.4035,500,000252,222,982.60232,766,077.3219,456,905.2892.29تعويضات العاملين

استخدام السلع 

والخدمات
1,867,123,070229,463,940234,606,707436,684,601.751,582,601,843.293,018,183,078.542,756,501,292.00261,681,786.5491.33%

%0226,437,674429,648,874429,626,926.5321,947.4799.99 193,287,00014,659,40024,583,600مصروفات أخرى

%064,029,000519,772,0815,665,805.0815,598,144.8767,660.2199.57 83,612,0004,436,967األصول غير المالية

%2,406,920,070.00260,040,307.00260,040,307.00536,258,619.151,845,059,289.373,715,720,740.223,434,492,440.723,434,492,440.7292.43اإلجمالي
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 ملحق )أ(

الشؤون المالية واإلدارية يتبع
الميزانية

اإليرادات

اإليرادات

الفرقإيراد فعليإيراد تقديرينوع اإليراد

058,200.0058,200.00إيجارات وأقساط المساكن

0106,500.00106,500.00بيع الوثائق واألنظمة

000مبيعات أخرى

المبالغ المستردة من مصروفات 
السنوات السابقة

043,473.8843,473.88

01,758,519.721,758,519.72الجزاءات والغرامات

اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في 
مكان آخر

0311.35311.35

1,967,004.951,967,004.95اإلجمالي
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الموارد البشرية

التصنيف الوظيفي

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في نهاية 

السنة 

المالية 

السابقة 

2019

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في  السنة 

المالية 

الحالية 

2020

التغيير 

في عدد 

الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة في نهاية 

السنة المالية الحالية 2019

الوظائف الشاغرة 

في نهاية السنة 

المالية الحالية 

2020

غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

أ	 الباب األول

1	 الموظفين الرسميين

273284111591500113إداريون

00011001أخصائيون

545401850031مهنيون

52520015-4843مهنيون مساعدون وفنيون

61500014-3630كتبة

44021001عمال مهرة 

979707510020عمال عاديون

51251202952500195مجموع الباب األول

ب	 الباب الثالث

1	 بند التشغيل

1111090000إداريون

26260220000مهنيون مساعدون وفنيون

22000000كتبة

39390310000مجموع بند التشغيل

169التقرير السنوي 2020



الموارد البشرية

التصنيف الوظيفي

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في نهاية 

السنة 

المالية 

السابقة 

2019

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في  

السنة 

المالية 

الحالية 

2020

التغيير 

في عدد 

الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة في نهاية 

السنة المالية الحالية 2019

الوظائف 

الشاغرة في 

نهاية السنة 

المالية الحالية 

2020

غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

2 	برامج الوزارة األربعة

68680446007خبراء ومستشارون

0008715005إداريون

2662660106240041أخصائيون

55030000سكرتارية

3393390240450053مجموع برامج الوزارة األربعة

3 	الكفاءات المتميزة

22010001خبراء ومستشارون

22010001مجموع الكفاءات المتميزة

4	 الوكاء

44040001خبراء ومستشارون

44040001مجموع الوكاء

12 | المالحق

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 170



التصنيف الوظيفي

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في نهاية 

السنة 

المالية 

السابقة 

2019

إجمالي 

الوظائف 

المتوفرة 

في  السنة 

المالية 

الحالية 

2020

التغيير 

في عدد 

الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة في نهاية 

السنة المالية الحالية 2019

الوظائف الشاغرة 

في نهاية السنة 

المالية الحالية 

2020

غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

5	 مكتب تحقيق الرؤية

11050000خبراء ومستشارون

00000001إداريون

15150137002أخصائيون

22012000سكرتارية

18180199003مجموع مكتب تحقيق الرؤية

4024020295540058مجموع الباب الثالث

91491405907900253مجموع القوى البشرية بالوزارة
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                     mcitgovsa mcit.gov.sa

وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  علــى  المشــرفة  الجهــة  هــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 
المعلومــات والبريــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمســؤولة عنــه. حيــث صــدر قــرار مجلــس 
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  تنظيــم  بإعــادة  والقاضــي  1424/5/21ه،  وتاريــخ   )133( رقــم  الــوزراء 
المعلومــات بمــا يتناســب مــع المهــام الموكلــة إليهــا حيــال اإلشــراف علــى تنميــة قطــاع االتصاالت 
وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة، باإلضافــة إلــى توّلــي الــوزارة اإلشــراف علــى قطــاع البريــد 
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )403( وتاريــخ 1440/7/12هـــ. كمــا أســندت للــوزارة قيــادة 

التحــول الرقمــي بموجــب األمــر الملكــي رقــم )59028( وتاريــخ 1439/11/18هـــ.

وتتضمن اختصاصات ومهام الوزارة المسندة لها اآلتي:

االســـتـــراتيجية 	  الخــــطــــــط  وضــــــــــــع 
األنظمــة  ومشــاريع  والسياســات 
االتصــاالت  قطــاع  لتطويــر  واللوائــح 
وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي 

المملكــة. فــي 

ووضــع 	  البريــد،  قطــاع  علــى  اإلشــراف 
سياســاته العامــة وخططــه التطويرية، 
واقتــراح مشــاريع أنظمتــه وتعديالتها، 
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فيمــا 
إلــى  المقدمــة  بالخدمــات  يتعلــق 
الجهــات الحكوميــة، وتمثيــل المملكــة 
واإلقليميــة  المحليــة  الهيئــات  فــي 
ــة  ــد، ومتابع ــاع البري ــي قط ــة ف والدولي
التزامــات المملكــة فــي هــذا الشــأن. 

 ملحق )ب(
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واألســس  القواعــد  علــى  والتصديــق 
بالخدمــة  المتعلقــة  والشــروط 
الشــامل  الشــاملة وحــق االســتخدام 
التــي تقترحهــا الهيئــة هيئــة االتصــاالت 

المعلومــات. وتقنيــة 

التنفيذيــة 	  والبرامــج  اآلليــات  وضــع 
لتســريع نشــر خدمــات النطــاق العريــض 
الســلكية والالســلكية وضمــان تنفيــذ 
بصــورة  لهــا  الالزمــة  التحتيــة  البنيــة 
ــع  ــة جمي ــل تغطي ــا يكف ــدًا، بم ــة ج عاجل
مناطــق المملكــة بالنطــاق العريــض قــدر 
الوطنيــة  الشــركات  وتحفيــز  اإلمــكان، 
والعالميــة للمشــاركة فــي المشــاريع 
وإدارة  العريــض  بالنطــاق  العالقــة  ذات 
صنــدوق لتحفيــز نشــر النطــاق العريــض 

والالســلكي. الســلكي 

التنفيذيــة 	  والبرامــج  اآلليــات  وضــع 
ــر القــدرات الرقميــة فــي  لتســريع تطوي
الرقمــي،  الوعــي  ورفــع  المملكــة 
الرقميــة  القــدرات  ذلــك  ويشــمل 
العامــة والمتخصصــة مــع التركيــز علــى 
مــع  يتناســب  بمــا  الناشــئة،  التقنيــات 

المختلفــة. القطــاع  احتياجــات 

ــاء 	  ــة لبن ــج التنفيذي ــات والبرام ــع اآللي وض
بمســتوى  المعلومــات  تقنيــة  قطــاع 
المحتــوى  ينمــي  تنافســي  عالمــي 
التقنــي ويحقــق االســتدامة  المحلــي 
علــى  واالبتــكار  والريــادة  االقتصاديــة 

والعالمــي. اإلقليمــي  المســتوى 

وتشــجيع 	  لتحفيــز  اآلليــات  وضــع 
قطــاع  فــي  واالبتــكار  االســتثمار 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

ــذب  ــعي لج ــة، والس ــات الرقمي والصناع
والشــركات  األجنبيــة  االســتثمارات 
االتصــاالت  فــي  الرائــدة  العالميــة 
المملكــة،  إلــى  المعلومــات  وتقنيــة 
المحليــة  التقنيــة  الشــركات  ودعــم 
والمتوســطة  والصغيــرة  الناشــئة 
قدراتهــا  بنــاء  فــي  ومســاعدتها 
العالميــة  األســواق  إلــى  للوصــول 
المختصــة. الجهــات  مــع  بالتنســيق 

اإلشــراف علــى تطبيــق أحــكام نظــام 	 
التعامــالت اإللكترونيــة ووضــع المعايير 
اإلسترشــادية  والتعاقديــة  التقنيــة 
لألجهــزة الحكوميــة لالســتفادة منهــا 
ذات  المشــاريع  لتنفيــذ  التعاقــد  عنــد 

الرقميــة. بالحكومــة  الصلــة 

المتعلقــة 	  المهــام  علــى  اإلشــراف 
الرقمــي  التصديــق  شــهادات  بإصــدار 

وإدارتهــا.

ــاالت 	  ــال االتص ــي مج ــات ف ــراء الدراس إج
وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي.

الحكوميــة 	  الجهــات  مــع  التنســيق 
األخــرى  والجهــات  الخــاص  والقطــاع 
الشــراكات  وتشــكيل  العالقــة  ذات 
االتصــاالت  يخــص  فيمــا  االســتراتيجية 
الرقمــي. والتحــول  المعلومــات  وتقنيــة 

تمثيــل المملكــة فــي الهيئــات المحليــة 	 
قطــاع  فــي  والدوليــة  واإلقليميــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وقطــاع 

ــد. البري

الملحــق  انظــر  المعلومــات،  مــن   وللمزيــد 
)ج/ الخارطة التنظيمية المقترحة للوزارة(.
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األمــر  علــى  بنــاء  أنشــئ  امتيــاز  مركــز  هــي  الرقمــي  التحــول  وحــدة 
الملكــي رقــم )49584( وتاريــخ 1439/10/29ه، وتهــدف الوحــدة إلــى 
تســريع عمليــة التحــول الرقمــي فــي المملكــة تحقيقــًا ألهــداف رؤيــة 
2030 عبــر التعــاون المشــترك مــع القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل 
ــًا  ــورة رقمي ــدول المتط ــاف ال ــي مص ــون ف ــة لتك ــة المملك ــاء بمكان االرتق
والمســاهمة فــي تنميــة اقتصاديــة مســتدامة تعتمــد علــى تعزيــز قيــم 

ومفاهيــم االبتــكار واالســتثمار فــي المواهــب الشــابة.

وتتولى وحدة التحول الرقمي المهام التالية:

وطنيــة 	  اســتراتيجية  مشــروع  إعــداد 
الرقمــي. للتحــول 

تطويــر سياســات التحــول الرقمــي مــن 	 
تنفيــذ  وآليــة  إطــار عمــل  تنفيــذ  خــالل 

موحــدة شــاملة. 

التشــريعات 	  لتفعيــل  يلــزم  مــا  اتخــاذ 
الرقمــي. للتحــول  الالزمــة 

والتأكــد 	  الرقميــة  الحوكمــة  تفعيــل 
االســتراتيجيات  مــع  مواءمتهــا  مــن 

الوطنيــة. واألولويــات 

لتفعيــل 	  الالزمــة  األولويــات  تحديــد 
الدعــم  وتحديــد  الرقمــي  التحــول 
الــالزم لضمــان ســرعة تحقيــق الغايــات 

. المرجــوة.

بالتحــول 	  المتعلقــة  المبــادرات  اعتمــاد 
الرقمــي والتمويــل الــالزم لهــا.

التحــول 	  عــن  الدوريــة  التقاريــر  إعــداد 
. قمــي لر ا
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مراجعــة وتقويــم البرامــج ذات العالقــة 	 
بالتحــول الرقمــي المعمــول بهــا حاليــَا، 
االســتفادة  إمكانيــة  مــدى  لتحديــد 
العمــل  إطــار  منظومــة  ضمــن  منهــا 

الموحــد.

مراجعــة وتقويــم جميــع الخطــط ذات 	 
المعمــول  الرقمــي  بالتحــول  العالقــة 
ــا  ــة وغيره ــج التنفيذي ــَا والبرام ــا حالي به
العالقــة  ذات  الفرعيــة  الخطــط  مــن 

الرقمــي. بالتحــول 

تحــول 	  تواجــه  التــي  التحديــات  حصــر 
ومجتمــع  اقتصــاد  إلــى  المملكــة 
الالزمــة  االقتراحــات  وتقديــم  رقمــي 
لمواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن 

العالميــة. الممارســات  أفضــل 

البنيــة 	  لتطويــر  مقترحــات  تقديــم 
بالتحــول  المتعلقــة  التشــريعية 
الرقمــي، بمــا يكفــل رفــع كفــاءة جهــود 

وجودتهــا. الرقمــي  التحــول 

وتنفيــذ 	  وتطويــر  لتســريع  آليــة  وضــع 
مبــادرات فــي شــأن توســعة خدمــات 
النطــاق العريــض وضمــان أن يتــم تنفيــذ 
البنيــة التحتيــة االزمــة بمــا يكفــل تغطية 

ــة. ــق المملك ــع مناط جمي

االســتفادة 	  تحقيــق  علــى  العمــل 
واســتثمارات  أصــول  مــن  المثلــى 
تكــرار  وتفــادي  الرقميــة  المنظومــة 

. يع ر لمشــا ا

والتعاقديــة 	  التقنيــة  المعاييــر  وضــع 
العامــة  لألجهــزة  االسترشــادية 

منهــا. لالســتفادة 

ــن 	  ــة م ــات الرقمي ــر الخدم ــريع تطوي تس
ــك. ــبة لذل ــار مناس ــة اختب ــالل آلي خ

تطويــر منظومــة تســاعد علــى عمليــات 	 
تخصيــص الخدمــات الرقمية.

تطويــر 	  فــي  لإلســراع  آليــة  اقتــراح 
المملكــة. فــي  الرقميــة  القــدرات 

الالزمــة 	  والمؤشــرات  المعاييــر  وضــع 
الرقمــي. التحــول  لقيــاس 
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علــى  بنــاء  )يّســر(ـ  الحكوميــة  اإللكترونيــة  التعامــات  برنامــج  أنشــئ 
األمــر الســامي الكريــم رقــم )7/ب/33181( وتاريــخ 1424/07/10هـــ 
ــات  ــات والمعام ــم الخدم ــة لتقدي ــع خط ــق بوض ــا يتعل ــة م ــي بإحال القاض
وزارة  إلــى  لتنفيذهــا،  الازمــة  المــوارد  وتوفيــر  إلكترونيــًا،  الحكوميــة 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. ويقــوم البرنامــج بــدور الممّكــن والمحفــز 
لتطبيــق التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة، ويقلــل المركزيــة فــي تطبيق 
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة بأكبــر قــدر ممكــن، مــع وضــع الحــد 

األدنــى مــن التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة.

وتتمثل أبرز مهام البرنامج فيما يلي:

رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.	 

زيــادة عائــدات االســتثمار مــن اإلنفــاق 	 
الحكومــي علــى تقنيــة المعلومــات.

تقديــم خدمــات أفضــل لألفــراد وقطــاع 	 
األعمــال وبشــكل أيســر.

بدقــة 	  المطلوبــة  المعلومــات  توفيــر 
المناســب. الوقــت  فــي  عاليــة 

ربــط الجهــات الحكوميــة مــع بعضهــا 	 
البعــض مــن خــالل عــدد مــن األنظمــة 
التكامــل  تحقــق  التــي  والمنصــات 
والبيانــات  الحكوميــة  التعامــالت  فــي 

. كة لمشــتر ا

تطويــر منّصــات مشــتركة لربــط الخدمات 	 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  المقّدمــة 

وتحقيــق التكامــل فيمــا بينهــا.
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عبــد  الملــك  بمدينــة  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي  المركــز  إنشــاء  تــم 
العزيــز للعلــوم والتقنيــة بنــاء علــى األمــر الســامي رقــم )7/ب/9378(، 
وتاريــخ 1422/05/17هـــ. وتــم تحديــد صاحياتــه ومهامــه وفقــًا لنظــام 
التعامــات اإللكترونيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( وتاريــخ 
3/8/ 1428ه ليكــون المركــز تابعــًا لوزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات.

رؤية المركز

رسالة المركز

قطاع تصديق رقمي:

رائد محليًا

ومعترف به دوليًا

يحقق مستهدفات التحول الرقمي

حوكمــة قطــاع التصديــق الرقمــي على المســتوى الوطنــي وتطويره 
)الحكومــة  المملكــة  فــي  الرقمــي  التحــول  مســتهدفات  لدعــم 
الرقميــة واالقتصــاد الرقمــي( عبــر ضمــان إجــراء جميــع أنــواع التعامالت 

اإللكترونيــة بموثوقيــة عاليــة وإضفــاء الحجيــة القانونيــة لهــا.
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ــًا  ــا منظم ــا، بوصفه ــات واختصاصاته ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــام هيئ ــة مه ــم الهيئ ــدد تنظي ويح
ــا: ــرز مهامه ــن أب ــي واإلداري.  وم ــتقالل المال ــة، وباالس ــخصية االعتباري ــع بالش ــاع يتمت للقط

هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات والبريــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويحــدد كٌا مــن نظــام االتصــاالت الصــادر 
بالقــرار  الصــادرة  التنفيذيــة  والئحتــه  1422/3/12هـــ  وتاريــخ  )م/12(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
الــوزاري رقــم )11( وتاريــخ 1423/5/17هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )403( وتاريــخ 1440/7/12هـــ 

ــد. ــات والبري ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــم قط ــاص بتنظي ــي الخ ــار القانون اإلط

وتقنيــة 	  االتصــاالت  قطــاع  تنظيــم 
. ت مــا لمعلو ا

القيام باالختصاصات التنظيمية 	 
والرقابية لقطاع البريد.

رصــد ومتابعــة واالســتفادة مــن التطــور 	 
فــي تقنيــات وخدمــات قطــاع االتصاالت 

وتقنيــة المعلومــات.
فــي 	  لالســتثمار  محفــزة  بيئــة  تهيئــة 

قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
فــي المملكــة.

مصالــح 	  حمايــة  علــى  العمــل 
بخدمــات  المتعلقــة  المســتخدمين 
االتصــاالت العامــة واإلنترنــت ومراقبــة 
بتقديــم  لهــا  المرخــص  الجهــات  أداء 
مثــل هــذه الخدمــات، واتخــاذ اإلجــراءات 
التــي مــن شــأنها إلــزام تلــك الجهــات 

التراخيــص. بشــروط  بالتقيــد 

خدمــات 	  فــي  االســتثمار  تشــجيع 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
وأجهزتهــا، وتشــجيع تقديــم الخدمــات 
الموثــوق بهــا بأســعار مناســبة وبجوده 
المملكــة،  مناطــق  جميــع  فــي  جيــدة 
ــوق  ــن حق ــي تضم ــراءات الت ــاذ اإلج واتخ
المســتثمرين فــي خدمــات االتصــاالت 

المعلومــات. وتقنيــة 
التــي 	  واإلجــراءات  السياســات  تنفيــذ 

ــوق  ــي س ــية ف ــة التنافس ــن حماي تضم
خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

والبريــد.
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شــهدت مؤسســة البريــد الســعودي مراحــل تطــور متاحقــة خــال مســيرتها، ابتــداًء 
مــن إنشــاء أول مديريــة للبــرق والبريــد والهاتــف فــي مكــة المكرمــة فــي عــام 1345هـ 
ــة وزارة  ــمى »وكال ــت مس ــات تح ــوزارة المواص ــا ل ــم نقله ــن ث ــق 1926م، وم المواف
المواصــات للشــئون الســلكية والاســلكية والبريديــة« فــي عــام 1372هـــ الموافــق 
1953م، ووصــواًل إلــى تحويلهــا إلــى مؤسســة عامــة تحــت مســمى مؤسســة البريــد 
الــوزراء رقــم )78/ف( وتاريــخ 1433/3/29هـــ  بنــاًء علــى قــرار مجلــس  الســعودي 

القاضــي بتحويــل مرفــق البريــد إلــى مؤسســة عامــة.

منهــا،  المأمولــة  التطلعــات  ولتحقيــق 
طموحــة  خطــة  المؤسســة  اعتمــدت 
ترتكــز علــى بنــاء منظومــة مــن الشــبكات 
ــن  ــة العناوی ــیس منظوم ــددة، وتأس المتع
مــن  حزمــة  وتقدیــم  الموحــدة،  الوطنیــة 
بمــا  التقلیدیــة  غیــر  البریدیــة  الخدمــات 
یمكــن مــن تقدیــم الخدمــات اللوجســتیة، 
اإللكترونیــة  الحكومــة  برامــج  وتمكیــن 
وتطبیقــات التجــارة اإللكترونيــة مــن خــالل 
المؤسســات  مــع  الشــراكات  تعظیــم 
فــي القطاعیــن العــام والخــاص، وتطویــر 
وتیســیر  اإللكترونیــة  الحكومــة  تعامــالت 
ــت  ــث أطلق ــة، حی ــارة اإللكترونی ــادالت التج تب
مثــل  الجدیــدة  الخدمــات  مــن  العدیــد 
)مكانــي(  ومنصــة  اإللكترونــي  التســوق 

ــي(  ــي )جامع ــة وخدمت ــات الریاضی ــر المباری ــع تذاك لبی
و)مریــح(، إلــى جانــب تطویــر عمــل الخدمــات البریدیــة 
المعروفــة مثــل بریــد الرســائل والطــرود والبریــد العاجل.
إلــى  البریــد الســعودي تحــواًل  وتشــهد مؤسســة 
العمــل اإللكترونــي الحدیــث بهــدف رفــع مســتوى 
الجــودة وتســریعها عبــر التقنیــات البریدیــة المتقدمــة 
تفاعلیــة،  بریدیــة  خدمــات  فــي  عمالئهــا  وإشــراك 
متابعــة  مــن  عمیــل  كل  تمكیــن  خاللهــا  مــن  یتــم 
اإلرســالیات البریدیــة عبــر الموقــع اإللكترونــي، وترتكــز 
علــى تطویــر التقنیــات البریدیــة، وتوظیــف مشــاریع 
الربــط الشــبكي فــي كافــة أنحــاء المملكــة، وتوســیع 
عملیــات الفــرز اآللــي فــي كافــة المواقــع لرفــع معدل 

ــد ــالء البری ــة عم ــد خدم ــرعة عن ــودة والس الج
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تعنــى منظومــة التحــول الرقمــي 
المعنيــة  الجهــات  بيــن  بالتعــاون 
وأصحــاب المصلحــة فــي القطاعــات 
المختلفــة لدعــم وتمكيــن تحــّول 
ــن  ــة م ــات المقّدم ــال والخدم األعم
الطــرق واألســاليب التقليديــة إلــى 
طــرق وأســاليب قائمــة علــى نماذج 
رقميــة مبتكــرة ترفع من مســتوى 
جــودة وموثوقيــة وســرعة تنفيــذ 

ــات. ــال والخدم ــك األعم تل

بيــن  والتكامــل  الترابــط  يحقــق 
القطاعــات  وخدمــات  أعمــال 
المختلفــة ومــا تقّدمــه مــن أنظمــة 
فــإن  لــذا  ومنصــات.  وتطبيقــات 
منظومــة التحول الرقمي تشــتمل 
علــى  المشــرفة  الجهــات  علــى 
والجهــات  القطاعــات  مختلفــة 

الرقمــي. للتحــول  الداعمــة 

 ملحق )د(

منظومة التحول الرقمي
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منظومة التحول الرقمي

حوكمة التحول الرقمي

وتوجيــه  الرقمــي  التحــّول  جهــود  لدعــم 
األعمــال فــي هــذا الجانــب نحــو المســاهمة فــي 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات  تحقيــق 
وتاريــخ   )49584( رقــم  الملكــي  األمــر  صــدر 
الوطنيــة  اللجنــة  بتشــكيل  1438/10/29هـــ 
السياســات  رســم  لتتولــى  الرقمــي.  للتحــول 
الرقمــي،  بالتحــول  المتعلقــة  واالســتراتيجيات 
لتنفيذهــا،  الالزمــة  والبرامــج  الخطــط  ووضــع 

وتأسســت وحــدة التحــول الرقمــي بموجــب البنــد الرابــع مــن األمــر الملكــي رقــم )49584( وتاريــخ 
1438/10/29هـــ، بحيــث تكــون الوحــدة تحــت إشــراف رئيــس اللجنــة، ويعيــن بقــرار منــه رئيســًا تنفيذيــًا 

ــات. ــة المعلوم ــاالت وتقني ــا وزارة االتص ــون مقره ــا، ويك له
وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

اإلشراف على برنامج التحول الرقمي.

اعتمــاد التقاريــر الدوريــة عــن التحــول الرقمــي 
التــي تعدهــا وحــدة التحــول الرقمــي.

إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.

والخطــط  الســنوية  العمــل  خطــة  اعتمــاد 
الرقمــي. التحــول  لبرنامــج  التشــغيلية 

اقتــراح مشــروعات األنظمــة المتعلقــة بالتحــول 
الرقمــي ورفعهــا بحســب اإلجــراءات المتبعــة.

01

03

05

02

04

ــا  ــك، كم ــة بذل ــادرات المتصل ــيق المب ــان تنس وضم
وتاريــخ   )59028( رقــم  الملكــي  األمــر  صــدر 
ــي  ــة معال ــة برئاس ــون اللجن 1439/11/18هـــ، لتك
ومعالــي  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر 
وزيــر الصحــة عضــوًا ونائبــًا للرئيــس، وعضويــة عــدد 
مــن أصحــاب المعالــي، والرئيــس التنفيــذي لوحدة 

للجنــة. وأمينــًا  عضــوًا  الرقمــي  التحــول 

183التقرير السنوي 2020



12 | المالحق

منظومة التحول الرقمي

معالي وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات )الرئيس(

معالي وزير الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

معالي وزير الصحة
)نائب الرئيس(

معالي وزير التعليم

معالي وزير  التجارة

معالي نائب وزير الداخلية 

معالي وزير  المالية

معالي وزير الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

معالي وزير الصناعة والثروة 
المعدنية

معالي محافظ الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني

رفع المخرجات والتوصيات	 
رفع التقارير الدورية	 

 اللجنة الوطنية للتحول الرقمي

وحدة التحول الرقمي

 الديوان الملكي

معالي رئيس الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

ممثل من مكتب إدارة البيانات 
الوطنية

- أمانة اللجنة
- خدمات التحول الرقمي

- رفع التقارير
- التصعيد

الرئيس التنفيذي لوحدة التحول 
الرقمي )األمين(

 تحديد مسؤوليات اللجنة  الوطنية 
ووحدة التحول الرقمي
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منظومة التحول الرقمي

إطار التحول الرقمي

يحــدد إطــار التحــول الرقمــي المهــام واألدوار والمســؤوليات التــي تقــوم بهــا الجهــات المعنيــة بالتحــول 
ــي  ــا يل ــا.  وفيم ــي فيه ــول الرقم ــريع التح ــا لتس ــز عليه ــيتم التركي ــي س ــة الت ــات القطاعي ــك األولوي وكذل

إيضــاح لمعالــم اإلطــار وشــرح لــه.

الرئيســية  الممكنــات  دعائــم  ترســية 
الرقمــي. للتحــول  االرتــكاز  وقاعــدة 

والتــنــظــيـــــــمات 	  الســــيــــاســــــــات 
والشــراكات: يتطلــب التحــول الرقمــي 
داعمــة  وأنظمــة  سياســات  وجــود 
واالنفتــاح  والمرونــة  بالحداثــة  تمتــاز 
مــع مراعــاة مصالــح األطــراف المختلفــة 
واألولوليــات الوطنيــة. وعــادة مــا تكــون 
متعــددة  الرقمــي  التحــول  تشــريعات 
قطاعــات،  عــدة  وتمــس  األطــراف 
وتحتــاج إلــى تنســيق عــال وتكامــل بيــن 
كافــة أصحــاب المصلحــة وهــذا يتطلــب 
الفائــدة للجميــع.  بنــاء شــراكات تحقــق 

تعتبــر 	  واعتمادهــا:  التقنيــة  توّفــر 
أجهــزة  مــن  التقنيــة  التجهيــزات 
الفاعلــة  األدوات  وبرمجيــات  ومعــدات 
لذلــك  الرقمــي،  التحــول  تحقيــق  فــي 
يتــم التحقــق مــن توافــر أحــدث التقنيــات 
الجهــات  كافــة  لــدى  تبنيهــا  وتحفيــز 

 . لمعنيــة ا

تشــّكل 	 01 الرقميــة:  التحتيــة  البنيــة 
البنيــة التحتيــة الرقميــة األســاس الــذي 
ــال  ــات واألعم ــع الخدم ــه جمي ــى علي تبن
التحتيــة  البنيــة  وتتضمــن  الرقميــة، 
وتقنيــة  االتصــاالت  خدمــات  الرقميــة 
المعلومــات كاإلنترنــت عالــي الســرعة 
الثابتــة  االتصــاالت  شــبكات  خــالل  مــن 
وغيرهــا  البيانــات،  ومراكــز  والمتنقلــة، 
والبرمجيــات  والمعــدات  األجهــزة  مــن 
الخدمــات. تلــك  لتقديــم  المســتخدمة 

الكــــــوادر 	  الرقــــميـــــة:  المـــواهـــــب 
مجــاالت  مختلــف  فــي  المتخصصــة 
هــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
المحــّرك األساســي للتحــول الرقمــي، 
المبــادرات  تنفيــذ  عبــئ  عليهــا  ويقــع 

للتحــول. الممكنــة  والمشــاريع 

يتطلــب 	  واالبتــكار:  والتطويــر  البحــث 
حلــول  إيجــاد  الرقمــي  التحــّول  نجــاح 
مــن  التحــّول  فــي  مبتكــرة  وأســاليب 
األعمــال التقليديــة إلــى أعمــال رقميــة 
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يحقــق  بمــا  الحكومــي  القطــاع  رقمنــة 
اإللكترونيــة  للتعامــات  الدعــم 
مــن  االســتفادة  وتحقيــق  الحكوميــة، 

الوطنيــة. البيانــات 

كافــة 	  تحويــل  الرقميــة:  الحكومــة 
والخدمــات  واإلجــراءات  المعامــالت 
وتنفيذهــا  طلبهــا  ليتــم  الحكوميــة 
والقنــوات  المنصــات  خــالل  مــن  رقميــًا 
تجربــة  علــى  التركيــز  مــع  الرقميــة 
بيــن  الكامــل  والتكامــل  المســتفيد 
يحقــق  بمــا  والمنصــات  األنظمــة 
المتكاملــة«. »الحكومــة  مفهــوم 

والــــذكاء 	  الـــوطـــنـــيــــة  البـــيـــانــــــات 
وقــود  هــي  البيانــات  االصطناعــي: 
العمــل  وينبغــي  الرقمــي  التحــول 
وشــموليتها  دقتهــا  ضمــان  علــى 
مــن  عليهــا  والمحافظــة  وســالمتها 
ولتعظيــم  األمنيــة.  المخاطــر  كافــة 
البيانــات فــإن تطبيــق  االســتفادة مــن 

تســريع التحــول الرقمــي مــن خــال 
فــي  الرقميــة  المنصــات  تطويــر 

األولويــة. ذات  القطاعــات 
الشــراكات  بنــاء  خــالل  مــن  وذلــك 
االســتراتيجية بيــن مختلــف الجهــات المعنية 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. ونشــر 
اســتخدام تلــك المنصــات مــن خــالل توعيــة 
ورفــع  المنصــات  تلــك  حــول  المســتفيدين 
اعتماديتهــم علــى اســتخدامها بــداًل عــن 
علــى  ذلــك  ويعتمــد  التقليديــة.  اإلجــراءات 
ومتاحــة،  دقيقــة  وطنيــة  بيانــات  توّفــر 
وخدمــات حكوميــة ذات مســتوى مرتفــع 

الرقمــي. التحــول  فــي  النضــج  مــن 

02

03

عاليــة األداء، لــذا فــإن االبتــكار والبحــث 
تعتبــر  األعمــال  وريــادة  والتطويــر 
عوامــل مهّمــة فــي تحقيــق التحــول 
الرقمــي بالشــكل المطلــوب مــن خــالل 
االســتفادة مــن االبتــكارات والمشــاريع 

والناشــئة. الرياديــة 

يســاعد  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
فــي تحليــل البيانــات واســتنباط األنمــاط 
التخــاذ  التوجهــات  علــى  والتعــرف 
سياســات  وتطويــر  ذكاء  أكثــر  قــرارات 
لكافــة  مالئمــة  أكثــر  واســتراتجييات 

الحكوميــة.  القطاعــات 
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لتكــون  قطاعــات   )7( تحديــد  تــم  وقــد 
تســريع  أعمــال  فــي  االولويــة  لهــا 
تلــك  ألهميــة  نظــرًا  الرقمــي  التحــّول 
القطاعــات واتســاع أثرهــا، وتشــمل تلــك 
والتعليــم  الرقميــة،  الصحــة  القطاعــات: 
والمــدن  اإللكترونيــة،  والتجــارة  الرقمــي، 
والخدمــات  والتعديــن  والصناعــة  الذكيــة، 

والثقافــة،  والعمــرة  والحــج  اللوجســتية، 
والســالمة. واألمــن 

ووحــدة  الرقمــي  التحــول  لجنــة  وتعمــل 
التعــاون  تحقيــق  علــى  الرقمــي  التحــول 
بتلــك  المعنيــة  الجهــات  بيــن  والتناســق 
أعمــال  إنجــاز  علــى  للعمــل  القطاعــات 
التحــّول الرقمــي فيهــا علــى أفضــل وجــه 
بمــا يحقــق النتائــج المرجــوة ويعــود بالفائــدة 

القطاعــات. تلــك  علــى 
وألن تحقيــق األمــن الرقمــي يعتبــر من أهم 
ــة  ــي وموثوقي ــول الرقم ــاح التح ــل نج عوام
محــورًا  الســيبراني  األمــن  يعتبــر  أعمالــه، 
التحــول  أساســيًا علــى كافــة مســتويات 

الرقمــي.
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«أن نصبح أمة رقمية رائدة ( من بين الـ 20 األوائل في2030 )
تطلق فرصة جديدة وتحسن حياة كل أفرادها»

وطن رقمياقتصاد رقميمجتمع رقمي

المواطن الرقمي والثقافة الرقمية

القطاعات ذات األولوية

ي*
سيبران

األمن ال

عن  الصحيـــة  الــــرعاية   •
بعد

الصـحــــية  الـــرعــــايــــة   •
المـترابطة

• نـمـط حـيـاة صـحـي

والمهـــارات  المناهـــج   •
الرقمية

• أنظمة التعليم الذكية 
والمرتبطة

المــــهارات  تحــــسين   •
والتـعــــلم  الــرقمــــــية 

مدى الحياة

• تجــارة ميــسـرة

الســـلس  الـتـقـديــــم   •
للخدمات

• الوصول إلى البيــــانات 
والمعلومات

• التنــــقــل الـــذكــي

• البيــئــة الـذكــية

• التصنيع الفعال

• الخدمات اللوجســـتية 
اإلمــــــداد  وسلســـلة 

السـلـسـة

• التـعـدين المستقبلي

• التحـــول الرقمي للحج 
والعمرة

• تجربة مــعززة

والسفــــر  الـــوعـــــي   •
السلس

• خدمات ميدانية

• األمن العمومي

الـجــــرائم  مـكــافــحــــة   •
السيبرانية

• الخدمات الرقمية

البيانات الوطنية والذكاء الصناعي

الحكومة الرقمية

السياسات 
واألنظمة 

والشراكات

توفر التقنية 
واعتمادها

البنية التحتية 
الرقمية

المواهب 
الرقمية

البحث والتطوير 
واالبتكار وريادة 

األعمال

عوامل التمكين/
المؤسسات الفاعلة

الرقمية

الصناعة والتعدينالمدن الذكيةالتجارة االلكترونيةالتعليم الرقميالصحة الرقمية
والخدمات اللوجستية

الحج والعمرة
األمن والسالمةوالثقافة

منظومة االتصاالت
وتقنية العلومات

* الهيئة الوطنية لألمن السيبراني هي الجهة المختصة باألمن السيبراني في المملكة، بموجب األمر الملكي رقم )6801( وتاريخ )1439/2/11ه(. 
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منظومة التحول الرقمي

دور منظومة االتصاالت وتقنية 
المعلومات في التحول الرقمي

هــام  دور  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  لمنظومــة 
المملكــة.  فــي  الرقمــي  التحــول  تمكيــن  فــي  ومحــوري 

وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  فتتولــى 
ــات  ــع السياس ــؤولية وض ــات مس المعلوم
الركائــز  تأســيس  وأيضــًا  واالســتراتيجات 
شــاملة  الرقمــي  للتحــول  االســتراتيجية 
التحيــة  والبنيــة  والتشــريعات  األنظمــة 
التقنيــة وتطويــر ســوق تقنيــة المعلومــات 
الرقميــة  والقــدرات  الناشــئة  والتقنيــات 
مــن كــوادر ومواهــب ورواد أعمــال إضافــة 
إلــى تطويــر قطــاع البريــد وتمكيــن االبتــكار 

الرقمــي.

أمــا هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
فتقــوم بــدور المنظــم لقطــاع االتصــاالت 
وتضــع  والبريــد  المعلومــات  وتقنيــة 
وتضمــن  المناســبة  واللوائــح  التنظيمــات 
تكاملهــا مــع تنظيمــات القطاعــات األخــرى 
مــن  وتتحقــق  تطبيقهــا  علــى  وتشــرف 
يخــدم  بمــا  األســواق  وتنافســية  تــوازن 

الرقمــي. التحــول  أهــداف 

اإللكترونيــة  التعامــالت  برنامــج  ويركــز 
الحكوميــة )يســر( علــى التحــول الرقمــي 
فــي القطــاع الحكومــي مــن خــالل تقديــم 
الدعــم للجهــات الحكوميــة فــي مســيرة 
والتنظيمــات  اللوائــح  وإصــدار  تحولهــا 
مســتوى  وقيــاس  ذلــك  تمكــن  التــي 
ــة  ــات الحكومي ــي الخدم ــج ف ــول والنض التح
الرقميــة واإلشــراف علــى توحيــد المنصــات 

بينهــا. فيمــا  وتكاملهــا  الحكوميــة 
ويعمــل المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي 
التعامــالت  موثوقيــة  ضمــان  علــى 
أحــدث  باســتخدام  الرقميــة  والتواقيــع 
الممارســات  أفضــل  ووفــق  التقنيــات 

 . لميــة لعا ا
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* الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني هــي الجهــة المختصــة باألمــن الســيبراني فــي المملكــة، بموجــب األمــر الملكــي 
رقــم )6801( وتاريــخ )1439/2/11ه(. 

«أن نصبح أمة رقمية رائدة ( من بين الـ 20 األوائل في2030 )
تطلق فرصة جديدة وتحسن حياة كل أفرادها»

وطن رقمياقتصاد رقميمجتمع رقمي

المواطن الرقمي والثقافة الرقمية

القطاعات ذات األولوية

ي*
سيبران

األمن ال

عن  الصحيـــة  الــــرعاية   •
بعد

الصـحــــية  الـــرعــــايــــة   •
المـترابطة

• نـمـط حـيـاة صـحـي

والمهـــارات  المناهـــج   •
الرقمية

• أنظمة التعليم الذكية 
والمرتبطة

المــــهارات  تحــــسين   •
والتـعــــلم  الــرقمــــــية 

مدى الحياة

• تجــارة ميــسـرة

الســـلس  الـتـقـديــــم   •
للخدمات

• الوصول إلى البيــــانات 
والمعلومات

• التنــــقــل الـــذكــي

• البيــئــة الـذكــية

• التصنيع الفعال

• الخدمات اللوجســـتية 
اإلمــــــداد  وسلســـلة 

السـلـسـة

• التـعـدين المستقبلي

• التحـــول الرقمي للحج 
والعمرة

• تجربة مــعززة

والسفــــر  الـــوعـــــي   •
السلس

• خدمات ميدانية

• األمن العمومي

الـجــــرائم  مـكــافــحــــة   •
السيبرانية

• الخدمات الرقمية

البيانات الوطنية والذكاء الصناعي

الحكومة الرقمية

السياسات 
واألنظمة 

والشراكات

القيادةدور وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها

توفر التقنية 
واعتمادها

البنية التحتية 
الرقمية

المواهب 
الرقمية

البحث والتطوير 
واالبتكار وريادة 

األعمال

عوامل التمكين/
المؤسسات الفاعلة

الرقمية

الصناعة والتعدينالمدن الذكيةالتجارة االلكترونيةالتعليم الرقميالصحة الرقمية
والخدمات اللوجستية

الحج والعمرة
األمن والسالمةوالثقافة

منظومة االتصاالت
وتقنية العلومات

خارج النطاقالمساهمةالتمكين
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استراتيجية قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات

فــي إطــار جهــود وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
بنيــة  إرســاء  إلــى  الهادفــة  المعلومــات 
فــي  تســهم  ومتطــورة،  قويــة  رقميــة 
الرقمــي، ودعــم  التحــول  تســريع عمليــة 
الراميــة  المملكــة 2030،  رؤيــة  توجهــات 
إلــى تعزيــز دور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
رقمــي،  مجتمــع  لبنــاء  المعلومــات 
وحكومــة رقميــة، واقتصــاد رقمــي مزدهــر، 
عملــت  للمملكــة.  مبتكــر  ومســتقبل 
لقطــاع  اســتراتيجية  إعــداد  علــى  الــوزارة 
وجــاءت  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
الــوزراء  مجلــس  مــن  الكريمــة  الموافقــة 
باعتمادهــا مطلــع العام 1441هـــ، وتهدف 
االســتراتيجية إلــى تطويــر القــدرات الرقميــة 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وقــدرات 
يخــدم  بمــا  وتوظيفهــا  المملكــة،  فــي 
الفائــدة  وتحقيــق  المســتدامة  التنميــة 
لكافــة شــرائح المجتمــع، ويحقــق للمملكــة 
التقنيــة  المســتجدات  أحــدث  مواكبــة 
االســتثمارات  واســتقطاب  العالميــة، 
التقنيــة األجنبيــة، وجذب الشــركات العالمية 
ــًا  ــتراتيجية أيض ــى االس ــًا. وتعن ــل محلي للعم
أعمــال  ودعــم  التنمويــة  األعمــال  بتعزيــز 
خــالل  مــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
فــي  الرقمــي  التحــول  وتمكيــن  تســريع 

للمملكــة  يحقــق  بمــا  القطاعــات،  كافــة 
الرقمــي. التحــول  مجــال  فــي  الريــادة 

شــمولية  إلــى  الــوزارة  مــن  وســعيًا 
المحــاور  لجميــع  القطــاع  اســتراتيجية 
إعــداد  علــى  عملــت  فقــد  األهميــة،  ذات 
ــت  ــة تضمن ــالل منهجي ــن خ ــتراتيجية م االس
أربــع مراحــل رئيســة هــي: دراســة الوضــع 
المســتهدفة،  الحالــة  وتحديــد  الراهــن، 
وإعــداد  االســتراتيجية،  معالــم  وإعــداد 
تفاصيــل نمــوذج التنفيــذ. حيــث عنيــت مرحلــة 
معلــم  بتوصيــف  الراهــن  الوضــع  دراســة 
المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
إلــى  القطــاع  ضمــن  التقنيــات  وتصنيــف 
ثــالث مجموعــات رئيســية هــي االتصــاالت، 
ــات  ــة، والتقني ــات التقليدي ــة المعلوم وتقني
أصحــاب  تحديــد  إلــى  باإلضافــة  الناشــئة، 
المســتفيدة  والقطاعــات  المصلحــة 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  تطــّور  مــن 
المعلومــات، وأثــر ممّكنــات القطــاع علــى 
تصــّور  ولبنــاء  المســتفيدة.  القطاعــات 
كامــل عــن معالــم الوضــع الراهــن تمهيــدًا 
علــى  العمــل  تــم  االســتراتيجية،  إلعــداد 
ــات شــاملة عــن قطــاع االتصــاالت  جمــع بيان
فــي  ومســاهمته  المعلومــات  وتقنيــة 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وحصــة ســوق 
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المعلومــات  تقنيــة  وســوق  االتصــاالت 
القطــاع  ضمــن  األخــرى  واألســواق 
تــم  كمــا  اإلجماليــة،  المســاهمة  فــي 
لقيــاس  معياريــة  مقارنــات  علــى  العمــل 
األخــرى  بالــدول  مقارنــة  المملكــة  حالــة 
وبالمتوســطات العالميــة. وبنــاء علــى نتائــج 
التحليــل وجمــع البيانــات، تــم تحديــد الفجــوة 
الوضــع  للتحــول مــن  المطلــوب تغطيتهــا 
الحالــي إلــى الوضــع المســتهدف وتحديــد 

القطــاع. وتحســين  تطويــر  متطلبــات 

 مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية
قطاع االتصاالت و تقنية المعلومات 2030

تهيئة  البنية الرقمية لدعم 

المشاريع الضخمة وتسريع 

التحول الرقمي في القطاعات

حماية  حقوق المستخدمين 

ورفع جوده مستوى الخدمات

تنمية  القدرات والطاقات في 

القطاع عبر زيادة التوطين ورفع 

مشاركة المرأة

تعزيز  المنافسة والستثمار 

وزيادة جاذبية السوق

تحفيز االبتكار واالستثمار 

في قطاع التقنية وتعظيم 

المحتوى المحلي

تطوير  وتهيئة البيئة 

التنظيمية لخدمات  االتصاالت 

وتقنية المعلومات

تنظيم  تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة

إدارة  البنية التحتية الرقمية 

والطيف الترددي بفعالية 

وكفاءة عالية

محاور 
استراتيجية 

قطاع االتصاالت 
و تقنية 

المعلومات

التطلعات 
االستراتيجية

تحديــث  علــى  حاليــًا  الــوزارة  وتعمــل 
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  اســتراتيجية 
االعتبــار  بعيــن  آخــذة  المعلومــات، 
جائحــة  بهــا  تســببت  التــي  المســتجدات 
فيــروس كورونــا، وارتفــاع االعتماديــة علــى 
التقنيــة فــي مختلــف القطاعــات الحكوميــة 
خطــط  لتحديــث  باإلضافــة  والخاصــة، 
المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  لبرامــج  التنفيــذ 
ــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة  2030، وأولوي

.2021 لعــام  المعلومــات 
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وتضمنــت الخطــة االســتراتيجية 3 محــاور 
رئيســة:

تحول قطاع االتصاالت

توطين التقنية واالبتكار

مضاعفة سوق التقنية

01

02

03

ولتحقيــق هــذه المســتهدفات، اشــتملت 
االســتراتيجية علــى خطــة عمــل طموحــة 
تقــوم علــى اســتقطاب الشــركات الدوليــة 
الرائــدة فــي المجــاالت ذات األولويــة الخاصــة 
بالتقنيــات الناشــئة، وزيــادة حصــة المحتــوى 
المعلومــات،  المحلــي فــي قطــاع تقنيــة 
لــدى قــوى  التقنيــة  وتحســين المهــارات 
المجــال،  فــي  العاملــة  المحليــة  العمــل 
والوعــي  المعرفــة  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة 
االبتــكار  عجلــة  ودفــع  والرقمــي،  التقنــي 
التقنــي مــن خــالل تعزيــز البحــث والتطويــر 
الناشــئة  الشــركات  عمــل  منظومــة  فــي 
فــي المملكــة، وتمكيــن تطويــر المشــاريع 
الضخمــة، فضــاًل عن دعــم التنســيق وتضافر 
الجهــود بيــن الجهــات ذات الصلــة باالتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات فــي القطاعيــن العــام 

والخــاص.
االســتراتيجية  إعــداد  تضّمــن  كمــا 
مــع  وربطهــا  مبــادرة   )24( تفصيــل 
المبــادرات  وتعنــى  االســتراتيجية،  محــاور 
تنميــة  فــي  األهميــة  ذات  بالمواضيــع 
القطــاع، كتعزيــز الربحيــة وزيــادة التنافســية 
الطلــب  وتحفيــز  االتصــاالت،  ســوق  فــي 
وتوطيــن  الثابــت،  العريــض  النطــاق  علــى 
المحلــي،  المحتــوى  وزيــادة  التقنيــات 
الرقميــة  المهــارات  وتحســين  وتطويــر 
ــركات  ــذب الش ــة، وج ــة الرقمي ــر الثقاف ونش
وتعزيــز  المملكــة،  إلــى  الرائــدة  الدوليــة 
تبنــي التقنيــات الناشــئة، ودعــم المشــاريع 
العمــل  تــم  كمــا  القطــاع.  فــي  الضخمــة 
وتحديــد  المبــادرات  وتحليــل  دراســة  علــى 
مقارنــة  تنفيذهــا  مــن  المتوقــع  األثــر 
بســهولة التنفيــذ، وذلــك لوضــع أولويــات 
ــع  ــد المتوق ــد العائ ــادرات وتحدي ــذ المب تنفي

 . منهــا

وتــم تحديــد )13( أولويــة للقطــاع بمــا يتــواءم مــع أهــداف 
بـــ)7(  االســتراتيجية  ربــط  وتــم   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
أبــرز  وتتضمــن  مباشــر.  بشــكل  الرؤيــة  تحقيــق  برامــج  مــن 

اآلتــي: القطــاع  اســتراتيجية  مســتهدفات 

 50 مليار ريال
زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي

 50%
زيادة في حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة

 50%
نسبة مستوى التوطين لوظائف القطاع

+25 ألف وظيفة
نوعية إضافية في القطاع

50% 
زيادة في نسبة مشاركة المرأة في القطاع
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زيادة التنافسية في سوق االتصاالت الثابتة

التطور السريع لمهارات القوى العامة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

دعم تطوير المشاريع الضخمة

استحداث جهة ممكنة للتقنيةتعزيز ربحية سوق االتصاالتتعزيز ربحية سوق االتصاالت

دعم تحسين النظام التعليمي لتعزيز المواهب الرقمية

تحفيز الطلب على النطاق العريض الثابت/األلياف 
البصرية المنزلية

تمكين تبني الجيل الخامس

موازنة تكاليف وتوافر النطاق العريض الثابت 
والمحمول

تمكين الوصول إلى النطاق العريض 
)حزم تحفيزية(

تحسين مشاركة المرأة

 جذب الشركات الدولية إلى المملكة،وتوطين 
حضورها وزيادة محتواها المحلي

 تحفيز اعتماد القطاع الخاص على تقنية 
المعلومات المملكة،وتوطين حضورها وزيادة 

محتواها المحلي

 زيادة المحتوى المحلي ودعم نمو شركات 
تقنية المعلومات المحلية

 زيادة الوعي وتشجيع الطلب على التقنيات 
الناشئة

إنشاء تجمعات في التقنيات الناشئة الرئيسية

رعاية شركات التقنيات الناشئة ومنظومة االبتكار

جذب الشركات الرائدة في مجال التقنيات الناشئة الرئيسية

توطين حركة البيانات على اإلنترنت وخدمات اإلنترنت
 تحسين السياسات واألنظمة لتبني تقنية 

المعلومات والتقنيات الناشئة

 تطوير وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للطيف 
الترددي

تعزيز تطبيق أنظمة االتصاالت

تسهيل ممارسة األعمال في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تحسين الثقافة الرقمية

مضاعفة سوق التقنيةتوطين التقنية واالبتكارتحول قطاع االتصاالت
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بالتــواؤم  الــوزارة اســتراتيجية لهــا  أعــّدت 
مــع اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 
الرؤيــة  تحقيــق  برامــج  ومــع  المعلومــات 
ذات العالقــة. وتســعى الــوزارة مــن خــالل 
الــوزارة  تمكيــن  إلــى  االســتراتيجية  هــذه 
القطــاع  قيــادة  فــي  دورهــا  أداء  مــن 
الداعمــة  التشــريعية  البيئــة  وإيجــاد 
تقديــم  تدعــم  والتــي  القطــاع،  ألعمــال 
خدمــات اتصــاالت وتقنيــة معلومــات عاليــة 
توفيــر  خــالل  مــن  واالعتماديــة  الجــودة 
وعاليــة  االنتشــار  واســعة  تحتيــة  بنيــة 
المجتمــع  شــرائح  كافــة  لتمكيــن  األداء 
فــي ســائر أنحــاء المملكــة مــن االســتفادة 
مــن تلــك الخدمــات. كمــا تســعى الــوزارة 
ــراء  ــز وإث ــى تعزي ــتراتيجية إل ــالل االس ــن خ م
المحتــوى  وزيــادة  محليــًا  التقنيــة  ســوق 
المحّلــي، وتأهيــل القــدرات الرقميــة فــي 
مــن  يمّكــن  بمــا  التقنيــة  مجــاالت  كافــة 
تنميــة القطــاع ورفــع مســتوى التوطيــن 
فــي كافــة مجاالتــه، وذلــك ليصبــح قطــاع 
مــن  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

وعالميــًا. إقليميــًا  الرائــدة  القطاعــات 

تعزيز كفاءة سوق 
االتصاالت

المحلــي  المحتــوى  تعزيــز 
التقنيــات ســوق  وتنميــة 

تطوير قطاع البريد

تطوير القدرات الرقمية

تحقيق التميز المؤسسي 
في الوزارة.

ولضمــان شــمولية االســتراتيجية لكافــة 
أعمــال  بهــا  تعنــى  التــي  المجــاالت 
رئيســة  محــاور   )5( تحديــد  تــم  الــوزارة، 
ووضــع  االســتراتيجية،  عليهــا  ترتكــز 

التالــي: النحــو  علــى  لهــا  أهــداف 

01
02
03
04
05

استراتيجية وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات
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تعزيز كفاءة سوق االتصاالت

ــوق  ــية وأداء س ــز تنافس ــى تعزي ــل عل العم
مســارات  وتيســير  األساســية  االتصــاالت 
ــة  ــة التحتّي ــة البني ــتقبلية وترقي ــو المس النم

لالتصــاالت لتمكيــن التحــّول الرقمــي.

ــوق  ــة س ــي وتنمي ــوى المحل ــز المحت تعزي
ــات التقني

المعلومــات  تقنيــة  علــى  الطلــب  تحفيــز 
العــرض  جــودة  ورفــع  الناشــئة  والتقنيــات 
المحلــي مــن تقنيــة المعلومــات والتقنيــات 
البحــث  دور  تعزيــز  إلــى  إضافــة  الناشــئة، 
القطــاع  تحديــات  لحــل  التقنــي  والتطويــر 

والخــاص. العــام 

تطوير قطاع البريد

العمــل علــى تحويــل المملكــة إلــى مركــز 
خــالل  مــن  البريديــة  للخدمــات  إقليمــي 
التمّيــز فــي تقديــم الخدمــات مــع ضمــان 
نحــو  علــى  الرقميــة  التقنيــات  اعتمــاد 
ســلس فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية 
التجــارة  نمــو منظومــة  البريديــة وتمكيــن 
اإللكترونيــة. إضافــة إلــى إنشــاء قطــاع آمــن 
مدعوًمــا  البريديــة  اللوجســتية  للخدمــات 

بمــوارد
ماليــة مكتفيــة ذاتًيــا وبتأثيــر ضئيــل علــى 
البيئــة المحيطــة مــع التركيــز علــى حصــاد 
المشــّغلة  الجهــات  مــن  منافــع  أقصــى 
فــي مســعى لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة 

واالبتــكار.

تحقيق التميز المؤسسي في الوزارة

مــن  مرتفعــة  مســتويات  إلــى  الوصــول 
فــي  االحترافــي  المؤسســي  العمــل 
كافــة الوحــدات اإلداريــة وإجــراءات العمــل 
فــي الــوزارة بمــا يحقــق أعلــى مســتويات 

الــوزارة. ألعمــال  واألداء  الفعاليــة 

تطوير القدرات الرقمية

ويشــمل تعزيــز تنــوع وشــمولية تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت ومواءمــة نظــام 
وتحســين  الرقمــي  العصــر  مــع  التعليــم 
المهــارات الرقميــة. إضافــة إلــى مطابقــة 
المواهــب فــي ميــدان تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت مــع الطلــب ودعــم تطويــر رّواد 

األعمــال والقــدرات البحثيــة.

مــن  المرجــوة  المســتهدفات  ولتحقيــق 
هــذه المحــاور، عملــت الــوزارة علــى وضــع 
لمتابعــة  أداء  قيــاس  ومؤشــرات  أهــداف 
مــدى تحقيــق االســتراتيجية، كمــا أعــّدت 
لالســتراتيجية  حوكمــة  نمــوذج  الــوزارة 
التغييــر  إلدارة  وخطــة  تنفيذهــا،  لمتابعــة 
والخارجــي.  الداخلــي  المســتوى  علــى 
ويعمــل مكتــب االســتراتيجية ومكتــب إدارة 
المشــاريع علــى متابعــة االســتراتيجية ومــا 
تتضمنــه مــن مبــادرات ومشــاريع للتحقــق 
مــن تنفيــذ االســتراتيجية وضمــان تحقيــق 
ــق  ــب تحقي ــل مكت ــا يعم ــج. بينم ــل النتائ أفض
االســتراتيجية  مواءمــة  علــى  الرؤيــة 
برامــج  مــع  ومشــاريعها  ومبادراتهــا 
ذات  البرامــج  وبالخصــوص  الرؤيــة،  تحقيــق 

المباشــر. االرتبــاط 
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من أفضل 20 دولة رقمية مبتكرة 
في العالم بحلول 2030

حكومة رقمية رائدة و متطورة 
محورها المواطن

تعزيز كفاءة سوق 
االتصاالت

تطوير القدرات 
الرقمية

تعزيز التميز 
المؤسسي

تحويل المملكة العربية السعودية إلى 
مركز إقليمي للخدمات البريدية من خالل 

التميز في تقديم الخدمات
تعزيز تنافسية وأداء سوق االتصاالت 

األساسية
تحفيز الطلب على تقنية المعلومات 

والتقنيات الناشئة

ضمان اعتماد التقنيات الرقمية على نحو 
سلس في قطاع الخدمات اللوجستية 
البريدية وتمكين نمو منظومة التجارة 

اإللكترونية
رفع جودة العرض المحلي من تقنية  تيسير مسارات النمو المستقبلية

المعلومات والتقنيات الناشئة
حصاد أقصى منافع من الجهات المشغلة 
في مسعى لتحقيق الكفاءة والفعالية 

واالبتكار

ترقية البنية التحتية لالتصاالت لتمكين 
التحول الرقمي

تعزيز دور البحث والتطوير التقني لحل 
تحديات القطاع العام والخاص

تعزيز تنوع وشمولية 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

تعزيز الحوكمة 
والتميز المؤسسي

مواءمة نظام التعليم 
مع العصر الرقمي

تمكين الموظفين

تحسين المهارات 
الرقمية

دفع التحول الرقمي

مطابقة المواهب 
في ميدان تقنية 

المعلومات 
واالتصاالت مع الطلب

تعزيز التفكير 
المستقبلي

دعم تطوير رواد 
األعمال والقدرات 

البحثية

إبرام الشراكات

إنشاء قطاع آمن للخدمات اللوجستية 
البريدية مدعومًا بموارد مالية مكتفية 
ذاتيًا وبتأثير ضئيل على البيئة المحيطة

تعزيز المحتوى المحلي 
تطوير قطاع البريدوتنمية سوق التقنيات
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 ملحق )و(

المؤشرات الدولية ذات العالقة 
بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

 Global( العالمــي  االبتــكار  مؤشــر 
)Innovation Index – GII

للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  تصــدر 
جامعــة  مــع  بالتعــاون   )WIPO( الفكريــة 
كورنيــل ومؤسســة إنســياد مؤشــر االبتــكار 
قــدرة  قيــاس  بهــدف  ســنويًا  العالمــي 
مــن  وذلــك  االبتــكار،  تحفيــز  علــى  الــدول 
خــالل )7( محــاور هــي المؤسســات، ورأس 
المــال البشــري والبحــث، والبنيــة التحتيــة، 
ونضــج الســوق، ونضــج األعمــال، ومخرجــات 

اإلبــداع. ومخرجــات  والتقنيــة،  المعرفــة 
بمرتبتيــن  تقدمــًا  المملكــة  حققــت  وقــد 
ــر،  ــن المؤش ــي م ــام الماض ــخة الع ــن نس ع
 ،)66( الترتيــب  فــي  المملكــة  حّلــت  حيــث 
تحّســن  إلــى  المملكــة  تقــّدم  ويعــود 
االبتــكار،  مخرجــات  مؤشــرات  فــي  األداء 
األســواق،  وتطــّور  اإلبداعيــة،  والمخرجــات 

والمؤسســات.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

66 68 61 55 49 43
الترتيب في مؤشر 

االبتكار العالمي

30.94 32.93 34.27 36.17 37.75 40.65
قيمة مؤشر االبتكار 

العالمي
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 Global( العالمــي  التنافســية  مؤشــر 
)Competitiveness Index – GCI

عــن  العالمــي  التنافســية  مؤشــر  يصــدر 
والــذي  العالمــي،  االقتصــادي  المنتــدى 
يقيــس مــدى تمّكــن الــدول مــن تقديــم 
مســتويات عاليــة مــن االزدهــار لمواطنيهــا، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس مســتوى فعاليــة 
االســتفادة المثلــى مــن المصــادر المتوفــرة 
ــورًا  ــى )12( مح ــر إل ــتند المؤش ــدول. ويس لل
هــي المؤسســات، والبنيــة التحتيــة، وتبنــي 
وإطــار  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
الصحيــة،  والخدمــات  الكلــي،  االقتصــاد 
ــواق  ــات، وأس ــواق المنتج ــارات، وأس والمه
وحجــم  االقتصــادي،  والنظــام  العمــل، 
األعمــال،  مؤسســات  ومرونــة  الســوق، 

والقــدرة علــى االبتــكار.
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  أصــدر 
عــام  خــالل  المؤشــر  مــن  خاصــة  نســخة 
2020، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه النســخة 
ــا  ــدول، وإنم ــام لل ــب ع ــى ترتي ــوي عل ال تحت
ســلطت الضــوء علــى نتائــج االســتبانات التــي 
تــم إجراؤهــا، وقدمــت توصيــات للتخطيــط 
ــا. ــروس كورون ــة في ــار جائح ــن آث ــي م للتعاف

2019 2018 2017 2016 2015 المؤشر

36 39 30 29 25
الترتيب في مؤشر 

التنافسية العالمي

70 )من 100(
67.5 )من 

)100
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)من 7(

 4.84

)من 7(

 5.07

)من 7(

قيمة مؤشر التنافسية 

العالمي
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مؤشر تطّور االتصاالت وتقنية 
 ICT Development( المعلومات

)Index – IDI

وتقنيــة  االتصــاالت  تطــّور  مؤشــر  يعتبــر 
المعلومــات المؤشــر األوســع انتشــارًا فيما 
يخــص تطــّور االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
وانتشــار خدماتهــا. ويقيــس المؤشــر الذي 
يصــدره االتحــاد الدولــي لالتصــاالت مــدى 
انتشــار خدمــات الهاتــف المتنقــل، والنطــاق 
ومســتوى  والمتنقــل،  الثابــت  العريــض 
اســتخدام  انتشــار  ومــدى  النفــاذ 
المرتبطــة  والمهــارات  الخدمــات،  تلــك 
باالســتفادة مــن هــذه الخدمــات، وأســعار 

الخدمــات.
العاميــن  خــالل  القائمــة  لألعمــال  ونظــرًا 
معاييــر  هيكلــة  إعــادة  فــي  الماضييــن 
المؤشــر، وتحديــث آليــة قياســه، والجهــود 
الــدول  بيــن  اتفــاق  إليجــاد  الســاعية 
موّحــدة  منهجيــة  حــول  المشــاركة 
االتحــاد  يقــم  فلــم  المؤشــر،  لقيــاس 
أو  تقييــم  أي  بنشــر  لالتصــاالت  الدولــي 
ترتيــب للــدول فــي هــذا المؤشــر منــذ عــام 
2017م. ومــن المتوقــع أن يعمــل االتحــاد 
مؤشــر  إصــدار  علــى  لالتصــاالت  الدولــي 
فــي  جديــدة  ومنهجيــة  بمســمى  جديــد 

القادمــة. الفتــرة 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشر

-- -- -- 54 45 38 47
الترتيب في مؤشر تطّور االتصاالت 

وتقنية المعلومات

-- -- -- 6.67 6.87 6.88 6.36
قيمة مؤشر تطّور االتصاالت وتقنية 

المعلومات
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مؤشر األمم المتحدة للحكومة 
 UN E-Government( اإللكترونية

)Development Index

اإللكترونيــة،  الحكومــة  مؤشــر  يعنــى 
المتحــدة،  األمــم  عــن  يصــدر  والــذي 
التحــّول  فــي  والتطــّور  التقــّدم  بمــدى 
إلــى التعامــالت اإللكترونيــة فــي المجــال 
رقميــًا،  الخدمــات  وتحــّول  الحكومــي، 
التحتيــة  البنيــة  وانتشــار  توّفــر  ومــدى 
الرقميــة التــي يتــم مــن خاللهــا الوصــول 
إلــى تلــك الخدمــات، ومــدى توّفــر المهــارات 
والمعرفــة لــدى العمــوم الســتخدام تلــك 

الخدمــات.
التوجيهيــة  اللجنــة  جهــود  أثمــرت  وقــد 
التــي  اإللكترونيــة  الحكومــة  لمؤشــر 
مــع  الماضــي  العــام  الــوزارة  كّونتهــا 
الجهــات ذات العالقــة، والتــي عملــت علــى 
تحليــل المؤشــرات الفرعيــة وإســناد مهمــة 
بــه،  المعنيــة  للجهــة  منهــا  كل  تحســين 
ووضــع خطــة عمــل متكاملــة لتحســين نتائج 
المؤشــر فــي مختلــف محــاور المؤشــر، فــي 
تحقيــق تقــّدم فــي قيمــة المؤشــر وترتيــب 
صعــدت  حيــث  المؤشــر،  فــي  المملكــة 
المركــز  إلــى  لتصــل  مراكــز   )9( المملكــة 

عالميــًا.  )43(

2020 2018 2016 2014 المؤشر

43 52 44 36
الترتيب في  مؤشر الحكومة 

اإللكترونية

0.79 0.7119 0.6822 0.69
قيمة مؤشر الحكومة 
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مؤشر المشاركة اإللكترونية 
)E-Participation Index(

اإللكترونيــة  المشــاركة  مؤشــر  يصــدر 
المتحــدة  األمــم  لتقريــر  داعــم  كمؤشــر 
المؤشــر  ويقيــس  اإللكترونيــة.  للحكومــة 
مــدى إتاحــة البيانــات الحكوميــة وتوافرهــا 
مــع  التفاعــل  ومســتوى  للمواطنيــن، 
ــدى  ــن، وم ــن المواطني ــة م ــاب المصلح أصح
حيــث  القــرارات.  اتخــاذ  فــي  المســاهمة 
ثالثــة  خــالل  مــن  المؤشــر  قيــاس  يتــم 
محــاور هــي توافــر المعلومــات إلكترونيــًا، 
وطلــب المرئيــات اإللكترونــي، واتخــاذ القــرار 
تقدمــًا  المؤشــر  حقــق  وقــد  اإللكترونــي. 
تقّدمــت  حيــث  العــام،  هــذا  فــي  طفيفــًا 
المملكــة مركــزًا واحــدًا لتحــلَّ فــي المركــز 
االســتمرار  المتوقــع  ومــن  عالميــًا.   )66(
ــوام  ــي األع ــح ف ــكل أوض ــّدم بش ــي التق ف
القادمــة مــع ظهــور نتائــج أعمــال اللجنــة 
ــة  ــة اإللكتروني ــر الحكوم ــة لمؤش التوجيهي

توصياتهــا. تنفيــذ  واكتمــال 

2020 2018 2016 2014 المؤشر

66 67 39 51
الترتيب في  مؤشر المشاركة 

اإللكترونية

0.7143 0.7135 0.7119 0.5686
قيمة مؤشر المشاركة 

اإللكترونية
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مؤشر التجارة اإللكترونية للتعامالت من 
 B2C E-Commerce( األعمال لألفراد

)Index

للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  يصــدر 
التجــارة  مؤشــر   )UNCTAD( والتنميــة 
اإللكترونيــة للتعامــالت مــن األعمــال لألفراد 
بهــدف قيــاس مــدى توافــر البنيــة التحتيــة 
تعامــالت  لتطبيــق  الالزمــة  والممارســات 
التجــارة اإللكترونيــة مــن األعمــال لألفــراد 
عبــر شــبكة اإلنترنــت. وذلــك مــن خــالل قيــاس 
نســبة اســتخدام اإلنترنــت، ونســبة األفــراد 
أصحــاب الحســابات البنكيــة، وعــدد الخــوادم 
خدمــات  موثوقيــة  ومســتوى  اآلمنــة، 

البريــد والتوصيــل. 
إصــدار  تأجيــل  تــم  أنــه  إلــى  اإلشــارة  مــع 
حتــى  المؤشــر  مــن   2020 عــام  نســخة 
لآلثــار  نظــرًا  وذلــك   ،2021 فبرايــر  شــهر 
فيــروس  جائحــة  تفشــي  عــن  الناتجــة 

كورونــا.

2019 2018 2017 2016 المؤشر

49 52 46 56

الترتيب في مؤشر التجارة 

اإللكترونية للتعامالت من 

األعمال لألفراد

73.3 68.7 69 52.2

قيمة مؤشر التجارة 

اإللكترونية للتعامالت من 

األعمال لألفراد

52.2
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المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي 
 Integrated Index for Postal(

)Development – 2IPD

يعنــى المؤشــر المتكامــل لالتحــاد البريــدي 
فــي  البريــد  قطــاع  تطــّور  بحالــة   )2IPD(
البريــدي  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول 
أربعــة  المؤشــر  يقيــس  حيــث  العالمــي. 
والوصــول،  الموثوقيــة،  هــي  محــاور 
واالرتبــاط، والمرونــة. وقــد واصلــت المملكــة 
تقّدمهــا فــي ترتيــب المؤشــر، حيــث صعــدت 
بيــن   )50( المركــز  إلــى  لتصــل  مركــزًا   )18(
الــدول األعضــاء.  ويعــود هــذا التقــّدم إلــى 
قطــاع  تنظيــم  فــي  الحاصلــة  التطــورات 
البريــد خــالل األعــوام الماضيــة، والتحّســن 
ــة  ــات البريدي ــهده الخدم ــذي تش ــح ال الواض
إعــادة  أعمــال  بــدء  منــذ  المملكــة  فــي 

البريــد. قطــاع  هيكلــة 

2020 2019 2018 2017 المؤشر

50 68 73 74
الترتيب في المؤشر المتكامل 

لالتحاد البريدي

47.26 40.20 39.66 40.89
قيمة المؤشر المتكامل 

لالتحاد البريدي
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مؤشر التنافسية الرقمية العالمي 
 World Digital Competitiveness –(

)WDC

الرقميــة  التنافســية  مؤشــر  يعنــى 
العالمــي الــذي يصــدره المعهــد الدولــي 
جاهزيــة  بقيــاس   )IMD( اإلداريــة  للتنميــة 
مســتجدات  مــع  التكّيــف  علــى  الــدول 
ــتفادة  ــا لالس ــة وجاهزيته ــات الرقمي التقني
التحــوّل  دعــم  فــي  التقنيــات  تلــك  مــن 
ــراد.  ــة واألف ــال والحكوم ــادي لألعم االقتص
حيــث يتــم تقييــم مــدى جاهزيــة وقــدرة 
الــدول مــن خــالل ثــالث محــاور رئيســية هــي 
المعرفــة، والتقنيــة، والجاهزية للمســتقبل. 
ــز  ــًا بـــ)5( مراك ــة تقدم ــت المملك ــد حقّق وق
عــن النســخة الســابقة مــن المؤشــر، لتصــل 
التقــدم  وكان  عالميــًا.   )34( المركــز  إلــى 
ــا  ــة، منه ــرات الفرعي ــن المؤش ــدد م ــي ع ف
ومرونــة  المعلومــات،  تقنيــة  تكامــل 
األعمــال، واإلطــار التنظيمــي، وتوافــر رأس 
المــال للقطــاع الرقمــي، واإلطــار التقنــي، 
والتدريــب. والتعليــم  والتكّيــف،  والمرونــة 

2020 2019 2018 2017 المؤشر

34 39 42 36
الترتيب في مؤشر التنافسية 

الرقمية العالمي

67.9 69 61.86 66.13
قيمة مؤشر التنافسية 
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 Mobile( مؤشر االتصال المتنقل
 )Connectivity Index – MCI

عــن  المتنقلــة  االتصــال  مؤشــر  يصــدر 
الهاتــف  لشــبكات  الدوليــة  الجمعيــة 
بالعوامــل  ويعنــى   ،)GSMA( المتنقــل 
شــبكات  عبــر  باإلنترنــت  لالتصــال  الممّكنــة 
االتصــاالت المتنقلــة، حيــث يقيــس المؤشــر 
جــودة البنيــة التحتيــة لشــبكات االتصــاالت 
المتنقلــة لتقديــم خدمــات اإلنترنــت عالــي 
الســرعة، ومــدى تناســب أســعار اشــتراكات 
خدمــات االتصــاالت المتنقلــة مع مســتويات 
ناحيــة  مــن  األفــراد  وجاهزيــة  الدخــل، 
المعرفــة والمهــارات الســتخدام اإلنترنــت، 
وتوافــر المحتــوى والخدمــات علــى اإلنترنــت 

للمجتمــع. الفائــدة  ذات 
بثالثــة  تقّدمــًا  المملكــة  حققــت  وقــد 
مراكــز لتحــّل فــي المركــز )44( عالميــًا، مــع 
تفوقهــا فــي المؤشــر الفرعــي لتغطيــة 
فــي  لتكــون  الخامــس،  الجيــل  شــبكات 

عالميــًا.  األول  المركــز 

2020 2019 2018 المؤشر

44 47 47 الترتيب في مؤشر االتصال المتنقل

72.6 70.8 68.7 قيمة مؤشر االتصال المتنقل
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 Digital( مؤشر تقرير التنافسية الرقمية
) Riser Report –  DRR

الرقميــة  التنافســية  تقريــر  مؤشــر  يصــدر 
مــن المركــز األوروبــي للتنافســية الرقميــة، 
والــذي يقيــس القــدرة التنافســية للــدول 
الفــرص  مــن  لالســتفادة  وجاهزيتهــا 
التحــّول  يتيحهــا  التــي  المســتقبلية 
االعتمــاد  خــالل  مــن  وذلــك  الرقمــي. 
البيئــة  همــا  أساســيين  محوريــن  علــى 
حيــث  الرقميــة.  والثقافــة  التنظيميــة، 
يعنــى المؤشــر بمــدى التقــّدم المتحقــق 

ــاء علــى  فــي مجــال التنافســية الرقميــة بن
ــاس  ــالل قي ــن خ ــك م ــن، وذل ــن المحوري هذي
فرعيــة  مؤشــرات   )10( فــي  التحّســن 
خــالل  العالمــي  التنافســية  مؤشــر  مــن 
حققــت  وقــد  الماضيــة.  الثــالث  األعــوام 
المملكــة إنجــازًا هامــًا فــي هــذا المؤشــر 
األولــى  للمرتبــة  تحقيقهــا  خــالل  مــن 
محققــة  العشــرين،  مجموعــة  دول  بيــن 
تقّدمــا بـــ)149( درجــة حســب آليــة التقييــم 

للمؤشــر. المســتخدمة 
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المصطلحات 
والتعريفات

التعريفالمصطلح

الشبكة الحكومية اآلمنة 
)GSN(

الشــبكة  هــذه  وتقــوم  الحكوميــة،  اإللكترونيــة  بالتعامــالت  خاصــة  اتصــاالت  شــبكة 
بربــط الجهــات الحكوميــة بمركــز بيانــات التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يّســر( والــذي 
ــز  ــبكة مرك ــذه الش ــن ه ــة. وتمك ــة واألمني ــات الفني ــى المواصف ــى أعل ــه عل ــم تأسيس ت
التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة مــن أن يكــون حلقــة وصــل بيــن الجهــات الحكوميــة 

ــا. ــر تكلفته ــات وُتختص ــن الجه ــاط بي ــة االرتب ــد آلي ــم توحي ــث يت بحي

قناة التكامل الحكومية 
)GSB(

تعــد القنــاة منصــة مركزيــة للتكامــل والترابــط بيــن الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق 
بالبيانــات والمعلومــات الالزمــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكترونيــًا، وتعتبــر قنــاة 
التكامــل الحكوميــة GSB أحــد صــور الدعــم والمســاندة المقدمــة مــن برنامــج يّســر إلــى 
الجهــات الحكوميــة لتقديــم خدماتهــا إلكترونيــا وبشــكل تكاملي ســهل وميســر، خاصة 
وأن مفهــوم التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة يتطلــب مــن جميــع الجهــات الحكوميــة 
تقديــم خدماتهــا وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة إلتمــام الخدمــات المقدمــة مــن 

.)GSB( جهــات حكوميــة أخــرى وهــو مــا يتــم عبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة

البوابة الوطنية »سعودي«
)saudi.gov.sa(

هــي بوابــة إلكترونيــة يســتطيع مــن خاللهــا العمــالء )المواطنــون، المقيمــون، الجهــات 
الحكوميــة، الشــركات و الــزوار( الوصــول للخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة مــن الجهــات 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــري عل ــوى ث ــة محت ــدم البواب ــا تق ــة، كم الحكومي

البنية المؤسسية
 Enterprise(

)Architecture

تهــدف الــى الموائمــة بيــن بنيــة األعمــال وتقنيــة المعلومــات فــي الجهــة مــن خــالل ربــط 
األهــداف االســتراتيجية بإجــراءات األعمــال والخدمــات وكافــة طبقــات البنيــة المؤسســية 
للوضــع  للتحــول  طريــق  خارطــة  وبنــاء  تقنيــة(  تحتيــة  وبنيــة  وبيانــات  )أنظمــة  األخــرى 

ــة. ــة للجه ــول الرقمي ــاءة األص ــع كف ــر ورف ــة التغيي ــع حوكم ــتهدف م المس
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حوكمة تقنية المعلومات 
 Information(

 Technology
)Governance

تقنيــة  مــن  القصــوى  االســتفادة  تحقيــق  علــى  تســاعد  التــي  التنفيذيــة  اإلجــراءات 
اســتراتيجيتها. وتوســيع  العمــل  منظومــة  أهــداف  لتحقيــق  المعلومــات؛ 

البنية التحتية للمفاتيح 
)PKI( العامة

وتسمى أيًضا بنية المفاتيح 
العامة

ــن  تمكِّ التــي  والخدمــات  والبرامــج  واألجهــزة  والقوانيــن  السياســات  مجموعــة 
المســتخدمين مــن تبــادل المعلومــات، والمعامــالت، والمفاتيــح، والتوقيعــات الرقميــة 

والمســتقبل. المرســل  هويــة  مــن  التأكــد  المختصــة  لألطــراف  يتيــح  آمــن،  بشــكل 

الشهادة الرقمية
وثيقــة إلكترونيــة يصدرهــا مقــدم خدمــات تصديــق مرخــص، تســتخدم لتأكيــد هويــة 
الشــخص الحائــز علــى منظومــة التوقيــع اإللكترونــي، وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن 

توقيعــه.

المؤشر
)Indicator(

أداة يقاس بها التطور أو التقدم الذي بلغه التنفيذ خالل فترة زمنية معينة.

مؤشرات األداء الرئيسية
 Key Performance(

)Indicators - KPIs

التــي تســتخدم لقيــاس نجــاح مجــال معيــن؛ علــى ســبيل المثــال:  هــي المؤشــرات 
تخفيــض الوقــت الــالزم إلنجــاز معاملــة مــا مــن شــهر إلــى يــوم.

النفاذ اإللكتروني الموحد
)Single Sign On – SSO(

تقضــي هــذه الخدمــة بــأن يكــون لكل شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة رقًمــا تعريفًيا 
موحــًدا يدخــل فــي جميــع األنظمــة المعلوماتيــة، بحيــث يفي هــذا الرقم بمتطلبــات جميع 
الجهــات المعنيــة المتعلقــة بالتعامــالت اإللكترونيــة، وتطبيقــات التعامــالت اإللكترونيــة 
الحكوميــة. ويعــد النفــاذ اإللكترونــي الموحــد خدمــة مركزيــة مقدمــة للجهــات الحكوميــة 
المرتبطــة بقنــاة التكامــل الحكوميــة؛ لتوفيــر رقــم تعريفــي موحــد، وموثــوق بــه، وآمــن 
لألفــراد والمنشــآت، يتــم مــن خاللــه الدخــول إلــى التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة 
وتنفيذهــا، ســواء مــن خــالل )بوابــة ســعودي( أو البوابــات اإللكترونيــة الخاصــة بالجهــات 

الحكوميــة.
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نظام مراسالت
هــو نظــام إلكترونــي وطنــي موحــد للمراســالت الحكوميــة مــن أجــل إعــداد المراســالت 

ــترجاعها. ــا واس ــا وتتبعه ــق وتبادله والوثائ

الخدمات الحكومية الرئيسية
وهــي الخدمــات التــي تمثــل األنشــطة األساســية للجهــة. مثــل: خدمــة جــواز الســفر 
ــن وزارة  ــة م ــاري المقدم ــجل التج ــة الس ــوازات، خدم ــة للج ــة العام ــن المديري ــة م المقدم

التجــارة والصناعــة.

الخدمات الحكومية 
المساندة

وهي الخدمات التي تدعم الخدمات الرئيسية للجهة

التعامالت اإللكترونية 
الحكومية

)تسمى أيضًا الحكومة 
اإللكترونية(

لتســهيل  واالتصــاالت؛  المعلومــات  تقنيــات  لجميــع  الفاعــل  التكاملــي  االســتخدام 
التعامــالت بيــن القطاعــات الحكوميــة )حكوميــة - حكوميــةG2G )، وتلــك التــي تربطهــا 
G2B. )حكوميــة – أعمــال( وقطاعــات األعمــال ،G2C )بالمواطنيــن )حكوميــة - مواطــن

تقنية المعلومات 
 Information(

)Technology - IT

تشــمل صناعــة أجهــزة الحاســب واســتخداماتها، وصناعــة البرمجيــات بأنواعهــا وتطويرها 
والخدمــات ذات العالقــة كالتعليــم، والتدريــب، واالستشــارات، والمحتــوى الرقمي.

عملية الشراء أو البيع عن طريق شبكة اإلنترنت.التجارة اإللكترونية

التوقيع اإللكتروني
بيانــات إلكترونيــة، مدرجــة فــي تعامــل إلكترونــي، أو مضافــة إليــه، أو مرتبطــة بــه منطقيــًا 
تســتخدم إلثبــات هويــة الموقــع وموافقتــه علــى التعامــل اإللكترونــي، واكتشــاف أي 

تعديــل يطــرأ علــى هــذا التعامــل بعــد التوقيــع عليــه.

الخدمات المقدمة إلكترونيًا عبر وسائل االتصاالت باستخدام تقنية المعلومات.الخدمات اإللكترونية
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مؤشر قياس التحول 
للتعامالت اإللكترونية 

الحكومية

هــو تقريــر ســنوي يتــم رفعه إلى المقام الســامي -يعــده برنامج التعامــالت اإللكترونية 
الحكوميــة يســر- يوضــح مــدى تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى التعامــالت اإللكترونيــة، 
وفقــًا للمؤشــرات الــواردة فــي الفقــرة )22( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )252( وتاريــخ 
ــة  ــالت اإللكتروني ــق التعام ــى تطبي ــول إل ــة التح ــز آلي ــم وتعزي ــأن دع 1432/7/16 هـــ بش

الحكوميــة. ويتضمــن القيــاس الســادس إطاريــن لقيــاس تحــول الجهــات الحكوميــة:
أربــع مناظيــر أساســية، ولــكل منظــور عــدة محــاور فرعيــة  مرحلــة اإلتاحــة: وتتضمــن 

القيــاس منهجيــة  حســب  مختلفــة  أوزان  لهــا  مؤشــرات  عــدة  تتضمــن 
مرحلــة التميــز والتحســين: وهــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التحــّول إلــى التعامــالت 
ــر أساســية ولــكل منظــور  ــة ثالثــة مناظي اإللكترونيــة الحكوميــة، وتتضمــن هــذه المرحل
عــدة محــاور فرعيــة تتمحــور حولهــا مؤشــرات القيــاس بــأوزان مختلفــة حســب منهجيــة 

ــاس القي

الذكاء االصطناعي

يعــّرف الــذكاء االصطناعــي علــى أنــه التقنيــة التــي تمّكــن األجهــزة والبرمجيــات مــن تحليــل 
البيانــات الخارجيــة والعوامــل المحيطــة بهــا، والوصــول إلــى اســتنتاجات مــن خاللهــا، 
واالســتفادة مــن اســتنتاجاتها لتحقيــق المهــام واألهــداف المحــددة لهــا مــن خــالل 

ــرات. ــم والمتغي ــة والتأقل المرون
ويحاكــي الــذكاء االصطناعــي القــدرات الذهنيــة البشــرية، كالتعّلــم والتحليــل واتخــاذ 
القــرارات فــي حــاالت مختلفــة عــن البرمجــة األساســية للجهــاز أو البرنامــج. ويعتبــر الــذكاء 
االصطناعــي مــن أهــم التقنيــات الناشــئة، وذلــك نظــرًا إلمكانيــة اســتخدامه فــي العديــد 
ــارج  ــها خ ــر نفس ــن تطوي ــي ع ــذكاء االصطناع ــات ال ــدرة تقني ــن ق ــاًل ع ــاالت، فض ــن المج م

ــي. ــا األول ــار برمجته إط

البيانات المفتوحة
ــة ودون  ــتخدامها بحري ــرد اس ــن ألي ف ــي ُيمك ــات الت ــك البيان ــي تل ــة ه ــات المفتوح البيان
قيــود تقنيــة أو ماليــة وأيضــًا إعــادة اســتخدامها ونشــرها مــع مراعــاة متطلبــات الرخصــة 

القانونيــة التــي تــم نشــر هــذه البيانــات بموجبهــا.

المناطق النائية

التجمعــات الســكانية التــي يقــل عــدد ســكانها عــن )5000( نســمة. وال يؤثــر هــذا 
التصنيــف علــى ســعي الــوزارة لتقديــم أفضــل الخدمــات لتلــك المناطــق. حيــث التزمــت 
الــوزارة بتوفيــر بخدمــات االتصــاالت واإلنترنــت بجــودة عاليــة بنســبة تغطيــة  )%100( مــن 

ــة. ــن المملك ــة م ــق النائي المناط
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التعريفالمصطلح

المناطق الحضرية
التجمعــات الســكانية التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن )5000( نســمة. وتعمــل الــوزارة 
علــى تغطيــة معظــم هــذه المناطــق بشــبكة األليــاف البصريــة لتقديــم خدمــات اإلنترنــت 

فائقــة الســرعة.

هاكاثون

فعاليــة تجمــع المبرمجيــن وغيرهــم مــن ذوي العالقــة بالبرمجــة، كالمصمميــن ومــدراء 
المشــاريع والمتخصصيــن فــي مجــاالت البرمجــة، بهــدف العمــل بكثافــة علــى مشــاريع 
الهاكاثــون. وعــادة  خــالل فتــرة  برمجيــة وتطويريــة فــي موضــوع معّيــن وإتمامهــا 
تســتمر هــذه الفعاليــات ليــوم أو عــدة أيــام يكــون فيهــا العمــل مكّثفــًا. وعــادة مــا يتــم 

ــة. ــة أو اجتماعي ــداف تعليمي ــات أله ــذه الفعالي ــم ه تنظي

تقنية »بلوكتشين« 
)Blockchain(

تقنيــة حديثــة تســتخدم بشــكل رئيســي فــي تســجيل التعامــالت الرقميــة والتحقــق مــن 
صحتهــا وتشــفيرها. حيــث تتكــون مــن قاعــدة بيانــات موّزعــة يتــم فيهــا تخزيــن الســجالت 
)التــي تســمى كتــل “Blocks”( بشــكل تسلســلي ويتــم تشــفيرها. وتتميــز هــذه 
التقنيــة بســبب توزيــع قاعــدة البيانــات وال مركزيتهــا إلــى أنــه ال يمكــن التعديــل علــى 
ــات  ــذه البيان ــي ه ــفيرها يعط ــا أن تش ــة، كم ــا موثوق ــي أن بياناته ــا يعن ــجالت، مم الس
درجــة أمــان عاليــة. وعــادة مــا تســتخدم هــذه التقنيــة فــي التعامــالت الماليــة، وخصوصــًا 
فــي العمــالت الرقميــة، كمــا يمكــن اســتخدامها فــي أي تعامــالت تسلســلية كإصــدار 

ــق الرســمية والعقــود وسالســل التمويــل. الوثائ

إنترنت األشياء

ــزة  ــا أجه ــج معه ــا ُتدم ــة، وغيره ــزة، وأبني ــة، أجه ــياء مادي ــن أش ــه م ــبكة مكون ــي ش ه
إلكترونيــة متصلــة بشــبكة اإلنترنــت تمكنهــا مــن جمــع البيانــات وتبادلهــا، وتقــوم هــذه 
الشــبكة بتمكيــن األشــياء مــن االستشــعار وتجعلهــا محسوســة بحيــث يمكــن التحكــم 
فيهــا عــن بعــد عبــر بنيــة تحتيــة فعليــة للشــبكة، ومــن ثــم تخلــق فرًصــا للمزيــد مــن الدمــج 
ــة  ــي النهاي ــك ف ــن ذل ــج ع ــي. وينت ــب اآلل ــة الحاس ــي أنظم ــي ف ــم الحقيق ــر للعال المباش

ــة. ــة االقتصادي ــة، والمنفع ــاءة، والدق ــين الكف تحس
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 ملحق )ح(

بطاقات مبادرات برنامج 
التحول الوطني



عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تحفيز االسثمار في نشر شبكات األلياف الضوئية في المناطق الحضرية للوصول الى %60 من المنازل في 

المملكة عن طريق دعم مالي وتنظيمي ، لعدم وجود جدوى اقتصادية تدفع المشغلين لالسثمار فيها.

الشرائح المستهدفة:
سكان المناطق الحضرية نظرًا الستهدف المناطق النائية ) القرى والهجر( بمبادرة أخرى مع العلم بأنه من خالل 

استهدف المناطق الحضرية فسيتم تحقيق المستهدف على مستوى المنازل في المملكة وهو 60%. 

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
و الذي يهدف الى زيادة نسبة إنتشار اإلنترنت و رفع السرعة في جميع مناطق المملكة وبالتالي المساهمة 

في تنمية االقتصاد الرقمي 

أثر المبادرة:
تحسين جودة الخدمات المقدمة عن طريق االنترنت ونمو االقتصاد الرقمي في المملكة

المخرجات:
تغطية %60 من المساكن في المملكة باأللياف الضوئية

ــة  ــاف الضوئي ــبكات األلي ــر ش ــي نش ــتثمار ف ــز االس تحفي
ــة ــق الحضري ــي المناط ف

92%

92%
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف المبــادرة إلــى زيــادة حركــة االنترنــت المحليــة وتفعيــل دور مقّســمات االنترنــت المحايــدة ممــا سيســاهم 
فــي تحســين جــودة خدمــات االنترنــت ويمكــن قيــاس ذلــك عــن طريــق أدوات ومنصــات ســيتم اســتحداثها لقيــاس 
ــة  ــودة البني ــة وج ــز موثوقي ــة لتعزي ــم دراس ــادرة بتقدي ــتقوم المب ــا س ــة, كم ــي المملك ــت ف ــة االنترن ــودة تجرب ج
التحتيــة وتحســين فــرص االســتثمار فــي خدمــات االســتضافة علــى المســتوى الوطنــي ممــا سيســهم فــي 

نمــو االقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة وعلــى مســتوى األطــر التنظيميــة فتهــدف المبــادرة لتحقيــق التالــي:

اجراء مراجعة لألطر التنظيمية الحالية  لغرض تحديد مدى مالئمتها لتطورات السوق.	 

تطوير اإلطار التنظيمي لجودة خدمات النطاق العريض	 

الشرائح المستهدفة:
الجهات التنظيمية والتشريعية في المملكة العربية السعودية	 

شركات تقديم خدمات االتصاالت واالنترنت المحلية	 

شبكات توصيل المحتوى العالمية	 

المستفيدين من خدمات االنترنت	 

لقطــاع  مواتيــة  بيئــة  وتطويــر  اإلنترنــت  خدمــات  واســتدامة  جــودة  تحســين 
والتراخيــص التنظيميــة  األطــر  تحديــث  خــالل  مــن  االتصــاالت 

87%

81%
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عنوان المبادرة
ف المبادرة

ص
و

األثر المتوقع من المبادرة
توفير بيئة جاذبة لتمكين تطوير الخدمات الرقمية	 

المساهمة في زيادة االستثمارات الرقمية من قبل شركات المحتوى العالمية	 

رفع مستوى الطلب على الخدمات الرقمية عن طريق توفير بنية تحتية محايدة	 

توفير المعلومات والبيانات الالزمة لضمان مستوى الجودة	 

المخرجات:
اســتراتيجية وطنيــة للطيــف التــرددي للتأكــد مــن توفــر التــرددات المطلوبــة لتقديــم الخدمــات المتنقلــة عريضــة . 1

النطــاق.

خطط لترتيب القنوات الترددية و توفيرها إلستخدامها للجيل الخامس. 2

لقطــاع  مواتيــة  بيئــة  وتطويــر  اإلنترنــت  خدمــات  واســتدامة  جــودة  تحســين 
يتبــع  - والتراخيــص  التنظيميــة  األطــر  تحديــث  خــالل  مــن  االتصــاالت 
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

ــة 	  ــة لتقديــم الخدمــات المتنقل اعــداد اســتراتيجية وطنيــة للطيــف التــرددي للتأكــد مــن توفــر التــرددات المطلوب
عريضــة النطــاق 

اعــداد خطــط لترتيــب القنــوات التردديــة لتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة وتوفيــر تــرددات جديــدة مســتقبلية 	 
للتقنيــات الجديــدة )تقنيــة الجيــل الخامــس(

وضــع األطــر التأسيســية للشــراكة بيــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ومقدمــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة 	 
المعلومــات لتســهيل اعمــال نشــر خدمــات النطــاق العريــض 

توفيــر  طريــق  عــن  االتصــاالت  خدمــات  فــي  التوســع  تحفيــز 
التصاريــح علــى  الحصــول  آليــة  وتســهيل  التــرددي  الطيــف 

81%

86%
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تحفيــز االســتثمار بشــبكات خدمــات االتصــاالت االساســية لجميــع المناطــق النائيــة بالممكلــة  وشــبكات النطــاق 
العريــض الالســلكية عالــي الســرعة لـــ%70 مــن المنــازل فــي المناطــق النائيــة بالمملكــة عــن طريــق دعــم مالــي 

وتنظيمــي، لعــدم وجــود جــدوى اقتصاديــة تدفــع المشــغلين لالســثمار فيهــا. 

الشرائح المستهدفة:
سكان المناطق النائية بالمملكة

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
ــي  ــة وبالتال ــق المملك ــع مناط ــي جمي ــرعة ف ــع الس ــت و رف ــار اإلنترن ــبة إنتش ــادة نس ــي زي ــادرة ف ــاهم المب تس

المســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد الرقمــي

أثر المبادرة:
المســاهمة فــي ايصــال خدمــات االتصــاالت األساســية وشــبكة النطــاق العريــض فــي المناطــق النائيــة والــذي 
ســيزيد مــن نســبة التغطيــة الســكانية ويســهم فــي زيــادة مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي.

المخرجات:
توفير خدمات االتصاالت األساسية ) إنترنت وصوتية ( ل%100 من المناطق النائية بالمملكة. . 1

توفير خدمات النطاق العريض الالسلكي عالي السرعة ل%70 من للمناطق النائية بالمملكة.    . 2

تحفيــز االســتثمار فــي نشــر خدمــات االتصــاالت وخدمــات 
النطــاق العريــض الالســلكية فــي المناطــق النائيــة

90.5%

90.5%
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تتمحــور اعمــال المبــادرة حــول تطويــر خطــة تقنيــة المعلومــات الوطنيــة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص لتحديــد 
االولويــات و االلتزامــات والمتطلبــات االساســية، تعزيــز وتنميــة مفهــوم المحتــوى المحلــي فــي القطــاع، زيــادة 
نســبة تبنــي التقنيــات الناشــئة فــي ســوق تقنيــة المعلومــات، المشــاركة فــي المشــاريع الحكوميــة وبنــاء 
القــدرات، تحديــث سياســات وتوجهــات وأولويــات القطــاع ومراجعــة وتحديــث تشــريعات القطــاع و ذلــك مــن خــالل:

العمــل علــى تعزيــز مفهــوم المحتــوى المحلــي التقنــي وزيــادة تمثيلــه فــي القطــاع وذلــك عــن طريــق تعريــف 	 
هــذا المفهــوم وقيــاس خــط األســاس للمحتــوى المحلــي فــي القطــاع وآليــة حســابه لكــي يحقــق مــا نســبته 
ــادة فــي المحتــوى المحلــي بالقطــاع كل عــام.  ونســعى ايضــًا الــى تحقيــق هــدف توطيــن التقنيــات  %1 كزي
ورفــع نســبة المســتوى المحلــي فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات مــن خــالل عــدة برامــج اخــرى تحــت هــذه المبــادرة 
كبرامــج المصــدر المفتــوح وتقييــم منتجــات والخدمــات المحليــة ،وشــهادات الجــودة للمنتــج المحلــي الرقمــي، 

وبرنامــج التقنيــة الســعودية.

الســعي فــي تنميــة التقنيــات الناشــئة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل برامــج نوعيــة يتــم تنفيذهــا 	 
ــز  ــئة وتحفي ــات الناش ــة التقني ــيق منظوم ــج تنس ــي و برنام ــي المحل ــول التقن ــج التح ــادرة كبرنام ــذه المب ــت ه تح
ــر التجمعــات التقنيــة لتعزيــز مصــادر تلــك التقنيــات ومــزودي تلــك الخدمــات. كمــا سنســعى فــي تحقيــق  تطوي
للوصــول  الحكوميــة والقطاعــات األخــرى  المؤسســات  التقنيــات فــي  تلــك  تبنــي  المســاهمة فــي  هــدف 

ــئة ــات الناش ــي التقني ــة ف ــواق العالمي ــتويات األس ــط مس متوس

تهيئــة بيئــة مســتدامة للنهــوض بصناعــة تقنيــة المعلومــات 
المتســارعة التطــورات  ومواكبــة  واالتصــاالت 

79%

79%
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عنوان المبادرة
ف المبادرة

ص
و

نطاق عمل المبادرة )يتبع(:
نســتهدف مــن خــالل المبــادرة العمــل علــى تحديــد المعوقــات وطــرح الحلــول الداعمــة لجــذب الشــركات العالميــة 
وتعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمــا يســاهم بشــكل مباشــر فــي زيــادة 
المحتــوى المحلــي وتوطيــن التقنيــات المقدمــة مــن الشــركات العالميــة، مــن خــالل خلــق منظومــة بيئيــة حيويــة 
متكاملــة تتضمــن إيجــاد و تفعيــل التجمعــات التقنيــة وتحقيــق التنميــة المناطقيــة والتــي تســاعد وتدعــم 
تواجــد الشــركات العالميــة محليــًا لتكــون مراكزهــا اإلقليميــة أو مراكــز التميــز باختــالف أنواعهــا متواجــدة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية

الشرائح المستهدفة
،قطــاع  الربحــي  الغيــر  أنواعه،القطــاع  باختــالف  العــام  القطــاع  منهــا  قطاعــات  عــدة  المبــادرة  تســتهدف 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والقطــاع الخــاص باختــالف 
مســتوياته، رائــدي أعمــال ، شــركات ناشــئة، شــركات محليــة ، شــركات رائــدة ، شــركات أقلميــة، شــركات دوليــة ، 

ــة. ــات التقني ــن خدم ــتفيدين م ــن المس ــة والمواطني ــاالت التقني ــي مج ــن ف ــراد المتخصي ــة ، األف ــركات عالمي ش

المساهمة في تحقيق الهدف االستراتيجي
يهــدف برنامــج المحتــوى المحلــي فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لزيــادة مســاهمة القطــاع فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــالل توطيــن التقنيــة و زيــادة مســاهمة القطــاع فــي المحتــوى المحلــي وذلــك 
بوضــع نمــاذج أعمــال محفــزة للقطــاع الخــاص تســاعد فــي زيــادة نســبة مســتوى مســاهمة المحتــوى المحلــي 
فــي القطــاع وتذليــل المعوقــات التــي تحــد مــن تحقيقــه مــن خــالل سياســة اعتمــاد المحتــوي التقنــي المحلــي 
وبرامــج تحفيــز المحتــوى المحلــي التقنــي بالشــراكة مــع الجهــات ذات العالقة،وتعزيــز مفهــوم المحتــوى 
المحلــي التقنــي وزيــادة تمثيلــه فــي القطــاع وذلــك عــن طريــق تعريــف هــذا المفهــوم وقيــاس خــط األســاس 

للمحتــوى المحلــي فــي القطــاع.

تهيئــة بيئــة مســتدامة للنهــوض بصناعــة تقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت ومواكبــة التطــورات المتســارعة - يتبــع
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ف المبادرة
ص

و

يتمحور األثر في تحقيق المبادرة على عدة محاور رئيسية منها :
تنمية الشركات المحلية التقنية	 

جذب وتوطين الشركات العالمية	 

تسريع التبني للتقنية	 

المساهمة في تنمية التقنيات الناشئة	 

تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتقنيات	 

المخرجات: 
استراتيجية تنمية صناعة تقنية المعلومات واالتصاالت . المخرج مكتمل في 2018.. 1

خطة دخول السوق لقائمة التقنيات والصناعات الناشئة والتقليدية. المخرج مكتمل في 2019.. 2

خطــة رفــع الوعــي بالتقنيــات الناشــئة والتقليديــة واســتخداماتها )عقــد 6 معارض/فعاليــات/ورش توعويــة . 3
للتقنيات(.

برنامــج دعــم وتطويــر قــدرات منشــآت تقنيــة المعلومــات الصغيــرة و المتوســطة . )تبنــي حلــول تقنيــة لـــ 30 . 4
منشــأة(.

تشريعات وسياسات محدثة أو مستحدثة للقطاع) إعداد 6 سياسات أو تشريعات (.. 5

نماذج اعمال لتحفيز استخدامات التقنيات الناشئة.)20 نموذج(.. 6

منصة مصدر.. 7

اتفاقيات ألستقطاب الشركات العالمية بهدف تنمية صناعة التقنية. )4 اتفاقيات(. 8

نماذج اعمال توطين التقنيات التقليدية. ) 12 نموذج (.. 9
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تفعيــل وتســريع التحــول الرقمــي مــن خــالل دعــم القطاعــات ذات األولويــة  لتحقيــق أكبــر اثر فــي تنميــة االقتصاد 

الرقمــي وذلــك عــن طريق:

رسم خطط التحول الرقمي وتفصيل خارطات الطريق للتحول الرقمي للقطاعات والدعم في تفعيلها 	 
 العمــل علــى اســتغالل التقنيــات الحديثــة والناشــئة لمعالجــة التحديــات الوطنيــة وتوضيــح االثــر االجتماعــي 	 

واالقتصــادي مــن تطبيقهــا
العمــل علــى قيــاس التحــول الرقمــي واالقتصــاد الرقمــي وتطويــر التقاريــر الدوريــة التــي توضــح التحديــات 	 

والفــرص القائمــة فــي مجــاالت التحــول الرقمــي الوطنــي وعلــى مســتوى القطاعــات  
دراســة البيئــة التشــريعية ونمــاذج العمــل والدعــم فــي بنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة متينــة تدعــم كل مــن القطــاع 	 

الحكومــي والخــاص فــي المســاهمة فــي رفــع حصــة االقتصــاد الرقمــي

الشرائح المستهدفة:
االقتصــاد الرقمــي مرتبــط بجميــع شــرائح المجتمــع مــن خــالل دعــم نمــو حصــة الخدمــات الرقميــة المقدمــة 
للمواطنيــن والمقيميــن والقطــاع الخــاص بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة لتوفيــر عــدد مــن الخدمــات للمواطنين 
والمقيميــن فــي المملكــة وقــد تــم تحديــد عــدد مــن القطاعــات ذو أثــر كبيــر كعائــد مــن التحــول الرقمــي 
ومقدمــي خدمــات للمواطنيــن والمقيميــن وتــم تصنيفهــا كقطاعــات ذات أولويــة حســب االســتراتيجية الوطنيــة 
للتحــول الرقمــي )الصحــة الرقميــة، التعليــم الرقمــي، التجــارة االلكترونيــة، الصناعــة والطاقــة والثــروة المعدنيــة، 

الســياحة والثقافــة، األمــن والســالمة، المــدن الذكيــة( 

األساســية  والممكنــات  الطريــق  وخارطــة  االســتراتيجية  تطويــر 
لرقمنــة قطــاع الصناعــة والخدمــات )التجــارة والتعليــم والصحــة(

6%

10%
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ف المبادرة
ص

و

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
ترتبــط اعمــال المبــادرة ووحــدة التحــول الرقمــي بشــكل خــاص بتنميــة االقتصــاد الرقمــي حيــث تســعى الوحــدة 
مــن خــالل تنفيــذ نطــاق عمــل المبــادرة لتســريع التحــول الرقمــي فــي المملكــة وتوفيــر االدوات الممكنــة 
للقطاعــات لتســهيل عمليــة التحــول الرقمــي وذلــك عــن طريــق دعــم القطاعــات مــن خــالل تطويــر خارطــة طريــق 
التحــول الرقمــي، النظــر فــي تطويــر نمــاذج عمــل جديــدة مــن خــالل اســتغالل التقنيــات الحديثــة وتوفيــر خدمــات 
رقميــة للمواطنيــن والمقيميــن، متابعــة ودراســة االعمــال المرتبطــة بالتحــول الرقمــي والتقريــر عــن ابــرز التحديــات 
ــن  ــي لتمكي ــول الرقم ــريعية للتح ــة والتش ــة التنظيمي ــين البيئ ــي تحس ــر ف ــرار، النظ ــي الق ــم صانع ــرص لدع والف

الجهــات المنفــذة وتوفيــر الفــرص لرفــع مشــاركة القطــاع الخــاص وجــذب االســتثمار األجنبــي

األثر المتوقع من المبادرة:
تمكيــن المواطنيــن مــن الوصــول للخدمــات الرقميــة ورفــع الوعــي ونســبة االســتخدام علــى الخدمــات الرقميــة 

وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن المشــاركة فــي تحقيــق التحــول الرقمــي 

المخرجات:
خارطة طريق التحول الرقمي للقطاعات. 1

تقرير قراءة مؤشر التحول الرقمي الوطني واالقتصاد الرقمي. 2
تطويــر ونشــر تقاريــر وقياســات التحــول الرقمــي )تقاريــر ســنوية علــى حالــة العمــل الحــر بالمملكــة، تقريــر . 3

ســنوي علــى االقتصــاد التشــاركي، تقريــر ســنوي علــى حالــة التحــول الرقمــي فــي القطاعــات الســبعة )الصحــة، 
التعليــم، التجــارة االلكترونيــة، الســياحة والثقافــة، االمــن والســالمة، الثــورة الصناعيــة، المــدن الذكيــة(، تقريــر 
عــن العمــالت الرقميــة المرتبطــة بالعمــالت المســتقرة، تقريــر عــن الضمــان االجتماعــي فــي االقتصــاد الرقمــي، 
تقريــر اساســيات سياســات االقتصــاد الرقمــي، تقريــر المهــارات للوظائــف المســتقبلية فــي المملكــة، التقنيــات 

الماليــة والتمويــل االســالمي( وســيتم العمــل عليهــم فــي        6 مراحــل
دراسة جدوى تطبيق استخدام التقنيات الناشئة والحديثة من خالل مشاريع استكشافية. 4
دراسة تحسين التنظيم التشريعي وحوكمة التحول الرقمي. 5
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تحفيــز وتبنــي االبتــكار الرقمــي من خالل دعــم الرياديين عنوان المبادرة
والشــركات المحلية الرقمية

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
توفيــر عناصــر الدعــم مــن خــالل برامــج المبــادرة للنظــام البيئي لالبتــكار الرقمــي وتنمية ريــادة االعمــال التقنية عبر: 
تســهيل الوصــول للشــرائح المســتهدفة، تســهيل الوصــول للمواهــب، تســهيل الوصــول للبيانــات والتنظيمــات، 

تســهيل الوصــول للتكنولوجيــا والدعــم، تســهيل الوصــول لالســواق، تســهيل الوصــول للتمويل.

الشرائح المستهدفة:
الطالب والطالبات	 

رواد االعمال	 

الباحثين واصحاب المشاريع الناشئة	 

الشركات الرقمية الناشئة	 

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف االستراتيجي: تساهم مبادرة تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل 
دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية في تنمية االقتصاد الرقمي من خالل توفير بيئة حاضنة لالبتكار 

لتحفيز وتبني االفكار والحلول الرقمية وذلك بهدف بناء نماذج اعمال رقمية أولية وتأسيس الشركات الرقمية 
الناشئة وجذب االستثمارات التقنية.

األثر المتوقع من المبادرة:

60%

60%
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ف المبادرة
ص

و
تحســين مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج المحلــي: تســريع نمــو االقتصــاد الرقمــي مــن خــالل تمكيــن 	 

ــاذج  ــاء نم ــي بن ــر ف ــث والتطوي ــاالت البح ــي مج ــن ف ــة والباحثي ــاريع الرقمي ــاب المش ــن واصح ــال التقنيي رواد االعم
ــئة.  ــة الناش ــركات الرقمي ــيس الش ــة وتأس ــواق المحلي ــا لألس ــا واتاحته ــن تطبيقه ــن الممك ــة م ــال رقمي اعم

زيــادة مســاهمة المحتــوى المحلــي: تطويــر رواد االعمــال واصحــاب المشــاريع الرقميــة لتمكينهــم فــي انشــاء 	 
شــركاتهم الرقميــة الناشــئة فــي مجــاالت ريــادة االعمــال وتطبيقــات التقنيــات الناشــئة.

تنميــة مفهــوم االبتــكار وريــادة االعمــال الرقميــة: تطويــر برامــج وفعاليــات لتحفيــز وتبنــي االبتــكار الرقمــي 	 
واقامــة حمــالت توعويــة وتثقيفيــة لتنميــة مجــاالت ريــادة االعمــال وتعزيــز مفهــوم االبتــكار الرقمــي.

المســاهمة فــي تحســين ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي: تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن تطويــر 	 
مبــادرات تســاهم فــي تحســين ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر االبتــكار العالمــي مــن خــالل اشــراك رواد االعمــال 

التقنييــن 

المخرجات:
شــبكة مراكــز األبتــكار لتحفيــز األبتــكار الرقمــي ودعــم الشــركات الناشــئة )تدشــين 19 مــن مراكــز ومعامــل لالبتكار . 1

الرقمي(
بنــاء شــراكات إســتراتيجية لتأســيس مراكــز االبتــكار والبحــث والتطويــر الرقمــي )تأســيس 19 مــن شــراكات محليــة . 2

ودوليــة مــع القطــاع الحكومــي والخــاص بهــدف تحفيــز االبتــكار وريــادة االعمــال الرقميــة(
برنامــج دعــم وتمويــل رياديــي األعمــال )يحتــوي برنامــج دعــم وتمويــل ريــادي االعمــال علــى مســارات مختلفــه . 3

مــن خــالل محفظــة التقنيــات الناشــئة والتــي تبلــغ مليــار ريــال لتمكيــن اصحــاب الشــركات الناشــئة و رواد االعمــال 
التقنييــن باالضافــة الــى تنفيــذ مســرعات وحاضنــات أعمــال رقميــة فــي مجــاالت مختلفــة، تنفيــذ معســكرات 
تدريبيــة فــي مجــاالت رقميــة تخصصيــة ومجــاالت ريــادة االعمــال الرقميــة، ربــط أصحــاب المشــاريع الرياديــة 
ــن  ــا م ــتثمار وغيره ــوم االس ــاءات ي ــذ لق ــالل تنفي ــن خ ــاص م ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م ــة بالمس ــركات الرقمي والش

ــن ( ــال التقنيي ــادي االعم ــن ري ــم وتمكي ــي دع ــاهم ف ــي تس ــج الت البرام
برنامــج تعزيــز ثقافــة األبتــكار وريــادة األعمــال الرقميــة ) يهــدف البرنامــج  الــى تنفيــذ فعاليــات لتعزيــز ثقافــة . 4

ــتقطاب  ــى اس ــة ال ــة باإلضاف ــة والخاص ــات الحكومي ــات او القطاع ــي الجامع ــة ف ــال الرقمي ــادة االعم ــكار وري االبت
فعاليــة دوليــة الثــراء المحتــوى الرقمــي فــي الشــركات الرقميــة الناشــئة وبرامــج متخصصــة لتبــادل الخبــرات مــع 

ــدة فــي مجــاالت االبتــكار الرقمــي( الــدول الرائ
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
يعتبــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الركيــزة األساســية فــي هــذا العصــر لتقــدم الــدول ونجــاح األعمــال 
التجاريــة الحديثــة فيهــا. وفــي ظــل رؤيــة 2030 والتــي تدفــع باتجــاه التقــدم النوعــي فــي اإلقتصــاد الرقمــي 
ــاالت  ــاع االتص ــإن قط ــاالت، ف ــة المج ــي كاف ــة ف ــة للمملك ــزات النوعي ــق القف ــي تحقي ــوى ف ــة األق ــون اللبن ليك
ــر الــذي  وتقنيــة المعلومــات يصبــح محوريــا وجوهريــا لتحقيــق اإلنجــازات الطموحــة فــي الرؤيــة. إن التحــدي األكب
يواجــه اإلقتصــاد الرقمــي هــي ضعــف صالبــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مجــال األمــن الرقمي لذا 
مــن الواجــب بنــاء الثقــة ورفــع الموثوقيــة فــي اإلقتصــاد الرقمــي فــي كافــة مراحلــه وبيــن مختلــف الشــرائح التــي 
تتعامــل معــه مــن متســوقين ومقدمــي خدمــات ومســتثمرين محلييــن أو عالمييــن. وبنــاء علــى ذلــك فــإن رفــع 
مســتوى النضــج  فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر وكذلــك فيمــا يتعلــق باســتمرارية األعمــال واألمــن الرقمــي فــي 
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تصبــح حاجــة ماســة ومتطلبــا الغنــى عنــه لدفــع عجلــة األعمــال الرقميــة 
وتنميــة اإلقتصــاد الرقمــي ومايعتمــد عليــه مــن البرامــج والمبــادرات الحكومية والخاصــة. وهذا ماســتحققه هذه 
المبــادرة حيــث أن ماســينبثق عــن مشــاريع المبــادرة مــن أطــر وسياســات ومعاييــر ونمــاذج  فــي قطــاع االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات لتحديــد المخاطــر األمنيــة الرقميــة وكيفيــة ترتيــب أولوياتهــا بنــاء علــى حجــم الخطــر وطبيعــة 
ــد  ــى التأك ــر عل ــات والمعايي ــذه السياس ــتعمل ه ــا س ــا كم ــة منه ــات المقدم ــة الخدم ــركة وحساس ــل الش عم
مــن وجــود خطــط الســتمرارية األعمــال تتناســب مــع كل خطــر كمــا  ممــا يــؤدي بمجملــه إلــى موائمــة الجهــود 
والخطــط وتوحيــد المصطلحــات فــي القطــاع وهــذا كلــه يــؤدي إلــى رفــع مســتوى النضــج لــدى الشــركات فــي 
القطــاع فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وكذلــك رفــع مســتوى النضــج 
فــي اســتمرارية األعمــال ومســتوى األمــن الرقمــي فــي القطــاع وهــو ماسيســهم فــي رفــع مســتوى الثقــة 
فــي اإلقتصــاد الرقمــي وزيــادة الموثوقيــة فــي القطــاع وهــذا مايدعــم انشــاء بيئــة حاضنــة تكــون األفضــل لجــذب 

اإلســتثمارات ورفــع مســتوى الثقــة فــي اإلقتصــاد الرقمــي ودوره فــي تعزيــز اإلقتصــاد الكلــي.

تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

68%

68%
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ف المبادرة
ص

و

الشرائح المستهدفة:
مزودو خدمات االتصاالت	 
مزود خدمات اإلنترنت	 
مزودو خدمات البيانات واإلستضافة	 
مزود خدمات تقنية المعلومات	 

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف االستراتيجي تنمية االقتصاد الرقمي:
ممكن أساسي لتنمية اإلقتصاد الرقمي عبر رفع مستوى الثقة في اإلقتصاد الرقمي	 
رفع قدرات القطاع في اإلستمرارية والصمود مما يعزز الموثوقية في اإلقتصاد الرقمي.	 
زيادة الموثوقية في القطاع مما يدعم إنشاء بيئة حاضنة تكون األفضل لجذب اإلستثمارات	 

األثر المتوقع
رفع مستوى الثقة في اإلقتصاد الرقمي عبر 	 
رفع مستوى النضج  فيما يتعلق بإدارة المخاطر في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات	 
رفع مستوى النضج في استمرارية األعمال ومستوى األمن الرقمي في القطاع	 
زيادة الموثوقية في القطاع مما يدعم إنشاء بيئة حاضنة تكون األفضل لجذب اإلستثمارات	 
تعزيز أثر اإلقتصاد الرقمي في اإلقتصاد الكلي	 

المخرجات: 
ضوابط استخدام الحاسب االلي وشبكات المعلومات للجهات الحكومية. 1

إطارعمل االمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 2
إطار إدارة التهديدات األمنية الرقمية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 3
إنشــاء وتشــغيل جهــة معنيــة بشــؤون األمــن الرقمــي فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )مركــز األمــن . 4

الرقمــي وإدارة المخاطــر(
إطار إدارة مخاطراألمن الرقمي واستمرارية األعمال في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 5

فــي القطــاع وهــذا مايدعــم انشــاء بيئــة حاضنــة تكــون األفضــل لجــذب اإلســتثمارات ورفــع مســتوى الثقــة فــي 
اإلقتصــاد الرقمــي ودوره فــي تعزيــز اإلقتصــاد الكلــي.

227التقرير السنوي 2020



اطــالق برنامــج شــامل يهــدف لنشــر الوعــي والمعرفــة الرقميــة وتأهيــل كــوادر عنوان المبادرة
وطنيــة ذات كفــاءة عاليــة للدفــع بعمليــة التحــول الرقمــي

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
إطــالق برنامــج شــامل لتطويــر مهــارات قابلــة للتوظيــف للمســاهمة فــي معالجــة تحــدي الفجــوة بيــن العــرض 
والطلــب بالنســبة للكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال  االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ووذلــك مــن خــالل تقديــم برامــج 

تدريبيــة فــي جميــع مناطــق المملكــة وتأميــن منــح دراســية وزيــادة المحتــوى ونشــر الوعــي التقنــي.

الشرائح المستهدفة:
العاملين في الوظائف التقنية في القطاعين الحكومي والخاص	 

الطالب والباحثين عن عمل.	 

اإلناث )بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل(	 

الطالب وكبار السن )بهدف نشر الوعي التقني لمحو األمية الرقمية(	 

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
المســاهمة فــي تحقيــق هــدف تنميــة االقتصــاد الرقمــي مــن خــالل تأهيل كــوادر وطنيــة متخصصة للمســاهمة 
فــي ســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب وبالتالــي رفــع جاهزيــة الكــوادر الوطنيــة للتوظيــف فــي وظائــف القطــاع 
الخــاص والحكومــي. وكذلــك نشــر الوعــي الرقمــي بيــن المواطنيــن لرفــع نســبة إســتخدام اإلنترنــت وزيــادة 

اســتخدام الخدمــات الرقميــة المتوفــرة. .

88%

88%
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ف المبادرة
ص

و
األثر المتوقع من المبادرة:

حيــث ان األثــر المتوقــع للمبــادرة يتلخــص فــي رفــع مســتوى المهــارات الرقميــة لــدى 20,000 كادر وطنــي وباحــث 
عــن عمــل، ورفــع الوعــي التقنــي لــدى الكــوادر الوطنيــة.

المخرجات:
1 .)SFIA Framework( اطار الكفاءات التقنية

موقع الكتروني لتسجيل الطالب والشركات وإلدارة المبادرة . 2

معرض مهني 2018. 3

برامج تدريبية 2018 )مخرج مكتمل – 3600 متدرب(. 4

معرض مهني 2019. 5

برامج تدريبية 2019 ومنح دراسية )مخرج مكتمل –6000 متدرب(. 6

برامج تدريبية 2020-2022 )مستهدف 10400 متدرب(. 7

البرنامج الشامل لمحو األمية الرقمية. 8
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف المبــادرة إلــى تطويــر الحوكمــة الفعالــة والمعاييــر المشــتركة لدعــم الكيانــات الحكوميــة وتمكيــن 
التعامــل الفعــال للمواطنيــن والمقيميــن والشــركات. ويركــز نطــاق عمــل هــذه المبــادرة علــى الحلــول المناســبة 
الخدمــات  ومعاييــر  الثالثــة  التنفيذيــة  الخطــة  وضــع  )مثــل  مشــتركة  ومعاييــر  فعالــة  اســتراتيجية  لتطبيــق 
الحكوميــة والبنيــة المؤسســية الوطنيــة ووضــع أساســيات تقنيــة المعلومــات للجهــات الحكوميــة( مــن خــالل 
معاييــر وسياســات الحكومــة الرقميــة وحلــول أنظمــة المــوارد المركزيــة )علــى ســبيل المثــال، النمــاذج المرجعيــة 
والمواصفــات  الشــروط  كراســة  اعــداد  وأدوات  المعياريــة  المؤسســية  والبنيــة  الوطنــي  المســتوى  علــى 
لمشــاريع التعامــالت اإللكترونيــة، كمــا ســوف تســهم هــذه المبــادرة بشــكل مباشــر فــي هــدف تطويــر 
الحكومــة اإللكترونيــة مــن خــالل رفــع مســتوى نضــج  الخدمــات الحكوميــة ، وأيضــا رقمنــه العمليــات الحكوميــة 
الداخليــة مــن خــالل نشــر معاييــر مشــتركة تطبــق فــي جميــع  الجهــات الحكوميــة. ويشــمل ذلــك زيــادة انتشــار 
واســتخدام خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة وارتفــاع معــدل رضــا العمــالء عنهــا وتقليــل تكلفــة تقديــم الخدمــات، 
ومــن خــالل نظــام مرصــد الخدمــات االلكترونيــة الحكوميــة 2.0 يتــم تطويــر نظــام مرصــد 1.0 لتحســين اســتخدام 
ــام  ــي النظ ــورة ف ــة المحص ــات الحكومي ــن الخدم ــق م ــة التحق ــر آلي ــى تطوي ــة ال ــام باإلضاف ــاءة وأداء النظ وكف
ــات  ــر الخدم ــة تطوي ــل حوكم ــن أج ــة م ــة الرقمي ــات الحكومي ــر الخدم ــر معايي ــا وتطوي ــتوى نضجه ــد مس وتحدي
ــا  ــاس رض ــي وقي ــي الحكوم ــول الرقم ــاس التح ــر قي ــداد تقري ــم اع ــا يت ــا، كم ــتوى نضجه ــاس مس ــة وقي الرقمي
ــخ  ــم 7732 وتاري ــامي رق ــر الس ــخ 27-2-1427، واألم ــم 40 وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذا لق ــتفيد تنفي المس

 .1440-2-12

الشرائح المستهدفة:

تطبيــق حوكمــة فعالــة ومعاييــر مشــتركة للحكومــة 
المســتخدم تجربــة  تحســين  وتمكيــن  اإللكترونيــة 

39%

41%
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ف المبادرة
ص

و
الجهات الحكومية 

األثر المتوقع من المبادرة يرتبط تأثيرها بشكل كبير بالمؤشرات التالية:
ترتيب المملكة في مؤشر األمم المتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية 	 
مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية رقميًا	 
رفع مستوى التحول الرقمي في الجهات الحكومية	 

المخرجات:
تقرير قياس رضا المستفيد. 1

استراتيجية الخطة التنفيذية الثالثة على المستوى الوطني. 2

المعايير الوطنية  للحكومة الرقمية. 3

نموذج السجل الوطني لبيانات القطاعات الحكومية. 4

السياسات للحكومة الرقمية. 5

نظام مرصد الخدمات االلكترونية الحكومية 2.0. 6

تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي . 7

دراسة وتقرير كفاءة استخدام البرمجيات في القطاعات الحكومية. 8
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الحكومــة عنوان المبادرة منصــات  وتفعيــل  تطويــر 
والمفتوحــة الشــاملة 

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف المبــادرة إلــى رفــع نســبة اســتخدام الخدمــات الحكوميــة المقدمــة عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة 
مقارنــة بالخدمــات المقدمــة بالطــرق التقليديــة ومعالجــة ضعــف اســتخدام الخدمــات الحكوميــة عــن طريــق 
القنــوات الرقميــة مــن قبــل المســتخدمين ويتــم العمــل علــى تحقيــق ذلــك عبــر تطويــر المنصــات والنمــاذج 
والبرامــج التــي تعالــج أســباب ضعــف إقبــال المواطنيــن والمقيميــن علــى اســتخدام الخدمــات المقدمــة إلكترونيــًا 
ــي  ــل ف ــدأ التكام ــز مب ــى تعزي ــدف إل ــذي يه ــاملة وال ــة الش ــم الحكوم ــر مفاهي ــى وتطوي ــالل تبن ــن خ ــك م وذل
ــال  ــي مج ــتفيدين، فف ــة المس ــة لكاف ــدة وآمن ــة موح ــم تجري ــة لتقدي ــات الحكومي ــن الجه ــات بي ــم الخدم تقدي
تجربــة المســتخدم الرقميــة ســيتم بنــاء مركــز ومختبــر وطنــي يهــدف إلعــادة تصميــم الخدمــات الحكوميــة 
وهندســة إجراءاتهــا لرفــع فاعليتهــا وزيــادة اســتخدامها ونشــر التوعيــة وتدريــب الجهــات الحكوميــة علــى طــرق 
تصميــم الخدمــات بمحوريــة حــول المســتخدمين، وتفعيــل القنــوات المتعــددة مــن خــالل تقديــم تجربــة موحــدة 
للمســتفيدين مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة والتركيــز علــى متطلبــات العميــل، وفــي مجــال خدمــات الثقــة 
الرقميــة والهويــات الرقميــة والتــي تهــدف إلــى التحقــق مــن صحــة وســالمة التعامــالت والمســتندات الرقميــة 
حســب نظــام التعامــالت اإللكترونيــة والئحتــه التنفيذيــة مــن خــالل تطويــر منصــات ومعاييــر وطنيــة موحــدة 
وإطــار الحوكمــة لخدمــات الهويــة الرقميــة والتوقيــع الرقمــي والختــم الرقمــي والختــم الزمنــي وغيرهــا، وذلــك 
بهــدف االســتغناء عــن زيــارة المســتفيد لمراكــز تقديــم الخدمــة إذا كان التوثيــق بالتوقيــع الخطــي والختــم 
التقليــدي متطلــب أساســي فــي اجــراءات الخدمــة، وتشــمل هــذه الخدمــات التوقيــع الرقمــي والختــم الرقمــي 
والختــم الزمنــي وغيرهــا مــن خدمــات الثقــة الرقميــة لألفــراد والجهــات الحكوميــة، كذلــك تحديــد الخدمــات 
ــالل  ــن خ ــة م ــات االلكتروني ــتخدام الخدم ــز اس ــج لتحفي ــداد برام ــة واع ــة العالي ــة ذات األولوي ــة اإللكتروني الحكومي
12 برنامــج تحفيــزي تشــمل تطويــر مــواد ســمعية وبصريــة وحمــالت توعويــة للخدمــات الرقميــة وذات األولويــة 
منهــا ونشــرها لرفــع الوعــي ونســبة االســتخدام كذلــك مــن خــالل برامــج تحفيزيــة مبتكــرة يكــون التحفيــز فيهــا 

37%

37%
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ف المبادرة
ص

و

مبنــى علــى العطــاء المــادي والمعنــوي لمقدمــي الخدمــات والمتســتفيدين منهــا وتحســين وتشــغيل مجلــة 
ــة. ــة الرقمي الحكوم

الشرائح المستهدفة:
المستخدمين ) المواطن، المقيم، صاحب األعمال، الزائر والسائح (

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
رفــع مســتوى الثقــة واســتخدام الخدمــات االلكترونيــة مــن المســتفيدين عبــر القنــوات االلكترونيــة الــذي 

الحكومــة اإللكترونيــة.. الهــدف االســتراتيجي لتطويــر  يســاهم فــي تحقيــق 

األثر المتوقع من المبادرة:
االســتغناء عــن التعامــالت التقليديــة مــن خــالل ضمــان موثوقيــة التعامــالت االلكترونيــة فــي القطــاع الحكومــي 

ــة.. ــة االلكتروني ــر الحكوم ــتراتيجي لتطوي ــدف االس ــق اله ــاءة األداء لتحقي ــريع كف ــع وتس ــك رف ــاري وكذل والتج

المخرجات:
منصات خدمات الثقة والهوية الرقمية )4 منصات(. 1

المختبر الوطني لتجربة المستخدم وتصميم الخدمات. 2

3 .)Omni channel(  تطوير استراتيجية وخارطة طريق القنوات المتعددة

برامج تحفيز استخدام الخدمات االلكترونية عبر القنوات الرقمية بمقارنة بالطرق التقليدية )12 برنامج(. 4
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إطــالق أنظمــة وتطبيقــات ذكيــة مشــتركة عنوان المبادرة
للتعامــالت الحكوميــة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
ــول  ــاركية والوص ــتوى التش ــع مس ــكلة رف ــل مش ــى ح ــتركة إل ــات مش ــة وتطبيق ــالق أنظم ــادرة إط ــدف مب ته
للمعلومــة للمســتفيدين مــن الخدمــات الحكوميــة وذلــك ســعيًا لالنتقــال لمفهــوم الحكومــة الذكيــة عبــر  
المســاهمة المباشــرة فــي المؤشــر الفرعــي ) OSI( لمؤشــر األمــم المتحــدة EGDI ، ومؤشــر المشــاركة 
الحكوميــة.  للجهــات  الرقميــة  القــدرات  رفــع  ودعــم   )ODB( المفتوحــة  البيانــات  ومؤشــر   )EPI( المجتمعــة 
وذلــك عبــر دعــم وإطــالق المنصــات والتطبيقــات والخدمــات المشــتركة بيــن كامــل الجهــات الحكوميــة، مــن أجــل 
ــة أنظمــة المــوارد  تحقيــق التكامــل ورفــع كفــاءة العمــل بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة مثــل تشــغيل وصيان
الجهــات  يَمكــن  الــذي   ،)Nation Government Resource Planning Systems NGRP( المشــتركة 
الحكوميــة مــن تطبيــق أنظمــة المــوارد البشــرية واألنظمــة الماليــة الخاصــة بالجهــة وفــق المعاييــر واألنظمــة 
واألطــر القانونيــة التــي تصدرهــا الــوزارات والجهــات المعنيــة، تطويــر منصــة البيانــات المفتوحــة والتــي مــن خاللهــا 
تقــوم الجهــات الحكوميــة برفــع مجموعــات البيانــات ذات التصنيــف المتــاح لتمكــن المســتفيدين والباحثيــن مــن 
االســتفادة منهــا وخلــق اقتصــاد رقمــي فعــال، إعــداد القــادة الرقميــن للقطــاع الحكومــي لرفــع مســتوى 
الجاهزيــة وإدارة التغييــر لــدى اإلدارات المعنيــة بالتحــول الرقمــي الحكومــي مــن خــالل األكاديميــة الرقميــة 
الحكوميــة و تمكيــن المســتفيدين مــن الوصــول الفعــال للخدمــات الحكوميــة عبــر مفهــوم الحكومــة الشــاملة 
ــة الوطنيــة الموحــدة للخدمــات الحكوميــة التــي تعــد المصــدر الموثــوق للوصــول للخدمــات  المطبــق فــي البواب
الحكوميــة وشــرحها وتقــدم الخدمــات بمنهجيــة مراحلــة الحيــاة التــي تتمحــور حــول المســتفيدين واحتياجاتهــم 
للخدمــة الحكوميــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة. كمــا أن المنصــة الوطنيــة للمشــاركة المجتمعيــة تحقــق 
مبــادئ الشــفافية وتأكــد علــى مشــاركة العمــوم فــي تقديــم الــرأي حــول األنظمــة التــي تطرحهــا الجهــات 
الحكوميــة ألخــذ مرئياتهــم قبــل إقرارهــا حســب التوجيهــات الصــادرة بذلــك. وألن كثيــر مــن األنظمــة الحكوميــة 
ــة  ــة العام ــا الهيئ ــي تضعه ــر الت ــب المعايي ــة حس ــة الجيومكاني ــى األنظم ــيًا عل ــادًا أساس ــد اعتم ــوم تعتم الي

46%
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ف المبادرة
ص

و

للمســاحة ولضــرورة تبــادل المعلومــات الجيومكانيــة بيــن الجهــات الحكوميــة كان مــن الضــروري رفــع إمكانيــات 
قنــاة التكامــل الحكوميــة الوطنيــة )GSB( لتدعــم المتطلبــات التقنيــة لتبــادل هــذا النــوع مــن البيانــات. ومــن أهــم 
معاييــر الحكوميــة الذكيــة التشــاركية والتواصــل جــاءت الضــرورة إلــى إيجــاد بديــل حكومــي أمــن يمكــن موظفــي 
ــادل المحدثــات واالجتماعــات المرئيــة وذلــك مــن خــالل منصــة  القطاعــات الحكوميــة مــن مشــاركة الملفــات وتب

ــاركية. ــل التش ــاون والتواص التع

الشرائح المستهدفة:
ــة  ــات الحكومي ــات ال G2C و الجه ــي خدم ــن( ف ــن و المقيمي ــة )المواطني ــات الحكومي ــن الخدم ــتفيدين م المس

.G2G لخدمــات ال

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
ــدة  ــم المتح ــر األم ــع مؤش ــة، ورف ــات الحكومي ــة للجه ــدرات الرقمي ــع الق ــم رف ــي دع ــاهمة ف ــالل المس ــن خ م
)EGDI(  عبرالمســاهمة المباشــرة فــي المؤشــر الفرعــي ) OSI( عــن طريــق دعــم مبــدأ مفهــوم الحكومــة 
ومؤشــر   ،  EGDI المتحــدة  األمــم  لمؤشــر  ودعــم  الحكوميــة.  للخدمــات  الوطنيــة  البوابــة  فــي  الشــاملة 
 )ODB( عبــر المنصــة الوطنيــة للمشــاركة المجتمعيــة ومؤشــر البيانــات المفتوحــة )EPI( المشــاركة المجتمعــة

عبــر االســتراتيجيات الخاصــة بالبيانــات المفتوحــة والمنصــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة.. 

األثر المتوقع من المبادرة:
رفع مستوى التشاركية والوصول للمعلومة للمستفيدين من الخدمات الحكومية. 

المخرجات:
مركز اتصال وطني )آمر( موسع ومرتبط بجهات جديدة. 1

استراتيجية ومنهجية للبيانات الضخمة. 2
3 .NGRP تشغيل أنظمة الموارد المشتركة
منصة واستراتيجية البيانات المفتوحة. 4
بوابة وطنية موحدة لألجهزة المتنقلة. 5
6 .Gov.sa المنصة الوطنية
المنصة الوطنية للمشاركة المجتمعية. 7
منصة التعاون والتواصل التشاركية. 8
تفعيل وترقية منصة قناة التكامل الحكومية )GSB( لتدعم تبادل المعلومات الجيومكانية . 9

المنصة الوطنية للخدمات الحكومية 2.0. 10
برامج إعداد قادة التحول الرقمي عبر مركز الكفاءات الرقمية. 11
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عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
ــات  ــة  والمنص ــات االلكتروني ــي للخدم ــل الحكوم ــتوى التكام ــف  مس ــة ضع ــى معالج ــادرة ال ــذه المب ــدف ه ته
ــدد  ــادة ع ــك وزي ــة وكذل ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــة م ــةو  التجاري ــحابة الحكومي ــى الس ــل  تبن ــر تفعي ــة عب الوطني
ــاط  ــة االرتب ــه عملي ــة وأتمت ــل الحكومي ــاة التكام ــة قن ــق  ترقي ــن طري ــة ع ــات الحكومي ــن الجه ــات بي ــوع الخدم ون

ــات.  ــادل الخدم وتب
الشرائح المستهدفة:

كافة الجهات الحكومية.

األثر المتوقع من المبادرة: 
تستهدف المبادرة رفع وتحسين تكامل الخدمات الحكومية.

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف االستراتيجي: 
المســاهمة فــي مؤشــر األمــم المتحــدة وكذلــك فــي زيــادة الفــورات وتحقيــق الهــدف االســتراتيجي لتطويــر 

الحكومــة االلكترونيــة.

المخرجات:
إستراتيجات الحوسبة السحابية في المملكة. 1  .1

ترقية قناة التكامل. 2  .2
مكتب تبنى السحابة الحكومية التجارية. 3  .3
توسعة الشبكة الحكومية اآلمنة. 4  .4
مركز دعم الحكومة الرقمية . 5  .5
6 .GSB 2.0 أطالق المنصة  .6

إطــالق الســحابة الحكوميــة ورفــع مســتوى التكامــل 
الحكومــي

41%

41%
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ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي وتفــادي االزدواجيــة فــي عنوان المبادرة
المعلومــات تقنيــة  علــى  االســتثمار 

نسبة اإلنجاز 
الفعلية

نسـبة اإلنــجـاز 
حسب الخطة

ف المبادرة
ص

و

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف المبــادرة الــى رفــع كفــاءة الخدمــات الحكوميــة االلكترونيــة مــن خــالل تكاليفهــا الماليــة وذلــك بالعمــل 
عــدة ممارســات تقنيــة تهــدف الــى تطويــر الحكومــة االلكترونيــة، علــى ســبيل المثــال: تطويــر وتوحيــد معاييــر 
تقنيــة المعلومــات، توحيد موارد تقنيــة المعلومــات و رفــع كفــاءة الشــراء وأيضــا تطبيــق ممارســات الشــراء 
الموحــد واالســتراتيجي مــن خــالل االتفاقيــات االطاريــة مــع شــركات القطــاع الخــاص حيــت تظهــر مخرجاتهــا 
ــة فنيــة لنظــام  فــي اعــداد اســتراتيجية االســتفادة مــن األصــول التقنيــة الحكوميــة المشــتركة و انشــاء هيكل
ــوق  ــة الس ــاء منص ــى  انش ــة ال ــة باإلضاف ــات الحكومي ــر الجه ــده عب ــيتم توحي ــذي س ــات ال ــا المعلوم تكنولوجي
االلكترونــي والتــي مــن خاللهــا ســوف يتــم تطبيــق طــرق الشــراء االســتراتيجي لجميــع الجهــات الحكوميــة 
الخاصــة بالطلبــات التقنيــة، ومنصــة بنــك األكــواد مــن خــالل توفيــر برمجيــات عامــة وموحــدة تســتخدم مــن الجهــات 
الحكوميــة مــن اجــل برمجــة أنظمتهــا وبرامجهــا، ووضــع االســتراتيجيات الشــاملة والوطنيــة لتبنــي وتطويــر 
المشــتركة،  الحكوميــة  التقنيــة  واألصــول  الســحابية  والحوســبة  المصــدر  مفتوحــة  البرمجيــات  واســتخدام 
وإيجــاد حلــول تقنيــة لتطبيــق ومتابعــة تنفيــذ البنيــة المؤسســية الوطنيــة مــن خــالل نظــام خــالل نظــام البنيــة 
ــة  ــى التحتي ــم والبن ــل النظ ــي تكام ــهم ف ــا يس ــة مم ــات الحكومي ــتوى الجه ــى مس ــة عل ــية الوطني المؤسس
لتقنيــة المعلومــات وخفــض التكلفــة اإلجماليــة علــى المســتوى الوطنــي ورفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات 
االلكترونيــة، وتطويــر تفصيــل االنفــاق مــن خــالل مكعــب االنفــاق الحكومــي Spend Cube لجميــع نفقــات 
ومصروفــات مشــاريع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لجميــع الجهــات الحكوميــة، واالتفاقيــات االطاريــة التــي 
تتكــون مــن مرحلتيــن هــي اتفاقيــات تقنيــة مــع المزوديــن لبرمجيــات ورخــص تقنيــة المعلومــات كذلــك األجهــزة 
التقنيــة المكتبيــة وذلــك لالســتفادة مــن الميــزات واالســعار التنافســية حيــث يتــم حســاب ذلــك عــن طريــق قيمــة 
الوفــر قبــل وبعــد اســتخدام االتفاقيــات االطاريــة وعكــس ذلــك علــى كفــاءة الخدمــات الحكوميــة االلكترونيــة.

41%

43%
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ف المبادرة
ص

و

الشرائح المستهدفة:
القطاع الحكومي العام والعسكري من خالل مشترياتها الحكومية. 	 
الجهات الحكومية من خالل تسهيل وسريع اإلجراءات التقنية.	 
القطاع الخاص من خالل اشراكه في االستثمار في تقنية المعلومات	 

المجتمع  من خالل رفع نسبة المحتوى المحلي	 

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
تــم اطــالق المبــادرة للمســاهمة فــي تطويــر الحكوميــة االلكترونيــة ومواجهــة تحــدي االنفــاق العالــي علــى 
ــات  ــتوى الخدم ــى مس ــة عل ــف االجمالي ــاءة التكالي ــع كف ــة ورف ــة التقني ــاب الحوكم ــه وغي ــاريع الحكومي المش

ــة. ــة االلكتروني الحكومي

األثر المتوقع من المبادرة:
ان العمل على تنفيذ المشاريع وتحقيق مخرجاتها سوف يرفع كفاءة الخدمات الحكوميه ويزيد فاعلية 

وسرعة تقديم الخدمة من خالل رفع كفاءة التكاليف االجمالية للخدمات الحكومية وليس على االنفاق 
الحكومي العام ومركز تحقيق كفاءة االنفاق اعتماد لها حيث ان هذا التوجه يرتبط بتطوير الحكومية 

االلكترونية وترتيب الحكومة في مراتب عالمية تسعى هذه المبادرة لتحقيقها باإلضافة الى:

زيادة المحتوى المحلي للمشتريات الحكوميه	 

زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي من خالل مشاريع PPP بناءا على مشاركة الدخل	 

زيادة نسبة مشاركة المنشئآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكوميه	 

زيادة فرص االستثمار االجنبي المباشر من خالل المشاريع الحكوميه	 

االستدامه في االستثمار الحكومي	 

ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي وتفــادي االزدواجيــة فــي عنوان المبادرة
االســتثمار علــى تقنيــة المعلومــات- يتبــع
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ف المبادرة
ص

و

المخرجات:
1 .TMS منصة خدمات اإلتصاالت

النسخة السحابية من نظام مراسالت الحكومي. 2
نظام البنية المؤسسية الوطنية. 3
مكعب اإلنفاق الحكومي لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 4
بناء منصة السوق الرقميه. 5
الستراتيجية الشاملة الحكومية لتبني وتطوير واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر. 6
منصة بنك االكواد الوطني. 7  7-
اإلتفاقية اإلطارية المرحلة األولي. 8  8-
-9  تشغيل منصة السوق الرقمي لداعمة لترشيد االنفاق والشراء الموحد. 9

االستراتيجية الشاملة الحكومية لتبني الحوسبة السحابية. 10  10-
االستراتيجيه الوطنية لإلستفادة من األصول التقنية الحكومية المشتركة. 11  11-

اإلتفاقية اإلطارية المرحلة الثانية.. 12  12-
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