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مساهمة الوزارة في رؤية المملكة 2030

االفتتــاحـيــــة

م .عبدالله بن عامر السواحه
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

ال توج ــد مهم ــة أعظ ــم م ــن تل ــك الت ــي ته ــدف لتحقي ــق رؤي ــة س ــمو س ــيدي
ولـــي العهـــد -حفظـــه اللـــه -وترســـيخ مكانـــة أعظـــم وطـــن ليكـــون مركـــز ًا
للتقنيـــة وقلبـــ ًا لالبتـــكار ونقطـــة لجـــذب االســـتثمارات التقنيـــة.

وعلـــى مســـتوى القـــدرات نجحـــت المملكـــة فـــي ترســـيخ مكانتهـــا

الماليـــة ،والمحتـــوى الرقمـــي وكذلـــك التجـــارة اإللكترونيـــة.

كأكبـــر ســـوق لخلـــق وظائـــف المســـتقبل بأكثـــر مـــن  513ألـــف وظيفـــة.
ولـــم يكـــن هـــذا النمـــو فـــي عـــدد الوظائـــف كميـــ ًا فحســـب بـــل نوعيـــ ًا

بيـــن صفحـــات هـــذا التقريـــر تجـــدون نتـــاج عمـــل كبيـــر ومنجـــزات نوعيـــة

أيضـــ ًا ،حيـــث ســـجلت المملكـــة فـــي  2021أعلـــى نســـبة لمشـــاركة

تحققـــت بفضـــل زمالئـــي وزميالتـــي قـــادة االقتصـــاد الرقمـــي فـــي

وبعـــد توفيـــق اللـــه وبفضـــل هـــذا التمكيـــن والدعـــم مـــن قيادتنـــا الرشـــيدة

الم ــرأة لتتج ــاوز  ،% 28كم ــا س ــجلت المملك ــة كأعل ــى منطق ــة لتمرك ــز

الـــوزارة للعـــام 1443/ 1442هـــ.

-حفظه ــا الل ــه  -ونتيج ــة للعم ــل التش ــاركي بي ــن كاف ــة زمالئ ــي وزميالت ــي ف ــي

خدم ــات الحوس ــبة الس ــحابية م ــن خ ــال ش ــراكاتنا م ــع كب ــرى الش ــركات

قط ــاع التح ــول التقن ــي والرقم ــي ،كان الع ــام  2021عالم ــة فارق ــة ف ــي ع ــزم

العالميـــة مثـــل أوراكل وعلـــي بابـــا وجوجـــل وغيرهـــا مـــن الشـــركات

أخيـــر ًا ال يســـعني إال أن أتقـــدم باســـمي واســـم جميـــع زمالئـــي

المملكـــة علـــى ترســـيخ مكانتهـــا كمركـــز إقليمـــي للتقنيـــة واالبتـــكار ،وفيـــه
أنهين ــا الع ــام والمملك ــة ه ــي األكب ــر واألعل ــى واألس ــرع نم ــو ًا ف ــي االقتص ــاد

الرائـــدة باســـتثمارات تجـــاوزت  2,5مليـــار دوالر.

وزميالت ــي بجزي ــل الش ــكر والعرف ــان واالمتن ــان لمق ــام م ــوالي خ ــادم

الرقمـــي.

وإذا انتقلن ــا إل ــى االقتص ــاد الرقم ــي فنح ــن الي ــوم الدول ــة األس ــرع نم ــو ًا

– علـــى الدعـــم الالمحـــدود والتمكيـــن والثقـــة الكريمـــة والتـــي كانـــت
نبراســـ ًا لنـــا فـــي ارتقـــاء ونمـــو وازدهـــار قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة

العالم ــي حي ــث حل ــت المملك ــة ف ــي المرتب ــة الثاني ــة بع ــد الصي ــن ،كم ــا
تع ــد مملكتن ــا الحبيب ــة م ــن ضم ــن أس ــرع عش ــر دول نم ــو ًا ف ــي التقني ــات

المعلومـــات والوصـــول إلـــى المكانـــة الرياديـــة التـــي حققناهـــا والتـــي
يســـتحقها هـــذا الوطـــن الغالـــي علينـــا جميعـــ ًا.

فـــي تقريـــر التنافســـية الرقميـــة الصـــادر مـــن المنتـــدى االقتصـــادي
علـــى مســـتوى ســـوق التقنيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا
فالمملكـــة تقـــود أكبـــر ســـوق فـــي المنطقـــة بحجـــم يقـــارب  40مليـــار دوالر،
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آلية جمع البيانات

الهدف من التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم لمحــة مفصلــة عــن وزارة االتصــاالت

عبــر إعــداد نمــاذج جمــع البيانــات لضمــان تجميعهــا بشــكل دقيــق ورصــد

وتقنيــة المعلومــات وإنجازاتهــا فــي تمكيــن وازدهــار القطــاع خــال عــام

اإلحصائيــات بــكل مصداقيــة وشــفافية؛ إلــى جانــب عقــد ورش عمــل

اســتعراض ألهــم التحديــات التــي تواجــه تحقيــق أهدافهــا
 ،2021مــع
ٍ

مــع وكاالت الــوزارة لتعريفهــم بكيفيــة جمــع البيانــات بشــكل احترافــي

اإلســتراتيجية ،وتســليط الضــوء علــى أبــرز تطلعاتهــا المســتقبلية والتــي

ومعالجتهــا للوصــول إلــى أفضــل نتيجــة ممكنــة ورصــد أبــرز مؤشــرات

تصــب فــي ســبيل تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030

اإلنجــازات والتحديــات والحلــول.

وقــد تــم إعــداد التقريــر الســنوي لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

كمــا تــم توثيــق خطــوات جمــع البيانــات ،ومراجعتهــا وتدقيقهــا مــع

لعــام  2021اســتجابة لمتطلبــات المــادة ( )29مــن نظــام مجلــس الــوزراء،

جهــات المنظومــة ،ومــن ثــم تضمينهــا فــي التقريــر الــذي تــم إعــداد

بأنــه «علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن ترفــع إلــى

هيكلتــه بالتوافــق مــع اســتراتيجية الــوزارة.

يومــا مــن بدايــة كل ســنة ماليــة
رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين
ً
تقريــر ًا عمــا حققتــه مــن إنجــازات مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة
للتنميــة خــال الســنة الماليــة المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن صعوبــات

ويتضمــن التقريــر ســرد ًا تفصيل ًيــا لجهــود منظومــة االتصــاالت وتقنيــة

المعلومــات خــال العــام المالــي 1443/1442هـــ الموافــق 2021م

ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســير العمــل فيهــا».

والتــي هدفــت إلــى إرســاء بنيــة رقميــة قويــة ومتطــورة ،تســهم
فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي ،ودعــم توجهــات رؤيــة المملكــة

المنهجية المتبعة في إعداد التقرير
تــم جمــع البيانــات والمعلومــات التــي تضمنهــا التقريــر بالمســاهمة مــع
اســتنادا إلــى
مختلــف جهــات منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ً
القواعــد والمعاييــر والنمــاذج والمنهجيــات واألدوات المذكــورة فــي

«دليــل إعــداد التقاريــر الســنوية لألجهــزة العامــة» الصــادر عــن المركــز
الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة «أداء».

01
إعداد نماذج لجمع البيانات

03
عقد ورش عمل مع وكاالت الوزارة

02

إعداد هيكلية التقرير
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مراجعة البيانات وتدقيقها مع
جهات منظومة االتصاالت

 2030الراميــة إلــى تعزيــز دور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
لبنــاء مجتمــع رقمــي ،واقتصــاد رقمــي مبتكــر ،ومســتقبل مزدهــر
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كمــا يحتــوي التقريــر علــى العديــد مــن الرســوم البيانيــة والجــداول
تصــور واضــح عــن أعمــال ومنجــزات
اإلحصائيــة التــي تســاعد فــي بنــاء
ّ
ّ
الــوزارة وتســهيل قــراءة التقريــر ،ودعــم صنــاع القــرار فــي إعــداد الخطــط
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وقــد اســتوفت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــذه المتطلبــات
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االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
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الملخص التنفيذي

01

قدما نحو تحقيق رؤية المملكة
المضي
ً

الملخص التنفيذي
يمثــل قطــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات والبريـــد المحــرك
األساســي للتنميــة المســتدامة فــي المملكــة ،كونــه الممكن

 .1تعزيز كفاءة سوق االتصاالت

 .2تطوير القدرات الرقمية

الرئيــس فــي تيســير أداء عمــل جميــع القطاعــات بســرعة
وكفــاءة عاليتيــن ،وتحســين جــودة الحيــاة وتعزيــز التنافســية.
وســاعد االســتثمار المتواصــل فــي البنيــة التحتيــة والمنصــات
الرقميــة ،فــي تطويــر بيئــة رقميــة اســتثمارية جاذبــة لــرواد
األعمــال المحلييــن والعالمييــن ،تمكنهــم مــن االنطــاق مــن
المملكــة الغتنــام فــرص االقتصــاد الرقمــي فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

 %97من مناطق
المملكة
مغطاة بخدمات الجيل
الرابع

زيادة الطاقة
االستيعابية لمراكز
البيانات

 %58+نسبة
توطين

 22مليون
مستفيد

 12نشاط ًا
اقتصادي ًا جديد ًا

 25 +ألف كادر
وطني

خالل العام إلى  90ميجاواط

مهن االتصاالت وتقنية
المعلومات

من مبادرة العطاء
الرقمي

في االتصاالت وتقنية
المعلومات

تم دعم توظيفهم من
خريجي تخصصات االتصاالت
وتقنية المعلومات

وســاهمت الكفــاءات البشــرية الهائلــة التــي تمتلكهــا
المملكــة ،والبرامــج والمبــادرات النوعيــة الداعمــة للتحــول
الرقمــي وتوطيــن التقنيــات الناشــئة ،فــي تحقيقهــا مراكــز
متقدمــة فــي مختلــف المؤشــرات الدوليــة ،ممــا يؤكــد ريــادة
المملكــة فــي البنيــة الرقميــة والحكومــة اإللكترونية وســرعات
اإلنترنــت واالقتصــاد الرقمــي.
ولضمــان شــمولية اإلســتراتيجية لكافــة المجــاالت التــي تعنــى

 %79من منازل
القرى والهجر
مغطاة بالنطاق العريض

بهــا أعمــال الــوزارة ،تــم تحديــد ( )5ركائــز لالســتراتيجية ،حققــت

 450مليون ريال قيمة
االتفاقيات الثنائية

 175قائد ًا وقائدة

 55ألف متدرب

 19+مركز

بين أمانة العاصمة المقدسة

تخرجوا لقيادة التحول
الرقمي في القطاع
الخاص

في المهارات الرقمية

تم إطالقها في أكثر من
 7مناطق لتطوير البرمجيات
والتطبيقات ومراكز التحييد
واالتصال

وعدد من شركات االتصاالت

خاللهــا العديــد مــن اإلنجــازات خــال العــام .2021

الوصول إلى
()Gbps 100
كمعدل لحجم حركة اإلنترنت
المحلية عبر المقسم الوطني
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الملخص التنفيذي

0101
الملخص التنفيذي

(تتمة)

 .3تعزيز المحتوى المحلي وتنمية سوق التقنيات

16

 9مليار ريال

 2.5مليار ريال

 14جهة

حجم االستثمار في
التقنية

ميزانية البرنامج الوطني
لتنمية التقنية

تم تسريع تب َني التقنيات
فيها

 %28.8نسبة
المحتوى المحلي

 10مليارات ريال
و 10آالف وظيفة

 2مليـار
ريــال

في قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

عوائد متوقعة من البرنامج
الوطني لتنمية التقنية

استثمارات رأس المال
الجرئ

 16معمل
ابتكار رقمي

 8مساحات
و 6معامل رقمية

مسرّعة
تكستارز

انضمت لشبكة معامل االبتكار
المتخصصة في مجاالت
التقنيات الناشئة وريادة األعمل

مركــــــــز ريادة األعمـــال
الرئيس

 550متقدم ًا و  12شركة
ناشئة و  195 +مليون ريال
قيمة سوقية للشركات

 .4تطوير قطاع البريد

 3مراكز
قيادية

إطالق العنوان
الوطني المختصر

 3شركات
عالمية

فازت بعضويتها المملكة في
مجلسي اإلدارة واالستثمار البريدي
وتعيينها بمنصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة في االتحاد البريدي العالمي

والربط مع منصات التجارة
اإللكترونية وشركات
الشحن السريع

تم استقطابها للعمل في المملكة
بشكل مباشر باستثمارات تجاوزت
 15مليار ريال

إقرار نظام
البريد الجديد

الموافقة على
خطـــة تخصيص

إطالق األكاديمية
السعودية اللوجستية

لمواكبة تطورات القطاع
محلي ًا ودولي ًا

لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
متضمنة  7مشاريع

لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع
الخدمات اللوجستية وتوطين الوظائف
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الملخص التنفيذي

0101
الملخص التنفيذي

(تتمة)

 .5تحقيق التميز المؤسسي في الوزارة

 12ألف
معاملة إلكترونية

 %40من ملفات
اإلدارة العامة للخدمات

 10تقنيات
ناشئة

على منصة سهيل
خالل عام 2021

تمت أرشفتها رقم ًيا

تمت دراستها ضمن
تقارير استشرافية

%102
نسبة الصرف

 %90نسبة
مستوى أداء الوزارة

218
موظف ًا

لمبادرات برامج الرؤية
عام  2021م

لمبادرات برامج الرؤية

ضمن برنامج الوزير
لتطوير القيادات MLP

فيما كان للوزارة عدة منجزات رئيسة خالل عام  2021تضاف إلى تلك الركائز ،من أهمها:
تعزيز البيئة

تمكين

إسهام الوزارة

تكامل المنظومة

التنظيمية والتشريعية
للقطاع

التحول الرقمي

في رئاسة المملكة
لمجموعة العشرين

الرقمية في االستجابة
لجائحة كورونا

18
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02
وزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي الجهــة المشــرفة علــى قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والمســؤولة
التحــول الرقمــي فــي المملكــة
عنــه ،إضافــة إلــى دورهــا فــي دفــع عجلــة
ّ
وتســر يعه.
حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )133وتاريــخ  1424/5/21هـــ ،إلعــادة
تنظيــم وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمــا يتناســب مــع المهــام الموكلــة
إليهــا حيــال اإلشــراف علــى قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة
وتنميتــه ،إضافــة إلــى ّ
توليهــا اإلشــراف علــى قطــاع البريــد بموجــب قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )403وتاريــخ  1440/7/12هـــ .كمــا أســندت للــوزارة قيــادة التحول
الرقمــي بموجــب األمــر الملكــي رقــم ( )59028وتاريــخ  1439/11/18هـــ. .
وإضافــة إلــى كونهــا الجهــة المعنيــة بوضــع الخطــط التطويريــة لكامــل القطــاع،
تعمــل الــوزارة علــى بنــاء أســاس رقمــي متيــن يرقــى لمســتوى المعاييــر
العالميــة ،قــادر علــى توليــد العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة فــي المجــال التقنــي،
لإلســهام فــي رفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وتقــوم فــي ســبيل تحقيــق ذلــك
بتطويــر خطــط اســتراتيجية تواكــب التطــورات والتقنيــات الحديثــة علــى األصعــدة
الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة ،وصقــل المهــارات الرقميــة الحديثــة لتمكيــن
الفعــال لألنظمــة والمنصــات
اقتصــاد رقمــي متقــدم ،إلــى جانــب توفيــر الدعــم
ّ
الحكوميــة.
باإلمــكان االطــاع علــى أدوار ومســؤوليات الــوزارة وجهــات المنظومــة مــن
خــال الملحــق.

22
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02

أبرز المحطات الرئيسة في تاريخ االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية:

مسيرة الوزارة

1344هـ

 1345هـ

 1351هـ

 1353هـ

 1371هـ

 1380هـ

1395هـ

 1404هـ

 1416هـ

تــم وضــع اللبنــات األولــى لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منــذ تأســيس

وصـ ً
ـول إلــى عــام (1424هـــ2003/م) الــذي شــهد صــدور مرســوم ملكــي

 1925م

 1926م

 1932م

 1934م

 1952م

 1960م

1975م

 1984م

 1995م

المملكــة العربيــة الســعودية علــى يــد الملــك عبــد العزيــز – طيــب اللــه ثــراه،

كريــم رقــم أ 2/بتغييــر مســمى وزارة البــرق والبريــد والهاتــف إلــى وزارة

فقــد رأى الحاجــة إلــى هــذه المخترعــات الحديثــة بوصفهــا ضــرورة مــن ضــرورات

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ممــا يعكــس مــدى االهتمــام الــذي توليــه

التنميــة ووســيلة مــن وســائل األمــن الداخلــي والخارجــي ،وأصــدر أوامــره فــي

الدولــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تحقيقــا ًلألهــداف الطموحــة

عــام (1345هـــ1926 /م) بإنشــاء مديريــة للبــرق والبريــد والهاتــف للعنايــة

بالتحــول إلــى مجتمــع معلوماتــي.

بدء العمل
على إنشاء
الشبكة
الالسلكية
األولى

إنشاء أول
مديرية
للبرق والبريد
والهاتف في
مكة المكرمة

تشغيل أول
مقسم
في الرياض
في قصر
الحكم
خطا
بسعة ً 50

دخول خدمة
الهاتف ألول
مرة

إنشاء شبكة
الهاتف
الالسلكي
لربط البالد
السعودية
ببعضها البعض

دخول أول
مبرقة
استعملت فيها
اللغة العربية

صدور مرسوم
ملكي بإنشاء
وزارة البرق
والبريد
والهاتف

تشغيل أول
شبكة كيابل
بصرية ،وإنشاء
مراكز ومجمعات
االتصاالت في جميع
مناطق المملكة

بمختلــف خدمــات االتصــاالت.
وحينمــا أنشــئت وزارة المواصــات ُضمــت إليهــا مرافــق البــرق والبريــد والهاتــف،

وتســارعت إنجــازات القطــاع بعدهــا تحــت دعــم وإشــراف الــوزارة ،لدفــع عجلــة
ً
تلبيــة لطموحــات التحــول الرقمــي
االندمــاج التقنــي واالقتصــاد الرقمــي

إال أن التعاظــم المســتمر لــدور القطــاع فــي تنميــة وتطــور الشــعوب والــدول

المنصــوص عليهــا فــي رؤيــة المملكــة .2030

أدى إلــى صــدور مرســوم ملكــي رقــم أ 236/عــام (1395هـــ1975 /م)
بإنشــاء وزارة البــرق والبريــد والهاتــف لتكــون مســؤولة عــن قطاعــي البريــد
واالتصــاالت.
وشــهد قطــاع االتصــاالت بعــد ذلــك تطــورات متالحقــة ،حيــث تــم تشــغيل أول
شــبكة مــن الكيابــل البصريــة ،وربطــت مدينــة الملــك فهــد لالتصــاالت الفضائيــة
المملكــة مــع جميــع أنحــاء العالــم عبــر خدمــات االتصــاالت ،وتشــغيل خدمــة

تشغيل خدمة
الهاتف الجوال

 1428هـ

 1427هـ

 1426هـ

 1425هـ

 1424هـ

 1422هـ

 1420هـ

1418هـ

 1417ه

 2007م

 2006م

 2005م

 2005م

 2003م

 2001م

 1999م

 1997م

 1996م

إصدار رخصة
الهاتف النقال
الثالثة لشركة
االتصاالت
المتنقلة (زين)

• تحرير قطاع
• إطالق خدمة
تأسيس
• تغيير اسم
إنشاء هيئة
برنامج التعامالت المعلومات
الجيل الثالث
وزارة البرق
االتصاالت
• إقرار نظام
اإللكترونية
والهاتف المتنقل والبريد والهاتف السعودية
• صدور الرخصة
التعامالت
الحكومية
إلى وزارة االتصاالت
الثانية لمشغل
اإللكترونية
(يسر)
وتقنية المعلومات
• إقرار نظام
الهاتف المتنقل • تحرير خدمات االتصاالت
مكافحة الجرائم
(اتحاد موبايلي) عبر األقمار الصناعية
المعلوماتية
()VSAT

تحرير قطاع
مزودي خدمة
اإلنترنت ()ISP

تأسيس
شركة
مساهمة
سعودية
باسم شركة
االتصاالت السعودية

الهاتــف الجــوال ودخــول الشــبكة الذكيــة لنقــل المعلومــات.
ثــم صــدر األمــر الســامي رقــم م 35/عــام (1418هـــ1997/م) بفصــل مرافــق

تشغيل شبكات
كيابل األلياف
البصرية لربط
مناطق المملكة

البــرق والبريــد والهاتــف عــن الــوزارة ،وتأســيس شــركة مســاهمة ســعودية
باســم “شــركة االتصــاالت الســعودية” للقيــام بخدمــات االتصــاالت ،تــا
ذلــك الموافقــة علــى نظــام االتصــاالت وإنشــاء هيئــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،لتولــي تنظيــم هــذا القطــاع بهــدف تقديــم خدمــات اتصــاالت
متطــورة وموثــوق بهــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة مــن قبــل شركـــات يتــم
الترخيــص لهــا وفــق نظــام االتصــاالت.

24

 1429هـ

 1432هـ

 1438هـ

 1440هـ

 1441هـ

 1443هـ

 2008م

 2011م

 2016م

 2019م

 2020م

 2021م

فتح سوق
الخدمات
الثابتة

بدء أول مشاريع إطالق
المقسم
صندوق الخدمة
الشاملة للمناطق الوطني
لإلنترنت
النائية

تدشين خدمة
الجيل الخامس
في المملكة

المملكة في
قيادة الوزارة
المرتبة الثانية
لفريق عمل
االقتصاد الرقمي بين دول مجموعة
العشرين في
خالل رئاسة
تقرير التنافسية
المملكة لقمة
الرقمية
دول مجموعة
العشرين
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02
الحقبات المتتابعة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
حقبة التقنيات التقليدية
•البريد

االندماج التقني
•البيانات
•التقنيات الناشئة
•البث
•التجارة اإللكترونية
•تقنية المعلومات
•اإلنترنت واالتصاالت

•تقنية المعلومات

•حدود تقنية المعلومات واالتصاالت
•االتصاالت (الصوتية)
•البث

2010-2000
2000 -1990

بداية التحول

2030-2020
2020 -2010

•اإلنترنت

االقتصاد الرقمي
•الصحة والتعليم والزراعة
•التجارة اإللكترونية
•البيانات واالتصال الصوتي
•البث
•الحكومة اإللكترونية
•الطاقة
•أجهزة إنترنت األشياء
•التمويل

•االتصاالت (الصوتية)
•تقنية المعلومات
•البث

أمثلة على متطلبات صياغة السياسات لتمكين قطاع االتصاالت وتقنية المعومات

•رسوم استكمال
المكالمات

26

• االتصال باإلنترنت

•البيانات المفتوحة ،واالتصال
الصوتي عبر بروتوكول
اإلنترنت ،وحيادية الشبكة

•المدن الذكية ،وإنترنت
األشياء الصناعية ،وتعلم
اآللة
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02

اإلنجاز العالمي
•المملكـــة فـــي المركـــز الثانـــي بيـــن دول مجموعـــة

العش ــرين ضم ــن تقري ــر التنافس ــية الرقمي ــة لع ــام 2021

الصـــادر عـــن المركـــز األوروبـــي للتنافســـية الرقميـــة.

لمحة موجزة عن

•فـــازت المملكـــة بعضويـــة مجلســـي اإلدارة واالســـتثمار

فـــي االتحـــاد البريـــدي العالمـــي للفتـــرة .2025 – 2021

•أصبح ــت مدين ــة الري ــاض ثال ــث أذك ــى مدين ــة بي ــن عواص ــم

أحداث عام 2021

دول مجموعـــة العشـــرين والثالثيـــن علـــى المســـتوى

العالمـــي،وفـــقمؤشـــرIMDللمـــدنالذكيـــةلعـــام.2021
•حققـــت المملكـــة المركـــز الثالـــث عالميـــ ًا فـــي المهـــارات
الرقمي ــة حس ــب التقري ــر الص ــادر ع ــن المنت ــدى االقتص ــادي

واصلــت الــوزارة خــال عــام  2021تطويــر خططهــا اإلســتراتيجية بمــا

اإلدارة واالســتثمار فــي االتحــاد البريــدي العالمــي للفتــرة –2021
 ،2025وتحقيــق مدينــة الريــاض تقدمــ ًا مميــز ًا ونوعيــ ًا فــي مؤشــر

والعالمــي ،مــن أجــل تمكيــن المملكــة رقم ًيــا ،ورفــع مســتوى خدماتهــا

المــدن الذكيــة للعــام  ،2021حيــث قفــزت  23مرتبــة عــن العــام

يواكــب االتجاهــات والمســتجدات الحاصلــة علــى الصعيديــن الوطنــي
ومنصاتهــا اإللكترونيــة ،ودفــع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــاريع
ً
وصــول إلــى بنــاء مجتمــع رقمــي متكامــل واقتصــاد
التحــول الرقمــي،
ّ
ُمزدهــر قائــم علــى المعرفــة .وقــد تابعــت الــوزارة دعــم هــذه الجهــود

عبــر تعزيــز ســبل التعــاون مــع العديــد مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة،
الفعالــة فــي المحافــل الدوليــة والمحليــة إليجــاد أنجــح
والمشــاركة
ّ
الحلــول لمختلــف التحديــات التــي تواجههــا سياســات التحــول الرقمــي.
كمــا أبرمــت عــدة مذكــرات تفاهــم فــي مجــاالت تطويــر البنيــة التحتيــة،
وتطبيقــات الجيــل الخامــس ،وتنميــة المواهــب المحليــة الرقميــة ،وإثــراء
المحتــوى العربــي التقنــي ،ونشــر الثقافــة الرقميــة ،لقيــادة االبتــكار فــي
المنطقــة وترســيخ مكانــة المملكــة فــي مصــاف الــدول المتقدمــة تقن ًيا.
وأســفرت جهــود الــوزارة عــن تصــدر المملكــة دول مجموعــة العشــرين
فــي التنافســية الرقميــة خــال  ،2021وفوزهــا بعضويــة مجلســي

الماضــي لتصبــح ثالــث أذكــى مدينــة بيــن عواصــم دول مجموعــة
العشــرين ،والثالثيــن علــى المســتوى العالمــي.
كمــا دعمــت الــوزارة خطــط توطين قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومات
مــن خــال إطــاق العديــد مــن المبــادرات والمنافســات ،كبرامــج المنــح
الدراســية ،وتقديــم الدعــم والتدريــب للمبدعيــن الســعوديين بهــدف
تقليديــا بيــن ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم
ســد الفجــوة الموجــودة
ً
فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .وعلــى نفــس المنــوال،
أطلقــت الــوزارة عــدد ًا مــن المبــادرات الداعمــة للشــركات الناشــئة
والمتوســطة والصغيــرة العاملــة فــي المجــال التقنــي لتمكينهــا مــن
تنفيــذ مشــاريعها وخططهــا التوســعية ،وتحفيزهــا علــى توطيــن
مراكــز تطويــر التطبيقــات واالتصــال ،إلــى جانــب دعــم قطــاع الرياضــات
اإللكترونيــة المتنامــي فــي المنطقــة.

العالمـــي (.)WEF

المبادرات

حزمـــة مـــن المبـــادرات النوعيـــة والبرامـــج التقنيـــة
•إطـــاق
ٍ
بقيمــة إجماليــة ُتناهــز الـــ  4مليــارات ريــال بالتعــاون مــع 10
م ــن أه ــم عمالق ــة التكنولوجي ــا ف ــي العال ــم.
•إطــاق مبــادرة «تمويــل نمــو التقنيــة» لتمكيــن الشــركات
متناهيـــة الصغـــر (الناشـــئة) والمتوســـطة والصغيـــرة
العاملـــة فـــي المجـــال التقنـــي مـــن تنفيـــذ مشـــاريعها
وتغطيـــة خطـــط التوســـع.
•إطالق خمس مبادرات لدعم قطاع األلعاب اإللكترونية.
•المشـــاركة فـــي مبـــادرة مســـتقبل االســـتثمار فـــي
نســـخته الرابعـــة وعقـــد  14اجتماعـــ ًا ثنائيـــ ًا بيـــن معالـــي
الوزيــر ورؤســاء تنفيذيــن ُ
لكبــرى شــركات القطــاع وال ُنظــراء
الحكومييـــن مـــن مختلـــف الـــدول.
•إط ــاق مب ــادرات تعاوني ــة م ــع أرب ــع ش ــركات لتطوي ــر وبن ــاء
مراكـــز بيانـــات ضخمـــة ،موزعـــة علـــى عـــدة مناطـــق حـــول
المملك ــة.
•إطــاق مبــادرة «تحــدي البحــث التقنــي» ،لدعــم الشــركات
التقنيـــة لتطويـــر منتجاتهـــا وبنـــاء قدراتهـــا وتعزيـــز
عالقاتهـــا مـــع الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة.
•إط ــاق برنام ــج س ــفراء تقني ــات المس ــتقبل ،بالتع ــاون م ــع
جامع ــة س ــتانفورد والمواءم ــة م ــع وزارة التعلي ــم.

التشريعات والتنظيمات
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•وافــق مجلــس الــوزراء علــى تنظيــم مجلــس المحتــوى
الرقمــي ،وتخصيــص  36مبــادرة بدعــم يصــل إلــى 4.2
مليــار ريــال لتنميتــه وتوفيــر الوظائــف فــي أربعــة أســواق
رئيســة هــي الفيديــو والصــوت واأللعــاب اإللكترونيــة،
واإلعالنــات الرقميــة.

•موافقــة مجلــس الشــورى علــى مشــروع نظــام
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحــدث فــي تاريــخ
 16جمــادى األولــى  1443هـــ .
•اعتمــاد نظــام البريــد بالمرســوم الملكــي رقــم
(م )22/وتاريــخ  1443/3/8هـــ والــذي يتنــاول
تطويــر وتنميــة قطــاع الخدمــات البريديــة بمــا يحقــق
أهــداف رؤيــة المملكــة  2030ويواكــب تطــورات
القطــاع علــى المســتويين المحلــي والدولــي
والتطــورات التــي تمــر بهــا المملكــة إلرســاء بيئــة
خدميــة متطــورة تلبــي طموحــات المســتفيدين.
ويتضمــن ذلــك تنظيــم تخليــص المــواد البريديــة،
والمنافســة ،والتراخيــص ،والتزامــات وحقــوق
مقدمــي الخدمــة والمســتفيدين.

التوطين والتأهيل والتدريب

•إطـــاق مبـــادرة تحفيـــز توطيـــن مراكـــز التطبيقـــات
والتعهيـــد التقنـــي واالتصـــال؛ لتحقيـــق تنميـــة
اقتصاديـــة مســـتدامة.
•اكتمـــال مبـــادرة مهـــارات المســـتقبل  1.0بتدريـــب 55
أل ــف مواط ــن وتوظي ــف أكث ــر م ــن  25أل ــف قب ــل إط ــاق
مب ــادرة مه ــارات المس ــتقبل .2.0
•تقديـــم منـــح مجانيـــة للراغبيـــن فـــي إكمـــال درجـــة
الماجســـتير فـــي التقنيـــات الناشـــئة.
•إطـــاق مســـابقة بحثيـــة لمركـــز استشـــراف التقنيـــة
فـــي  3مجـــاالت تقنيـــة واقتصاديـــة لتنميـــة القـــدرات
الرقميـــة.
•إطــاق برنامــج لتأهيــل وتمكيــن المهتميــن بممارســة
نشـــاط العمـــل الحـــر فـــي القطـــاع ،وتعريفهـــم
بالمنتجـــات التمويليـــة ،والدعـــم المالـــي ،وفـــرص
التدريـــب والتأهيـــل فـــي ذات المجـــال.
•إطـــاق مب ــادرة أبط ــال المس ــتقبل لتنمي ــة القـــدرات
واع
الرقميـــة للشـــباب الناشـــئ ،وخلـــق مجتمـــع
ٍ
مبـــدع ومتكامـــل.
ٍ
•إط ــاق برنام ــج لتدري ــب المدربي ــن عل ــى إدارة العملي ــة
التدريبيـــة وإثـــراء خبـــرات ومعـــارف المشـــاركين
فـــي دوراتهـــم وأنشـــطتهم المختلفـــة وتنميـــة
قدراتهـــم.
•إطـــاق النســـخة الثانيـــة مـــن مبـــادرة مهـــارات
المس ــتقبل مس ــتهدفة  200أل ــف مت ــدرب و 30أل ــف
موظـــف بنهايـــة .2025
•إطـــاق حملـــة تفاعليـــة لخدمـــة رياديـــي األعمـــال،
التحـــول
لتمكينهـــم مـــن اإلســـهام فـــي رحلـــة
ّ
الرقمـــي.

4.2

مليار ريال

لتنمية المحتوى
الرقمي

4

مليارات ريال
لتعزيز القدرات
الرقمية

8

برامج ومبادرات
للتوطين والتدريب
والتأهيل

8

مبادرات لدعم
ونمو التقنية

3.5+

ألف

شريك توظيف

25

ألف

موظف
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التعاون الدولي
•تعزيـــز ســـبل التعـــاون مـــع المملكـــة المتحـــدة؛
لتنميــة االقتصــاد الرقمــي فــي المنطقــة ودعــم

ري ــادة األعم ــال.
كل مـــن فرنســـا وإيطاليـــا
•تعزيـــز الشـــراكة مـــع ٍ
وألماني ــا والياب ــان وجن ــوب إفريقي ــا ف ــي مج ــاالت
االبتـــكار ،والتحـــول التقنـــي والرقمـــي ،والفضـــاء.
•توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع ســـلطنة ُعمـــان
لتطويـــر االقتصـــاد الرقمـــي وإطـــاق مبـــادرة
المهـــارات الرقميـــة.
•تعزيـــز ســـبل التعـــاون مـــع العـــراق فـــي مجـــاالت

االقتصـــاد الرقمـــي والحكومـــة الرقميـــة.
•بحـــث ســـبل التعـــاون مـــع الهنـــد فـــي مجـــال
الرقمنـــة والتصنيـــع اإللكترونـــي والتطويـــر فـــي
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات.
•بح ــث أوج ــه التع ــاون ف ــي االقتص ــاد الرقم ــي م ــع
كل م ــن س ــنغافورة وإس ــتونيا.
ٍ

مشاركة الوزارة في المحافل
الخارجية والمحلية
•االجتمــاع الــوزاري لــوزراء االقتصــاد الرقمــي
بإيطاليــا.
•االجتمــاع الثامــن للمجتمــع االفتراضــي
لمجموعــة العمــل اإلقليمــي ضمــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي لمنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا (.)WEF
•مشــاركة معالــي الوزيــر فــي الــدورة الخامســة
والعشــرين لمجلــس الــوزارء العــرب لالتصــاالت
والمعلومــات.
•اجتمــاع اللجنــة الســعودية البرتغاليــة فــي
دورتهــا الخامســة.
•االجتمــاع الــوزاري األول لمنظمــة التعــاون
الرقمــي.
•الــدورة  76للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
فــي مؤتمــر تشــكيل مســتقبل رقمــي شــامل.
•اجتماع اللجنة السعودية الروسية السابعة.
للعلــوم
الثانيــة
اإلســامية
•القمــة
افتراضيــاً.
والتكنولوجيــا
•اجتماع اتحاد البريد العالمي في مصر.
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•المشــاركة فــي حــدث افتراضــي نظمتــه
ســفارة الهنــد فــي الريــاض لتبــادل التعــاون
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات.

•المشــاركة فــي نــدوة افتراضيــة أقامتهــا
واليــة تيلنغانــا الهنديــة بالتعــاون مــع المركــز
الســعودي للشــراكات اإلســتراتيجية الدوليــة
والســفارة الهنديــة لــدى المملكــة.
•االجتمـــــاع األول للـفــريــــــق العــــربــي
للذكـــــــاء االصطناعي.
•اجتمــاع لجنــة تســخير العلــوم والتكنولوجيــا
التابعــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الرابعــة
والعشــرين .
•اجتمــاع اللجنــة الســعودية المجريــة فــي
دورتهــا الثالثــة.
•اجتمــاع اللجنــة الســعودية األوزبكيــة فــي
دورتهــا الرابعــة.
•االجتماع مع منظمة اليونسكو.
•قمــة البنيــة التحتيــة األمريكيــة الســعودية مــع
الســفارة األميركية.
•المشــاركة فــي معــرض «إبــداع 2021م»
للعلــوم والهندســة ورعايــة حفــل أولمبيــاد
المعرفــة «موهبــه».
•المشـــاركة فـــي اجتمـــاع المركـــز الوطنـــي
للتنافســـية.

مذكرات التفاهم

•مــع هيئــة تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة
وشــركات االتصــاالت لتطويــر البنيــة التحتيــة
لمشــروع الفيصليــة.
•مــع مؤسســة عبــد اللــه بــن إبراهيــم الســبيعي
الخيريــة فــي مجــال تأســيس وحــدات تطوعيــة.
•مــع جمعيــة ماجــد فــي مجــال ريــادة األعمــال
الرقميــة.
•مــع شــركة كالســيرا بهــدف الشــراكة
المجتمعيــة وتبــادل الخبــرات فــي مجــال إثــراء
المحتــوى العربــي التقنــي ونشــر الثقافــة
ا لر قميــة .
•مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية (هــدف)
للتوطيــن والتوظيــف والتدريــب وتبــادل البيانــات
والمســؤولية االجتماعيــة.

• مــع صنــدوق التنميــة الوطنــي لتحديــد إطــار
للتعــاون بيــن الطرفيــن لخدمــة األهــداف
المشــتركة فــي تحقيــق المصلحــة العامــة.
•مــع شــركة (كيلتيــك آي أو تــي) للعمــل علــى
أنشــطة مشــتركة لتعزيــز موقــع المملكــة
فــي أســواق االبتــكار فــي المنطقــة.
•مــع شــركة هــواوي لتطويــر تطبيقــات الجيــل
الخامــس وتطويــر المواهــب المحليــة.
•مــع شــركة روشــن للتطويــر العقــاري لتســريع
التحــول الرقمــي وتطويــر أحيــاء ســكنية
متكاملــة رقميــة.
•مــع المنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم
والثقافــة (إيسيســكو) بهــدف محــو األميــة
الرقميــة عبــر تعزيــز مجــاالت التعــاون المشــترك
ونشــر الوعــي التقنــي وإثــراء المحتــوى
العربــي التقنــي.

المؤتمرات والتكريمات

•قيــادة اإلعــداد والتنســيق لعقــد مؤتمــر
 LEAPالعالمــي ،الســتقطاب أكثــر مــن 700
شــركة ناشــئة فــي مجــال التقنيــة لطــرح
حلولهــا المبتكــرة للعالــم ،وهــو أضخــم مؤتمر
ومعــرض تقنــي يهتــم بمســتقبل التقنيــات
ودورهــا فــي ازدهــار المجتمــع.
•إقامــة ملتقــى افتراضــي لنشــر الوعــي
بمجــال صناعــة وتطويــر األلعــاب اإللكترونيــة
واالســتثمار فيهــا.
•تكريــم  30ســفير ًا مــن ســفراء مبــادرة العطــاء
الرقمــي و 20شــريك ًا فــي المبــادرة مــن
مختلــف القطاعــات.
•تتويــج الفائزيــن فــي «اصنعهــا والعبهــا»
وتكريــم الشــركاء فــي «اللقــاءات الرقميــة».

ورش العمل

•ورشــة عمــل مشــتركة مــع أكثــر مــن 80
شــركة بريطانيــة واالجتمــاع مــع أكثــر مــن
 20شــركة مهتمــة باكتشــاف الفــرص
االســتثمارية فــي المملكــة.
•ورشــة عمــل هيئــة الحكومــة الرقميــة مــع
الجانــب العمانــي الســتعراض التوجهــات
اإلســتراتيجية للهيئــة والمنصــة الوطنيــة
الموحــدة للجانــب العمانــي.

اللقاءات والزيارات

•زيـــارة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر تركـــي بـــن
طـــال بـــن عبـــد العزيـــز أميـــر منطقـــة عســـير إلـــى
مقـــر الـــوزارة ولقـــاء معالـــي الوزيـــر.
•لقـــاء معالـــي الوزيـــر مـــع ســـعادة الســـفير
الفرنســـي لـــدى المملكـــة.
•اجـتـمـــــاع معالي الــوزيـــر مـــع سـعـــــادة سفــيـــر
امبراطـوريـــة اليــابان.
•لقـــاء معالـــي الوزيـــر بالقائـــم بأعمـــال الســـفارة
األمريكيـــة.
•لقـــاء معالـــي مســـاعد الوزيـــر بســـعادة الســـفير
اإلســـتوني.
•زيارة معالي مساعد الوزير لمشروع القدية.
•زيـــارة وفـــد مـــن المملكـــة لدولـــة أرتيريـــا وذلـــك
ً
اســـتكماال ألعمـــال اللجنـــة الســـعودية األريتيريـــة

بدورتهـــا األولـــى.
•زيــارة معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون االقتصاديــة
واالتصــاالت األســتوني للــوزارة.
•لقـــاء ســـمو نائـــب أميـــر منطقـــة حائـــل بمعالـــي
نائـــب الوزيـــر لالطـــاع علـــى مبـــادرات الـــوزارة فـــي
تعزي ــز البني ــة التحتي ــة للمنطق ــة ومج ــاالت االبت ــكار
وتنميـــة القـــدرات البشـــرية الرقميـــة.
•لقـــاء معالـــي المســـاعد بســـعادة نائـــب وزيـــر
الخارجيـــة التشـــيلي.
•زي ــارة الش ــركات الفرنس ــية التقني ــة لل ــوزارة ضم ــن
جولـــة التقنيـــة الفرنســـية.
•زيارة معالي الوزير للمملكة المتحدة.
•زيارة معالي الوزير لجمهورية فرنسا.
•زيـــارة معالـــي نائـــب الوزيـــر لمنطقـــة نجـــران ولقـــاء
صاحـــب الســـمو األميـــر جلـــوي بـــن عبدالعزيـــز بـــن
مســـاعد بـــن عبدالعزيـــز أميـــر المنطقـــة.
•زيارة نائب معالي الوزير لمنطقة القصيم.
•زيارة نائب معالي الوزير لمنطقة مكة المكرمة.
•زيارة معالي مساعد الوزير لمنطقة الباحة.
•زيارة معالي مساعد الوزير لمنطقة القصيم.
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فرص االقتصاد الرقمي
لما بعد جائحـــة كـــورونا

الرعاية الصحية

التقنيات الناشئة

بالتعــاون بيــن وزارة الصحــة ووزارة االتصــاالت وتقنيــة

أتمــت الــوزارة دراســة اســتخدام التقنيــات الناشــئة

المعلومــات ,ســاعدت التقنيــات الرقميــة األطبــاء علــى

فــي التعليــم الرقمــي ،والســياحة الرقميــة ،والثــورة

متابعــة مرضاهــم عــن بعــد ،والبــث الحــي للعمليــات

الصناعيــة الرابعــة ،مــع إطــاق مشــروع التنفيــذ .

الجراحيــة مــن مختلــف مناطــق المملكــة لالســتعانة
باستشــاريين مهــرة فــي مركــز موحــد بمدينــة الريــاض.

حصــرت الــوزارة جميــع مبــادرات المنصــات والحلــول

السياحة االفتراضية

الرقميــة المضمنــة فــي خطــط تنفيــذ برامــج الرؤيــة

وظــف المتحــف الوطنــي الســعودي تقنيــات الواقــع

وبحــث مــدى الحاجــة إليهــا ،والعمــل علــى مواءمــة

االفتراضــي والمعــزز والطائــرات بــدون طيــار الســتعراض

المبــادرات التــي تحتــوي علــى تقاطعــات فــي

قاعاتــه وتمكيــن الــزوار مــن االســتمتاع بجــوالت

أعمالهــا لتوحيــد الجهــود الرقميــة وبحــث فــرص

افتراضيــة ومعاينــة المقتنيــات األثريــة بتمثيــل ثالثــي

التمويــل البديلــة لعــدد منهــا.

األبعــاد.
عــززت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن دورهــا المحــوري فــي دعــم

المبادرات الرقمية

التعليم الرقمي

االجتماعات الوطنية

اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الجهــات المختصــة للحــد مــن انتشــار

اســتفاد قطــاع التعليــم مــن «خطــة التحــول الرقمــي

فيــروس كورونــا ،عبــر توفيــر الحلــول المتقدمــة لمختلــف القطاعــات الحيويــة

الشــاملة» لتســريع تبنــي التقنيــات الرقميــة واألدوات

أصــدر فيهــا أصحــاب المعالــي والســعادة  26قــرارا

مثــل التعليــم والصحــة والصناعــة والســياحة .وقــد أســهمت المنصــات

المتقدمــة فــي القطــاع ،مــن أجــل التصــدي للتحديــات

وتوصيــة داعمــة لمســيرة التحــول الرقمــي الوطني،

اإللكترونيــة فــي اســتمرار ســير التعليــم وتمكيــن العمــل عــن بعــد وتقديــم

والوفــاء بالتزامــات وتطلعــات االرتقــاء بالتعليــم.

وتــم إنجــاز  18منهــا.

ً
فعــاال فــي التعامــل
الرعايــة الصحيــة دون انقطــاع ،وبذلــك أدت الــوزارة دو ًرا

مــع الجائحــة.

أطلقــت جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة
ولــم يقتصــر دور الــوزارة علــى تقديــم خدماتهــا المتعــددة التــي أســهمت
إســهام ًا فاعـ ًـا فــي اســتمرار مختلــف مناحــي الحيــاة فــي المملكــة وحســب،

مشــروعا
بالتعــاون مــع وحــدة التحــول الرقمــي
ً

استكشــاف ًيا الســتخدام المركبــات ذاتيــة القيــادة،

التمكين والتطبيق
عملــت وحــدة التحــول الرقمــي علــى تمكيــن نمــاذج
األعمــال ،وتفعيــل سياســات رقميــة تضمنــت

ً
تحقيقــا لرؤيــة 2030
بــل واصلــت مســاعيها لتســريع التحــول الرقمــي

وتقديــم خدمــات توصيــل «الميــل األخيــر» بدعــم مــن

بالتشــارك مــع القطاعيــن العــام والخــاص ،واالرتقــاء بمكانــة المملكــة فــي
مصــاف الــدول المتطــورة رقميــ ًا.

الــذكاء االصطناعــي ،وتســتهدف المرحلــة األولــى

ممارســة التمويــل الجماعــي بالديــن ومعاييــر

خدمــة مــا يقــارب  200وحــدة ســكنية فــي الجامعــة.

ترخيــص المنصــات العقاريــة اإللكترونيــة وتصنيفهــا

ومــن بيــن المشــاريع التــي عملــت عليهــا الــوزارة :تبنــي التقنيــات الناشــئة،

درون التوصيل

القواعــد التنظيميــة للطــب االتصالــي وقواعــد

والخدمــات التأمينيــة لنمــاذج األعمــال فــي االقتصــاد

كالــذكاء االصطناعــي ،والطائــرات دون طيــار ،والواقــع االفتراضــي والمعــزز،

طــور فريــق مــن جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم

والثــورة الصناعيــة الرابعــة .وذلــك ضمــن خطــة مفصلــة للتحــول الرقمــي

ـروعا
والتقنيــة بالتعــاون مــع وحــدة التحول الرقمي مشـ ً

لتطويــر سياســة المركبــات ذاتيــة القيــادة ودعــم

.2030

االصطناعــي فــي توصيــل طلبــات الطعام فــي الجامعة.

وتأســيس بنيــة تحتيــة رقميــة تواكــب المتطلبــات الطموحــة لرؤيــة المملكــة
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طالب وطالبة استفادوا
من التعليم عن بعد

 1.17 +مليون
مستفيد من برنامج
العمل الحر

 200وحدة
سكنية
في جامعة الملك عبد الله
للعلوم والتقنية تستفيد من
شبكة التوصيل الذكي

وتطبيقــات التســويق للعمالــة المنزليــة بالســاعة
التشــاركي ،إضافــة إلــى إقامــة ورشــتي عمــل

استكشــاف ًيا الســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والــذكاء

 6ماليين

عقــدت أمانــة اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي عــدة
اجتماعــات وطنيــة وتنفيذيــة فــي عــام ،2021

المركبات الذكية

حـصـــاد 2021

قطــاع الســياحة.

 26قرار ًا وتوصية
لدعم مسيرة التحول الرقمي
الوطني
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الرؤية والرسالة والقـيـــم
 .5االستمتاع بالعمل

 .1األمانة
وتمثــل األمانــة واحــدة مــن أجمــل األخــاق
ّ
يتحلــى بهــا اإلنســان ،ولهــذا فقــد حــث
التــي

عليهــا اإلســام ،حيــث وردت فــي ُ
القــرآن
الكريــم فــي عــدة مواضــع كقولــه تعالــى
ّ
(إن خيــر مــن اســتأجرت القــوي األميــن)،

الرؤية

الرسالة

تأســيس ركائــز اســتراتيجية رقميــة

بنــاء بنيــة رقميــة بمســتوى عالمــي وتمكيــن المواهــب

لتمكيــن حاضــر مترابــط ومســتقبل مبتكــر.

المبتكــرة الغتنــام الفــرص المتاحــة فــي عصــر الثــورة
الصناعيــة الرابعــة لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة
والريــادة العالميــة وتحســين جــودة الحيــاة.

ســمي الرســول الكريــم عليــه الصــاة
وقــد ُ
والســام بالصــادق األميــن ،قبــل أن ُيصبــح نبيـ ًا،
وهــذا دليــل علــى أنــه ُخ ُلــق عظيــم الشــأن.

فــي عملــك ومســتمتع ًا بالوقــت ،وهــذا
ســيؤدي ألن تكــون أكثــر إنتاجيــة وتأثيــر ًا.

هــي المحــرك الــذي تــؤدي

لــذا تحــرص وكالــة الخدمــات المشــتركة

الــوزارة مــن خاللــه دورهــا فــي

علــى بنــاء أســس االســتمتاع بالعمــل عبــر

المجتمــع وتشــمل:

التطويــر المســتمر لمنظومــة المــوارد
البشــرية.

 .2اإلخالص

 .3االتقان

اإلخــاص هــو حــب الشــيء والتفانــي

فـــي اإلســـام ،ال يقتصـــر مفهـــوم

تعــد مــن أهــم القيــم الناجحــة ألي منظومــة،

فيــه ،وبالتالــي منحــه الجهــد والوقــت

اإلتقـــان فـــي العمـــل علـــى مجـــرد أهـــداف

فكمــا هــو معــروف (يــد اللــه مــع الجماعــة)

والطاقــة الالزمــة لعملــه ،واالمتنــاع

أو ســـلوكيات يجـــب إتقانهـــا ،بـــل يعتبـــر مـــن

وكلمــا زاد االنســجام بيــن أعضــاء الفريــق ،زاد

عــن التقصيــر بحقــه أو االعتــداء عليــه أو

الظواه ــر الحضاري ــة الت ــي يس ــعى اإلس ــام

التفاهــم والتعــاون المــؤدي لتحقيــق األهداف

إيذائــه بــأي طريقــة .وقــد قــال صلــى اللــه
(إ ّن َّ
ــب ِإ َذا
الل َ
ــه َت َعالــى ُيحِ ّ
عليــه وســلم ِ

لنش ــرها وتحقيقه ــا م ــن أج ــل االرتق ــاء ف ــي

وفعــال .العمــل بــروح الفريــق
بشــكل ســريع
ّ
الواحــد البــد أن يكــون مبنيــ ًا علــى تفاعــل ّ
بنــاء

لتحقي ــق ث ــراء الحي ــاة وبن ــاء مس ــتقبل واع ــد.

وتواصــل واضــح وإيمــان باألهــداف المرصــودة.

َع ِم َ
ــم َع َم ً
ــه).
ــا َأ ْن ُي ْتقِ َن ُ
ــل َأ َح ُد ُك ْ

36

القيم

يــؤدي االســتمتاع بالعمــل إلــى االبتــكار
واإلبــداع .فمــن الممكــن أن تكــون مجــد ًا

البش ــرية ،وبن ــاء الحض ــارات ،وتعمي ــر األوط ــان

 .4الفريق الواحد
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تطوير قطاع البريد

اإلستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسة

إيجاد األساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية الخدمات البريدية
واللوجستية بما يواكب تطورات القطاع على المستوى المحلي والعالمي

تعزيز كفاءة سوق االتصاالت
رفـــع مســـتوى أداء الســـوق وقدرتـــه التنافســـية بتعزيـــز أداء
ش ــبكات مقدم ــي خدم ــات االتص ــاالت المتنقل ــة ف ــي المملك ــة
وتحســـين خدمـــات ســـرعة اإلنترنـــت بجانـــب تحقيـــق إيـــرادات
مالي ــة ودخ ــول أس ــواق جدي ــدة ،مم ــا يدع ــم التح ــول الرقم ــي
عبـــر القطاعـــات المختلفـــة.

مؤشرات األداء الرئيسة
•حجم سوق خدمات االتصاالت (مليار ريال).
•الطاقة االستيعابية لمراكز البيانات (ميجاواط).
•نس ــبة تغطي ــة ش ــبكة الجي ــل الخام ــس ف ــي جمي ــع مناط ــق
المملكـــة.
•سرعة النطاق العريض الثابت /المحمول (ميجابت).

اإلنجازات في 2021
•وصــول حركــة البيانــات عبــر مقســم اإلنترنــت إلــى 100جيجابــت
فـــي الثانيـــة (بزيـــادة  %100عـــن العـــام الماضـــي وتخطـــي
المس ــتهدف بنس ــبة .)%33
•وصـــول ســـعات مراكـــز البيانـــات إلـــى  90ميجـــاواط (بزيـــادة
 %9عن المستهدف).

•وص ــول مدين ــة الري ــاض إل ــى المرتب ــة الثالث ــة عالمي ــا م ــن بي ــن
مـــدن العالـــم فـــي ســـرعات اإلنترنـــت المتنقـــل بتقنيـــة الجيـــل
الخامـــس.
•موافق ــة مجل ــس الش ــورى عل ــى نظ ــام االتص ــاالت وتقني ــة
المعلومـــات المحـــدث.

لتحقيق منظومة بريدية رقمية وتنافسية وابتكارية .

تعزيز المحتوى المحلي
وتنمية سوق التقنيات

مؤشرات األداء الرئيسة
•استقطاب  3شركات عالمية للعمل في المملكة بشكل مباشر .

تطويـــر منظومـــة التقنيـــة لتصبـــح مســـتدامة ومنافســـة

•إطالق األكاديمية السعودية اللوجستية.

وقـــادرة علـــى خدمـــة الســـوق المحلـــي واإلقليمـــي،

•إقرار نظام البريد الجديد.

وجاذبـــة لالســـتثمار.

مؤشرات األداء الرئيسة
•حجم االستثمارات في قطاع التقنية في المملكة.
•حجـــم ســـوق تقنيـــة المعلومـــات والتقنيـــات الناشـــئة
(مليـــار ريـــال).

اإلنجازات في 2021
•تحقيـــق أكثـــر مـــن  2مليـــار دوالر مـــن االســـتثمارات فـــي
التقنيـــة.

•إطـــاق البرنامـــج الوطنـــي لتنميـــة تقنيـــة المعلومـــات
.N T D P

•تســـريع تبنـــي التقنيـــات لـــدى  14جهـــة منهـــا  4جهـــات
تبنـــت تقنيـــات ناشـــئة و  10جهـــات تبنـــت تقنيـــات تقليديـــة.

اإلنجازات في 2021

تطوير القدرات الرقمية

•إصدار الالئحة التنفيذية لنظام البريد.

•استقطاب أول شركة عالمية في المجال اللوجستي للعمل بشكل مباشر في
الوصـــول لمجتمـــع رقمـــي باالرتقـــاء بالمعرفـــة التقنيـــة

المملكة العربية السعودية (.)FedEx

والرقميـــة وتحقيـــق الشـــمولية فـــي الوعـــي التقنـــي
والرقمـــي مـــن خـــال تطويـــر الكفـــاءات الوطنيـــة وتنميـــة
المهـــارات الالزمـــة لوظائـــف المســـتقبل .

مؤشرات األداء الرئيسة
•نســـبة التوطيـــن فـــي االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات
(القوى العاملة).

•نسبة مشاركة المرأة (القوى العاملة).

•ع ــدد الك ــوادر الس ــعودية الت ــي يت ــم تدريبه ــا ف ــي قط ــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

اإلنجازات في 2021
•ارتفـــاع نســـبة التوطيـــن فـــي مهـــن وقطـــاع االتصـــاالت
وتقنيـــة المعلومـــات إلـــى أكثـــر مـــن . %58

•ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى .%28

•أكث ــر م ــن  25أل ــف ف ــي مس ــار التوظي ــف وأكث ــر م ــن 55
أل ــف ف ــي مس ــار التدري ــب) .

38

•اعتماد نظام البريد المحدث .

التميز المؤسسي
أن تكون وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نموذج ًا رقمي ًا رائد ًا يحتذى به على
صعيد المملكة العربية السعودية وخارجها

مؤشرات األداء الرئيسة
•نضج األداء (مقياس النضج لدى مركز أداء).
•نسبة رضا الموظفين.

اإلنجازات في 2021
•وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ضمــن أعلــى ثــاث جهــات فــي مســتويات
االرتبــاط الوظيفــي.

•تخريج الدفعة األولى من برنامج معالي الوزير لتطوير القيادات بالمنظومة.
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التقييم السنوي للوزارة الصادر عن المركز
الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية
حققت الوزارة المستوى الرابع في تقييم نضج األجهزة العامة في إدارة وقياس األداء
وبالنظر إلى المجاالت األربعة التي تم تقييمها ،نجد أن الوزارة حققت:

إدارة األداء

إدارة اإلستراتيجية

إدارة التغيير وثقافة األداء
إدارة المبادرات
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مساهمة الوزارة في تحقيق
رؤية المملكة 2030

المرتبة 1

تضطلــع الــوزارة بــدور حيــوي فــي تنفيــذ أهــداف رؤيــة  ،2030كونهــا المســؤولة

الرقميــة لعــام  2021الصــادر مــن المركــز األوروبــي للتنافســية الرقميــة ،وبنــى
ً
وفقــا لمؤشــر التنافســية العالمــي الصــادر مــن المنتــدى
التقريــر بياناتــه

العالميــة ،يســهم فــي خلــق العديــد مــن الفــرص الوظيفيــة فــي المجــال

الفــرص المتاحــة فــي العصــر الرقمــي؛ لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة والريــادة

االقتصــادي العالمــي ،ومــن البيانــات الداعمــة المقدمــة مــن البنــك الدولــي

اإلقليميــة والعالميــة وتحســين جــودة الحيــاة ،وزيــادة فــرص العمــل النوعيــة ممــا

واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت.

خططــا
التقنــي ،ورفــع الناتــج اإلجمالــي المحلــي ،ومــن أجــل ذلــك تطــور
ً

عــن بنــاء بنيــة رقميــة بمســتوى عالمــي وتمكيــن المواهــب المبتكِ ــرة الغتنــام

يســاهم فــي رفــع اإلنتاجيــةوينمــي المحتــوى المحلــي التقنــي.
وتقدمــت المملكــة  20درجــة فــي المؤشــر العــام مقارنــة بالعــام الســابق ،كمــا

وتعمــل الــوزارة علــى بنــاء أســاس رقمــي متيــن يرقــى لمســتوى المعاييــر

اســتراتيجية لتواكــب التطــورات والتقنيــات الحديثــة علــى الصعيــد المحلــي
واإلقليمــي والعالمــي ،وصقــل المهــارات الرقميــة الحديثــة القتصــاد رقمــي
ً
الفعــال لألنظمــة والمنصــات الحكوميــة.
إضافــة إلــى توفيــر الدعــم
مزدهــر،
ّ

لتحقيــق طمــوح المملكــة فــي أن تكــون مــن أفضــل  20دولــة رقميــة مبتكِ ــرة

تقدمــت  86درجــة فــي محــور النظــام البيئــي الرقمــي متصــدرة دول مجموعــة

فــي العالــم ،تعمــل الــوزارة علــى بنــاء قطــاع تقنــي بمســتوى عالمــي تنافســي

العشــرين ،وحققــت المركــز الثالــث فــي محــور القــدرات الرقميــة بيــن دول مجموعة

وتهيــئ وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات البيئــة لضمــان جــودة الخدمــات

يحقــق االســتدامة االقتصاديــة والريــادة علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي،

العشــرين.

التــي تقدمهــا لقطــاع الشــركات ورواد األعمــال ،والجهــات الحكوميــة ،وتمكين

وتواصــل تطويرهــا للبنيــة التحتيــة الرقميــة مــن خــال وضــع السياســات

للقطــاع ،وتوفيــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ،ورفــع كفــاءة الخريجيــن ومهــارات

مــن القيــام بــدوره المحــوري فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

ســرعة نطــاق اإلنترنــت المتنقــل ،وتقدمــت  7مراتــب عــام  2021مقارنــة مــع أدائهــا

القطــاع فــي ســوق العمــل ،وتوفيــر الفــرص والتســهيالت لالســتثمار فــي

كمــا حققــت المملكــة قفــزات نوعيــة علــى مســتوى البنيــة التحتيــة لالتصــاالت،

لعــام  ،2020وفيمــا يخــص البنيــة التحتيــة لالتصــاالت فقــد قفــزت المملكــة 40
مركــز ًا لتأتــي فــي المرتبــة  27عالمي ـ ًا مــن بيــن  193دولــة.

الســوق الســعودي ،وبنــاء شــراكات وتعــاون مــع الجهــات والــدول الرائــدة فــي
هــذا المجــال.

وتنميــة القــدرات الرقميــة ،والمشــاريع الرقميــة الضخمــة ،إضافــة إلــى نضــج
التنظيمــات والتشــريعات الرقميــة ،وهــذه القفــزة النوعيــة هــي نتيجــة

وتطمــح الــوزارة بحلــول  ،2030إلــى الوصــول القتصــاد رقمــي وحكومــة إلكترونية

وبتكامــل جهــود منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات حققــت المبــادرات

الســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات  2023المســتمدة مــن رؤيــة

تدعــم االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والحلــول التقنيــة الحديثــة لتحقيــق مركــز

النطــاق األخضــر ضمــن مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة علــى منصــة «أداء»

المملكــة .2030

متقــدم فــي مؤشــر األمــم المتحــدة للحكومــة اإللكترونيــة ،مــن خــال رفــع
نســبة الخدمــات الحكوميــة المقدمــة إلكترونيــ ًا.

المتكاملــة التابعــة للمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهزة العامة لعــام 2021م
خــال أربــع فتــرات قيــاس كانــت بنهايــة ُكل ربــع مــن ســنة  ،2021وســاهم ذلــك

وقــد أثمــرت جهــود الــوزارة فــي حصــول المملكــة علــى المركــز الثانــي فــي

فــي التقــدم فــي تحقيــق هــدف التحــول الرقمــي وهــدف تطويــر الحكومــة

التنافســية الرقميــة مــن بيــن دول مجموعــة العشــرين ،ضمــن تقريــر التنافســية

اإللكترونيــة وهــدف تنميــة االقتصــاد الرقمــي مــن أهــداف برنامــج التحــول
الوطنــي والتــي تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2023م.
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كأكبر نهضة في مؤشر
التنافسية الرقمية

المرتبة 2
بين دول مجموعة
العشرين

في تقرير التنافسية الرقمية

القطاعــات المختلفــة مــن خــال ســن التشــريعات وتحديــد التوجهــات الطموحــة

وحققــت المملكــة المرتبــة الســابعة عالميــ ًا مــن بيــن  140دولــة ،فــي مؤشــر

والتنظيمــات وتحفيــز االســتثمار لتمكيــن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

بين دول مجموعة
العشرين

المرتبة 3
بين دول مجموعة
العشرين

في محور القدرات الرقمية

المرتبة 7
عالميا
ً
في مؤشر سرعة نطاق
اإلنترنت المتنقل
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 .1برنامج التحول الوطني

يهــدف برنامــج التحــول الوطنــي إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة ،وتهيئــة

المقدمــة مــن قبــل كافــة الجهــات ذات العالقــة مــن خــال تعزيــز البنيــة التحتيــة

البيئــة الممكنــة للقطــاع العــام والخــاص وغيــر الربحــي لتحقيــق رؤيــة المملكــة

الرقميــة للجهــات.

 ،2030وذلــك بالتركيــز علــى تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي ،ودعــم
التحــول الرقمــي ،واإلســهام فــي تنميــة القطــاع الخــاص ،وتطويــر الشــراكات

كمــا تهــدف اإلســتراتيجية إلــى تأهيــل رأس المــال البشــري الســعودي

االقتصاديــة ،وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة ،وضمــان اســتدامة المــوارد الحيويــة.

المتخصــص وتوظيفــه لتقليــص الفجــوة بيــن العــرض والطلــب فــي قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات

وتهــدف اســتراتيجية برنامــج التحــول الوطنــي إلــى تذليــل العقبــات التــي تعيــق

الالزمــة لمواءمــة احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية ،وتهيئــة بيئــة محفــزة

عمليــة التحــول الرقمــي فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــن خــال تطويــر

لالبتــكار الرقمــي تدعــم الريادييــن والشــركات المحليــة الرقميــة فــي تنميــة

الحكومــة اإللكترونيــة ،وتنميــة االقتصــاد الرقمــي ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى

االقتصــاد الرقمــي مــن خــال توفيــر بيئــة حاضنــة لألفــكار لتحفيــز وتبنــي األفــكار

تحســين الفاعليــة الحكوميــة ،كمــا تهــدف إلــى تحفيــز االســتثمار فــي تقنيــة

والحلــول الرقميــة وذلــك بهــدف بنــاء نمــاذج أعمــال رقميــة أوليــة وتأســيس

المعلومــات لتحســين الخدمــات الرقميــة والخدمــات الحكوميــة ،ورفــع جودتهــا

الشــركات الرقميــة الناشــئة وجــذب االســتثمارات التقنيــة.
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تمثـــل اســـتراتيجية برنامـــج التحـــول الوطنـــي المحـــرك الرئيـــس لضمـــان نجـــاح
التحـــول الرقمـــي فـــي المملكـــة ،خاصـــة أن التحـــول الرقمـــي ال يقتصـــر علـــى
رقمن ــة البيان ــات فق ــط م ــن األنظم ــة القديم ــة إل ــى بيئ ــة تقني ــة المعلوم ــات،
وإنمـــا يتطلـــب أيضـــا االبتـــكار وكذلـــك تغييـــرات فـــي السياســـات واإلجـــراءات
التنظيميــة ،وفهــم الجمهــور ومعرفــة ثقافــة األعمــال والعمــاء لالســتفادة
م ــن الف ــرص الت ــي تقدمه ــا التقني ــات المتقدم ــة الحديث ــة ،وتس ــعى ال ــوزارة
جاهـــدة لتحقيـــق مبـــادرات اإلســـتراتيجية والتـــي تشـــمل:
•تهيئ ــة بيئ ــة مس ــتدامة للنه ــوض بصناع ــة تقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت
ومواكب ــة التط ــورات المتس ــارعة.
•إط ــاق برنام ــج ش ــامل يه ــدف لنش ــر الوع ــي ،والمعرف ــة الرقمي ــة ،وتأهي ــل
الك ــوادر الوطني ــة.
•تطويـــر االســـتراتيجية وخارطـــة الطريـــق والممكنـــات األساســـية لرقمنـــة
القطاعـــات ذات األولوليـــة.
•تحفيـــز وتبنـــي االبتـــكار الرقمـــي مـــن خـــال دعـــم الريادييـــن والشـــركات
المحليـــة الرقميـــة.
•تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة اإللكترونية.
•تحفيــز التوســع فــي خدمــات االتصــاالت عــن طريــق توفيــر الطيــف التــرددي
وتســهيل آليــة الحصــول علــى التصاريــح.

•إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية.
•تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
•تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحة.
•إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي.
•تحفي ــز االس ــتثمار ف ــي نش ــر خدم ــات االتص ــاالت وخدم ــات النط ــاق العري ــض
الالس ــلكية ف ــي المناط ــق النائي ــة.
•تحس ــين ج ــودة واس ــتدامة خدم ــات اإلنترن ــت وتطوي ــر بيئ ــة مواتي ــة لقط ــاع
االتص ــاالت م ــن خ ــال تحدي ــث األط ــر التنظيمي ــة والتراخي ــص.
•ترشـــيد اإلنفـــاق الحكومـــي وتفـــادي االزدواجيـــة فـــي االســـتثمار علـــى
تقنيـــة المعلومـــات.
•تحفيـــز االســـتثمار فـــي نشـــر شـــبكات األليـــاف الضوئيـــة فـــي المناطـــق
الحضريـــة.
•إط ــاق برنام ــج ش ــامل يه ــدف لنش ــر الوع ــي والمعرف ــة الرقمي ــة وتأهي ــل
ك ــوادر وطني ــة ذات كف ــاءة عالي ــة للدف ــع بعملي ــة التح ــول الرقم ــي.
•المبـــادرة التشـــريعية لتطويـــر المكونـــات األساســـية لضمـــان جاهزيـــة
الجهـــات الحكوميـــة لالســـتجابة الفعالـــة للمســـتفيدين.
•توفير الدعم للجهات الحكومية لتحسين استجابتها للمستفيدين.

زيادة سرعة اإلنترنت من  9إلى 179.92
ميجابت/الثانية

وصول حركة البيانات من خالل
المقسم الوطني إلى ()Gbps 100

 %97نسبة وصول تغطية النطاق
العريض الالسلكي ()4G

أكثر من  6مليون طالب وطالبة واصلوا
تعليمهم من خالل المنصات الرقمية

أكثر من مليون طالب و  11ألف معلم
تدربوا على المهارات الرقمية
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التحــول الوطنــي ضمــن هــدف تنميــة االقتصــاد الرقمــي:

البني ــة التحتي ــة وتمكي ــن نش ــر ش ــبكات
االتص ــاالت

•زي ــادة س ــرعة إنترن ــت النط ــاق العري ــض المحمـــول
مـــن  9ميجابـــت /الثانيـــة إلـــى  179.92ميجابـــت/
الثاني ــة ف ــي الفت ــرة م ــا بي ــن  2017وأكتوب ــر .2021
•وصـــول حركـــة البيانـــات مـــن خـــال المقســـم
الوطنـــي إلـــى ( )Gbps 100بنهايـــة الربـــع الثالـــث
2021م.
•وصـــول تغطيـــة النطـــاق العريـــض الالســـلكي
( )4Gإلـــى أكثـــر مـــن  %97للعـــام 2021م.
•االنته ــاء م ــن تحدي ــث اش ــتراطات أب ــراج وهوائي ــات
االتصـــاالت الالســـلكية لتمكيـــن نشـــر شـــبكات
االتصـــاالت بالتعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة
والقرويـــة واإلســـكان.

االبتكار وريادة األعمال الرقمية

بنية تحتية رقمية متطورة

 55ألف متدرب ومتدربة في تخصصات نوعية
بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

ومـــن اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا الـــوزارة خـــال العـــام،
وفقـــ ًا لمســـاهمتها فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجية برنامـــج

 %97من الخدمات الحكومية تقدم إلكتروني ًا
حيث تجاوز عددها  5300خدمة رقمية
 20ألف مستفيد من مبادرة المواطنة الرقمية
Think Tech

•مبـــادرة (فكـــرة) ،وهـــي مبـــادرة وطنيـــة لألفـــكار
والمشــاريع الرقميــة التــي تســاهم فــي تحقيــق
التحـــول الرقمـــي فـــي المملكـــة واالرتقـــاء بهـــا
لتصب ــح أح ــد أفض ــل مراك ــز االبت ــكار الرقم ــي الرائ ــدة
حـــول العالـــم .وتعمـــل المبـــادرة علـــى تحفيـــز
المجتم ــع إلب ــداع حل ــول رقمي ــة للتحدي ــات القائم ــة
ف ــي مختل ــف القطاع ــات وتحويله ــا إل ــى ش ــركات
ربحي ــة .
•مبـــادرة ( )Think Techالستشـــراف المســـتقبل
ونشـــر الوعـــي بتقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة
واع
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة ،وبنـــاء نـــشء ٍ
مبـــدع متكامـــل ،يملـــك المهـــارات التـــي تؤهلـــه
للتعامـــل مـــع معطيـــات العصـــر ،وخلـــق بيئـــة
جاذب ــة ألصح ــاب األف ــكار المبدع ــة ،وتحويله ــا إل ــى
مشـــاريع مســـتقبلية ناجحـــة ،وإشـــعال فتيـــل
اإلب ــداع العلم ــي ونش ــر ثقاف ــة االبت ــكار واالخت ــراع،
وبنـــاء جيـــل مثقـــف ومنتـــج وباحـــث فـــي مجـــال
التصنيـــع واإلنتـــاج ،وتتبنـــى  Think Techإطـــاق
عــدة مبــادرات منهــا (المعامــل االفتراضيــة ،قوافــل
المســـتقبل ،حلقـــات النقـــاش).
•برنام ــج (م ــا قب ــل المس ــرعة أطل ــق) وال ــذي يقــ ــدم
لــــرواد األعمــال األدوات والمــــواد التدريبيــــة الالزمــة
لتمكينهـــم مـــن تطويـــر المشـــاريع الرقميــــة ،كمــا

يوفــر البرنامــج خدمــات مــا قبــل تطويــر النمــوذج
األولــي ،ويعمــــل البرنامـــج علـــى ربـــط المخرجــات
بالمســـتثمرين األفــراد والشــــركات والصناديــــق
لجـــــذب الفـــــرص االســـتثمارية نحـــــو تبنـــــي
المشــ ــاريع التــ ــي يدعمهــ ــا البرنامــ ــج ،ووصــ ــل
عــ ــدد المتقدميــ ــن إلــ ــى البرنامــ ــج إلــ ــى 485
مشــروعا ،وســيتم
متقــدم ًا ،وتــم اعتمــاد 30
ً
العمـــــل علـــــى توفيـــر الفـــــرص االســـتثمارية
المناســــبة للمشــــاريع التــــي تــــم اعتمادهــــا.

النمو االقتصادي وخلق الوظائف

• %14.5مســـاهمة االقتصـــاد الرقمـــي فـــي
النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي ،نم ــو بنس ــبة %25
ع ــن الع ــام . 2017
• %18مســـاهمة االقتصـــاد الرقمـــي فـــي
الناتـــج المحلـــي غيـــر النفطـــي .
•مســـاهمة القطـــاع فـــي إجمالـــي الناتـــج
المحلـــي غيـــر النفطـــي بنســـبة  %6.1فـــي
.2 0 2 0
•حج ــم س ــوق االتص ــاالت ف ــي المملك ــة 69.16
ملي ــار ري ــال.
•حجـــم ســـوق تقنيـــة المعلومـــات فـــي
المملكـــة  64.85مليـــار ريـــال .
•حج ــم س ــوق التقني ــات الناش ــئة ف ــي المملك ــة
 10ملي ــار ري ــال .
•حجم سوق البريد في المملكة  6.4مليار ريال
•وفـــر القطـــاع أكثـــر مـــن  290480وظيفـــة،
نســـبة التوطيـــن فيهـــا .%58

القدرات الرقمية ووظائف المستقبل

•نم ــو وظائ ــف القط ــاع م ــن  246أل ــف وظيف ــة
فـــي 2017م إلـــى مـــا يقـــارب  318ألـــف
وظيفة في .2021
•ارتفعــت نســبة التوطيــن فــي مهــن االتصــاالت
وتقني ــة المعلوم ــات م ــن  %43.3ف ــي ع ــام
 2018إل ــى أكث ــر م ــن  %58ف ــي ع ــام .2021
•ارتفع ــت نس ــبة مش ــاركة الم ــرأة م ــن %16.2
فـــي  2018لتصـــل إلـــى  %28وهـــي نســـبة
أعل ــى م ــن متوس ــط المع ــدل األوروب ــي ال ــذي
يبل ــغ .%17
•تدريـــب أكثـــر مـــن  55ألـــف متـــدرب ومتدربـــة
فـــي تخصصـــات نوعيـــة كالـــذكاء االصطناعـــي
واألمـــن الســـيبراني بالتعـــاون مـــع شـــركائنا
مـــن القطـــاع الخـــاص والقطـــاع غيـــر الربحـــي.
•بالشـــراكة مـــع وزارة التعليـــم ،تـــم إدخـــال

المهـــارات الرقميـــة فـــي التعليـــم ،وتدريـــب
أكث ــر م ــن ملي ــون طال ــب و 11أل ــف معل ــم عل ــى
المهـــارات الرقميـــة.
•إنشـــاء األكاديميـــة الســـعودية الرقميـــة مـــن
أج ــل االس ــتثمار ف ــي تنمي ــة الق ــدرات ,وبالتع ــاون
م ــع جامع ــات عالمي ــة مث ــل انس ــياد وهول ــت ت ــم
العمـــل علـــى تطويـــر قـــدرات  150مـــن قيـــادات
القطـــاع.
•إطـــاق أكبـــر مبـــادرة لتنميـــة القـــدرات الرقميـــة
مبـــادرة مهـــارات المســـتقبل ,لتحديـــد الفجـــوات
المهاري ــة وتوطي ــن المحت ــوى التدريب ــي والت ــي
أهلـــت أكثـــر مـــن  55ألـــف متـــدرب وســـاهمت
ف ــي خل ــق  25أل ــف وظيف ــة نوعي ــة خ ــال الع ــام
.2021
•ح ــازت المملك ــة عل ــى جائ ــزة االتح ــاد الدول ــي
لالتصـــاالت  EQUALSتقديـــر ًا لجهودهـــا
فـــي تمكيـــن المـــرأة.

المجتمع الرقمي
س ــاهمت ال ــوزارة بتهيئته ــا لبني ــة تحتي ــة رقمي ــة
متينـــة فـــي تمكيـــن القطاعـــات األخـــرى حيـــث
يمث ــل التعلي ــم اإللكترون ــي والصح ــة اإللكتروني ــة
أبــرز قصتــي نجــاح للتحــول الرقمــي فــي المملكــة.
•بلـــغ عـــدد االستشـــارات المقدمـــة افتراضيـــ ًا
فـــي  2020أكثـــر مـــن  25مليـــون استشـــارة
افتراضيـــة.
•أكث ــر م ــن  70ملي ــون موع ــد ت ــم حجزه ــا خ ــال
 2020مـــن تطبيـــق موعـــد..
•نتـــج عـــن ذلـــك تقليـــل نســـب الزيـــارات إلـــى
األطب ــاء ف ــي المستش ــفيات المش ــاركة ف ــي
خدمـــة الطـــب االتصالـــي وتطبيـــق (صحـــة)
إلـــى مـــا نســـبته  ،%50رافـــق ذلـــك انخفـــاض
فـــي معـــدالت أوقـــات االنتظـــار لالستشـــارات
الطبيـــة ،حيـــث انخفضـــت هـــذه المعـــدالت مـــن
أشـــهر إلـــى أيـــام.
•أكثـــر مـــن  6مليـــون طالـــب وطالبـــة واصلـــوا
تعليمهـــم عـــن بعـــد مـــن خـــال المنصـــات
الرقميـــة فـــي  2020وحتـــى .2021
•طبقــت المملكــة أكبــر تجربــة مبنيــة علــى الــذكاء
االصطناعـــي فـــي العالـــم لمراقبـــة االختبـــارات
ألكثـــر مـــن  250ألـــف طالـــب فـــي اختبـــارات
القيـــاس.
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التوجه االستراتيجي
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الحكومة الرقمية
• %97مــن الخدمــات الحكوميــة تقــدم إلكترونيـ ًا حيــث تجــاوز عــدد الخدمــات
الحكوميــة المقدمــة رقميــا اليــوم  5300خدمــة رقميــة.
•وصلــت نســبة نضــوج الخدمــات الحكومــة اإللكترونيــة إلــى  %84فــي عــام
2021م بعــد أن كانــت فــي مســتويات  %60فــي 2017م بحســب مؤشــر
األمــم المتحــدة للحكومــة اإللكترونيــة (. )UN EGDI
•بدعــم القيــادة الرشــيدة ولدعــم التحــول الرقمــي الحكومــي ،وافــق
مجلــس الــوزراء الموقــر علــى إنشــاء هيئــة الحكوميــة الرقميــة لمواصلــة
رحلــة التحــول الرقمــي الحكومــي مــن خــال التركيــز علــى:
 خلق تجربة استثنائية والتركيز على تجربة المواطن دون منغصات. تسريع نماذج األعمال المبتكرة في التحول الرقمي الحكومي. زيــادة اإلنتاجيــة مــن خــال تأهيــل الكــوادر الوطنيــة فــي القطــاع العــاموتعظيم العائد على االستثمارات التقنية.
•أكثر من  17مليون مستخدم خدمهم تطبيق «توكلنا».
•ومــن خــال منصــة أبشــر التــي تخــدم أكثــر مــن  23مليــون عميــل زاد عــدد
الخدمــات ليصــل إلــى  330خدمــة قلصــت فيهــا وزارة الداخليــة وقــت تنفيــذ
ً
بــدال عــن  240دقيقــة.
الخدمــات إلــى  3دقائــق
•تســتهدف اســتراتيجية برنامــج التحــول الوطنــي أن تكــون المملكــة بحلــول
عــام  ،2023ضمــن أفضــل  30دولــة فــي االقتصــاد الرقمــي ،ومحــور ًا
لربــط القــارات رقمي ـ ًا ،وبلــوغ حصــة االقتصــاد الرقمــي مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي  %19.20بحلــول عــام  ،2025وتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة،
بحيــث يتــاح لـــ  % 85مــن المســاكن فــي مناطــق المملكــة ســرعة بيانــات
ال تقــل عــن  100ميجــا بــت فــي الثانيــة كمــا يتــاح لـــ  % 95مــن المســاكن
ســرعة بيانــات ال تقــل عــن  20ميجــا بــت فــي الثانيــة ،علــى افتــراض أن عــدد
المســاكن فــي المملكــة هــو  6مالييــن مســكن.
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•ومــن مســتهدفات اإلســتراتيجية كذلــك ،تحفيــز االســتثمار فــي شــبكات
خدمــات االتصــاالت األساســية لجميــع المناطــق النائيــة بالمملكــة وشــبكات
النطــاق العريــض الالســلكية عالــي الســرعة لـــ  %70مــن المنــازل فــي
المناطــق النائيــة بالمملكــة عــن طريــق دعــم مالــي وتنظيمــي.

 .2برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية

تســهم فــي تنميــة وتنويــع االقتصــاد ،وتحقيــق
رؤيــة المملكــة  2030كمــا تســعى المملكــة
لرفــع نســبة مســاهمة االقتصــاد الرقمــي
فــي الناتــج المحلــي لتتــوازى مــع االقتصــادات
العالميــة الرائــدة ،وقــد ســاهمت الــوزارة مــن خــال
عــدة مبــادرات فــي تنميــة االقتصــاد الرقمــي،
وتعظيــم القيمــة المتحققــة مــن قطــاع التعديــن
واالســتفادة منهــا كأهــداف اســتراتيجية لبرنامــج

يهــدف البرنامــج إلــى تحويــل المملكــة إلــى قــوة

تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية

صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية عالميــة ،عبــر تعظيم

ومــن تلــك المبــادرات:

القيمــة المتحققــة مــن قطاعــي التعديــن والطاقــة
والتركيــز علــى محــوري المحتــوى المحلــي والثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،ليســاهم البرنامــج بشــكل كبيــر
فــي تعظيــم األثــر االقتصــادي وتنويعــه للقطاعــات
المســتهدفة ،واســتدامة نمــو تلــك القطاعــات

•مبادرة البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة.
•مبادرة التحول الرقمي للتعدين.
•مبـــادرة تطويـــر قطـــــــاع الخدمــــــات البريديـــة
ا للو جســـتية .

وتحقيــق ريادتهــا ،وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة فيها.
ويعمــل البرنامــج حاليــ ًا علــى تطويــر البنيــة التحتيــة

ويســتهدف البرنامــج تســريع تبنــي الثــورة الصناعيــة

لقطاعاتــه األربعــة لتكــون أحــد أهــم عوامــل

الرابعــة ،التــي تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي،

رفــع تنافســية المملكــة وجاذبيتهــا كوجهــة

وإنترنــت األشــياء ،والروبوتــات ،والمصانــع والمناجــم

مثاليــة لالســتثمار ،إلــى جانــب االســتغالل األمثــل

الذكيــة ،وشــبكات الكهربــاء الذكيــة ،والطباعــة

والتشــريعات

ثالثيــة األبعــاد ،والتقنيــات المتقدمــة ،لزيــادة اإلنتــاج

الخاصــة بالقطاعــات لتمكيــن البرنامــج مــن تحقيــق

والتنافســية ،وتعزيــز االســتدامة ،وتأهيــل الكــوادر

مســتهدفاته وتمكيــن اســتثمار القطــاع الخــاص

البشــرية المتخصصــة فــي تطبيقــات الثــورة الصناعية

المحلــي واألجنبــي.

الرابعــة؛ لشــغل الوظائــف التــي ســيتم توليدهــا،

للمــوارد،

وتحســين

السياســات

ُتعــد تنميــة االقتصــاد الرقمــي أحــد أهــم ممكنــات

فضـ َ
ـا عــن تطويــر البنيــة التحتيــة لتقنيــات االتصــاالت
ّ
كممكــن رئيــس لنمــو وانتشــار تطبيقــات
والرقمنــة،

تعزيــز قــدرات القطاعــات غيــر النفطيــة الواعــدة والتــي

الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
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التقرير السنوي 2021

التوجه االستراتيجي

بيئة داعمة لجودة
الحياة

 .3برنامج جـودة الحياة:

ُيعنــى البرنامــج بتحســين جــودة حيــاة الفــرد واألســرة

مــن خــال تهيئــة البيئــة الالزمــة؛ لدعــم واســتحداث
خيــارات جديــدة ُت ّ
عــزز مشــاركة المواطــن والمقيــم

بمــا يتضمــن أنســنة المــدن ،وتحســين المشــهد
الحضــري ،واالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة وذلــك
وزوار
بهــدف تأميــن جــودة حيــاة رفيعــة لســكان ّ

 100ألف
مستفيد

 .4برنامج التخصيص:

يهــدف برنامــج التخصيــص إلــى تعزيــز دور القطــاع

اإلنفــاق الحكومــي مــن خــال عمليــات الشــراكة

الخــاص فــي تقديــم الخدمــات ،ممــا يحســن مــن

إلــى  14مليــار ريــال.
ولــدى المملكــة أكثــر مــن  160مشــروعا متنوعاً

تكلفتهــا ،كمــا يحفــز التنــوع االقتصــادي وتعزيــز

ضمــن خطــط التخصيــص فــي مختلــف القطاعــات

التنميــة االقتصاديــة وزيــادة القــدرة التنافســية

خــال العــام القــادم  ،2022ومــن بينهــا قطــاع

لمواجهــة التحديــات والمنافســة اإلقليميــة

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والــذي يشــمل

والدوليــة عــاوة علــى ذلــك يســعى البرنامــج إلــى

وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وهيئــة

جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ،وتحســين

الحكومــة الرقميــة.

ميــزان المدفوعــات.

ومــن مبــادرات البرنامــج التــي تســاهم فيهــا
الــوزارة:
•مبادرة استراتيجية تخصيص قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات.

جــودة الخدمــات المقدمــة ويســهم فــي تقليــل

والزائــر فــي األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضية

المملكــة.
ً
وحقــق البرنامــج خــال العــام تقدمــا فــي

تســاهم فــي تعزيــز جــودة الحيــاة ،وتوليــد الوظائــف،

مؤشــرات جــودة الحيــاة اإلســتراتيجية ،والعديــد

وتنويــع النشــاط االقتصــادي ،وتعزيــز مكانــة المــدن

مــن اإلنجــازات الداعمــة والممكنــة لمختلــف

الســعودية فــي ترتيــب أفضــل المــدن العالميــة.

قطاعــات جــودة الحيــاة عبــر  122مبــادرة ،تقــوم
علــى تنفيذهــا عــدة جهــات تنفيذيــة وفقــ ًا

وســيركز البرنامــج خــال الفتــرة المقبلــة

ويبــرز دور الــوزارة فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية

الختصاصاتهــا ،فيمــا يخــدم أهــداف رؤيــة

علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي تقديــم

لبرنامــج جــودة الحيــاة ،مــن خــال المســاهمة فــي

المملكــة  2030اإلســتراتيجية.

الخدمــات وتعظيــم القيمــة المســتفادة مــن

والســياحية ،واألنمــاط األخــرى المالئمــة التــي

الفنــون والثقافــة وتطويــر وتنويع فــرص الترفيــه لتلبية
احتياجــات الســكان مــن خــال مبادرتــي:
•مبادرة تنمية قطاع الترفيه المنزلي.
•مبادرة البرنامج السعودي لأللعاب اإللكترونية.

من برنامج تعزيز
ثقافة االبتكار

%72

ومــن مؤشــرات برنامــج جــودة الحيــاة مؤشــر

نسبة اإلنجاز

الكتــب واأللعــاب اإللكترونيــة) خــال  3أشــهر
مــن نشــرها عالميــ ًا» ،الــذي يخــدم هــدف رؤيــة

في تطوير وتنويع

«نســبة أفضــل العناويــن التــي يتــم إتاحتهــا (مثــل

فرص الترفيه

األصــول الحكوميــة ورفــع كفــاءة اإلنفــاق ،حيــث
سيســتمر البرنامــج فــي تطويــر اســتراتيجيات
تخصيــص قطاعيــة ،تشــمل النقــل والصحــة
والتعليــم وغيرهــا ،ممــا ســيمكن مــن إعــادة
تركيــز الجهــود الحكوميــة علــى األدوار

وســيواصل البرنامــج خــال المرحلــة المقبلــة جهــوده

المملكــة  2030اإلســتراتيجي فــي تطويــر

فــي تمكيــن قطاعــات الثقافــة والتــراث ،والرياضــة،

وتنويــع فــرص الترفيــه لتلبيــة احتياجــات الســكان،

وتســتهدف اســتراتيجية برنامــج التخصيــص

والترفيــه ،والســياحة ،إضافــة إلــى قطــاع الهــواة.

وقــد حقــق فــي 2021م قيمــة فعليــة مقدارهــا
 %72متجــاوز ًا المســتهدف .%70

تحريــر األصــول المملوكــة للدولــة أمــام القطــاع

كمــا يعمــل البرنامــج علــى تطويــر القطــاع البلــدي،

التشــريعية

الموافقــــــة علـــى خـطــــــــة
تخصي ــص قط ــاع االتص ــاالت
وتقنيـــة المعلومـــات مـــن
مـجـلــــــس إدارة المــركــــــــــز
الـوطنــــي للتخصيـــص

والتنظيميــة.

الخــاص ،وتخصيــص خدمــات حكوميــة محــددة.
وقــد ســاهمت الــوزارة مــع البرنامــج فــي
خصخصــة خدمــات حكوميــة محــدّ دة عبــر مبــادرة
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متـــدرب

 10نماذج
عمــل أولـيــة

9
شركات ناشئة

في مجال األلعاب اإللكترونية

تم تأسيسها في مجال

تم احتضانها في مجال

األلعـــاب اإللكترونـيـــة

األلعاب اإللكترونية

تســريع تحــول مؤسســة البريــد الســعودي.
ومــن أبــرز المســتهدفات للبرنامــج بنهايــة عــام
 ،2025أن تصــل قيمــة اإليــرادات الحكوميــة
غيــر النفطيــة إلــى  143مليــار ريــال ،وبلــوغ
قيمــة االســتثمارات مــن عمليــات الشــراكة بيــن

50

القطاعيــن العــام والخــاص إلــى  62مليــار ريــال،
إلــى جانــب وصــول القيمــة الماليــة لكفــاءة
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5

 .5برنامج تنمية القدرات البشرية:

معسكرات

خدمات تقنية لضيوف الرحمن

 .6برنامج خدمة ضيوف الرحمن

تأشيرات
إلكترونية

تم إطالقها ضمن
همة الرقمية
معسكرات ّ
ـدرات تمكنــه مــن
يســعى البرنامــج إلعطــاء المواطــن قـ
ٍ
المنافســة عالميــ ًا ،مــن خــال تعزيــز القيــم ،وتطويــر

مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل،

يتمثــل دور البرنامــج فــي إتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد

وتحســين جاهزيــة الشــباب لدخــول ســوق

ممكــن مــن المســلمين ألداء فريضتــي الحــج والعمــرة

المهــارات األساســية ومهــارات المســتقبل ،وتنميــة

العمــل ،وتعزيــز ودعــم ثقافــة االبتــكار وريــادة

علــى أكمــل وجــه ،والعمــل علــى إثــراء وتعميــق

المعــارف ،والتركيــز علــى تطويــر أســاس تعليمــي

األعمــال ،والتوســع فــي التدريــب المهنــي

تجربتهــم ،مــن خــال تهيئــة الحرميــن الشــريفين،

متيــن للجميــع يســهم فــي غــرس القيــم منــذ ســن

لتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل.

وتحقيــق رســالة اإلســام العالمية ،وتهيئــة المواقع

مبكــرة ،وتحضيــر الشــباب لســوق العمــل المســتقبلي

ويســتهدف البرنامــج بحلــول عــام  2025بلــوغ

الســياحية والثقافيــة ،وإتاحــة أفضــل الخدمــات قبــل

المحلــي والعالمــي ،وتعزيــز ثقافــة العمــل لديهــم،

نســبة االلتحــاق بالتعليــم فــي مرحلــة ريــاض

وتنميــة مهــارات المواطنيــن عبــر توفيــر فــرص التعلــم

األطفــال إلــى  ،%40وأن تصنــف  6جامعــات
ســعودية ضمــن أفضــل  200جامعــة عالميــ ًا،
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خريج

للحجاج والمعتمرين

روبوتات لمساعدة
الحجاج

وأثنــاء وبعــد زيارتهــم لمكــة المكرمــة والمدينــة

ولمراقبة ومتابعة االلتزام

المنــورة والمشــاعر المقدســة ،وعكــس الصــورة

بالتدابير االحترازية والوقائية

مــدى الحيــاة ،ودعــم ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمــال،
مرتكــز ًا علــى تطويــر وتفعيــل السياســات والممكنــات

وتحتــل المملكــة المرتبــة الـــ 45فــي مؤشــر رأس

لتعزيــز ريــادة المملكــة.

المــال البشــري للبنــك الدولــي علــى مســتوى

وشــاركت الــوزارة فــي برنامــج تنميــة القدرات البشــرية،

 147دولــة ،باإلضافــة إلــى بلــوغ نســبة التوطيــن

وســاهمت خدمــات الــوزارة فــي تحقيــق البرنامــج

لضمــان المواءمــة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات

فــي الوظائــف عاليــة المهــارات إلــى .%40

العديــد مــن اإلنجــازات ،أبرزهــا إتاحــة التأشــيرات

ســوق العمــل وبنــاء رحلــة تعليميــة متكاملــة ،وذلــك

ومــن اإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج إطــاق

اإللكترونيــة للحجــاج والمعتمريــن مــن جميــع الــدول

مــن خــال مبادرتــي:
•برنامــج تطويــر مهــارات مؤسســي الشــركات
الرياديــة الرقميــة.
•برنامج المهارات الرقمية للكبار.

إصــدارات جديــدة لتحديــد المرحلــة العمريــة

وتمديــد فتــرة موســم العمــرة ،إضافــة إلــى العديــد

ومـــن أبـــرز اإلنجـــازات التـــي حققهـــا البرنامـــج،

للطفــل لــكل محتــوى ،والتــي تمكــن ولــي األمــر

مــن اإلنجــازات التقنيــة مــن أهمهــا مبــادرات «إيــاب»،

اعتمـــاد

للحجـــاج

«والحــج الذكــي»« ،وحــج بــا حقيبــة» ،إضافــة إلــى

والمعتمريـــن ،وتقليـــص مـــدة الحصـــول علـــى

التأميــن الصحــي الشــامل.

تأشـــيرة القـــدوم للمملكـــة ألداء مناســـك
العمـــرة مـــن  14يومـــ ًا إلـــى  5دقائـــق فقـــط،

ويســعى البرنامــج فــي المرحلــة المقبلــة إلــى تقديــم

وبلـــوغ معـــدل انتظـــار ضيـــوف الرحمـــن عنـــد

تجربــة تحوليــة روحانيــة لضيــوف الرحمــن مــن خــال

المناف ــذ إل ــى  15دقيق ــة ،حي ــث س ــاهمت مب ــادرة
طريـــق مكـــة فـــي تســـهيل إجـــراءات دخـــول

مــن االطــاع علــى مســتوى الطفــل ومعرفــة
مســتوى تقدمــه ،وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن
المنصــة أكثــر مــن  300ألــف مســتفيد.

وشــهدت منظومــة تنميــة القــدرات البشــرية فــي

من معسكرات الهمم
يلتحقون بسوق العمل

3500

متدرب

تم تأهيلهم في
الشركات العالمية

المش ـرِّفة والحضاريــة للمملكــة فــي خدمــة الحرميــن
الشــريفين وضيــوف الرحمــن.

مبادرة الحج
الذكي
التأشـــيرات

اإللكترونيـــة

المملكــة العديــد مــن اإلنجــازات فــي الفتــرة الماضيــة،

كمــا دعــم البرنامــج التعليــم عــن بعــد عبــر تفعيــل

أهمهــا اســتمرار العمليــة التعليميــة رغــم ظــروف

المنصــات اإللكترونيــة ،التــي اســتفاد منهــا أكثــر

تســهيل اإلجــراءات وتيســيرها الســتضافة المزيــد

جائحــة كورونــا ،فقــد تــم تدشــين العديــد مــن المنصــات

مــن  9مالييــن مســتفيد ،باإلضافــة إلــى تفعيــل

مــن المعتمريــن ،وتهيئــة مواقــع التاريــخ اإلســامي

ضي ــوف الرحم ــن عب ــر مناف ــذ المملك ــة .باإلضاف ــة

الرقميــة مثــل «الروضــة االفتراضيــة» و «مدرســتي»

البــث التلفزيونــي لـــ  23قنــاة فضائيــة الســتمرار

بشــكل يضمــن إثــراء التجربــة الدينيــة والثقافيــة

إلـــى تأســـيس منصـــة التدريـــب اإللكترونـــي

وإطــاق وتفعيــل الفصــول التفاعليــة ،التي تســتخدم

العمليــة التعليميــة عــن بعــد ،إلــى جانــب تقديــم

للحجــاج والمعتمريــن ،وتحقيــق التكامــل بيــن الجهــات

(وف ــادة)؛ لتدري ــب وتأهي ــل العاملي ــن ف ــي قط ــاع

وســيلة داعمــة إليصــال المحتــوى التعليمــي للطلبــة.

 3700برنامــج للتطويــر المهنــي ألكثــر مــن 420

ومــن مســتهدفات اســتراتيجية البرنامــج تحســين

ألــف مــن شــاغلي الوظائــف التعليميــة فــي

كافــة لالرتقــاء بمنظومــة الخدمــات المقدمــة عبــر 16
مســار ًا ذا أولويــة؛ لتمكيــن  30مليــون معتمــر مــن

خدم ــة ضي ــوف الرحم ــن ،لتعزي ــز ثقاف ــة الضياف ــة
والترح ــاب والحف ــاوة ل ــدى العاملي ــن ف ــي قط ــاع

تكافــؤ فــرص الحصــول علــى التعليــم ،وتحســين

المجــاالت التخصصيــة والتربويــة والتقنيــة ،وذلــك

تجربــة إيمانيــة تحوليــة ..مــن الفكــرة إلــى الذكــرى.

خدمـــة ضيـــوف الرحمـــن.

مخرجــات التعليــم األساســية ،وضمــان المواءمــة بيــن

عــن طريــق منصــة تعليميــة متخصصــة.
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توظيف 5402
بعد تدريبهم إلكتروني ًا

لتأسيس مسار إلكتروني موحد

إتاحة تطبيقات
(المقصد ومناسكنا وتروية) التي
ال تحتاج إلى االتصال بشبكة النت

توفير 5,400
نقطة
للوصول إلى اإلنترنت بـ “الواي فاي”
في مكة والمشاعر المقدسة
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القفــــزات في المــؤشــــــرات الـدولـيــــة
التي ساهمت في تحقيها المنظومة

األولى عالميًّا في تغطية شبكة
الجيل الخامس
الثالثة في محور القدرات الرقمية

المملكة على
خارطة
العالم الرقمية

الثانية بين دول العشرين رقمي ًا

السابعة في سرعة النطاق
العريض المتنقل

الثانية في األمن السيبراني

تقرير النهضة الرقمية
المركز األوروبي للتنافسية الرقمية

حلــت المملكــة فــي المركــز الثانــي عالم ًيــا بيــن دول مجموعــة العشــرين

ضمــن تقريــر التنافســية الرقميــة لعــام  2021الصــادر عــن المركــز األوروبــي
للتنافســية الرقميــة ،والــذي يعتمــد علــى محوريــن أساســيين همــا البيئــة
التقــدم
التنظيميــة ،والثقافــة الرقميــة ،حيــث يقيــس المؤشــر مــدى
ّ
المتحقــق فــي مجــال التنافســية الرقميــة بنــاء علــى هذيــن المحوريــن مــن
التحســن فــي  10مؤشــرات فرعيــة ،وقــد حققــت المملكــة
خــال قيــاس
ّ
تقدمــا بـــ( )169درجــة عــن تقييمهــا فــي النســخة الســابقة مــن المؤشــر.
ّ

مؤشر النطاق العريض المتنقل

مؤشر المدن الذكية

حققــت مدينــة الريــاض قفــزة نوعيــة ومميــزة فــي مؤشــر المــدن الذكيــة
لعــام 2021م الصــادر عــن طريــق معهــد  ،IMDحيــث تقدمــت  23مرتبــة
عــن العــام الماضــي لتصبــح ثالــث أذكــى مدينــة بيــن عواصــم دول مجموعــة
العشــرين والمدينــة رقــم ثالثيــن علــى المســتوى العالمــي ،وســاهم

مؤشر االبتكار العالمي
()Global Innovation Index

تقدمــت درجــة المملكــة لتصــل إلــى  31.8وحصلــت علــى المرتبــة ال66
فــي نســخة عــام 2021م للعــام الثانــي علــى التوالــي ،بينمــا ارتفــع

فــي تحقيــق هــذا المنجــز مختلــف الجهــود التــي قامــت بهــا منظومــة

تصــدر المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ( )WIPOبالتعــاون مــع

االتصــاالت علــى مســتوى تطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت و تطويــر

جامعــة كورنيــل ومعهــد بورتوالنــز وبعــض الجهــات األخــرى مؤشــر
االبتــكار العالمــي ســنوي ًا بهــدف قيــاس قــدرة الــدول علــى تحفيــز

الخدمــات الحكوميــة عبــر اإلنترنــت وتطويــر القــدرات الرقميــة وغيرهــا.

االبتــكار ،وذلــك مــن خــال  7محــاور هــي المؤسســات ،ورأس المــال
البشــري ،والبحــث ،والبنيــة التحتيــة ،ونضــج الســوق ،ونضــج األعمــال،

تصنيفهــا فــي المؤشــر الفرعــي إلنتــاج االبتــكار مــن  77فــي عــام
 2020إلــى المرتبــة  72عــام  ،2021إلــى جانــب ارتفاعهــا فــي العديــد
مــن المؤشــرات الفرعيــة األخــرى كالبحــث والتطويــر  ،26والوصــول إلــى
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  ،28وســهولة حماية المســتثمرين
 ،3والقيمــة الســوقية للناتــج المحلــي اإلجمالــي .6

ومخرجــات المعرفــة والتقنيــة ،ومخرجــات اإلبــداع.

حققــت المملكــة المرتبــة الســابعة عالميـ ًا مــن بيــن  135دولــة ،فــي مؤشــر
2019

2020

2021

الترتيب العالمي في المؤشر

68

66

66

القيمة المحققة في المؤشر

32.93

30.94

31.8

النطــاق العريــض المتنقــل الصــادر عــن ( ،)SpeedTest by Ooklaوســاهم
فــي تحقيــق هــذا المنجــز الجهــود المبذولــة مــن قبــل وكالــة الــوزارة
لالتصــاالت والبنيــة التحتيــة وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي
تحســين البنيــة التحتيــة لالتصــاالت فــي المملكــة.

54

55
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مؤشر األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية
()UN E-Government Development Index

وقــد أثمــرت جهــود اللجنــة التوجيهيــة لمؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة

يعنــى مؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة ،والــذي يصــدر عــن األمــم المتحــدة،
التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة فــي
والتطــور فــي
التقــدم
بمــدى
ّ
ّ
ّ
ـول الخدمــات رقميـ ًا ،ومــدى ّ
توفــر وانتشــار البنيــة
المجــال الحكومــي ،وتحـ ّ
التحتيــة الرقميــة التــي يتــم من خاللهــا الوصول إلــى تلك الخدمــات ،ومدى
ّ
توفــر المهــارات والمعرفــة لــدى العمــوم الســتخدام تلــك الخدمــات.

عملــت علــى تحليــل المؤشــرات الفرعيــة وإســناد مهمــة تحســين كل
منهــا للجهــة المعنيــة بــه ،ووضــع خطــة عمــل متكاملــة لتحســين نتائــج
ـدم فــي قيمــة
المؤشــر فــي مختلــف محــاور المؤشــر ،فــي تحقيــق تقـ ّ
المؤشــر وترتيــب المملكــة فــي المؤشــر ،حيــث صعــدت المملكــة ()9
مراكــز لتصــل إلــى المركــز ( )43عالمي ـ ًا.

2018

2020

52

43

0.7119

0.79

الترتيب في مؤشر الحكومة اإللكترونية
قيمة مؤشر الحكومة اإللكترونية

كونتهــا الــوزارة العــام الماضــي مــع الجهــات ذات العالقــة ،والتي
التــي ّ

مؤشر التنافسية الرقمية العالمي
()World Digital Competitiveness

مــع مســتجدات التقنيــات الرقميــة وجاهزيتهــا لالســتفادة مــن تلــك
التقنيــات فــي دعــم التحـ ّ
ـول االقتصــادي لألعمــال والحكومــة واألفــراد.

يعنــى مؤشــر التنافســية الرقميــة العالمــي الــذي يصــدره المعهــد

الدولــي للتنميــة اإلداريــة ( )IMDبقيــاس جاهزيــة الــدول علــى التك ّيــف

حيــث يتــم تقييــم مــدى جاهزيــة وقــدرة الــدول مــن خــال ثالثــة محــاور
رئيســة هــي المعرفــة ،والتقنيــة ،والجاهزيــة للمســتقبل.

مؤشر االتصال المتنقل
()Mobile Connectivity Index
يصــدر مؤشــر االتصــال المتنقــل عــن الجمعيــة الدوليــة لشــبكات
ّ
الممكنــة لالتصــال
الهاتــف المتنقــل ( ،)GSMAويعنــى بالعوامــل
باإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة ،حيــث يقيــس المؤشــر
جــودة البنيــة التحتيــة لشــبكات االتصــاالت المتنقلــة لتقديــم خدمــات

2019

2020

الترتيب العالمي في المؤشر

47

44

القيمة المحققة في المؤشر

70.8

72.6

مؤشر الجاهزية الشبكية
)Network Readiness Index (NRI

يقيــس مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية إمكانيــات الــدول علــى اســتثمار
الفــرص التــي تقدمهــا تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت ،وارتفــع ترتيــب

2019

2020

2021

الترتيب العالمي في المؤشر

39

34

36

الترتيب العالمي في المؤشر

القيمة المحققة في المؤشر

69

67.9

64.35

القيمة المحققة في المؤشر

56

اإلنترنــت عالــي الســرعة ،ومــدى تناســب أســعار اشــتراكات خدمــات
االتصــاالت المتنقلــة مــع مســتويات الدخــل ،وجاهزيــة األفــراد مــن
ناحيــة المعرفــة والمهــارات الســتخدام اإلنترنــت ،وتوافــر المحتــوى
والخدمــات علــى اإلنترنــت ذات الفائــدة للمجتمــع .وقــد تقدمــت
ّ
لتحــل فــي المركــز  44عالميــ ًا فــي عــام
المملكــة ثالثــة مراكــز
 ،2020مــع تفوقهــا فــي المؤشــر الفرعــي لتغطيــة شــبكات الجيــل
الخامــس ،لتكــون فــي المركــز األول عالميــ ًا.

المملكــة فــي مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية ،الــذي يق ّيــم اقتصاديــات
الــدول لالســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ليصــل إلــى
المرتبــة  40فــي عــام .2021

2020

2021

41

40

57.97

60.23

57
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الهيكل التشغيلي
لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
الـــوزيـــــر
مساعد الوزير

مكتب الوزير

مكتب مساعد الوزير

اإلدارة العامة للتواصل
المؤسسي واإلعالم

وحدة المسؤولية
االجتماعية

اإلدارة العامة
لألمن السيبراني

مركز استشراف التقنية

إدارة االتصال التنفيذي

اإلدارة العامة للحوكمة
والمخاطر واللتزام

مكتب إدارة البيانات

وكالة الوزارة للشؤون
القانونية واللجان

وكالة الوزارة للتخطيط
وتحقيق الرؤية

وكالة الوزارة
للخدمات المشتركة

وكالة الوزارة للتعاون
الدولي والشراكات

الوكاالت/البرامج

اإلدارات/المكاتب

اإلدارات العامة

األقسام/الوحدات

نائب الوزير

اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

المكتب التنفيذي

مكتب نائب الوزير

إدارة المشاريع

مركز إدارة المخاطر
واستمرارية األعمال

مركز اإلنترنت

وحدة التحول

وكالة الوزارة

وكالة الوزارة للبريد

وكالة الوزارة

الرقمي

للتحول الرقمي

والخدمات اللوجستية

للتكنولوجيا

الوكالة المساعدة
لالستراتجية والمبادرات

الوكالة المساعدة لريادة
األعمال الرقمية

الوكالة المساعدة
للتقنية واالستثمار

وكالة الوزارة لقدرات
ووظائف المستقبل

وكالة الوزارة لالتصاالت
والبنية التحتية

الوكالة المساعدة لمهارات
المستقبل والمعرفة الرقمية

الوكالة المساعدة
لتطوير البنية التحتية

مركــز الوثائق والمحفوظات

اإلدارة العامة لشؤون
اللجان والتمثل

اإلدارة العامة لألنظمة
والسياسات

اإلدارة العامة للشؤون
القانونية

اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات

اإلدارة العامة للخدمات

اإلدارة العامة للشؤون
المالية واإلدارية

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة العامة للتعاون
الدولي

اإلدارة العامة للشراكات

اإلدارة العامة للتخطيط
والتمييز المؤسسي

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لالستراتجية
والمؤشرات

اإلدارة العامة للمبادرات

اإلدارة العامة للدراسات
والسياسات الرقمية

اإلدارة العامة للرقمنة

اإلدارة العامة لتطوير األعمال

وحدة تخصيص البريد

اإلدارة العامة لخدمات حق
االستخدام الشامل

اإلدارة العامة لتنمية
وتحفيز السوق

اإلدارة العامة لحوكمة
قطاع البريد

اإلدارة العامة لتبني التقنية

اإلدارة العامة لالستثمار

اإلدارة العامة لتنمية
المحتوى المحلي

اإلدارة العامة للتطوير
ودعم التنفيذ

اإلدارة العــامــــة لتمكـــين
المنشــآت الريادية الرقمية

مركز ريادة األعمال الرقمية

اإلدارة العامة لوظائف
المستقبل

اإلدارة العامـة لالستدامة
الرقمية

اإلدارة العامة للمعرفة
الرقمية

اإلدارة العامة لمهارات
المستقبل

اإلدارة العامة القتصاديات
السوق

اإلدارة العامة لمساندة
التنفيذ

اإلدارة العامة لجودة
البنية التحتية

اإلدارة العامة لنشر النطاق
العريض

58

القيادة العليا

المراكز

59
59

اإلنجازات
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البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي المشــاريع
الكبــرى

توفــر البنيــة التحتيــة الرقميــة المتطــورة فــي
ً
مناخــا جاذ ًبــا لالســتثمارات
المشــاريع الكبــرى

تعزيز كفاءة سوق االتصاالت

الخارجيــة ،كمــا تشــكل قــوة دافعــة لالقتصــاد
الســعودي ممــا يجعــل مــن المملكــة مركــزا اقتصادي ًا
إقليميــا وعالميــا رائــدا ،وقــد نجحــت الــوزارة فــي تطوير
نمــاذج أعمــال لتمكيــن نشــر البنيــة التحتيــة الرقميــة
للمشــاريع الكبــرى مثــل نيــوم ،والــذي تــم تزويــد
مطــاره بخدمــات الجيــل الخامــس ،إضافــة إلــى تطويــر

تعمــل وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالشــراكة مــع العديــد

كمــا وضعــت الــوزارة ركائــز اســتدامة ونمــو لتفعيــل دور قطــاع االتصاالت
كركيــزة لالقتصــاد الرقمــي ،إذ أطلقــت دليـ ً
ـا استرشــادي ًا للمــدن الذكيــة،

التقنيــات الحديثــة ،لتمكيــن الوصــول إلــى الحلــول الذكيــة فــي

وعملــت علــى معالجــة الفجــوات فــي قطــاع التلفزيــون المدفــوع،
كمــا حققــت قــدر ًا مــن النجــاح التجــاري لحلــول الجيــل الخامــس وإنترنــت

والســياحة ،واإلســكان .وبذلــك تعظيــم أثــر التقنيــات المتقدمــة فــي

األشــياء ،عبــر تبنيهــا لتطبيقــات متقدمــة كالخدمــات الصحيــة عــن بعــد،

إلــى معالجــة التحديــات التنظيميــة فــي نشــر خدمــات

تحقيــق مســتهدفات رؤيــة .2030

وتحســين تجربــة الســائح والزائــر ،وتمكيــن تطبيقــات المطــارات الذكيــة،

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المشــاريع

مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى تســريع تبنــي تطبيقــات
مختلــف المجــاالت والقطاعــات ،كالتعليــم ،والصناعــة ،والزراعــة،

والتنميــة الزراعيــة.
االتصــاالت وســرعاتها خصوصــا فــي القــرى والهجــر ،كمــا بلغــت تغطيــة

وتماشــ ًيا مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030قامــت الــوزارة

شــبكة الجيــل الرابــع نحــو %97مــن المملكــة ،ووصلــت حركــة اإلنترنــت

بتوطيــن عــدد مــن الخدمــات المحليــة والعالميــة وشــبكات نشــر

المحليــة عبــر المقســم الوطنــي إلــى  100جيجابــت فــي الثانيــة،

المحتــوى ،وعملــت بالشــراكة مــع المشــاريع الكبــرى علــى تطويــر

ووصلــت ســعات مراكــز البيانــات إلــى  90ميجــاواط ،مــع مواصلــة العمــل

البنيــة التحتيــة الرقميــة فيهــا مثــل «نيــوم» و «روشــن» ،إلــى جانــب

علــى تهيئــة البنيــة التحتيــة لضمــان اســتمرارية خدمــات اإلنترنــت وتوفيــر

إيصــال خدمــة األليــاف الضوئيــة لعــدد مــن مشــاريع اإلســكان ،والبــدء

ســعات ربــط عاليــة.

فــي تجــارب إيصــال األليــاف الضوئيــة الهوائيــة إلــى المنــازل.

6

بطوالت
من أكبر بطوالت الرياضات
اإللكترونية ،تم رعايتها
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روشــن العقاريــة لزيــادة عــدد المشــاريع الكبــرى
المملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة فــي
اســتضافة مراكــز البيانــات وتحفيــز نموهــا ،إضافــة

الكبــرى ،والمنــازل الذكيــة وزيــادة الوعــي بأهميتهــا
فــي االرتقــاء بجــودة حيــاة األفــراد والمجتمــع

وســاهمت جهــود الــوزارة خــال عــام  2021فــي زيــادة جــودة خدمــات

6

دراســة جــدوى مراكــز البيانــات وعرضهــا علــى شــركة
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مليون مشترك

ألـف العــب

استفادوا من باقات بمييزات

استفادوا من خدمات

تم توفيرها لالعبين

الدعم الفني

الرقمــي.

بنية رقمية

تمثــل البنيــة التحتيــة الرقميــة جــزءا أصيــا مــن رؤيــة
المملكــة  ،2030وبرنامــج التحــول الوطنــي الــذي
صاحبهــا منــذ إطالقهــا ،ومحــور أساســي فــي البنــاء
االقتصــادي المســتدام ،إذ أن االســتثمارات التــي
ضخــت فيهــا خــال الســنوات الماضيــة والتــي تجــاوزت
قيمتهــا  55مليــار ريــال ســاهمت فــي نمــو جميــع
القطاعــات وتقــدم المملكــة عالميــا فــي ســرعات
اإلنترنــت المتنقــل.
وقــد وضعــت الــوزارة ركائــز الســتدامة ونمــو قطــاع
االتصــاالت ليكــون قاعــدة االقتصــاد الرقمــي ،عبــر
زيــادة كفــاءة االســتثمارات فــي القطــاع وتحفيــز
تبنــي التقنيــات الناشــئة ،ويتوقــع أن يســهم ذلــك فــي
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي وزيــادة
الصــادرات الخدميــة وتمكيــن التحــول الرقمــي فــي
القطاعــات االقتصاديــة األخــرى.

سياسة البنية التحتية

تتفــرع سياســة البنيــة التحتيــة الرقميــة مــن
سياســة االقتصــاد الرقمــي ،وتعنــى بطموحــات
قطــاع البنيــة التحتيــة وتهــدف السياســة لتحســين
اإلطــار التنظيمــي لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي المملكــة؛ وذلــك بمراجعــة ووضــع
السياســات والتشــريعات واإلجــراءات والقواعــد
الالزمــة لتســاهم فــي توســعة وتمكيــن البنيــة
التحتيــة الرقميــة ورفــع المســتوى العــام لجــودة
القطــاع ممــا يســهم فــي زيــادة جاذبيــة القطــاع
لالســتثمارات وتعظيــم العائــد منهــا.

بنية تحتية رقمية
متطورة

%97

دليل المدن الذكية

اتســاق ًا مع رؤية  2030في اســتخدام التكنولوجيا
والــذكاء االصطناعــي فــي تعزيــز البنــى التحتيــة،
لتحقيــق الرفاهيــة لمواطنــي المملكــة والمقيميــن
فيهــا عبــر إنشــاء مــدن ذكيــة خاليــة مــن التلــوث،
ً
دليــا استرشــادي ًا بهــدف تقديــم
أطلقــت الــوزارة
التوجيــه التقنــي للهندســة المعماريــة للمــدن
الذكيــة ،وتوحيــد عمليــة التنفيــذ بمــا يتماشــى
مــع برنامــج المدينــة الذكيــة الــذي ســيدفع النمــو
االقتصــادي وتغييــر الحيــاة لألفضــل.

من مناطق المملكة
مغطاة بخدمات
الجيل الرابع

 %97مــن المملكــة مغطــاة بشــبكة
الجيــل الرابــع

تضــع الــوزارة ضمــن أهدافهــا تحســين خدمــات
االتصــاالت وجودتهــا؛ لتأميــن ســرعات إنترنــت
الســلكية عاليــة الســرعة ،وذلــك عبــر تحســين ســعة
وكفــاءة شــبكات االتصــاالت؛ التــي تقــدم خدماتهــا
للمســتخدمين بــأداء فائــق الجــودة وخصوصــا عنــد
التنقــل بســرعات عاليــة ،لــذا واصلــت الــوزارة جهودهــا
فــي تغطيــة مناطــق المملكــة بخدمــات شــبكة
الجيــل الرابــع ،ونشــر النطــاق العريــض ،حيــث أثمــرت
تلــك الجهــود عــن بلــوغ نســبة تغطيــة شــبكة الجيــل
الرابــع نحــو %97مــن مناطــق المملكــة مقارنــة بـــ
 %95فــي  ،2020وبالشــراكة مــع القطــاع الخــاص
تمكنــت الــوزارة من نشــر النطــاق العريض الالســلكي
ألكثــر مــن  %79مــن المنــازل فــي القــرى والهجــر،
ممــا ُيســهم فــي زيــادة جــودة خدمــات االتصــاالت
وارتفــاع الســرعات خصوصــا فــي المناطــق النائيــة.

%79
من منازل القرى
والهجر مغطاة
بالنطاق العريض
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التقرير السنوي 2021

اإلنجازات

تبني التقنيات الحديثة

مــع إحــداث تقنيــة الجيــل الخامــس نقلــة نوعيــة فــي
الخِ ْدمــات التــي تقدمهــا شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
فــي المملكــة ،وكونهــا أصبحــت ممكنــ ًا رئيســ ًا
للتطبيقــات العصريــة ومنهــا المــدن والمنــازل الذكيــة،
والمركبــات الذكيــة ،تعمــل الــوزارة علــى تمكيــن تبنــي
تطبيقــات التقنيــات الحديثــة بالتعــاون مــع اإلدارات
والجهــات المختلفــة ،وتطويــر تجــارِب الجيــل الخامــس
مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة ،ممــا ُيســهم
فــي تحقيــق النمــو والتطــور والتحــول التقنــي وتحفيــز
الطلــب علــى التقنيــات المســتقبلية.
ومــن الخطــوات التــي اتخذتهــا الــوزارة فــي هــذا
الجانــب  -بالتعــاون مــع جامعــة الملــك ســعود
والقطــاع الخــاص – تأســيس المركــز الوطنــي لتقنيــات
شــبكات المســتقبل لتطويــر تطبيقــات الجيــل الخامــس
وتوفيــر المنصــات والفــرص الالزمــة لتســريع تبنــي
أفضــل ممارســات الجيــل الخامــس فــي العالــم ،إلــى
جانــب إنشــاء وتطويــر خطــة هاكاثــون لتجــارب الجيــل
الخامــس ،لزيــادة الوعــي وتمكيــن الموهبــة بيــن
الشــباب لمواكبــة التقنيــات الناشــئة.
كمــا تــم إنشــاء مرصــد الجيــل الخامــس بحيــث يكــون
المرجــع الموحــد لرصــد كل مــا يتعلــق بتطبيقــات إنترنــت
األشــياء والجيــل الخامــس فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،إلــى جانــب توقيــع مذكــرات تفاهــم
مــع القطــاع الخــاص لتطويــر عــدد مــن تجــارب الجيــل
الخامــس فــي قطاعــات مختلفــة.

وصــول الطاقــة االســتيعابية لمراكــز
البيانــات إلــى  90ميجــاواط

عملــت الــوزارة علــى زيــادة ســعات مراكــز البيانــات خــال
هــذا العــام إلــى  90ميجــاواط مقارنــة بـــ  60ميجــاواط
فــي عــام 2020؛ لتوفيــر القــدرة علــى اســتضافة
محتــوى وخدمــات اإلنترنــت الدوليــة ،والتــي تعــد
إحــدى ركائــز تمكيــن المملكــة لتكــون وجهــة رقميــة
عالميــة ،وتــم توقيــع  7اتفاقيــات مبــادئ عمــل مــع
شــركات محليّــة ودوليّــة لبنــاء مراكــز بيانــات.
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استراتيجية التلفزيون المدفوع

مــع تنامــي الطلــب علــى خدمــات التلفزيــون
المدفــوع فــي الســعودية ،ال ســيما مــن فئــة
الشــباب الذيــن يمثلــون النســبة األكبــر فــي تركيبــة
المجتمــع الســعودي ،تحــرص الــوزارة علــى توفيــر
بنيــة تحتيــة تمكــن شــركات التلفزيــون المدفــوع
مــن التحــول لنمــاذج العمــل الحديثــة ،وعليــه قامــت
الــوزارة بتطويــر اإلســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع
التلفزيــون المدفــوع التــي تركــز فيها علــى الفجوات
فــي قطــاع التلفزيــون المدفــوع ،بهــدف المحافظــة
علــى نمــو قطاع االعــام واســتدامته المســتقبلية.
وضمــان وجــود حوكمــة وإطــار تنظيمــي وحوافــز
ومبــادرات تتناســب مــع قطــاع التلفزيــون المدفــوع
فــي المملكــة.

شراكة استراتيجية مع القطاع
البلدي

اســتمرا ًرا لجهــود الــوزارة فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة
لخدمــات االتصــاالت فــي كافــة مناطــق المملكــة،
خاصــة مدينــة مكــة المكرمــة ،التــي تحظــى
باهتمــام القيــادة الرشــيدة ،خدمــة للحرميــن
الشــريفين وقاصديهمــا ،تعاونــت الــوزارة مــع أمانــة
العاصمــة المقدســة؛ لتذليــل التحديــات التــي تواجــه
نشــر خدمــات االتصــاالت فــي مدينــة مكــة المكرمــة،
وتوفيــر البيئــة الجاذبــة والممكنــة لالســتثمار فــي
المــدن الســعودية تماش ـ ًيا مــع مســتهدفات رؤيــة
المملكــة .2030
وتــم توقيــع سلســلة مــن االتفاقيــات الثنائيــة بيــن
أمانــة العاصمــة المقدســة وعــدد مــن شــركات
االتصــاالت العاملــة فــي المملكــة بحوالــي 450
مليــون ريــال.
وتأتــي هــذه االتفاقيــات فــي إطــار الجهــود
المبذولــة للرفــع مــن مســاهمة القطــاع الخــاص
فــي تنميــة المــدن ،وتمكيــن التحــول الرقمــي
لتوفيــر مكونــات المــدن الذكيــة ورفــع كفــاءة
اســتغالل العقــارات البلديــة ،لينعكــس ذلــك علــى
تحقيــق مســتويات متصاعــدة مــن االســتدامة
الماليــة للمــدن؛ بهــدف رفــع جــودة الخدمــات
المقدمــة فيهــا.

 90ميجاواط

دعم مشاريع اإلسكان

فــي إطــار المبــادرة الطموحــة للــوزارة ضمــن
التحــول
رؤيــة  ،2030وكإحــدى مبــادرات برنامــج
ّ
الوطنــي ،تعمــل الــوزارة علــى نشــر خدمــات

زيادة الطاقة االستيعابية

النطــاق العريــض مــن خــال تنفيــذ شــبكة األليــاف

لمراكز البيانات خالل العام

الضوئيــة «الفايبــر  »FTTHفــي مــدن ومناطــق
المملكــة.
فقــد وقعــت الــوزارة مــع وزارة الشــؤون البلديــة

450

مليون ريال
قيمة االتفاقيات الثنائية بين
أمانة العاصمة المقدسة وعدد
من شركات االتصاالت

والقرويــة واإلســكان اتفاقيــة إليصــال خدمــة
األليــاف الضوئيــة لمشــاريع اإلســكان مــن قبــل
مــزودي الخدمــة ،كمــا وقعــت الــوزارة اتفاقيــة
مــع شــركة ســام لتنفيــذ  6مشــاريع ســكنية
مــع العمــل علــى إيصــال الخدمــة لمشــروع
إســكان بريــدة وإســكان عرعــر.
وســتمكن شــبكة األليــاف الضوئيــة المشــتركين
مــن تبــادل البيانــات والمحتــوى ،والوصــول
للشــبكة العنكبوتيــة بســرعات عاليــة وموثوقية
ـول الرقمــي
كبيــرة ،ممــا يدعــم ويسـرّع مــن التحـ ّ

7

اتفاقيات
مبادئ عمل
لبناء مراكز بيانات

فــي المملكــة لشــتى أنــواع التطبيقــات الحياتية
ويفتــح األبــواب الواســعة لفــرص عمــل جديــدة.

األلياف الضوئية الهوائية

تعمــل الــوزارة حاليــ ًا علــى إيصــال األليــاف

الضوئيــة الهوائيــة إلــى  1500منــزل فــي حوطــة
ســدير بالمنطقــة الوســطى ،و  2680منــزل في
العقيــق بمنطقــة الباحــة ،وذلــك ضمــن مشــروع
تجريبــي لنشــر األليــاف الضوئيــة الهوائيــة ،التــي

 % 82نسبة

توفــر %40مــن التكلفــة ،وتســاهم فــي
ســرعة النشــر نظــر ًا لمحدوديــة الحاجــة للحفــر.

تحسن متوسط زمن االستجابة
لمنصات األلعاب اإللكترونية
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 %58نســبة توطيــن االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات

تطوير القدرات الرقمية
أو ً
ال :دعم تنظيم وتوطين وظائف القطاع

تواصــل الــوزارة جهودهــا لتحفيــز التوطيــن فــي قطــاع االتصــاالت

وتقنيــة المعلومــات ،ودعــم توفيــر فــرص عمــل نوعيــة للكــوادر الوطنية،
وتقديــم الممكنــات والبرامــج المحفــزة للقطــاع الخــاص ،وذلــك بالتعــاون
مــع العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة.
وقــد وضعــت الــوزارة كامــل ثقتهــا فــي أبنــاء وبنــات الوطــن للمســاهمة
فــي تنميــة قطــاع التقنيــة ،والدفــع بمســيرة التحــول الرقمــي ،وهــي
تبــذل جهــود ًا حثيثــة لمنحهــم فــرص عمــل الئقــة وتوفيــر بيئــة عمــل
مناســبة ومحفــزة لهــم ،وتعزيــز عملهــم فــي الوظائــف المحوريــة
لإلســهام فــي تنميــة القطــاع الخــاص ،مــع العمــل علــى إزالــة جميــع
المعوقــات أمامهــم وأمــام الشــركات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.
عملــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ولجنــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات باتحــاد الغــرف الســعودية علــى تفعيــل قــرار توطيــن مهــن
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المنشــآت التــي لديهــا 5
عاملیــن فأكثــر مــن خــال  3مســارات (مســار الوظائــف الهندســية فــي
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ومســار وظائــف البرمجــة والتطويــر
والبيانــات ،ومســار الوظائــف الفنيــة للتشــغيل والصيانــة فــي االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات) ،مســتهدفة بذلــك توفيــر  9آالف فرصــة عمــل،
وتــم تحديــد األجــر المحتســب فــي توطيــن وظائــف االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات المســتهدفة عنــد  7آالف ريــال للمهــن التخصصيــة و 5آالف
ريــال للمهــن الفنيــة كحــد أدنــى إلــى جانــب دعــم التوظيــف والتدريــب
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فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .ورغبــة فــي تجويــد
ومعالجــة تحديــات بيانــات ســوق العمــل فــي مهــن القطــاع بدأت الــوزارة
فــي تصميــم مرصــد لوظائــف االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ليســاهم
فــي دعــم متخــذ القــرار فــي تصميــم وبنــاء المبــادرات والسياســات
الممكنــة والداعمــة لرؤيــة المملكــة  2030فيمــا يخــص تنميــة القــدرات
ودعــم برامــج التوظيــف والتدريــب والتأهيــل للكــوادر الوطنيــة.
وأطلقــت مبــادرة تحفيــز القطــاع الخــاص لتوطيــن مراكــز تطويــر البرمجيات
والتطبيقــات ومراكــز التعهيــد واالتصــال .والتــي تســاهم فــي إنشــاء
وتوســعة أكثــر مــن  19مركــز ًا موزعــة فــي  7مناطق مختلفة مســاهمة
فــي دعــم توظيــف أكثــر مــن  1000كادر وطني ،من خــال تحفيز القطاع
الخــاص ،خاصــة الشــركات التقنيــة لتوســع نطــاق أعمالهــا إلــى المناطــق
األقــل حظـ ًا مــن ناحيــة الفــرص الوظيفية واألعمــال وارتفاع نســبة البطالة
بهــدف توطيــن التقنيــة محليـ ًا وتحقيــق تنميــة اقتصادية مناطقيــة ورفع
الناتــج المحلــي غيــر النفطــي باإلضافــة إلــى رفــع المحتــوى المحلــي
التقنــي وذلــك بتحفيــز توطيــن عــدد مــن المراكــز التقنيــة المتخصصــة فــي
تطويــر التطبيقــات والبرمجيــات و مراكــز التعهيــد واالتصــال لخلــق فــرص
وظيفيــة نوعيــة فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة .وأضافــت الــوزارة 12
نشــاط ًا اقتصادي ـ ًا جديــد ًا فــي التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة
( )ISIC4فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،لمواكبــة الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ومــا تحويــه مــن تقنيــة ناشــئة.
تلــك الجهــود ســاهمت فــي وصــول عــدد وظائــف مهــن االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات إلــى  290,480ألــف وظيفــة بنســبة توطيــن
تجــاوزت  % 58ونســبة مشــاركة المــرأة تجــاوزت .% 28

ارتفعــت نســبة توطيــن مهــن االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات خــال العــام إلــى  ،%58حيــث ســاهم قرار
توطيــن مهــن االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بزيــادة
نســبة التوطيــن إلــى  ،%25والــذي يهــدف إلى تمكين
الكــوادر الوطنيــة فــي االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مــن الحصــول علــى فــرص عمــل نوعيــة ومحفــزة
لإلســهام فــي تنميــة القطــاع الخاص والدفع بمســيرة
التحــول الرقمــي .واســتهدفت الــوزارة مــن القــرار توفيــر
 9آالف فرصــة وظيفيــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،وتحفيــز نمــوه ،وحــددت األجــر المحتســب
فــي توطيــن وظائــف االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
المســتهدفة عنــد  7آالف ريــال للمهــن التخصصيــة و5
آالف ريــال للمهــن الفنيــة كحــد أدنــى.

 12نشاط ًا اقتصادي ًا جديد ًا

أضافــت الــوزارة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة لإلحصــاء
 12نشــاط ًا اقتصاديــ ًا جديــد ًا فــي التصنيــف الوطنــي
لألنشــطة االقتصاديــة ( )ISIC4فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات؛ لمواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعة،
ومنهــا تصميــم واجهــة وتجربــة المســتخدم ،وتقنيــات
التنقــل الذاتــي ،وتقنيــات الروبــوت ،وتقنيــة الطباعــة
ثالثيــة األبعــاد ،وتقنيــات الواقــع االفتراضــي والمعــزز.
وعلــى إثــر ذلــك تــم العمــل علــى إعــادة تنظيــم
منشــآت قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن
خــال العمــل علــى هيــكل تنظيمــي للكيانــات وربطهــا
باألنشــطة الفرعيــة حســب التصنيــف الوطنــي
ألنشــطة االقتصاديــة.

برامج لدعم التوظيف والتدريب

دعمــت الــوزارة التوظيــف والتدريب في قطــاع االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات بـــ  7برامــج ،مــن خــال توقيعهــا
اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية
(هــدف) ،مــا أســهم فــي زيــادة الدعــم المــادي للمهــن،
واســتحداث وظائــف حــرة كمــا فــي برنامــج العمــل الحــر
أو التدريــب التخصصــي للقيــادات أو دعــم التدريــب علــى
رأس العمــل وغيرهــا مــن البرامــج الداعمــة للقطــاع،
مثــل دعــم الشــهادات االحترافيــة والنوعيــة ،والتدريــب
اإللكترونــي «دروب» ،ومعاهد الشــراكات اإلســتراتيجية.
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مرصــد لوظائــف االتصــاالت وتقنيــة
ا لمعلو مــا ت

شــرعت الــوزارة فــي العمــل علــى تصميــم مرصــد
لوظائــف االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،بالتعــاون
مــع كل مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ،والهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء
االصطناعــي ،والهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ومركــز
استشــراف التقنيــة بالــوزارة؛ لتجويــد ومعالجــة
تحديــات بيانــات ســوق العمــل فــي مهــن االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،وتحديــد وتوحيــد المؤشــرات
وتعريفهــا وآليــات احتســابها.
وسيســهم المرصــد فــي دعــم متخــذي القــرار
فــي تصميــم وبنــاء المبــادرات والسياســات
الممكنــة والداعمــة لرؤيــة المملكــة  2030فيمــا
يخــص تنميــة القــدرات ودعــم برامــج التوظيــف
والتدريــب والتأهيــل للكــوادر الوطنيــة.

«مهارات المستقبل»

حققــت مبــادرة «مهــارات المســتقبل» وتجــاوزت
مســتهدفاتها لنهايــة  2021بدعمهــا لتدريــب
أكثــر مــن  55ألــف متــدرب وتوظيــف أكثــر مــن 25
ألــف كادر وطنــي مــن حديثــي التخــرج والمنقطعيــن
عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن  90يومـ ًا فــي أكثــر مــن
 3500شــركة محليــة وعالميــة.
ً
ممثلــة فــي المبــادرة التــي
إذ ســعت الــوزارة
أطلقتهــا فــي مطلــع العــام  2020إلــى تأهيــل
وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة مــن خــال بنــاء نمــوذج
مســتدام لســد الفجــوة الرقميــة بيــن العــرض
والطلــب المهــاري فــي ســوق العمــل بالشــراكة
مــع الجهــات الحكوميــة ،والشــركات القياديــة
المتميــزة فــي القطــاع الخــاص محل ًيــا وعالم ًيــا،
إلــى جانــب رواد األعمــال والقطــاع غيــر الربحــي ،كمــا
عملــت المبــادرة علــى توفيــر برامــج تدريبيــة فــي
عــدة مســارات منهــا البيانــات والــذكاء االصطناعــي،
وتصميــم وتطويــر البرمجيــات ،والبنيــة التحتيــة،
وإنترنــت األشــياء ،واألمــن الســيبراني.
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ومن أنشطة مبادرة مهارات المستقبل:
معســكرات مهــارات المســتقبل :تــم إقامــة
معســكرات تدريبيــة مكثفــة لتأهيــل الباحثيــن عــن
عمــل بالمهــارات الالزمــة فــي أبــرز المجــاالت التقنيــة
الواعــدة مــن خــال أكاديميــات محليــة كاألكاديميــة
الســعودية الرقميــة وأكاديميــة طويــق وبالشــراكة
مــع جهــات حكوميــة وخاصــة مثــل وزارة الصناعــة
والثــروة المعدنيــة،
دورات تدريبيــة متخصصــة :دورات تدريبيــة نوعيــة
طــورت بالشــراكة مــع أفضــل شــركاء التدريــب،
تســتهدف رفــع المهــارات الرقميــة للموظفيــن
والباحثيــن عــن عمــل فــي التقنيــات الحديثــة.
التدريــب التعاونــي :برامــج تدريبيــة تــم تصميمهــا
بعنايــة لتتضمــن سلســلة مــن األنشــطة التعليميــة
والتطبيقيــة المتوائمــة مــع متطلبــات ســوق
العمــل ومتطلبــات التدريــب التعاونــي فــي
الجامعــات ،بالتعــاون مــع جهــات تدريبيــة محليــة أو
عالميــة.
ســفراء تقنيــات المســتقبل :يهــدف البرنامــج
بالتعــاون مــع جامعــة ســتانفورد إلــى مواءمــة
المخرجــات التعليميــة مــن خــال إنشــاء مقــرر تقنــي
 101فــي الجامعــات الســعودية وتأهيــل ســفراء
بالشــراكة مــع  38جامعــة فــي مختلــف أنحــاء
ا لمملكــة .
إطــاق البرنامــج المتخصــص فــي العمــل الحــر:
يأتــي البرنامــج بهــدف زيــادة عــدد العامليــن
الســعوديين فــي مجــال العمــل الحــر ورفــع نســبة
ً
إضافــة إلــى
الحصــة الســوقية للســعوديين فيــه
التوعيــة بمفهــوم العمــل الحــر وفرصــه المتاحــة
فــي الســوق ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى
التوطيــن عــن طريــق تغطيــة االحتيــاج فــي هــذا
المجــال وارتفــاع العائــد علــى النشــاط المحلــي
وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة وفــق أنمــاط العمــل
ا لمختلفــة .
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اإلنجازات

توطين مراكز تطوير التطبيقات
والتعهيد التقني واالتصال
أطلقــت الــوزارة مبــادرة تحفيــز القطــاع الخــاص
لتوطيــن مراكــز تطويــر البرمجيــات والتطبيقــات
ومراكــز التعهيــد واالتصــال والتــي تســاهم فــي
إنشــاء وتوســعة أكثــر مــن  19مركــز ًا موزعــة علــى
 6مناطــق مختلفــة مســاهمة فــي دعــم توظيــف
أكثــر مــن  1000كادر وطنــي متخصــص فــي
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وذلــك لتحقيــق تنميــة
اقتصاديــة مســتدامة فــي مناطــق المملكــة وذلــك
مــن خــال تحفيــز الشــركات التقنيــة لتوســيع نطــاق
أعمالهــا فــي مختلــف المناطــق ،تماشــي ًا مــع الركائــز
األساســية لرؤيــة المملكــة  2030الطموحــة.

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بأياد وطنية
 9آالف فرصة عمل

%58

ســاهمت جهــود الــوزارة فــي دعــم توظيــف أكثــر
مــن  2000كادر وطنــي مــن شــباب وبنــات الوطــن مــن
خــــريجي تخصصــــــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مــن خــال معــرض التوظيــف االفتراضــي الــذي نظمتــه
الــوزارة بالشــراكة مــع  130جهــة شــريكة ،إضافــة
إلــى تدريــب أكثــر مــن  3آالف والوصــول إلــى أكثــر
مــن مليــون مشــاهدة للجلســات الحواريــة ،كمــا تــم
تتويــج النجــاح باالحتفــال مــع شــركاء القطــاع الخــاص
والشــركاء اإلســتراتيجيين بالمنجــزات المحققــة
وتكريمهــم قبيــل نهايــة ســنة .2021
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االتصاالت وتقنية
المعلومات

 12نشاط ًا اقتصادي ًا جديد ًا
في االتصاالت وتقنية
المعلومات

%28
دعم توظيف عدد  2000باحث عن عمل

نسبة توطين مهن

للكوادر الوطنية

نسبة مشاركة المرأة
في مهن االتصاالت
وتقنية المعلومات

دعم توظيف أكثر من
25ألف كادر وطني
من خـــريجـــي مبـــادرة
مهارات المستقبل

2020

2021

إجمالي عدد وظائف االتصاالت
وتقنية المعلومات

 232,914وظيفة

 290,480وظيفة

نسبة مشاركة المرأة في مهن
االتصاالت وتقنية المعلومات

%24.1

%28

71

اإلنجازات

التقرير السنوي 2021

04

تأهيل وتدريب

تطوير القدرات الرقمية (تتمة)

ثاني ًا :الريادة الرقمية

تســعى الــوزارة إلــى تعزيــز القــدرات الرقميــة للمملكــة وتشــجيع
االبتــكار وتحقيــق الريــادة الرقميــة كــي تصبــح مركــز ًا تقنيــ ًا إقليميــ ًا

ألهــم الريادييــن والمبتكريــن والمبرمجيــن مــن المنطقــة والعالــم،
وذلــك مــن خــال توطيــن التقنيــة ودعــم وجــود مبرمــج مــن كل 100
ســعودي بحلــول عــام .2030
وتبنــت الــوزارة رفــع القــدرات الرقميــة للكــوادر الســعودية الشــابة
وتعزيــز ريــادة األعمــال التقنيــة وثقافــة االبتــكار ،عبــر إطــاق العديــد
مــن البرامــج والمبــادرات وعقــد الشــراكات مــع الجهــات العالميــة ،مثــل
معهــد ديجيبــن للتكنولوجيــا وهــواوي وجوجــل ،لتكــون المملكــة
المركــز التقنــي الرائــد فــي المنطقــة.
وأســهمت المبــادرات التــي أطلقتهــا الــوزارة فــي تمكيــن الطاقــات
الوطنيــة الرقميــة؛ لتكــون قــادرة علــى تســريع عمليــة التحــول الرقمــي
واإلســهام فــي تحقيــق التوجهــات اإلســتراتيجية المســتمدة مــن
رؤيــة المملكــة  .2030ومــن بينهــا مبــادرة «مهــارات المســتقبل»،
«والعطــاء الرقمــي» ،ومركــز ريــادة األعمــال الرقميــة «كــود»،
الهادفــة لخدمــة مؤسســي الشــركات الناشــئة ،ومســاعدتهم
فعــال ومســتدام لشــركاتهم فــي المجــال الرقمــي ،عبــر
علــى بنــاء ّ
دعمهــم فــي مرحلــة التأســيس ،ثــم مرحلــة البنــاء ،وصـ ً
ـوال إلــى مرحلــة
النمــو واالنطــاق نحــو شــركة ملياريــة.
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وكان للــوزارة حضــور قــوي فــي المحافــل الرقميــة العالميــة،
محققــة بســواعد كوادرهــا الوطنيــة مراكــز متميــزة ،حيــث شــاركت
فــي فعاليــة مســابقة االبتــكار لقمــة العشــرين التــي أقيمــت فــي
إيطاليــا ،وفعاليــة  WebSummitالتــي أقيمــت فــي البرتغــال،
وغيرهــا مــن المناســبات.

تحــرص الــوزارة علــى مواكبــة التقــدم والتطــور التقني،
الــذي تشــهده المملكــة ،وذلــك مــن خالل اســتثمارها
فــي تطويــر مهــارات الكــوادر الوطنيــة فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ وتأهيلهــم للعمــل
فــي هــذا القطــاع الحيــوي الواعــد ،عبــر تنظيمهــا
عــدة برامــج ودورات تدريبيــة ،تســاعدهم علــى
اكتســاب المهــارات والمعــارف الالزمــة والتــي تزيــد
مــن فــرص توظيفهــم فــي ســوق العمــل ،وتمكنهــم
مــن المســاهمة فــي دفــع عجلــة االبتــكار والتطويــر
والتحــول الرقمــي.
ومــن بيــن تلــك البرامــج التــي أطلقتهــا الــوزارة برنامــج
تدريــب إلكترونــي فــي أكثــر مــن  50مســار ًا منهــا
األمــن الســيبراني ،إنترنــت األشــياء ،اختبــارات االختــراق،
الــذكاء االصطناعــي ،وعــدة مســارات رقميــة واعــدة
فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،تــم مــن
خاللــه تفعيــل أكثــر مــن  13ألــف رخصــة تدريبيــة.
كمــا دربــت الــوزارة بالشــراكة مــع  39جهــة تعليميــة
محليــة وعالميــة أكثــر مــن  1100طالــب فــي برنامــج
التدريــب التعاونــي عــن بعــد؛ لســد فجــوة نقــص فــرص
التدريــب لطلبــة الجامعــات الســعودية فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ووفــر البرنامــج ً
حــا
ً
ومســتداما للتدريــب التعاونــي التقليــدي
بديــا
ً
وذلــك مــن خــال تقديــم تدريــب نوعــي مصمــم
بعنايــة ليتضمــن سلســلة مــن األنشــطة التعليميــة
والتطبيقيــة المتوائمــة مــع متطلبــات ســوق العمــل
ومتطلبــات التدريــب التعاونــي فــي الجامعــات.
وحرصــ ًا مــن الــوزارة علــى تحقيــق التوافــق النفســي
واالجتماعــي والتربــوي والمهنــي للمتدربيــن ،قدمــت
جلســات توجيــه وإرشــاد ألكثــر مــن  23ألــف متــدرب،
لمســاعدتهم فــي فهــم ذواتهــم ومعرفــة
قدراتهــم وتنميــة إمكانياتهــم.
ولرفــع كفــاءة القــدرات الرقميــة للكــوادر الوطنيــة
نظمــت الــوزارة  680دورة تدريبيــة نوعية اســتفاد منها
أكثــر مــن  17ألــف مواطــن ،حيــث ســاهمت تلــك الــدورات
فــي تدريــب ذوي المســتويات المبتدئــة والمتوســطة
والمتقدمــة فــي التقنيــات الحديثــة والناشــئة باإلضافة
إلــى التقنيــات التقليديــة والداعمــة.

ومــن أجــل بنــاء القــدرات الرقميــة للباحثيــن عــن
عمــل وتأهيلهــم حســب المعاييــر العالمية،
أقامــت الــوزارة  60معســكر ًا تدريبي ـ ًا ،ضمــن
مبــادرة مهــارات المســتقبل ،تــم خاللهــا
تدريــب  2500متــدرب فــي المجــال التقنــي،
منهــم  1000متــدرب تــم تدريبهــم فــي
معســكر طويــق (ألــف) والــذي يعــد مــن
أضخــم المبــادرات التقنيــة علــى مســتوى
المملكــة لتمكيــن  1000شــاب وشــابة فــي
أكثــر مــن  13منطقــة.

تفعيل

 13+ألف
رخصة تدريبية

680

دورة تدريبية
استفاد منها
 17ألف مواطن

50

مسار ًا إلكتروني ًا
للتدريب

برامج متخصصة
أ .العمل الحر

مســاهمة مــن الــوزارة فــي زيــادة نســبة التوطين
فــي العمــل الحــر ورفــع نســبة حصــة الســعوديين
الســوقية فيــه ،وتوعيتهــم بمفهومــه وفرصــه
المتاحــة فــي الســوق ،للمســاهمة فــي تغطيــة
االحتيــاج فــي هــذا المجــال ورفــع العائــد علــى
النشــاط المحلــي وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة
وفــق أنمــاط العمــل المختلفــة ،أطلقــت الــوزارة
برنامجـ ًا متخصصــا لتأهيــل وتمكيــن  1500متدرب
فــي مجــال العمــل الحــر لقطــاع االتصــاالت وتقنية
المعلومــات مــن الطــاب الجامعييــن والمهنييــن
المســتقلين والباحثيــن عــن عمــل فــي القطــاع،
وقــد اســتفاد مــن البرنامــج  477متدرب ـ ًا.

ب .المهارات الرقمية

دعمــ ًا مــن الــوزارة لزيــادة نســبة التوطيــن فــي
المجــاالت الرقميــة فــي القطاعــات المختلفــة،
أطلقــت الــوزارة برنامــج المهــارات الرقميــة للقطاع
الصناعــي بالمشــاركة مــع وزارة الصناعــة والثــروة
المعدنيــة واتحــاد الغــرف الســعودية ،وقدمــت
خاللــه عــدد ًا مــن البرامــج التدريبيــة وورش العمــل
لتطويــر المهــارات الرقميــة ورفــع الوعــي
فــي ســوق العمــل ،وتفعيــل معامــل االبتــكار،
والتنســيق مــع عــدد مــن الشــركات العالميــة
كشــركاء للبرنامــج .واســتفاد مــن البرنامــج 700
مواطــن.

ت .سفراء تقنيات المستقبل

ضمــن مشــاركتها فــي مواءمــة المخرجــات
التعليميــة التقنيــة ،أطلقــت الــوزارة بالشــراكة مــع
 38جامعــة برنامــج ســفراء تقنيــات المســتقبل،
لتأهيــل  235ســفير ًا؛ لمواكبــة متطلبــات ســوق
العمــل فــي القطــاع التقنــي عــن طريــق دراســة
الفجــوات الحاليــة ،وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة
وربطهــم ببرامــج تأهيــل وتوظيــف ،وخلــق فــرص
ومســارات فــي مجــال االبتــكار وريــادة األعمــال
لتحقيــق المواءمــة مــع التحــول الرقمــي فــي
المملكــة ،واســتفاد مــن البرنامــج  512مواطنــ ًا.
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ث .فيديوهات الخبراء

مبادرة ()Thinktech
المواطنة الرقمية

فــي إطــار رؤيــة الــوزارة التنمويــة ،التــي ترتكــز علــى
تحســين جــودة الحيــاة باســتخدام التقنيــة الرقميــة،
أطلقــت الــوزارة مبــادرة  Thinktechالمواطنــة
الرقميــة ،والتي تســتهدف تطويــر مهــارات األفراد،
ـزءا فاعـ ًـا فــي عمليــة التحــول الرقمــي،
ليكونــوا جـ ً
بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة فــي رفــع الوعــي
المجتمعــي بالمهــارات الرقميــة األساســية ،والتي
ّ
تمكــن مــن الوصــول إلــى المعلومات واســتخدامها
بطريقــة فعالــة بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة مــن
إمكانــات الخدمــات الرقميــة المطــورة والشــعور
بالثقــة فــي البيئــة الرقميــة.
وشــملت هــذه المبــادرة العديــد مــن اللقــاءات
والبرامــج؛ التــي تســتهدف جميــع أفــراد المجتمــع
لتعزيــز اســتخدامهم المســؤول واآلمــن لإلنترنــت
والتكنولوجيــا ،ومــن ضمــن البرامــج.

أ .معجم المصطلحات التقنية

مــن أجــل إثــراء المحتــوى العربــي بمصطلحــات
تقنيــة ،تــم إطــاق النســخة الثانيــة مــن معجــم
المصطلحــات التقنيــة ،بالتعــاون مــع عــدد مــن
األكاديمييــن والمتخصصيــن فــي المجــال التقنــي
فــي الجامعــات وشــركات االتصــاالت ،حيــث بلــغ
مجمــوع المصطلحــات  1700مصطلــح ،وبلــغ عــدد
زوار موقــع المعجــم  6600زائــر.

ب .لقاءات رقمية

للمســاهمة فــي رفــع الوعــي الرقمــي لــدى كافــة
أفــراد المجتمــع ،نظمــت الــوزارة  26لقــاء رقميــ ًا
بمشــاركة  60خبيــر ًا ودعــم أكثــر مــن  30شــريك ًا،
أبرزهــم :نيــوم ،ميكروســوفت ،ديفوتيــم ،والهيئــة
الوطنيــة لألمــن الســيبراني ،واالتحــاد الســعودي
للرياضــات اإللكترونيــة ،والهيئــة الســعودية للفضاء،
وغرفــة الريــاض ،ومركــز استشــراف التقنيــة،
واســتفاد منهــا أكثــر مــن  3مالييــن شــخص.
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نظــر ًا لتأثيــر التقنيــات الناشــئة بشــكل كبيــر
علــى جميــع مناحــي الحيــاة ،رأت الــوزارة ضــرورة
تعريــف المجتمــع بهــا وبمجاالتهــا المختلفــة،
فأعــدت بالتعــاون مــع عــدد مــن األكاديمييــن
والمختصيــن  6فيديوهــات عــن الحوســبة
الســحابية ومســتقبلها فــي المملكــة والعالــم،
ودور الــذكاء االصطناعــي فــي إحــداث تطــورات
مهمــة فــي مجــال التقنيــة ،واألمــن الســيبراني
فــي الرعايــة الصحيــة ،واألمــن الســيبراني أمــن
لــكل شــيء ،والســيارات ذاتيــة القيــادة ،وتــم
نشــر تلــك الفيديوهــات ،حيــث اســتفاد منهــا أكثــر
مــن  500ألــف شــخص.

ج .اصنعها والعبها

بهــدف تأهيــل الناشــئين مــن عمــر  12إلــى
 17ســنة؛ وتمكينهــم مــن عيــش تجربــة
معرفيــة مختلفــة تهــدف إلــى تعريفهــم
أكثــر بالجانــب التقنــي لتطويــر األلعــاب ،أطلقــت
الــوزارة بالشــراكة مــع االتحــاد الســعودي
للرياضــات اإللكترونيــة وشــركة زيــن الســعودية،
ومؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة
واإلبــداع النســخة الثانيــة مــن مســابقة «اصنعهــا
والعبهــا» ضمــن موســم العبــون بــا حــدود
 ،2021لتدريبهــم علــى بيئــات تطويــر مختلفــة
بمشــاركة مجموعــة مــن المرشــدين الخبــراء فــي
المجــال ،وســجل فيهــا أكثــر مــن  4600مهتــم.

ح .المعمل االفتراضي

لدعــم البحــث العلمــي واالبــداع التقنــي ،أتاحــت
الــوزارة معمــل تصنيــع رقمــي ،يســمح ببنــاء
االبتــكارات وتحويــل األفــكار النظريــة إلــى نمــاذج
أوليــة حقيقــة ،ويحتــوي علــى أجهــزة تصنيــع
متنوعــة تمكــن المســتخدمين مــن تحويــل
أفكارهــم إلــى تصميــم واقعــي ملمــوس مــن
خــال رفعهــا عبــر الموقــع اإللكترونــي ،واســتفاد
منــه  9آالف شــاركوا بـــ  453مشــروع ًا.

خ .اليوم الوطني

رأت الــوزارة فــي اليــوم الوطنــي فرصــة مناســبة
إلرســال رســالة لجميــع المواطنيــن تحثهــم فيهــا
علــى الفكــر ،والبرمجــة ،عبــر فيديــو بعنــوان «ثينــك
تيــك عشــان ثقافتنــا تفــوز» يهــدف لنشــر الثقافــة
ونقــل المعرفــة واســتعراض أبــرز التقنيــات الناشــئة
والحديثــة فــي مجــال األلعــاب اإللكترونيــة ،ووصــل
عــدد المســتفيدين منــه إلــى  4مالييــن شــخص.

د .المعرض التفاعلي

ضمــن مبــادرة المواطنــة الرقميــة أيضــا ،شــاركت
الــوزارة فــي المعــرض التفاعلــي  ،Gtelالــذي
نظمتــــه الجامعـــــة السعوديــــــة اإللكترونيـــــة
بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات ،ونفــذ باســتخدام
تقنيــة الواقــع المعــزز والتصميــم ثالثــي األبعــاد.

ذ .أيام مكة

مشــاركة مــن الــوزارة فــي إيجــاد حلــول رقميــة
تعــزز منظومــة التحــول الرقمــي بمنطقــة
مكــة المكرمــة ومحافظاتهــا شــاركت الــوزارة
فــي فعاليــات أيــام مكــة للبرمجــة والــذكاء
االصطناعــي ،إحــدى المبــادرات الرياديــة لملتقــى
مكــة الثقافــي ضمــن فعاليــات مشــروعات
مكــة الرقميــة ،واســتفاد منــه أكثــر مــن  5آالف
شــخص .

8

ماليين مستفيد
من مبادرة
المواطنة الرقمية
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دعم التعليم:

تلعــب الــوزارة دورا محوريــا فــي إعــداد الكــوادر
الوطنيــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات؛ مــن خــال صقــل مهاراتهــم
بمــا يضمــن بنــاء قدراتهــم وكفاءاتهــم علــى
مســتوى مهنــي يواكــب متطلبــات ســوق العمل،
ويســاهم فــي ســد فجــوة المهــارات ،والتغلــب
علــى التحديــات لكــي تصبــح المملكــة منافســا
قويــا علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي،
وتــرى الــوزارة أن دعــم التعليــم التقنــي أســاس
لتحقيــق هــذا الهــدف.

أ .تنمية المواهب

مســاهمة مــن الــوزارة فــي تعزيــز دور الطــاب
فــي بنــاء االقتصــاد الرقمــي ،شــاركت الــوزارة فــي
برنامــج هــواوي «بــذور مــن أجــل المســتقبل»؛
الــذي يهــدف لتنميــة المواهــب التقنيــة وتشــكيل
نظــام بيئــي تقنــي أكثــر اســتدامة ،وانضــم 60
طالبـ ًا وطالبــة إلــى التدريــب عــن بعــد علــى تقنيــات
الجيــل الخامــس ،والــذكاء االصطناعــي والحوســبة
الســحابية.

ب .هاكاثون السروات

أقامــت الــوزارة بالشــراكة مــع النــادي الثقافــي
االجتماعــي فــي جامعــة الملــك ســعود ،هاكاثون
الســروات الرقمــي ،ووصــل عــدد المســتفيدين
منــه إلــى  209مســتفيد.

ت .مسابقة ايسف

رعــت الــوزارة معســكر منتخــب المملكــة المشــارك
فــي مســابقة ايســف العالميــة  2021بالتعــاون
مــع وزارة التعليــم وموهبــة وبمشــاركة  30طالبـ ًا
وطالبــة.
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مبادرات:
أ .أبطال المستقبل

لرفــع مســتوى القــدرات التقنيــة للشــباب
الناشــئ وتعزيــز الوعــي حــول المواطنــة
الرقميــة ،أطلقــت الــوزارة بالشــراكة مــع معهــد
 ،DQوســايبر أكــس ،وســايبر كيــدز ،وشــركة زيــن،
وموهبــة ،وهــواوي ،وكالســيرا مبــادرة «أبطــال
المســتقبل» ،للمســاهمة فــي خلــق مجتمــع
واع مبــدع ومتكامــل ،مســلح بالمهــارات التــي
تؤهلــه لتغطيــة االحتيــاج المعرفــي التقنــي،
وقيــادة المســتقبل .واســتفاد منهــا  238ألــف
شــخص .

ب .العطاء الرقمي

ً
اســتكماال لدورهــا فــي نشــر الوعــي والمعرفــة
الرقميــة وتأهيــل كــوادر وطنيــة ذات كفــاءة عاليــة
للدفــع بعمليــة التحــول الرقمــي ،وتحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،2030أطلقــت الــوزارة المرحلــة الثانيــة
لمبــادرة العطــاء الرقمــي ،والتي تعتبــر أول مبادرة
متخصصــة بالمجــال التقنــي
تطوعيّــة
نوعيّــة
ّ
ّ
والتــي تهــدف إلــى رفــع الوعــي ،واســتفاد مــن
المبــادرة خــال عــام  2021نحــو  22مليونـ ًا ،ووصــل
عــدد أعضائهــا إلــى  270ألــف عضــو ،كمــا اســتفاد
أكثــر مــن  2.5مليــون مــن الــدورات التــي قدمتهــا.
وتــم خــال المبــادرة إطــاق ويبينــار العطــاء
الرقمــي ،بهــدف تقديــم المحاضــرات التقنيــة
اإللكترونيــة بمواضيــع مختلفــة ،حيــث بلــغ عــدد
المحاضــرات التوعويــة أكثــر مــن  460ويبينــار.
وتــم توقيــع اتفاقيــة مــع منظمــة العالــم
اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة (منظمــة
اإليسيســكو) ،وأخــرى مــع شــركة كالســيرا
إلطــاق أكاديميــة مبــادرة العطــاء الرقمــي ،فضـ ً
ـا
عــن الشــراكة مــع عــدد مــن برامــج جوجــل ،باإلضافة
إلــى تأســيس جمعيــة العطــاء الرقمــي.

كمــا أطلقــت المبــادرة ثــاث معســكرات تدريبيــة
فــي مجــال األمــن الســيبراني لتوعيــة المجتمــع
بمخاطــره واســتفاد منهــا  16ألفـ ًا ،وإطــاق تحــدي
العطــاء عــن طريــق حســاب المبــادرة علــى منصــة
تويتــر لنشــر المعلومــات التقنيــة بطريقــة تفاعل ّيــة
مــع المتابعيــن ،الذيــن وصــل عددهــم ألكثــر مــن 11
ألــف شــخص.
وشــهدت المبــادرة أيضــ ًا إطــاق حملــة ليالــي
العطــاء الرقمــي الرمضانيــة للســنة الثالثــة علــى
التوالــي والتــي تهــدف إلــى نشــر فعاليــات رقميــة
ومســابقات تفاعليــة ،وبلــغ عــدد المســتفيدين
 100ألــف ،وإطــاق برنامــج مســارك الرقمــي
والــذي يســتهدف حديثــي التخــرج مــن المرحلــة
الثانويــة والجامعيــة إلرشــادهم فــي اختيــار
تخصصاتهــم الرقميــة عــن طريــق إقامــة برنامــج
متكامــل يشــرح ويبســط التخصصــات الرقميــة فــي
الجامعــات الســعودية ويحتــوي علــى مقدميــن
خبــراء ومتخصصيــن لتقديــم النصائــح واإلرشــادات
بأســلوب مبســط ومناســب.
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اإلنجازات

حمالت:
أّ .
علم وأستريح

فــي ظــل ازديــاد المنصــات اإللكترونيــة ،خصوصــ ًا
فــي وســائل ألعــاب الفيديــو أو شــبكات التواصــل
االجتماعيــة ،تــرى الــوزارة أن مــن واجبهــا
مســاعدة اآلبــاء واألمهــات علــى معرفــة التنمــر
اإللكترونــي ،وكيــف يتعــرض لــه األبنــاء فــي العالم
االفتراضــي .أطلقــت الــوزارة حملــة ّ
علــم وأســتريح،
للتوعيــة بالتنمــر اإللكترونــي وســبل الوقايــة منــه،
ً
شــريكا مــن القطاعــات
بمشــاركة أكثــر مــن 70
العامــة والخاصــة وغيــر الربحيــة .وتهــدف الحملــة
التــي اســتفاد منهــا  3.2مليــون شــخص إلــى رفــع
الوعــي بالتنمــر اإللكترونــي فــي فضــاء األلعــاب
عبــر اإلنترنــت ،وتوجيــه الفئــات المســتهدفة مــن
األهــل واألبنــاء بالطريقــة الصحيحــة للتعامــل مــع
التنمــر للحــد مــن آثــاره الســلبية.
ونشــرت الــوزارة ضمــن الحملــة ،محتويــات توعويــة
ورســوم متحركــة للتوعيــة بالتنمــر اإللكترونــي،
إلــى جانــب إطــاق برنامــج ترفيهــي وتوعــوي
قصيــر «ســكواد مكافحــة التنمــر».

التقنيــة واالســتفادة مــن تســهيالتها؛ عبــر
مســاعدتهم علــى التعلــم البســيط والمباشــر
فــي مجــاالت الصحــة ،والخدمــات العامــة ،والتنقل.
وتضمنــت المبــادرة فيديــو يوضــح أهميــة
التقنيــة ،وبرنامــج أســبوعي تحــت عنــوان «نافــذة
علــى التقنيــة» ،وإطــاق دليــل التقنيــة للــكل
يتضمــن المعلومــات األساســية عــن أهــم
التطبيقــات التقنيــة.

توعية3.2
مليون شخص
بالتنمر اإللكتروني

ب .التقنية للكل

واصلــت الــوزارة دورهــا فــي نشــر المعرفــة
الرقميــة ومحــو األميــة الرقميــة وتعزيــز مفهــوم
الشــمولية الرقميــة ،وذلــك مــن خــال إطالقهــا
بالتعــاون مــع أكثــر مــن  55شــريك ًا مــن القطــاع
الحكومــي والخــاص وغيــر الربحــي حملــة «التقنيــة
للــكل»؛ لنشــر المعرفــة الرقميــة ومحــو األميــة
الرقميــة وتعزيــز مفهــوم الشــمولية الرقميــة.
وتهــدف المبــادرة ،التــي اســتفاد منهــا مــا يقــارب
 9مالييــن شــخص إلــى توعية كبــار الســن ،بأهمية
اســتخدام التقنيــة لتســهيل أمــور حياتهــم،
وإرشــادهم باســتخدام التطبيقــات التقنيــة دون
مســاعدة ،باإلضافــة إلــى تعليــم كبــار الســن
اســتخدام أهــم التطبيقــات والبرامــج المهمــة
لهــم؛ لزيــادة ثقتهــم فــي أنفســهم وفــي
قدرتهــم علــى مواكبــة التقنيــة ،إلــى جانــب تحفيــز
المجتمــع فــي توعية وتعليــم كبار الســن بالتقنية
ومســاعدتهم وتشــجيعهم علــى اســتخدام
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محو األمية
الرقمية
لدى  9ماليين شخص

رعاية المواهب

ّ
تكثــف الــوزارة جهودهــا فــي رعايــة الموهوبيــن
فــي قطــاع التقنيــة ،مــن خــال تفعيــل األنشــطة
الهادفــة إلــى دعمهــم ،والمســاهمة فــي إبــراز
قدراتهــم وتنميــة إمكانياتهــم ومواهبهــم،
وذلــك ضمــن إســتراتيجيتها فــي االســتثمار فــي
المواهــب؛ لرفع مســتوى جــودة األداء وتحســين
ً
تحقيقــا
المخرجــات فــي القطــاع التقنــي؛
لمســتهدفات رؤيــة المملكــة فــي رعايــة ودعــم

ـول إلــى مجتمــع
الموهوبيــن والمبدعيــن نحــو التحـ ّ
المعرفــة والتنميــة االقتصاديــة المســتدامة.
وقــد أطلقــت الــوزارة النســخة الخامســة مــن
مســابقة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت،
بالتعــاون مــع شــركة هــواوي؛ لرعايــة المواهــب
المحليــة لقيــادة مســتقبل التقنيــة تماشــ ًيا
مــع رؤيــة  ،2030وتحفيــز االبتــكار لــدى طــاب
الجامعــات ،وتســريع اندماجهــم بالتقنيــة
المتطــورة لتعزيــز كفاءاتهــم ورفــع مســتوى
مهاراتهــم وخبراتهــم مــن أجــل دعــم مســيرة
التحــول الرقمــي فــي المملكــة.
وشــارك اآلالف مــن الطــاب الجامعييــن فــي
المســابقة التــي أجريــت افتراض ًيا ،ومنحــت هواوي
شــهادات معتمــدة للفائزيــن فــي التصفيــات
ـدا مــن فــرص التعلــم
اإلقليميــة ،ووفــرت لهــم مزيـ ً
والتدريــب فــي المســتقبل ،باإلضافــة إلــى جوائــز
ماليــة وعينيــة أخــرى.

القطاع غير الربحي
أ .التأسيس

ضمــن خطــة الــوزارة فــي المســاهمة فــي تمكيــن
القطــاع التقنــي غيــر الربحــي ،وتحقيــق أثــر أعظــم
لــه علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي
تــم تأســيس  6كيانــات تقنيــة خــال العــام فــي
مناطــق مختلفــة وتخصصــات متعــددة ،لتنميــة
قــدرات القطــاع غيــر الربحــي.
ً
كال
وشــملت الكيانــات التــي تــم تأسيســها
مــن جمعيــة التعليــم التقنــي للتأهيــل والتدريــب
(تــكاد) ،وجمعيــة القصيــم التقنيــة ،وجمعيــة
مديــم الرقميــة ،وجمعيــة األنظمــة التقنيــة،
وجمعيــة كيــان للخدمــات التقنيــة ،ونــادي قيــادات
التحــول الرقمــي.
وقدمــت الــوزارة دعمــ ًا للكيانــات خــال مرحلــة
التأســيس ،عبــر تقديــم خدمــات استشــارية
والمســاعدة فــي وضــع األهــداف ،وضمــان
إمكانيــة تحقيــق األهــداف ،ووضــع إرشــادات
مبســطة لعمليــة التأســيس ،ووضــع معاييــر
لقبــول الجمعيــات.
وقــد بلــغ عــدد الكيانــات التقنيــة التــي تشــرف
عليهــا الــوزارة  27كيــان تقنــي غيــر ربحــي.

ب .التمكين

بهــدف النهــوض بالقطــاع غيــر الربحــي التقنــي ،ودعــم
كياناتــه بأفضــل المعــارف والخبــرات التنظيميــة التــي تعــزز
مــن فــرص اســتدامتها ،وتعظــم مــن جــودة إســهامها
فــي تذليــل التحديــات المجتمعيــة ،ســاهمت الــوزارة فــي
تمكيــن العديــد مــن الكيانــات غيــر الربحيــة ،وذلــك مــن خــال
دعــم ورعايــة فعالياتهــا ومبادراتهــا.
ومــن صــور دعــم الــوزارة لتلــك الكيانــات رعايــة واحتضــان
حفــل تدشــين منصــة حيــاة والمقــدم مــن جمعيــة تواصــل
للتقنيــات المســاعدة لــذوي اإلعاقــة ،ورعايــة واحتضــان
الحفــل الســنوي لجمعيــة األمــن الســيبراني لألطفــال،
ودعــم تنفيــذ المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مبــادرة عطــاء
التقنيــة لجمعيــة عــون للتقنيــة بالشــراكة مــع مؤسســة
البريــد الســعودي.
كمــا قدمــت الــوزارة االستشــارات لجمعيــة التعليــم
التقنــي للتأهيــل والتدريــب فــي مبــادرة «تــكاد للتدريــب
والتأهيــل لســوق العمــل» ،إلــى جانــب الرعايــة اإلعالميــة
لبرنامــج التدريــب «مجانيــة» فــي إنترنــت األشــياء،
والمقــدم مــن جمعيــة التعليــم التقنــي للتأهيــل
والتدريــب ،وتنظيــم ورشــة عمــل للكيانــات التقنيــة غيــر
الربحيــة بعنــوان :مبــادرة إســناد الخدمــات الحكوميــة
للقطــاع غيــر الربحــي.

ت .اإلشراف

لــم تكتــف الــوزارة بــدور التأســيس والتمكيــن للقطــاع غيــر
الربحــي ،بــل واصلــت دورهــا فــي دعمــه عبر مســار االشــراف
والمتابعــة ،حيــث نســقت مــع وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة لمعالجــة المشــاكل التقنيــة ،التــي
تواجــه الجمعيــات فــي إدخــال البيانــات بمنصــة التطــوع
الرقمــي ،إلــى جانــب متابعــة ودعــم الكيانــات التقنيــة
لتحقيــق مؤشــرات األداء المســتهدفة عليهــم ،ومتابعــة
أداء الجمعيــات التــي تــم إســناد بعــض الخدمــات الحكومية
لهــا مثــل التدريــب.
كمــا نفــذت زيــارات ميدانيــة للكيانــات ،وأنشــأت تعليمــات
فنيــة خاصــة ،وعممتهــا عليهــم ،فضـ ً
ـا عــن إنشــاء معيــار
إلســناد الخدمــات الحكوميــة علــى الكيانــات التقنيــة.
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رواد األعمال:
أ .برنامج رواد التقنية 2.0

مــن أجــل تمكيــن رواد األعمــال مــن ابتــكار حلــول
رقميّــة تســاهم فــي صناعــة المســتقبل
الرقمــي ،أطلقــت الــوزارة (برنامــج رواد التقنيــة)
لدعــم رواد األعمــال لتطويــر حلــول جديــدة مــن
خــال (مســار حاضنــة األعمــال) ،وتنميــة ونمــو
المشــاريع الناشــئة مــن خــال (مســار مســرعة
األعمــال).
دعمـــا مال ًيـــا لـــرواد األعمـــال
ويقـــدم البرنامـــج
ً
الســـعوديين لالنطـــاق بمشـــاريع تخـــدم أهـــم
القطاعـــات فـــي المملكـــة يصـــل إلـــى مليـــون
ريـــال ســـعودي ،وتـــم االنتهـــاء مـــن الحفـــل
الختامـــي لتخريـــج مشـــاريع حاضنـــة ومســـرعة
االعمـــال الرقميـــة والتـــي تســـتهدف رواد
األعمـــال المبتكريـــن ،مـــن خـــال تزويدهـــم
بـــاألدوات الالزمـــة ،ودعمهـــم فـــي الجوانـــب
الفنيـــة واإلداريـــة والماليـــة ،مـــن خـــال شـــركاء
ال ــوزارة المتميزي ــن م ــن القطاعي ــن الخ ــاص وش ــبه
الحكومـــي:
• 4000متقدم
• 30نموذج عمل رقمي اولي
• 2 1شركة ناشئة

ب .مسابقة اللعبة الواحدة

لتحفيــز رواد األعمــال في مجال األلعاب
اإللكترونيــة بهدف تطويــر ألعاب تنافس
األلعــاب العالمية للهواتــف الذكية ،نظمت
الــوزارة مســابقة اللعبة الواحدة ،والتي
تســتهدف شــركات اللعبة الواحدة لتسهيل
التوســع ووصولها لألســواق المحلية
والعالميــة ،وبلــغ عدد النماذج األوليــة التقنية
للعبــة  100نموذج َا.
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ت .مسابقة ميدان المطورين

لتشــجيع رواد األعمــال المبرمجيــن المهتميــن
بتطويــر األلعــاب اإللكترونيــة ،وأصحــاب المشــاريع
الناشــئة فــي مجــال إنتــاج األلعــاب اإللكترونيــة
وتحفيــز شــركات اللعبــة الواحــدة لتســهيل
انتشــارها ووصولهــا لألســواق المحليــة
والعالميــة ،أطلقــت الــوزارة مســابقة ميــدان
المطوريــن ،لــكل مبرمجــي األلعــاب مــن كافــة
أنحــاء العالــم ممــن صنعــوا ألعابهــم الخاصــة،
لمشــاركة منجزهــم وخــوض ميــدان المنافســة
باإلبــداع واالبتــكار ،بتفاصيــل أكثــر إبداعــا
وتقديمهــا للعالــم ،وذلــك تحــت شــعار «برمــج،
طــور ،أبــدع وتخطــى الحــدود».
وأقيــم الحفــل الختامــي للمســابقة افتراضيــ ًا
بمشــاركة كلمــة الــوزارة فــي الحفــل ،كمــا تــم
فيــه اإلعــان عــن الفائزيــن الـــ  10واإلعــان عــن
توزيــع الجوائــز بقيمــة  375ألــف ريــال.

ث .منصة مركز ريادة األعمال الرقمي

لتقديــم الخدمــات التــي تحفــز البنــاء الفعــال
والمســتدام للشــركات التقنيــة الناشــئة،
أطلقــت الــوزارة منصــة مركــز ريــادة األعمــال
الفعاليــن فــي
الرقمــي؛ لخدمــة رواد األعمــال
ّ
القطــاع التقنــي خــال مراحــل التأســيس ،والبنــاء،
والنمــو ،ووصـ ً
ـوال إلــى مرحلــة النمــو واالنطالقــة
نحــو شــركة ملياريــة.
وتســاعد المنصــة رواد األعمــال علــى الوصــول
إلــى المســتثمر المناســب ،وتبنــي نمــوذج
العمــل األمثــل ،مــع تقديــم الخبــرات الالزمــة
لتســريع وتيــرة النمــو .وتــم االنتهــاء مــن تجهيــز
وتشــغيل مركــز ريــادة األعمــال الرئيــس والــذي
يشــمل:
•عدد الخدمات 7

•عدد المسجلين 630

ح .معسكر عنان

للمســاهمة فــي االحتياجــــات التنظيميــــة
للمعســكرات التقنيــة ،شــاركت الــوزارة فــي
تنظيــم معســكر عنــان لجامعــة الملــك ســعود،
حيــث يعــد معســكر ريــادة األعمــال التقنــي األول
مــن نوعــه فــي الجامعــة.
ويســعى المعســكر إلــى تركيــز جهــود
وحــدة االبتــكار الرقمــي فــي الجامعــة وعبــر
شــركائها فــي القطــاع علــى دعــم وتحفيــز
االبتــكار الرقمــي وتمكيــن رواد األعمــال مــن
طــاب وطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي
الجامعــة ،وذلــك عبــر االلتحــاق بالمعســكر
التدريبــي واالســتفادة مــن العديــد مــن الخدمــات
المقدمــة مــن خاللــه واالنضمــام بعــد االنتهــاء
منــه إلــى حاضنــة معهــد ريــادة األعمــال فــي
الجامعــة (خطــى) والحصــول علــى الدعــم
المــادي للمشــاريع الفائــزة:
•  500متقدم
•  10نماذج أعمال رقمية جديدة
• 5مشاريع ريادية فائزة

ج .مجلس رواد األعمال الرقمي

لفتــح آفــاق أوســع وأشــمل للحــوار البنــاء
ومشــاركة الــرؤى واألفــكار فــي كل مــا مــن
شــأنه دعــم قطــاع رواد األعمــال الرقمــي
للقيــام بــدوره الفاعــل فــي مســيرة النمــو
االقتصــادي والتطــور التقنــي ،أطلقــت الــوزارة
مجلــس رواد األعمــال فــي قطاعــي التقنيــة
الماليــة واأللعــاب اإللكترونيــة ،لتســهيل الربــط
المباشــر بينهــم وبيــن صنــاع القــرار ســواء فــي
منظومــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
أو القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة:
•عدد المجالس 3
•عدد الحضور 39
•عدد المشاكل المحصورة 46

•عدد المشاكل الي تم حلها 33
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رواد األلعاب

ضمــن مبــادرات رؤيــة المملكــة  ،2030المســندة
إلــى برنامــج جــودة الحيــاة ،أطلقــت الــوزارة برنامــج
رواد األلعــاب ،والــذي يعــد مــن البرامــج الداعمــة
إلنشــاء قطاعــات جديــدة تعــزز االقتصــاد الوطنــي
وتولــد الوظائــف ،إضافــة إلــى زيــادة المحتــوى
المحلــي ،والمســاهمة فــي تأهيــل الســعوديين
والســعوديات للتميــز واإلبــداع عالميــا ،ودخول عالم
صناعــة األلعــاب اإللكترونيــة عبــر التأهيــل والتدريــب
والدعــم إلنشــاء شــركات.
َ
متكامــا لمطــوري األلعــاب يبــدأ
ويعــد برنامجــ ًا
بالتدريــب المكثــف وينتهــي بالتوظيــف أو االحتضــان،
وهــو ُمقــدم مــن قبــل معهــد ديجيبــن للتكنولوجيــا
والــذي يعــد األشــهر عالم ًيــا فــي مجــال تصنيــع
األلعــاب ،وشــركة المبــادرة المطــورة.

تيكستارز

تتيــح مس ـرّعة تيكســتارز الريــاض ،والتــي تتخــذ مــن
العاصمــة الريــاض مقــر ًا لهــا ،مــن خــال برامجهــا
الفريــدة االســتفادة المباشــرة مــن خبــرات هــذه
المنصــة التــي تضــم نخبــة مــن الــرواد والخبــراء فــي
هــذا المجــال ،ومــن المقــرر أن تدعــم هــذه المســرعة
عشــر شــركات ناشــئة بمــا يتيــح لهــا إمكانية توســيع
أعمالهــا وشــراكاتها المتنوعــة.
كمــا تحصــل المشــاريع المنخرطــة فــي البرامــج
علــى تمويــل قــدره  450ألــف ريــال ،بالشــراكة مــع
صنــدوق رائــد فنتشــرز االســتثماري ،والــذي يعــد
صنــدوق رأس مــال جــريء يركــز علــى االســتثمار فــي
المراحــل األوليــة للمشــاريع مــن البدايــات إلــى النمــو
الســريع ،بهــدف تعزيــز نجــاح الشــركات الناشــئة فــي
المملكــة.
وتركــز مســرّعة تيكســتارز الريــاض علــى بنــاء
الشــركات الناشــئة وتنميتهــا فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا:
• 550متقدم
• 12شركة ناشئة
•القيمــة الســوقية للشــركات أكثــر مــن 195
مليــون ريــال
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التحديات الرقمية

ســاهمت تقنيــة (البلوكتشــين) فــي تغيــر شــكل
مســتقبل اإلنترنــت بتطويــع التقنيــات إلجــراء التعامــات
بوســائل أكثــر ســهولة وأمــان .وتســاعد علــى توفيــر
الفــرص االقتصاديــة لجميــع القطاعــات ،لتصبــح
المملكــة رائــدة فــي مجــال االقتصــاد الذكــي الــذي
يدعــم ريــادة األعمــال والقــدرات التنافســية العالميــة.
وتقديــر ُا مــن الــوزارة لهــذه التقنيــة فقــد أطلقــت
مبــادرة التحديــات الرقميــة (البلوكتشــين) ،وهــي
سلســلة تحديــات تهتــم بالتقنيـــــات الناشــئة ،وكل
تحــدٍ مكــون مــن عــدة مراحــل ،ولــكل تحــدٍ تقنيــة
خاصــة بــه.

معامل ابتكار رقمية

لتحفيــز النظــام البيئــي لالبتــكار وريــادة األعمــال
وتمكيــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة مــن إيجــاد
بيئــة ابتكاريــة متكاملــة لمنــح فــرص عمــل للكــوادر
َ
معمــا متخصصــ َا فــي
الرقميــة الوطنيــة ،انضــم 16
التقنيــات الناشــئة وريــادة االعمــال إلــى شــبكة
معامــل االبتــكار الرقميــة ،وبلــغ عــدد المســتفيدين
مــن هــذه المعامــل  37,765مســتفيد َا.
وتضمنــت قائمــة المعامــل المنضمــة ،معمــل هــواوي
إلنترنــت األشــياء ،ومعمــل اوراكل لالبتــكار ،ومركــز
ديلويــت للحلــول الرقميــة ،ومركــز وادي طيبــة لالبتــكار،
ومركــز ذكاء الخبــر ،ومركــز كاوســت لالبتــكار ،ومركــز
( )KPMGلتحليــل البيانــات والــذكاء االصطناعــي،
ومركــز انســباير يــو لتطويــر حلــول االعمــال الرقميــة،
ومركــز ذكاء واجهــة الريــاض ،ومركــز ديفو تيــم ،ومركز
شــركة زيــن ،ومركــز شــركة هــب  ،71ومعهــد ريــادة
األعمــال بجامعــة الملــك ســعود ،ومركــز ()FutureX
للــذكاء االصطناعــي لجامعــة األميــر مقــرن.

جائزة االبتكار الرقمي

تهــدف جائــزة االبتــكار الرقمــي إلــى تعزيــز ثقافــة
االبتــكار والبحــث والتطويــر وذلــك مــن خــال تحفيــز
الباحثيــن وحاملــي بــراءات االختــراع الرقميــة المتميزة

7350
رائد ورائدة أعمال

باإلضافــة إلــى تنميــة القــدرات وريــادة اإلعمــال
الرقميــة ،والعمــل علــى تحويــل مشــاريع األبحــاث
واالختراعــات الرقميــة إلــى نمــاذج أعمــال رقميــة مــن
فرصــا تجاريــة ناجحــة
الممكــن أن تصبــح
ً
متقدما
•1670
ً
• 30نماذج أعمال رقمية جديدة
• 10مشاريع ريادية فائزة

170
نموذج عمل أولي

مشاركات رقمية

لتنميــة المهــارات الرقميــة فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،تشــارك الــوزارة فــي العديــد
مــن الفعاليــات الرقميــة المحليــة والدوليــة؛ لدعــم
االبتــكار وتشــجيع ريــادة األعمــال ،الســيما وأن
الكفــاءات الرقميــة هــي العنصــر الفاعــل فــي
تســريع عمليــات التحــول الرقمــي للمملكــة.
ومــن بيــن الفعاليــات التــي شــاركت فيهــا الــوزارة،
فعاليــة مســابقة االبتــكار لقمــة العشــرين التــي
أقيمــت فــي إيطاليــا ،بـــ  5صناديــق رأس مــال و5
شــركات ناشــئة ،وفعاليــة  WebSummitالتــي
أقيمــت فــي البرتغــال ،بـــ  3شــركات ناشــئة ،ووفــد
مــن الــوزارة.
كمــا أقامــت الــوزارة معســك ًرا لتمكيــن الفتيــات فــي
المرحلــة الثانويــة لتدريبهــن علــى بنــاء نمــاذج أوليــة
لمواقــع إلكترونيــة ،إلــى جانــب عقــد لقــاءات دوريــة
لربــط رواد األعمــال بالمهتميــن ،وتســهيل التواصــل
بينهــم ونقــل التجــارب المتميــزة وخلــق مجتمــع
ريــادي قــادر علــى االبتــكار والتطويــر.

33
شركة ناشئة
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مليون ريال
القيمة السوقية
للشركات
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تطوير القدرات
الرقمية (تتمة)
ثالث ًا :األكاديمية السعودية الرقمية

تهــدف األكاديميــة الســعودية الرقميــة لبنــاء وتطويــر

القــدرات الرقميــة فــي التقنيــات الحديثــة والمتقدمــة،
لســد الفجــوة فــي ســوق العمــل وبنــاء جيــل متمكــن
بالمهــارات الرقميــة المناســبة للســوق وللمســتقبل مــع
التحــول الرقمــي .وتســتثمر األكاديميــة فــي تنميــة رأس
المــال البشــري فــي القــدرات الرقميــة وربطهــا بمهــن
المســتقبل فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
إلعــداد جيــل وقيــادة شــابة لمواكبــة التطــورات التقنيــة
المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة ،مــن خالل برامــج نوعية
معــدة وفــق أحــدث أســاليب التدريــب العمليــة
متخصصــة
َّ
َّ
ونظمــت األكاديميــة منــذ إنشــائها 32
والتطبيقيــة.

معســكر ًا ضمــن (معســكرات الهمــم الرقميــة) ،لتأهيــل

الخريجيــن والباحثيــن عــن عمــل مــن خــال معســكرات
تدريبيــة متعــددة ومكثفــة (نوعيــة ومتخصصــة) تســاهم
فــي إعــداد قيــادة شــابة تواكــب مســتجدات العصــر
ومتطلباتــه وتل ّبــي ســوق العمــل بمــا يتوافــق مــع رؤيــة
المملكــة  .2030وتركــز برامــج األكاديميــة علــى تطويــر
مهــارات المتدربيــن الرقميــة ،والمهنيــة ،ومهــارات
العمــل المطلوبــة وإكســابهم خبــرات عالميــة تؤهلهــم
لالنضمــام لســوق العمــل ،أو العمــل الحــر ،أو ريــادة
األعمــال التقنيــة.

التقرير السنوي 2021

التدريب القيادي

لتوطيــن الوظائــف القياديــة فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،لتمكيــن القيــادات الوطنيــة
ولضمــان االمتيــاز واالســتدامة والتأثيــر ونقــل
ومشــاركة المعرفــة ،أطلقــت األكاديميــة برنامــج
التدريــب القيــادي؛ لتأهيــل قياديــي القطــاع الخاص،
ليكونــوا قادريــن علــى قيــادة التحــول الرقمــي فــي
منظماتهــم لبنــاء األســاس الرقمــي لمســتقبل
ســعودي مترابــط ومبتكــر.
ّ
ومكــن البرنامــج المتدربيــن مــن قيــادة التحــول
الرقمــي ،والتغييــر اإلســتراتيجي ،والمنظمة بشــكل
عــال ،وتنفيــذ اإلســتراتيجية
فعــال وتحقيــق أداء
ٍ
الرقميــة فــي مؤسســاتهم.
َ
وقــد تخــرج مــن البرنامــج  175قائــدا وقائــدة مــن
ـزءا مــن التحــول الرقمــي
القطــاع الخــاص ليكونــوا جـ ً
الــذي تخوضــه المملكــة.

معسكرات للتوظيف

لتمكيــن وتأهيــل الخريجيــن والباحثيــن عــن عمــل مــن
خــال معســكرات تدريبيــة متعــددة ومكثفــة ونوعيــة
ومتخصصــة ،أطلقــت األكاديميــة برنامــج التدريــب
القيــادي؛ لتوطيــن الوظائــف القياديــة فــي قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وضمــان االمتيــاز
واالســتدامة والتأثيــر ونقــل ومشــاركة المعرفــة.
وقــد تــم إعــداد المحتــوى التدريبي لهذه المعســكرات
بمــا يتوافــق مــع التوجهــات الحديثــة والمبتكــرة فــي
مجــاالت التعليــم والتدريــب فــي مجــاالت التقنيــات
الناشــئة والحديثــة والمتقدمــة ،وربطهــا بمهــن
ومهــارات المســتقبل إلعــداد جيــل وقيــادة شــابة
يواكــب مســتجدات العصــر ومتطلباتــه ويلبّــي ســوق
العمــل بمــا يتوافــق ورؤيــة المملكــة .2030
وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن الكلــي فــي كافــة
المعســكرات التدريبيــة البالــغ عددهــا  32معســكر ًا
نحــو  1,611متدربــا ،.وتخــرج فيهــا  ،1214التحــق
منهــم بســوق العمــل  647متدربــ ًا ،وتســعى
األكاديميــة أن تكــون نســبة توظيــف خريجيهــا تزيــد
علــى  %90خــال  3أشــهر مــن انتهــاء التدريــب.

تطوير مهارات القوى العاملة

لتأهيــل وتدريــب الباحثيــن عــن عمــل والموظفيــن
علــى رأس العمــل ،وتمكينهــم مــن الحصــول علــى
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أدوار وظيفيــة نوعيــة فــي التقنيــات الناشــئة
والحديثــة المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة،
أطلقــت األكاديميــة  6برامــج تدريبيــة؛ لتمكيــن
الباحثيــن عــن عمــل مــن اســتثمار فتــرة البحــث فــي
تطويــر القــدرات ورفــع المهــارات ،واالســتفادة
مــن تقنيــات التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن
بعــد للوصــول ألكبــر شــريحة مــن المســتفيدين،
والمواءمــة وتعزيــز الجاهزيــة لســوق العمــل فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والتركيــز
علــى أدوار وظيفيــة نوعيــة فــي التقنيــات الناشــئة
والحديثــة المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة الرابعــة،
وتوفيــر مــواد تدريبيــة عــن بعــد فــي المجــاالت
الرقميــة ،والتوســع فــي التدريــب النوعــي
والمهنــي لتوفيــر احتياجــات الســوق والتنميــة
الرقميــة ،وتحســين جاهزيــة الشــباب لدخــول
ســوق العمــل ،أو العمــل الحــر ،أو ريــادة األعمــال
التقنيــة ،وإصــدار شــهادات مهنيــة للمتدربيــن
بالتعــاون مــع الجهــات المقدمــة للبرامــج.
وركــزت البرامــج التــي وصــل عــدد المســتفيدين
منهــا  11,500على المســارات التقنيــة المطلوبة
فــي ســوق العمــل مثــل :علــم البيانــات والــذكاء
االصطناعــي والبيانــات الضخمــة ،والتســويق
الرقمــي ،واألمــن الســيبراني ،البرمجــة (MEAN,
 ،)MERN, JAVA, .NET, Python, Rوتحليــل
البيانــات واألعمــال ،وعمليــات البرمجيــات
( ،)DevOpsوجــودة البرمجيــات (Software
 ,)Testingوإدارة المشــاريع الرقمية ،والحوســبة
الســحابية ،وتطويــر األلعــاب اإللكترونيــة.
وتــم توظيــف  4578بعــد االنتهــاء مــن التدريــب
اإللكترونــي ،حيــث تــم طــرح  16209فرصــة
تدريبيــة بنظــام التدريــب المدمــج ،وأنهــى نحــو
 6817تدريبهــم ،ويــدرب حالي ـ ًا أكثــر مــن ،9,096
ووصــل عــدد الســاعات التدريبيــة فــي هــذا
المســار ألكثــر مــن مليــون ســاعة تدريبيــة.

التدريب على رأس العمل

لتطويــر مهــارات المتدربيــن الرقميــة ،والمهنيــة،
ومهــارات العمــل المطلوبــة وإكســابهم خبــرات
عالميــة باإلضافــة للقــدرة علــى العمــل عــن بعــد،
أطلقــت األكاديميــة برنامــج التدريــب علــى رأس
العمــل عــن بعــد ،لســد الفجــوة فــي ســوق

العمــل وبنــاء جيــل متمكــن بالمهــارات الرقميــة
المناســبة للســوق وللمســتقبل مــع التحــول
الرقمــي.
ويتكــون البرنامــج مــن فعاليــات مســاندة للتدريــب
علــى رأس العمــل عــن بعــد لتحقيــق االســتفادة
القصــوى مــن المــدة الزمنيــة للبرنامــج ،ومــن تلــك
الفعاليــات :جلســات إرشــادية الختيــار المســار
المهنــي المالئــم ،ودورات تدريبيــة مختلفــة
لتعزيــز مهــارات المتدربيــن ،ولقــاءات منوعــة لبنــاء
شــبكة العالقــات.
وتســتهدف األكاديميــة تدريــب  3500متــدرب
فــي الشــركات العالميــة مــن مكانهــم فــي
كافــة أنحــاء المملكــة ،وقــد حصــل البرنامــج حتــى
اآلن علــى نســبة رضــا  % 91مــن المتدربيــن.

175

قائد ًا وقائدة

تم تخريجهم لقيادة التحول الرقمي
في القطاع الخاص
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مستفيد من برامج األكاديمية
السعودية الرقمية

تنظيم 32
معسكر تدريبي
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04

دعم المهارات النسائية
أ .اكتساب مهارات

تطوير القدرات
الرقمية (تتمة)
رابع ًا :تمكين المرأة

تولــي الــوزارة أهميــة بالغــة لتمكيــن المــرأة فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات مــن خــال تأهيــل الكــوادر منهــن فــي مجــال التحول
الرقمــي وتحفيــز مشــاركتهن فــي ســوق العمــل بشــكل فاعــل.
ويعتبــر تمكيــن المــرأة مــن ركائــز اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
وتنمــي
المعلومــات والتــي تهــدف لبنــاء منظومــة رقميــة تحتضــن
ّ
وتســتقطب العقــول والمهــارات النســائية الداعمــة لعمليــة التحــول
الرقمــي وزيــادة اســتدامة فــرص العمــل النوعيــة للمــرأة فــي وظائــف
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
ويعمــل برنامــج تمكيــن المــرأة فــي الــوزارة علــى تفعيــل دور المــرأة مــن
خــال  5مســارات هــي :رفــع الوعــي ،والمهــارات الرقميــة ،واالبتــكار
وريــادة األعمــال ،والتمكيــن فــي المناصــب القياديــة فــي القطــاع،
وزيــادة الكــوادر النســائية فــي القطــاع مــن خــال البرامــج والمبــادرات
الخاصــة بالتوظيــف.
وقــد أطلقــت الــوزارة خــال العــام النســخة الثالثــة مــن ملتقــى تمكيــن
المــرأة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،بهــدف بنــاء
وتنمــي وتســتقطب العقــول والمهــارات
منظومــة رقميــة تحتضــن
ّ

للمــرأة ،بمــا ُيســهم فــي رفــع اإلنتاجيــة الوطنيــة ،وتنميــة المحتــوى
المحلــي التقنــي ،وبنــاء قطــاع تقنــي بمســتوى تنافســي عالمــي
يحقــق االســتدامة االقتصاديــة.
شــكل الملتقــى الــذي بلــغ عــدد المســتفيدين منه  10آالف مســتفيدة
منصــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القطــاع وتوجيــه القدرات النســائية
المختصــة لالنضمــام لقطـــاع االتـصـــاالت واستـعـــراض أفضـــل التجـــارب
والـخبـــرات مــن خــال الجلســات الحواريــة وورش العمــل وتقديــم
االستشــارات.

تحقيقــ ًا لرؤيــة  2030التــي تهــدف إلــى تمكيــن
المــرأة فــي ســوق العمــل فــي قطــاع التقنيــة ،وتعزيــز
مشــاركتها فــي القطــاع أقامــت الــوزارة العديــد
مــن الفعاليــات الســتعراض التجــارب والخبــرات التــي
تســاعدها فــي اكتســاب المهــارات التقنيــة ،ومنهــا
ملتقــى تمكيــن المــرأة الثالــث فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،الــذي أقيــم بالتزامــن مــع اليــوم
العالمــي للمــرأة ،حيــث تخللــه  9ورش عمــل و3
جلســات حواريــة بحضــور  40مرشــد ًا ،واســتفاد منــه
أكثــر مــن  10,000ألــف مســتفيد.

أقامت الوزارة معسكر ُا لتمكين الفتيات في المرحلة
الثانوية وتدريبهن على بناء نماذج أولية لمواقع
إلكترونية ضخمة

ب .ملتقى سنوي

طــورت الــوزارة المهــارات الرقميــة للباحثــات عــن عمــل،
والموظفــات علــى رأس العمــل مــن خــال تدريبهــن
فــي عــدة مجــاالت مــن التقنيــة الحديثــة والتقليديــة
والناشــئة فــي مختلــف مناطــق المملكــة لتأهيلهــن
لمتطلبــات ســوق العمــل الحاليــة والمســتقبلية،
وذلــك مــن خــال إقامــة ملتقــى ســنوي اســتفاد منــه
أكثــر مــن  19,892ســيدة خــال العــام.

ت .تجمع عالمي

نظمــت الــوزارة ملتقــى المــرأة فــي علــم البيانــات
 ،WiDS 2021بالشــراكة مــع الفعاليــة العالميــة
مــن جامعــة ســتانفورد األميركيــة ،حيــث يعــد فرصــة
لالســتماع إلــى أحــدث األبحــاث والتطبيقــات المتعلقــة
بعلــوم البيانــات فــي مجموعــة واســعة مــن المجــاالت.
و KSA WiDSهــو حــدث محلــي ينظمــه مجتمــع
بيانيــون التابــع لمنصــة بيــان بالتنســيق مــع ســفراء
 WiDSحــول المملكــة ،بمشــاركة علمــاء البيانــات فــي
األوســاط األكاديميــة والحكوميــة والصناعــة باإلضافة
إلــى الطــاب والباحثيــن الذيــن يعرضــون أعمالهــم فــي
مجــال علــم البيانــات وتحليــل البيانــات الضخمــة.

الداعمــة لعمليــة التحــول الرقمــي ،وزيــادة فــرص العمــل النوعيــة
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تذليل العقبات أمام شركات التقنية
حرصــ ًا مــن الــوزارة علــى جعــل المملكــة ســوق ًا

تعزيز المحتوى المحلي
وتنمية سوق التقنيات

جاذبــة لالســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،وتوطيــن التقنيــات الناشــئة ،عملــت
جاهــدة علــى تذليــل العقبــات أمــام الشــركات
الســعودية الرياديــة فــي مجــال التقنيــة وصناديــق
اســتثمار رأس المــال الجــريء؛ كــي تواصــل عملهــا
فــي المملكــة ،وتوســع مــن نشــاطها؛ وذلــك
بإجرائهــا دراســة مفصلــة عــن أهــم المعوقــات التــي
قــد تقــف أمامهــا ،والتــي مــن الممكــن أن تلحــق
الضــرر بســير أعمالهــا ويحــد مــن قدرتهــا علــى البقــاء
فــي الســوق.

عملــت الــوزارة علــى دعــم الشــركات التقنيــة وتذليــل العقبــات أمــام
أعمالهــا وتوســع نشــاطها فــي المملكــة ،مــع تكثيــف جهــود جــذب

ومــن أجــل إجــراء تلــك الدراســة علــى أســس علميــة

المســتثمرين المحلييــن والدولييــن لالســتثمار فــي القطــاع التقنــي

ســليمة ،تعاونــت الــوزارة مــع أكثــر مــن  11جهــة
حكوميــة ،و 40ممثـ ًـا مــن القطــاع الخــاص ،وعقدت

الواعــد عبــر تقديــم العديــد مــن المحفــزات لتوطيــن التقنيــة ورفــع نســبة
مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

العديــد مــن االجتماعــات وورش العمــل مــع كافــة
الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص

وتقــدم الــوزارة كل ســبل الدعــم للقطــاع الخــاص ،ال ســيما الشــركات

وأهــل الخبــرة فــي هــذا المجــال ،وأســفر ذلــك
عــن تحديــد أهــم الفجــوات التــي قــد تكــون ســبب ًا

الخدمــات والحوافــز ،ممــا يمكنهــا مــن نمــو وتطــور أعمالهــا ،إلــى جانــب

فــي تجنــب هــذه الشــركات الناشــئة والصناديــق

الصغيــرة والمتوســطة والناشــئة ورواد األعمــال مــن خــال توفيــر

االســتثمارية لســوق المملكــة.

ربــط الجهــات العاملــة فــي المجــال التقنــي مــع بعضهــا البعــض لدفــع
عجلــة االبتــكار والمســاهمة فــي تحويــل المملكــة إلــى مركــز تقنــي

وبعــد تحليــل األطــر التنظيميــة واألدوات التشــريعية

منافــس علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي.

والممارســات القائمــة ،توصلــت الدراســة إلــى وجــود
تحديــات نظاميــة وتشــريعية متعلقــة بالشــركات،

ومــن المبــادرات التــي قدمتهــا الــوزارة لدعم توطيــن التقنيــة واالبتكار،

كمــا اعتمــدت الــوزارة المخطــط اإلســتراتيجي التفعيلــي للتقنيــات

إلــى جانــب المعامــات الضريبيــة ،والتمويــل

تخفيــض تعرفــة اســتهالك الكهربــاء فــي نشــاط الحوســبة الســحابية

الناشــئة للمســاعدة فــي دراســة وتحليــل أفضــل التجــارب الدوليــة،

والخدمــات المصرفيــة للبنــوك ،وجــودة الحيــاة.

بنســبة  %40ممــا يســهم فــي نمــو قطــاع تقنيــة المعلومــات ،ورفع

إلــى جانــب إطــاق البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات NTDP

نســبة المحتــوى المحلــي لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى

بميزانيــة بلغــت  2.5مليــار ريــال ،ممــا يســاهم فــي دعــم وتمكيــن رواد

أكثــر مــن .%28

األعمــال التقنييــن ،والشــركات التقنيــة ،والشــركات الملياريــة المحتملة،

كمــا طــورت الــوزارة نمــوذج عمــل لتحفيــز تقنيــات الطباعــة ثالثيــة

ونتيجــة لجهــود الــوزارة فــي تمكيــن قطــاع تقنيــة المعلومــات وصــل

األبعــاد ،وتطويــر  11نمــوذج عمــل رقمــي للتقنيــات التقليديــة لمســاعدة

حجــم االســتثمار اإلجمالــي فــي قطــاع التقنيــة فــي عــام  2021إلــى

المؤسســات والحكومــة والشــركات الناشــئة ورواد األعمــال فــي حــل

 9مليــارات ريــال ،وعــدد صفقــات الشــركات الناشــئة إلــى  139صفقــة
مرتفعــ ًا بنســبة  % 54مقارنــة بعــام .2020

المشــاكل الحاليــة التــي تعرقــل ســير العمــل ،وتلبــي كذلــك االحتياجــات

ومــن أجــل إيجــاد حلــول لتلــك التحديــات؛ تباحثــت
الــوزارة مــع الجهــات ذات العالقــة للوقــوف
علــى الجهــود القائمــة ودورهــا فــي تذليــل
هــذه المعوقــات واقتــراح حلــول قصيــرة وبعيــدة
المــدى محــددة بإطــار زمنــي ،وتوصلــوا إلــى
توصيــات ستســهم فــي مواصلــة تلــك الشــركات
والصناديــق مســيرة عملهــا فــي المملكــة.

تطوير استراتيجية تبني التقنية
تســاهم الــوزارة فــي تعزيــز اإلنتاجيــة وجــودة
الحيــاة فــي المملكــة مــن خــال تعزيــز االبتــكار
والتطويــر فــي التقنيــات الناشــئة ،ووضــع
السياســات واللوائــح لتعزيزهــا ،وتمكينهــا؛
لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030ومواكبــة
المتطلبــات الوطنيــة والتطــورات العالميــة.
ورغبــة مــن الــوزارة فــي دعــم التقنيــات الناشــئة،
وضعــت المخطــط اإلســتراتيجي التفعيلــي
للتقنيــات الناشــئة ،والــذي يتضمــن :دراســة
وتحليــل أفضــل التجــارب الدوليــة المشــابهة،
وفهــم الوضــع الحالــي ،وكذلــك الوضــع المقتــرح
ً
للتقنيــات الناشــئة والتقليديــة تشــمل
تحليــا
للفجــوات والفــرص ومجــاالت وتقنيــات التركيــز
والمعاييــر ،والمخطــط اإلســتراتيجي والحوكمــة
ونمــوذج العمــل ،ونمــوذج االســتدامة وتحديــث
اإلســتراتيجية ،وحوكمــة وتفعيــل لجنــة الخبــراء
والشــركاء اإلســتراتيجيين.
وانتهــت الــوزارة مــن تطويــر حــاالت اســتخدام
التقنيــات وآليــة تفعيلهــا ،باإلضافــة إلــى االنتهــاء
مــن خارطــة طريــق تبنــي التقنيــات ،ووضعــت
المقتــرح لتبنــي التقنيــات ذات األولويــة للقطاعــات
ً
تحليــا للفجــوات والفــرص
المســتهدفة تشــمل
ومجــاالت التركيــز والممكنــات ،وآليــة التنفيــذ

والمبــادرات وحوكمتهــا.
ولالســـتفادة مـــن تلـــك اإلســـتراتيجية فـــي
اســـتخدام التقنيـــة؛ ســـتوجه اإلســـتراتيجية 18
مب ــادرة مؤث ــرة و 20حال ــة اس ــتخدام و  11توصي ــة
فـــي القطاعـــات الرئيســـة.

وصول نسبـــة المحتوى المحلي في
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
إلى %28.8

إدراك ًا مــن الــوزارة بــأن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،يعــدّ قطاعـ ًا واعــد ًا وممكنـ ًا أساســي ًا
للتنميــة المســتدامة ،ويتمتــع بفــرص واعــدة
لرفــع نســب المحتــوى المحلــي ،تواصــل الــوزارة
نهجهــا الــذي يتماشــى مــع رؤيــة  2030فــي
زيــادة المحتــوى المحلــي فــي القطــاع.
وأثمــرت جهــود الــوزارة عــن بلــوغ نســبة
المحتــوى المحلــي فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات إلــى  %28.8عــام 2021
مقارنــة بـــ  %26فــي عــام  ،2020حيــث بلغــت
نســبة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع التقنيــة
 ،%24.2فــي حيــن بلغــت فــي قطــاع االتصــاالت
 ،%34.5ووصــل عــدد الشــركات المدعــوة
مــن القطــاع إلــى 119شــركة ،فيمــا بلــغ عــدد
الشــركات المشــاركة فــي القطــاع  64شــركة.

المســتقبلية.
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اإلنجازات
عملــت الــوزارة علــى تطويــر  11نمــوذج عمــل رقمي
للتقنيــات التقليديــة الســتخدامها فــي حــل
المشــاكل الحاليــة التــي تعرقــل العمــل ،وتلبــي
االحتياجــات المســتقبلية فــي طبيعــة العمــل.

خفض تعرفة الكهرباء لشركات
الحوسبة السحابية %40

ُ
َ
التنظيميــة
واألطــ َر
اللوائــح
بعــد اعتمــاد الــوزارة
َ
الخدمــات الســحابية التــي ُتعتبــر
لمقدمــي
ِ
ً
الــذكاء
التقنيــة الجديــدة بمــا فيهــا
للحلــول
ركيــزة
ِ
ِ
ُ
والواقــع
االصطناعــي ،وبلوكتشــين ،والتشــفير،
ُ
ُ
ُ
واألجهــزة التقنيــة،
والخدمــات الالســلكية،
المعــزز،
وجــدت أن تلــك األنشــطة تتطلــب اســتخدام ًا نوعيــ ًا
ـة الكهربائيــة ،بمــا يشــكل تكلفـ ً
ـة تقــع علــى
للطاقـ ِ
الشــركات وبالتالــي علــى المســتهلك ،لــذا
كاهــل
ِ
ِ
تــم تخفيــض تعرفــة اســتهالك الكهربــاء فــي
نشــاط الحوســبة الســحابية بواقــع  %40بعــد
صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء.
وتهــدف تلــك الخطــوة إلــى دعــم نمــو قطــاع تقنيــة
المعلومــات ،حيــث تعمــل الحوســبة الســحابية علــى
رفــع معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإيجــاد
بيئــة خصبــة جاذبــة لالســتثمارات لمــا تتميــز بــه
مــن انخفــاض فــي تكاليــف التشــغيل ومســتوى
الحمايــة العالــي للمعلومــات وســهولة الوصــول.
وستســتفيد الشــركات العاملــة فــي هــذا القطــاع
ُ
إيصــال
بطلــب
والشــركات الجديــدة التــي تتقــدم
ِ
ِ
نهايــة  2023مــن خفــض
التيــارِ الكهربائــي قبــل
ِ
تعرفــة الكهربــاء.

ترشيد االنبعاثات الكربونية

تــدرك الــوزارة أن هنــاك ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بيــن تطــور
التقنيــة وتخفيــض نســبة االنبعاثــات الكربونيــة،
فكلمــا زاد اســتخدام التقنيــة فــي المجــاالت
المختلفــة انخفضــت نســبة اســتخدام الطاقــة ،لــذا
تعمــل الــوزارة علــى االبتــكار فــي التقنيــات الناشــئة
لتمكيــن كل القطاعــات والصناعــات الحيويــة فــي
المملكــة ،بمــا يتماشــى مــع أهــداف االســتدامة.
وقــد أجــرت الــوزارة بحثــا لتطويــر نمــوذج عمــل
ترشــيد االنبعاثــات الكربونيــة مــن خــال منصــة CO2
 Emission Trading Scheme Platformلتداول
حصــص االنبعاثــات الكربونيــة المســموحة لقطاعــات
وجهـــــات مختلفــة.
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تبني التقنية في  14جهة

دفع تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد

تواكــب الــوزارة تطــورات التقنيــات المبتكــرة ،التــي
تلبــي متطلبــات الحيــاة بتكلفــة منخفضــة ،ومنهــا
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،إحــدى تقنيــات التصنيــع،
األســرع واألوفــر واألســهل فــي االســتعمال
مــن التكنولوجيــات األخــرى للتصنيــع ،لــذا طــورت
الــوزارة نمــوذج عمــل لتحفيــز تقنيــات طباعــة
ثالثيــة االبعــاد؛ لتنميــة ســوق الطباعــة ثالثيــة
األبعــاد وذلــك عبــر عقدهــا ورش عمــل مــع
مقدمــي الخدمــة ،ومطــوري المنصــات ،وشــركات
التصميــم والهندســة العكســية ،لفهــم الوضــع
الحالــي وتطويــر نمــوذج عمــل يخــدم القطــاع.

تطوير التقنيات التقليدية

ضمــن ســعي الــوزارة في مســاعدة المؤسســات
والحكومــة والشــركات الناشــئة ورواد األعمــال
فــي تطويــر أعمالهــم الرقميــة؛ لزيــادة أرباحهــم،

تأخــذ الــوزارة علــى عاتقها نشــر تبنــي التقنية في
جميــع القطاعــات الحكوميــة والخاصــة؛ لزيــادة
كفاءتهــا فــي تقديــم خدماتهــا ،مــع الحفــاظ
علــى أعلــى معاييــر الجــودة مــن خــال اســتخدام
أنمــاط غيــر تقليديــة وتوظيــف للتقنيــات الحديثــة
الناشــئة ،مثــل الــذكاء االصطناعــي وإنترنــت
األشــياء والحوســبة الســحابية وتطبيقــات الواقــع
االفتراضــي وغيرهــا مــن الخطــوات التــي تعــد
نقلــة نوعيــة تدعــم األداء الحكومــي والخــاص.
واســتهدفت الــوزارة خــال العــام تســريع تبنــي
التقنيــة لــدى  92شــركة ،وعملــت مــع  26منهــا،
وأســفرت جهودهــا عــن تبنــي  14جهــة للتقنيــة،
 4منهــا تبنــت التقنيــات الناشــئة ،فيمــا تبنــت الـــ 10
األخــرى التقنيــات التقليديــة.

رفــع  12فرصــة علــى منصــة (اســتثمر
فــي الســعودية)

تعــي الــوزارة أن المملكــة أصبحــت أكبــر ســوق
تقنيــة ورقميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ،لــذا تحــرص خــال مشــاركاتها
فــي الملتقيــات المحليــة والدوليــة علــى
اســتعراض الفــرص االســتثمارية الواعــدة فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،لجــذب
المســتثمرين المحلييــن والعالميــن.
ورغبــة مــن الــوزارة فــي زيــادة مســاهمة قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،قامــت بتطويــر واعتمــاد 4
فــرص اســتثمارية خــال هــذا العــام ليصبــح عــدد
الفــرص علــى منصــة (اســتثمر في الســعودية) 12
فرصــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومات.

اســتجابة ســريعة لطلبــات الســوق مــن خــال
التفاعــل مــع العمــاء ،شــاركت الــوزارة فــي
ورشــة عمــل «التســويق الزراعــي والتطبيقــات
اإللكترونيــة» التــي نظمتهــا وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة ،ومشــاركة وزارة التجــارة ،ومنشــئات،
وصنــدوق التنميــة الزراعــي ،بهــدف إبــراز دور
التقنيــة فــي التســويق للمنتجــات الزراعيــة عبــر
التطبيقــات اإللكترونيــة ،والمســاعدة فــي
توصيــل المنتــج إلــى العمــاء بســرعة وجــودة
وإتقــان ،وزيــادة حجــم ســوق تقنيــة المعلومــات
ورفــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي،
وتحســين الخدمــات المقدمــة للمجتمــع.

وثيقة المستثمر

تقــدر الــوزارة الميــزات التنافســية التــي تحظــى بهــا
المملكــة كمنصــة رقميــة ولوجســتية ومحــور لربــط
القــارات ،إضافــة إلــى الممكنــات فــي مجــال البحــث
والتطويــر واالبتــكار واقتصــاد الفضــاء ،حيــث تعــد
البيئــة االســتثمارية فيهــا منصــة مثاليــة للوصــول
إلــى أســواق الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
وفــي خطــوة منهــا لتحفيــز البيئــة االســتثمارية
فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وجــذب
مســتثمرين محلييــن ودولييــن ،طرحــت الــوزارة
«وثيقــة المســتثمر» ( ،)Investor Pitchلحشــد
اهتمــام المســتثمرين العالمييــن لالســتثمار فــي
المملكــة التــي تتمتــع ببنيــة تحتيــة رقميــة متينــة،
وتعــد ســوق ًا واعــدة فــي هــذا المجــال علــى
مســتوى منطقــة الشــرق األوســط.
وتوفــر الوثيقــة للمســتثمر إلقــاء نظــرة عامــة علــى
الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي الســعودي،
ومــدى نمــو قطــاع تقنيــة المعلومــات وأبــرز الفــرص،
باإلضافــة إلــى ســبل الدعــم المقــدم للمســتثمر
وطريقــة التواصــل مــع فريــق االســتثمار.

 2.4مليــار دوالر حجــم االســتثمار فــي
التقنيــة

تؤســس الــوزارة بنيــة رقميــة قويــة ومتطــورة،
للمســاهمة فــي بنــاء اقتصــاد رقمــي مزدهــر،
وتســريع التحــول الرقمــي ،تماشــي ًا مــع رؤيــة
.2 0 3 0
ً
واتســاقا مــع اســتراتيجيتها لتســريع نمــو
القطــاع ،ورفــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي مــن خــال زيــادة حجــم االســتثمارات
التقنيــة ،بلــغ حجــم االســتثمار فــي التقنيــة خــال
عــام  2021نحــو  2.4مليــار دوالر ،بزيــادة تقــدر بـــ
 900مليــون دوالر عــن عــام  2020الــذي بلــغ
فيــه حجــم االســتثمار  1.5مليــار دوالر .وتجــاوز
عــدد الشــركات المســتثمرة فــي قطــاع التقنيــة
بالمملكــة  50شــركة ،تقــارب اســتثمارات إحداهــا
المليــار دوالر ،فيمــا تتــوزع االســتثمارات األخــرى
علــى بقيــة الشــركات.

ب .مستقبل المركبات الذكية

حلول لتحديات القطاع الخاص

حرصــا مــن الــوزارة علــى مســاعدة القطــاع الخــاص
ألداء دوره فــي تنميــة المملكــة مــن خــال
االســتثمار فــي قطــاع التقنيــة ،رصــدت الــوزارة 29
تحــد يعيــق نمــو شــركات القطــاع الخــاص التقنيــة،
تــم معالجــة  11تحــدٍ خــال هــذا العــام ،وأوجــدت
ً
حلــوال لهــا ،وذلــك لتهيئــة بيئــة داعمــة للقطــاع

الخــاص تمكنــه مــن تقديــم خدمــات عاليــة الجودة.
ومــن بيــن التحديــات التــي تــم رصدهــا :ضعــف
خدمــات مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
االفتراضيــة ،والحاجــة إلــى إطــاق منصــة لتســجيل
وتصنيــف شــركات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
وإيجــاد صنــدوق تمويلــي داعــم لشــركات التقنيــة،
ً
فضــا عــن حوكمــة
والحاجــة للبيئــات التجريبيــة،
واحتــكار المنصــات الحكوميــة ،وتســهيل إجــراءات
اســتيراد األجهــزة التقنيــة.

ورش العمل والندوات:
أ .تسويق المنتجات الزراعية
إلكتروني ًا

ضمــن مســاهمة الــوزارة فــي تأميــن خدمــات
تجاريــة إلكترونيــة لجميــع القطاعــات وتحقيــق

تســعى الــوزارة إلــى توطيــن التقنيــة الناشــئة
فــي شــتى مناحــي الحيــاة فــي المملكــة ،ال
ســيما قطــاع الســيارات الذكيــة ،التــي ستســهم
فــي تيســير حيــاة مســتخدميها وجعــل الطــرق
أكثــر أمانــ ًا.
ومــن بيــن مســاعيها فــي ذلــك المجــال حرصهــا
علــى المشــاركة فــي النــدوات والمؤتمــرات
الخاصــة بتوطيــن هــذه التقنيــة ،ومثـ ً
ـاال علــى ذلــك
مشــاركتها فــي نــدوة «مســتقبل المركبــات
ذاتيــة القيــادة فــي المملكــة» التــي نظمتهــا
جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة،
بمشــاركة الهيئــة العامــة للنقــل ،ومدينــة الملــك
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ بهــدف زيــادة حجــم
ســوق تقنيــة المعلومــات ورفــع مســاهمته فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وزيــادة حجــم الوعــي
حــول تطبيقــات وخدمــات التقنيــات الناشــئة.

ت .المحتوى المحلي

نظمــت الــوزارة ورش عمــل متعــددة ،حضوريــة
داخــل الــوزارة وافتراضيــة ،بمشــاركة  119شــركة
متخصصــة فــي البرمجيــات ،واألجهــزة ،والمعــدات،
وخدمــات تقنيــة المعلومــات ،لتوعيتهــم
بمنهجيــة قيــاس المحتــوى المحلــي ،ومــدى
مشــاركته فــي صناعــة البرمجيــات ،واألجهــزة
والمعــدات ،وخدمــات تقنيــة المعلومــات.
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البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات
()National Technology Development Program
اإلطالق

•استشــعار ًا مــن المملكــة بأهميــة التحــول
الرقمــي وتبنــي التقنيــة فــي شــتى القطاعــات
وفــي مختلــف أمــور الحيــاة ،تــم إطــاق البرنامــج
الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات (،)NTDP
خــال فعاليــة « »Launchضمــن حزمــة مــن
المبــادرات النوعيــة والبرامــج التقنيــة؛ لتســريع
وتيــرة تنميــة قطــاع تقنيــة المعلومــات
فــي المملكــة لتصبــح مركــزا عالميــا لتقنيــة
المعلومــات كونهــا مــن أكبــر  20اقتصــادا
عالميــ ًا ،تماشــيا مــع رؤيــة .2030

 10مليارات ريال و 10آالف وظيفة

•يهــدف البرنامــج لتهيئــة البيئــة الداعمــة
والممكنــة لتنميــة وتطويــر قطــاع تقنيــة
المعلومــات فــي المملكــة عبــر التنســيق
مــع الجهــات الحكوميــة لضمــان المواءمــة
والتكامــل بيــن أعمالهــا لدعــم رواد األعمــال
والشــركات التقنيــة وتحفيــز البحــث واالبتــكار
التقنــي ،وبنــاء القــدرات الرقميــة ،وجــذب
ً
فضــا عــن تعزيــز البحــث
القــدرات التقنيــة،
العلمــي فــي المملكــة لتحقيــق عوائــد بقيمة
 10مليــارات ريــال وإيجــاد  10آالف وظيفــة
بحلــول عــام 2026م.

 2.5مليار ريال ميزانية البرنامج

•تبلــغ ميزانيــة البرنامــج  2.5مليــار ريــال ،تصــب
فــي دعــم وتمكيــن رواد األعمــال التقنييــن،
والشــركات التقنيــة ،وتمكيــن الشــركات
الملياريــة المحتملــة ،إلــى جانــب تنميــة
المواهــب التقنيــة ،وتعزيــز االبتــكار والبحــث
العلمــي التقنــي .ويســتهدف البرنامــج
الشــركات التقنيــة المحليــة والعالميــة،
ومراكــز األبحــاث واالبتــكار التقنيــة ،ورواد
األعمــال التقنييــن.

المملكــة ســـوق تقنية واعدة
 2.4مليار دوالر

%28.8

%40

نسبة المحتوى المحلي
في قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

تخفيض في تعرفة
الكهرباء لشركات
الحوسبة السحابية
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حجم االستثمار في التقنية

 21فرصة استثمارية
 12فرصة معتمدة على منصة
(استثمر في السعودية)

 2.5مليار ريال

 14جهة

ميزانية البرنامج الوطني

تتبنى التقنيات التقليدية

للتنمية التقنية

والناشئة

تجاوز حجم استثمارات رأس المال الجريء ( )Venture Capitalفي  2021مجموع االستثمارات من  2018إلى .2020

 10مليارات ريال
 10آالف وظيفة
عوائد متوقعة من برنامج
التنمية
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04

نظام البريد الجديد

تطوير قطاع البريد
تــدرك الــوزارة أن قطــاع البريــد يعــد ممك ًنــا لخدمــات عديــدة ،مثــل التجــارة

وتســتهدف الــوزارة إشــراك القطــاع الخــاص فــي تقديــم خدمــات قطــاع

اإللكترونيــة والحكومــة اإللكترونيــة والخدمــات اللوجســتية التــي

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،مــن خــال تطويــر اســتراتيجية التخصيص

تســهم فــي النهــوض باالقتصــاد الوطنــي للمملكــة ،لــذا تعمــل علــى

وتحديــد المشــاريع المناســب خصخصتها.

تطويــر قطــاع الخدمــات البريديــة اللوجســتية بمــا يعــزز ويحقــق غايــات
وأهــداف رؤيــة المملكــة .2030

وشــهد تطويــر قطــاع البريــد خــال العــام نقلــة نوعيــة ،حيــث أطلقــت
الــوزارة تجربــة اســتخدام الدراجــات الكهربائيــة لخدمــات توصيــل

وتواصــل الــوزارة عمليــة تطويــر وتنميــة الخدمــات البريديــة واللوجســتية

الطلبــات ،إلــى جانــب دعــم وتمكيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة

بمــا يواكــب تطــورات القطــاع علــى المســتويين المحلــي والدولــي،

العاملــة فــي القطــاع وتحفيزهــا ،واســتقطاب شــركات عالميــة،

عبــر االســتفادة مــن التجــارب العالميــة لتلبيــة حاجــة العمــاء ومقدمــي

وإطــاق خدمــة العنــوان المختصــر.

الخدمــات ،بمــا يحقق العوائــد االقتصادية واالجتماعيــة المرجوة للمملكة.
وســلكت الــوزارة خــال عــام  2021عــدة ســبل لتطويــر قطــاع البريــد؛ مــن
أجــل رفــع مســتوى مســاهمته فــي الناتــج الوطنــي ،وتحســين تجربــة
العمــاء ،وضمــان وجــود بيئــة صحيــة ترفــع مســتوى المنافســة بيــن
الشــركات البريديــة فــي المملكــة ،ومــن تلــك الطــرق صــدور نظــام البريــد
الجديــد الــذي يشــجع ويدعــم جــذب االســتثمارات ورؤوس األمــوال
للقطــاع.
ونتيجــة للتطــورات التــي شــهدها قطــاع البريــد ،أصبحــت المملكــة عضــو ًا
ً
فاعــا فــي اتحــاد البريــد العالمــي ،إذ فــازت بعضويــة مجلســي اإلدارة
واالســتثمار فــي االتحــاد للفتــرة مــن  ،2025 – 2021إضافــة إلى شــغل
منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة عــن مجموعــة آســيا وأوقيانوســيا
للــدورة .2025 – 2022
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ســعت الــوزارة إلــى تطويــر قطــاع الخدمــات البريديــة
اللوجســتية فــي المملكــة ،مســتفيدة فــي ذلــك
مــن التجــارب العالميــة فــي تنظيــم الخدمــات
البريديــة اللوجســتية ،لتلبــي حاجــة المســتفيدين
ومقدمــي الخدمــات ،وتحقيــق العوائــد االقتصاديــة
واالجتماعيــة المرجــوة للمملكــة.
وقــد أســفرت مســاعيها عــن صــدور نظــام البريــد
الجديــد نهايــة العــام بعــد موافقــة مجلــس
الــوزراء؛ بهــدف تطويــر القطــاع بمــا يعــزز ويحقــق
غايــات وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030؛ لتمكيــن
مجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح
حكومتــه فاعلــة ،ويواكــب تطــورات القطــاع علــى
المســتويين المحلــي والدولــي إلرســاء بيئــة
خدميــة متطــورة تلبــي طموحــات المســتفيدين
فــي المملكــة.
ويهــدف النظــام إلــى تحســين تجربــة العمــاء،
وحفــظ الحقــوق ،ورفــع مســتوى مســاهمة
القطــاع البريــدي فــي الناتــج الوطنــي ،وضمــان
وجــود بيئــة صحيــة ترفــع مســتوى المنافســة بيــن
الشــركات البريديــة فــي المملكــة ،والمســاهمة
فــي نمــو التجــارة اإللكترونيــة ،وتطويــر قطــاع
الخدمــات البريديــة اللوجســتية ،فضـ ً
ـا عــن تشــجيع
األعمــال التجاريــة وجــذب االســتثمارات.
ويشــتمل النظــام علــى  37مــادة تتنــاول األحــكام
الخاصــة بالتراخيــص ،والمنافســة ،والتزامــات
وحقــوق مقدمــي الخدمــة والمســتفيدين،
وتخليــص المــواد البريديــة ،والمســؤولية والســرية،
والرقابــة والتفتيــش ،والمخالفــات والعقوبــات،
وكذلــك توضيحــا ألنــواع الخدمــات البريديــة.

مراكز في االتحاد البريدي العالمي
أ .عضويتا مجلسي اإلدارة واالستثمار

تتويجــ ًا إلنجــازات القطــاع البريــدي اللوجســتي،
الــذي يلقــى  -كغيــره مــن جميــع القطاعــات -
كل الدعــم واالهتمــام مــن القيــادة الرشــيدة –
حفظهــا اللــه -فــازت المملكــة بعضويتــي مجلســي
اإلدارة واالســتثمار فــي االتحــاد البريــدي العالمــي،
فــي مؤتمــر أبيدجــان  2021للفتــرة مــن – 2021

بلــدا مــن
 ،2025ضمــن مجلــس إدارة يضــم 41
ً
بلــدا.
أصــل 192
ً
وس ُتســهم العضويــة فــي منــح المملكــة دو ًرا
أكبــر فــي اتخــاذ القــرارات التنظيميــة والتشــريعية،
والمشــاركة فــي مشــاريع ومجموعــات عمــل
االتحــاد البريــدي العالمــي ،وحــق التصويــت فــي
اتخــاذ القــرارات ،األمــر الــذي ســيخدم توجهــات
المملكــة اإلســتراتيجية.
وتهــدف العضويــة إلــى تعزيــز دور االتحــاد
البريــدي العالمــي فــي تحفيــز التنميــة
المســتدامة للخدمــات البريديــة الشــمولية،
الفعالــة مــع البلــدان األعضــاء؛
والمشــاركة
ّ
إلنجــاح اســتراتيجيات االتحــاد البريــدي العالمــي،
والتعــاون فــي جميــع مجــاالت الخدمــات البريديــة.
كمــا تعــد عضويــة مجلــس اإلدارة ومجلــس
االســتثمار البريــدي ،فرصــة حقيقيــة لإلســهام
بشــكل إيجابــي فــي الــدور الــذي يلعبــه

االتحــاد البريــدي العالمــي فــي اتخــاذ القــرارات
الحاســمة والحيويــة ،التــي تؤثــر فــي االتجاهــات
واإلســتراتيجيات المســتقبلية لألعمــال البريديــة.

ب .منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة

واصلــت الــوزارة خــال العــام تحقيــق مكاســبها
علــى المســتوى العالمي ،إذ تــم تعيين المملكة
وألول مــرة منــذ تاريــخ انضمامهــا التحــاد البريــدي
العالمــي (1927م) فــي منصــب نائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة عــن مجموعــة آســيا وأوقيانوســيا
للفتــرة  ،2025 – 2022وتمنــح هــذه المنجــزات
المملكــة حــق التصويــت واتخــاذ القــرارات التــي مــن
شــأنها دعــم وتطويــر قطــاع البريــد.
ويؤكــد تعييــن المملكــة فــي هــذا المنصــب
أنهــا عضــو فاعــل ومؤثــر فــي االتحــاد الدولــي
للبريــد ومكانتهــا الحاضــرة والمؤثــرة اقتصاديــ ًا
وسياســي ًا علــى الســاحة الدوليــة.
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مشاركة عالمية

تأكيــد ًا علــى دور المملكــة الفاعــل علــى المســتوى
العالمــي ،فقــد شــاركت المملكــة فــي أعمــال المؤتمــر
الســابع والعشــرين لالتحــاد البريــدي العالمــي ،الــذي عقــد
فــي مدينــة أبيدجــان – ســاحل العــاج ،حيــث تــم اعتمــاد عــدد
مــن الموضوعــات اإلســتراتيجية ،أبرزهــا :وضــع اســتراتيجية
بريديــة لــكل  4أعوام ،ووضــع خطة أعمال لكل اســتراتيجية،
واعتمــاد سياســة االتحــاد فــي مجــال التعــاون مــن أجــل
التنميــة بحيــث تراعــي تبايــن المســتويات فــي إطــار العمــل
الميدانــي الشــامل لالتحــاد البريــدي العالمــي.
وناقــش المؤتمــر مــدى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى
العمليــة البريديــة ،مــع وضــع اســتراتيجيات لضمــان
اســتمرارية األعمــال وعــدم تأثرهــا وكذلــك التحديــات
التــي يواجهــا االتحــاد البريــدي العالمــي فــي تقليــص
الفجــوة بيــن البلــدان الصناعيــة والبلــدان الناميــة مــن خــال
رقمنــة القطــاع البريــدي.
كمــا ناقــش المؤتمــر خــال اجتماعاتــه وثائــق االتحــاد
البريــدي العالمــي وإســتراتيجية أبيدجــان البريديــة للفتــرة
 2025 - 2022وكذلــك خطــة المنتجــات المتكاملــة
ونظــام األجــور المتكامــل ،كمــا اســتعرض اقتراحــات
مــن مجلــس اإلدارة ومجلــس االســتثمارات البريديــة
واقتراحــات الــدول األعضــاء التــي تتعلــق بوثائــق االتحــاد
البريــدي العالمــي ومــن ذلــك ،الدســتور ،والنظــام
الداخلــي للمؤتمــرات ،والنظــام العــام ،واالتفاقيــة
البريديــة العالميــة ،واالتفــاق الخــاص بخدمــات الدفــع
البريديــة.
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خصخصة قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات

تــدرك الــوزارة أن للخصخصــة دور ًا كبيــر ًا فــي تحقيــق
التنميــة المســتدامة ،وتحســين األداء اإلداري وجــودة
الخدمــات وزيــادة اإلنتاجيــة ،وتنميــة رأس المــال
البشــري الوطنــي ،وذلــك بتطويــر وتدريــب العامليــن،
ونقــل المعــارف والتقنيــات الجديــدة لهــم ،وتحســين
مرتباتهــم ومزاياهــم الوظيفيــة ،فضـ ً
ـا عــن الرفــع مــن
مســتوى الخدمــات المقدّ مــة وزيــادة المنافســة مــن
ـزودي الخدمــة؛ وبالتالــي خفــض أســعار الخدمــات.
قِ َبــل مـ ّ
وضمــن المبــادرات والمشــاريع واألهــداف المدرجــة
فــي برنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030
تســتهدف الــوزارة إشــراك القطــاع الخــاص فــي تقديــم
خدمــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وذلــك
مــن خــال تطويــر اســتراتيجية لتحديــد المشــاريع
المناســب خصخصتهــا ،وتســريع تحــول مؤسســة البريــد
الســعودي ،واســتراتيجية خصخصــة مؤسســة البريــد
الســعودي.
وتهــدف اإلســتراتيجية إلــى خفــض التكاليــف ورفــع
كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي وتحقيــق أفضــل عائــد
منــه ،مــع رفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات وجعلهــا أكثــر
شــمولية ،وخلــق بيئــة تنافســية لبنــاء منظومــة فاعلــة
للنمــو والتطــور ،وإعــادة تركيــز جهــود الحكومــة علــى
الــدور التشــريعي والتنظيمــي المنــاط بهــا ،وإشــراك
القطــاع الخــاص واالســتفادة مــن خبراتــه.
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دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

خطــت الــوزارة خــال العــام خطــوات وثابــة فــي دعــم
االبتــكار التقنــي الــذي يســهم فــي إيجــاد مجتمــع
رقمــي متكامــل يتــم مــن خاللــه ،وتعزيــز مكانــة
المملكــة إقليميــ ًا وعالميــ ًا ،وذلــك مــن خــال تبنيهــا
العديــد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها مســاعدة
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي
القطــاع وتحفيزهــا ،للتغلــب علــى جميــع العقبــات
والتحديــات التــي تواجههــا باإلضافــة إلــى بحــث أفضــل
الحلــول ،ممــا أســفر عــن وجــود  4شــركات نوعيــة حاليـ ًا.

استقطاب شركات عالمية

تهــدف الــوزارة إلــى جعــل ســوق الخدمــات البريديــة

واللوجســتية فــي المملكــة أكثــر جاذبيــة عــن ذي
قبــل ،وذلــك مــن خــال إصــدار حزمــة مــن السياســات
والتشــريعات لإلســهام فــي جــذب الشــركات
العالميــة للســوق الســعودي ،خاصــة مــع تمتــع
المملكــة بموقــع جغرافــي متميــز وبنيــة رقميــة قويــة
وسياســات داعمــة لالســتثمار تجعــل منهــا وجهــة
وموطنــ ًا مثاليــا لكبــرى الشــركات.
وقــد نجحــت الــوزارة خــال العــام فــي اســتقطاب
 3شــركات عالميــة فــي قطــاع البريــد والخدمــات
اللوجســتية هــي ،)FEDEX,J&T, SF Express( :من

أجــل رفــع مســتوى جــودة الخدمــات فــي الســوق،
وخفــض األســعار ورفــع التنافســية ،وتقليــل تســرب
الشــحنات إلــى دول الجــوار ،والمســاهمة فــي
توطيــن سالســل اإلمــداد بإجمالــي اســتثمارات
تجــاوز  1.5مليــار ريــال خــال  10ســنوات.

نظام البريد الجديد
يواكب تطورات القطاع
محلي ًا ودولي ًا

 100دراجة كهربائية لتوصيل الطلبات

رغبــة مــن الــوزارة فــي تفعيــل نمــاذج ّ
تنقــل جديــدة
بأســعار معقولــة؛ لزيــادة الخدمــات اللوجســتية
الفعالــة مــن خــال وســائل التنقــل الخفيــف ،تبنــت
ّ
الــوزارة نمــوذج اســتخدام الدراجــات الكهربائيــة
لخدمــات توصيــل الطلبــات بإطــاق تجريبــي لـــ 100
دراجــة كهربائيــة ضمــن تطبيقــات التوصيــل؛ وتــم
االطــاع علــى نتائــج اإلطــاق التجريبي بشــكل دوري
والمواءمــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة
للتشــريع والمراقبــة والتحســين.
وستســهم تلــك الوســيلة الجديــدة فــي خفــض
انبعاثــات الكربــون ،وتخفيــف االزدحــام والتلــوث،
وتخفيــض التكاليــف وتســريع عمليــات التوصيــل.
ويتوقــع أن تحــدث خدمــة توصيــل الطلبــات بالدرجــات
الكهربائيــة تغييــر ًا جذريــ ًا فــي طريقــة تفكيــر
األســر بأنشــطة تســوق الطلبــات اليوميــة وتخفــف
ّ
والتحقــق مــن المنتجــات
مــن أعبــاء التخطيــط
واالســتعداد للتســوق قبــل فتــرة طويلــة ،كمــا
ســتوفر الوقــت وتمنحهــم فرصــة االســتمتاع بمــا
يحتاجونــه علــى الفــور.

 3مراكز قيادية
في االتحاد البريدي العالمي

استراتيجية
لتخصيص قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

دراجات كهربائية
لخدمات توصيل الطلبات

دعم وتمكين
الشركات الصغيرة والمتوسطة

استقطاب
 3شركات عالمية للقطاع

 17+مليون عميل
مسجلون في العنوان الوطني
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04

مبادرة العنوان المختصر

فــي خطــوة للتســهيل علــى قاطنــي المملكــة ،تــم تحويــل العناويــن

ونتــج عــن الخدمــة ارتفــاع إجمالــي المســجلين فــي العنــوان الوطنــي

التقليديــة الطويلــة إلــى عنــوان مختصــر ليســهل التعامــل بــه نظــ ًرا

إلــى  16مليــون عميــل مســجل ،وإشــراك أكثــر مــن  800جهــة حكوميــة

لبســاطة كتابتــه وحفظــه ،أطلقــت الــوزارة خدمــة العنــوان المختصــر

ومنصــة وطنيــة ،و 353,381جهــة مــن قطــاع األعمــال ،إلــى جانــب عنونة

المجانيــة لألفــراد والجهــات الحكوميــة وقطــاع األعمــال بمشــاركة

 7.6مليــون موقــع ،وتصحيــح أكثــر مــن  2مليــون عنــوان .وقــد ارتفــع

عــدة جهــات لوجســتية وحكوميــة وتطبيقــات التوصيــل والمتاجــر

متوســط عــدد التحديثــات للعنــوان الوطنــي إلــى .9000

اإللكترونيــة ،وذلــك لتســهيل توصيــل الوثائــق والطــرود بنــاء علــى
تســجيل الهويــة المكانيــة للمســتفيد (أربعــة أحــرف وأربعــة أرقــام)
اســتناد ًا علــى اإلحداثيــات الجغرافيــة لــه.
2020

2021

متوسط عدد التحديثات للعنوان الوطني

2800

9000

عدد الشركات المتبنية للعنوان الوطني

6

30

 20مليون

 30مليون

 50ألف

 360ألف

عدد عمليات االستعالم عن العنوان الوطني
(قطاع التوصيل)

عدد عمليات االستعالم عن العنوان الوطني
(قطاع التجارة اإللكترونية والخدمات اللوجستية)
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تأصيل وبناء معرفة واضحة لمفردات ومبادئ وأساسيات
التخطيط اإلستراتيجي

التميز المؤسسي
أو ً
ال :كفاءة التخطيط ومتابعة التنفيذ

الرقميــة ،والمرتبــة الثانيــة فــي األمــن الســيبراني للشــركات والمرتبــة التاســعة

وتتلخــص أهــداف تجربــة الــوزارة في الدمــج والمواءمة

خطــى متســارعة نحــو تحقيــق ُمســتهدفات رؤيــة ،2030
تخطــو الــوزارة
ً

فــي تطبيــق وتطويــر التقنيــة فــي مؤشــر التنافســية العالميــة.

اإلســتراتيجية بيــن منهجيــة األهــداف والمنجــزات

ولــم تصــل الــوزارة إلــى مــا وصلــت إليــه خــال العــام ،إال بعــد تطبيقهــا منهجيــة

الرئيســة ،فــي أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة ،وتعزيــز مكانــة المملكــة كمحــور للتقنيــة

األهــداف والنتائــج اإلســتراتيجية ( ،)OKRsوهــي منهجيــة لقيــاس األداء،

رائــدة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

واألعمــال الرقميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

تســاعد فــي تعريــف األولويــات اإلســتراتيجية وتجزئــة اإلســتراتيجية وطريقــة

الســاعية إلــى توســيع مســاهمة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي

تنفيذهــا إلــى جزئيــن رئيســين همــا األهــداف والنتائــج الرئيســة.
التحــول الرقمــي فــي المملكــة ،كونــه أحــد الركائــز
وتدعــم الــوزارة مســيرة
ّ
األساســية لتحقيــق الرؤيــة ،ويســهم فــي االرتقــاء بمكانــة المملكــة؛ لتكــون
بيــن مصــاف الــدول المتطــورة رقمي ـ ًا ،وجعلهــا مرك ـ ًزا عالم ًيــا للتقنيــة.
وتعمــل الــوزارة بوتيــرة متســارعة ،بالشــراكة مــع القطاعيــن العــام

 ،OKRsوذلــك مــن خــال تطبيقهــا منهجيــة إدارة
وســاعدت المنهجيــة ،التــي أنشــأها آنــدي غــروف فــي بدايــة الســبعينيات،

التغييــر ودعــم مســؤوليها ،الذيــن يعــدان عامليــن

الــوزارة فــي تحديــد أهدافهــا ودعــم رؤيتهــا ومعرفــة طريقــة قيــاس النتائــج

أساســيين فــي نجــاح تطبيــق المنهجيــة ،باإلضافــة

ومقــدار التطــور الفعلــي فــي أدائهــا ،ممــا ســاعدها فــي ســيرها علــى

إلــى تعزيــز الجانــب المعرفــي من خــال دورات تخصصية

المســار الصحيــح واالســتمرار فــي تشــجيع االبتــكار.

فــي مجــال األهــداف والنتائــج الرئيســة والتعــاون مــع

والخــاص ،إليجــاد حلــول رقم ّيــة للتحديــات التــي تواجههــا تلــك القطاعــات ،عبــر
المســاهمة فــي بنــاء أو تحديــث أو مراجعــة اإلســتراتيجيات الخاصــة بقطــاع

وقــد مهــدت الــوزارة البيئــة لتطبيــق لمنهجيــة الـــ

بيــت خبــرة مختــص قبــل البــدء فــي التطبيــق.

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لديهــا؛ مــن أجــل مواصلــة بنــاء بنيــة رقميــة
متقدمــةُ ،تضاهــي األفضــل علــى مســتوى العالــم ،وتســهم فــي تقديــم

كمــا ســاهمت المنهجيــة فــي تعزيــز مشــاركة منســوبيها فــي وضــع األهداف
وجعلهــم جــزء ًا ال يتجــزأ منهــا ،بمــا يتماشــى مــع رؤيتهــا واســتراتيجيتها

وكذلــك مــن عوامــل نجــاح الــوزارة فــي تطبيــق هــذه

وأولوياتهــا ،وتوجيههــم التوجيــه الصحيــح ،إلــى جانــب زيــادة وعــي مســؤولي

المنهجيــة ،تجربتهــا علــى قطــاع واحــد أو إدارة

خدمــات تقنيــة ذات جــودة عاليــة ،بمــا يضمــن جاهزيــة أكثــر للمســتقبل الــذي

الــوزارة بمجريــات األمــور ،واتخــاذ كافــة اإلجــراءات مــن أجــل زيــادة معــدل اإلنتاجيــة،

تنشــده رؤيــة  2030الطموحــة.

والتقــدم بثبــات نحــو فهــم وتحقيــق أهــداف وأولويــات المرحلــة الراهنــة ،وذلــك

واحــدة قبــل تعميمهــا علــى المنظومــة كاملــة،
ُ
مســتقبال ،خصوصــ ًا
ممــا ســهل تالفــي التحديــات

وتســتثمر الــوزارة فــي المبــادرات التــي ســتحول المملكــة إلــى مركــز عالمــي

فــي ظــل العمــل بــروح الفريــق الواحــد ،والعمــل بمســؤولية وشــفافية ،ممــا
ّ
مكــن كل فــرد مــن أداء الــدور المنــاط بــه ،واتخــاذ القــرارات األكثــر فعاليــة فــي

وأن النمــوذج قــد يكــون قصــة نجــاح يحتــذى بــه ،إلــى
جانــب إشــراك الجميــع فــي عمليــة تعريــف األهــداف

والرقميــة ،وأكبــر ســوق رقمــي وتقنــي فــي المنطقــة ،وتمتلــك أعلــى تركيــز
مــن المواهــب وســوق رأس مــال اســتثماري جــريء هــو األســرع نمــو ًا فــي

تحديــد األهــداف.

والنتائــج الرئيســة فــي جميــع المراحــل ،ممــا شــجع

المنطقــة فــي ســوق المحتــوى الرقمــي.

ولــم يقتصــر عمــل الــوزارة علــى اعتمادهــا منهجيــة الـــ OKRsفقــط بــل دمجــت

ربطهــا األهــداف والنتائــج الرئيســة بــإدارة األداء

بينهــا وبيــن منهجيــة األداء المتــوازن ،التــي تعــد واحــدة مــن أقــوى منهجيــات

للموظفيــن ،ممــا ســاعد فــي تحفيــز الجميــع علــى

التخطيــط وإدارة اإلســتراتيجية فــي الوقــت الراهــن ،والتــي تهــدف إلــى تأصيــل

االبتــكار وتقديــم أفضــل مــا لديهــم ،مــع الحــرص

وبنــاء معرفــة واضحــة لمفــردات ومبــادئ وأساســيات التخطيــط اإلســتراتيجي،

علــى تطويــر المتطلبــات للنظــام اإللكترونــي بشــكل

باإلضافــة إلــى إكســاب منســوبي الــوزارة كافــة المهــارات الالزمــة ،لتطبيــق

متكامــل وتطويــر كفــاءات داخليــة فــي عمليــة

كافــة مراحــل عمليــة التخطيــط اإلســتراتيجي ،ووضــع أهدافهــم بنــاء علــى

التغيــرات والتحســينات علــى النظــام.

جديــد للتقنيــة ،كــون المملكــة األكبــر واألعلــى واألســرع فــي المجــاالت التقنيــة

ومــن النتائــج التــي حققتهــا خطــط الــوزارة ،بلــوغ نســبة مســاهمة قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد مــن الناتــج المحلــي حاليـ ًا  ،%5.5وتبــوء
عــددا مــن المراكــز األولــى عالميــ َا ،ومنهــا حصولهــا علــى المركــز
المملكــة
ً

األول عالميــا فــي متوســط ســرعة الجيــل الخامــس بأكثــر مــن  12ألف بــرج للجيل
الخامــس ،وكذلــك المركــز األول بيــن دول مجموعــة العشــرين فــي التنافســية
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ً
الموظفيــن وعــزز ثقتهــم بالتغييــر،
فضــا عــن عــدم

مســؤولياتهم األساســية والمخرجــات المتوقعــة منهــم.
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وخــال رحلتهــا فــي إدارة األداء اإلســتراتيجي
عقــدت الــوزارة ورش عمــل للتعريــف بـــ الـــ OKR
علــى مســتوى المنظومــة وقيــادات الــوزارة
ووكاالتهــا ،بالتزامــن مــع بــدء العمــل علــى منصــة
األهــداف والنتائــج الرئيســة ،وربــط النتائــج الرئيســة
بالمشــاريع والمبــادرات ،مــع العمــل علــى تعريــف
األهــداف والنتائــج الرئيســة لعــام  ،2022كمــا
ً
دليــا استرشــادي ًا لمســاعدة الموظفيــن
أنشــأت
علــى صياغــة األهــداف والنتائــج الرئيســة.

تنفيذ مبادرات الرؤية

لمســاعدة المملكــة فــي ترســيخ ريادتهــا
اإلقليميــة والعالميــة فــي مختلــف القطاعــات
التقنيــة ،تحــرص الــوزارة علــى تنفيــذ مبــادرات
منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات التابعــة
لبرامــج الرؤيــة والتحقــق مــن التــزام كافــة الجهــات
بتســليم كافــة المعالــم والمخرجــات وفــق
الجــدول الزمنــي المخطــط لــه؛ ممــا ســاهم فــي
رفــع مســتوى أداء الــوزارة للمبــادرات مــع برامــج
رؤيــة المملكــة 2030م بنســبة تجــاوزت .%90
كمــا ســاهمت اإلدارة العامــة للمبــادرات فــي
الــوزارة فــي تحقيــق نســبة صــرف تعــادل %102
لســيولة العــام  2021م ،وقبــول تمويــل 9
مبــادرات جديــدة ضمــن ثالثــة برامــج تنفيذيــة لرؤيــة
المملكــة 2030م.

المواءمــة مــع اســتراتيجيات جهــات
خارجيــة
ً
اســتكماال لــدور الــوزارة فــي قيــادة التحــول
الرقمــي فــي المملكــة ،أحــد الركائــز األساســية
لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030تواصــل الــوزارة
جهودهــا فــي دعــم الــوزارات لتطويــر خدماتهــا
تقنيــ ًا ،للوصــول إلــى مجتمــع رقمــي ،والتحــول
إلــى الحكومــة الرقميــة بشــكل كامــل فــي
.2030
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ومـــن بيـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة
المساهمـــــة فـــي بنــــــــاء وتحديـــث ومراجعــــــة
اإلســـتراتيجيات الخاصـــة بقطـــاع االتصـــاالت
وتقنيـــة المعلومـــات لـــدى عـــدة جهـــات ومنهـــا:

وزارة الصناعة والثروة المعدنية:

شــاركت الــوزارة فــي تحديــث اإلســتراتيجية
الوطنيــة للصناعــة ،فيمــا يخــص قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.

هيئة تنمية الصادرات السعودية:

عملــت الــوزارة علــى مواءمــة مســتهدفاتها مــع
مســتهدفات الهيئــة.

وزارة اإلعالم:

عملــت الــوزارة علــى مواءمــة مســتهدفاتها
مــع وزارة االعــام ،وذلــك مــن خــال تنظيــم ورش
عمــل مشــتركة معهــا.

وزارة االستثمار:

شــاركت الــوزارة فــي تطويــر اســتراتيجية
االســتثمار لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
فــي األنشــطة والتعريفــات والمســتهدفات.

هيئة الحكومة الرقمية:

ســاهمت الــوزارة فــي مواءمــة اســتراتيجية
الهيئــة مــع برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن ،وبرنامــج
تنميــة القــدرات البشــرية ،وبرنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.
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تطبيق منهجية الـ OKR

لقــد أحــدث تطبيــق الــوزارة لمنهجيــة الـــ OKR
تغييــر ًا ملحوظ ـ ًا فــي أداء وتطــور طبيعــة العمــل
داخــل منظومــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،حيــث أصبــح هنــاك تقييم ـ ًا مســتمر ًا
للوضــع الراهــن ومراجعــة لألولويــات علــى خــاف
مــا كان يحــدث ســابق ًا ،إذ كان القيــاس يتــم كل
ربــع ســنة لبعــض مؤشــرات األداء والبعــض األخــر
بشــكل ســنوي.
كمــا ســاهم تطبيــق المنهجيــة فــي إيجــاد
مواءمــة أكبــر لجهــود الجهــات تحــت ظــل أولويــات
المنظومــة ،وذلــك لــم يكــن موجــود ًا مــن قبــل،
إذ لــم توجــد توقعــات للمنجــزات مــن جهــات
المنظومــة بشــكل دوري.
وبعــد أن كان هنــاك تداخــل فــي المهــام بيــن
الجهــات داخــل المنظومــة وعــدم وضــوح األدوار
بشــكل تــام ،أصبحــت هنــاك رؤيــة شــمولية
تســاهم فــي تســهيل الحصــول علــى الدعــم
والتمكيــن مــن إدارة اإلســتراتيجية وكذلــك قيــادة
المنظومــة.
ومــن نتائــج تطبيــق الــوزارة للمنهجيــة أيضــ ًا،
ارتفــاع مســتوى المســؤولية ونضــج جلســات
مناقشــة األداء داخــل المنظومــة ،وارتفــاع
مرونــة المنظومــة فــي مواجهــة التغيــرات
والتأثيــرات الخارجيــة وبشــكل أســرع مــن نظرائنــا
فــي القطــاع العــام ،وذلــك عكــس مــا كان
موجــود ًا مــن قبــل ،فلــم يكــن هنــاك وضــوح
لرؤيــة إدارة اإلســتراتيجية ألعمــال وإنجــازات
بعــض الجهــات داخــل المنظومــة ،والتركيــز كان
ينصــب علــى المخرجــات بعــد االنتهــاء منهــا فقــط
وعــدم قيــاس أثرهــا علــى المــدى القصيــر.

اجتماعات دورية

وتأكيــد ًا علــى االلتــزام بتنفيــذ المبــادرات التقنيــة
وفقــ ًا لبرامــج الرؤيــة ،تعقــد الــوزارة اجتماعــات

دوريــة مــع الجهــات المنفــذة للمبــادرات لمتابعــة
حالــة أداء المبــادرة ،وخطــة تنفيذهــا بحســب خارطــة
الطريــق المســتلمة لــكل مبــادرة ،إلــى جانــب مراجعــة
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الكراســات للتحقــق مــن ارتباطهــا بنطــاق عمــل
المبــادرات.
كمــا تقــوم الــوزارة بمعالجــة بعــض العجــوزات فــي
تكاليــف المبــادرات ودعــم الجهــات إلضافــة بعــض
المشــاريع بمــا يخــدم مســتهدفات المبــادرة ،وعقد
اجتماعــات ربعيــة مــع أصحــاب المعالــي ومــاك
المبــادرات؛ لعــرض أداء المبــادرات وطلــب الدعــم عنــد
الحاجــة ،باإلضافــة إلــى عقــد اجتماعــات أســبوعية

 9مبادرات

التمويــل المالــي للمبــادرات المحدثــة ،وذلــك بالعمــل

تم قبول تمويلها ضمن
ثالثة برامج تنفيذية للرؤية

مــع البرامــج يتــم مــن خاللهــا مراجعــة حــاالت
المبــادرات وطلــب الدعــم منهــم ،فضـ ً
ـا عــن اعتمــاد
مــع الجهــة المنفــذة بالمنظومــة الســتيفاء كافــة
المتطلبــات قبــل رفعهــا لمكتــب البرنامــج.

تقارير أسبوعية
ســاعدت المنهجيــة جهــات المنظومــة علــى تحديــث
 32نتيجــة رئيســة أســبوعي ًا ،يتــم عــرض أدائهــا فــي
االجتمــاع األســبوعي للقيادييــن ،وفــق نمــوذج
للقيــاس.

منصة لألهداف والنتائج
ســاهمت المنهجيــة الــوزارة فــي تفعيــل منصــة
األهــداف والنتائــج الرئيســة ،حيــث عقــدت أكثــر مــن 12
ورشــة عمــل تعريفيــة علــى المنصــة ،وبــدء القيــاس

دليل استرشادي
لمساعدة الموظفين على
صياغة األهداف والنتائج
الرئيسة

وجمــع البيانــات مــن خاللهــا.
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اإلنجازات

التقرير السنوي 2021

04

إصدار تقرير استشرافي عن 10
تقنيات ناشئة مختارة

التميز المؤسسي (تتمة)

ثاني ًا :استشراف التقنية

تدعــم الــوزارة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بقاعــدة بيانــات

متطــورة ،تعمــل علــى تحديثهــا بصفــة دوريــة؛ من أجــل تمكيــن القيادات
ّ
وصنــاع القــرار مــن اتخــاذ قــرارات مدعومــة بالمعرفــة والبيانــات تجــاه
ّ
المنفــذة.
األعمــال ذات األهميــة ،وقيــاس أثــر األعمــال

وتــزود الــوزارة منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمســتجدات
ّ
المتوقــع حدوثهــا نتيجــة لتلــك
القطــاع ،واآلثــار االقتصاديــة
المســتجدات ،كمــا تقــدم لهــا التوصيــات التــي تســاعدها فــي
اتخــاذ القــرارات ،وذلــك مــن خــال إجــراء البحــوث والدراســات التقنيــة
واالقتصاديــة المتعمقــة فــي مختلــف القطاعــات ،وعــدد مــن
الدراســات لتحليــل التوجهــات المســتقبلية للتقنيــات الحديثــة
والناشــئة لتقديــم التنبــؤات المتوقعــة بتلــك التقنيــات.
وأطلقــت الــوزارة خــال العــام مســابقة بحثيــة فــي  5مجــاالت تقنيــة
واقتصاديــة؛ لتنميــة القــدرات الرقميــة وبــث روح المنافســة ،وتعزيــز
ثقافــة البحــث والتطويــر ،وذلــك فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة،
إضافــة إلــى إصــدار تقريــر استشــرافي عــن عشــر تقنيــات ناشــئة ،لرفــع
مســتوى الوعــي بهــا ،وتحديــد أبــرز التحديــات والتوجهــات المســتقبلية
المتوقعــة لهــا.
كمــا أصــدرت الــوزارة أيضــ ًا تقريــر ًا عــن تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وذلــك ضمــن جهودهــا
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الســاعية لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي القطــاع ،إلــى جانــب إصــدار
 12نشــرة قطاعيــة فصليــة ،لمســاعدة صنــاع القــرار علــى متابعــة
ً
فضــا عــن اســتحداث جلســات حواريــة يشــارك فيهــا
التطــورات،
العمــوم والمهتمــون بالقطــاع.

تقــدر الــوزارة أهميــة الجلســات الحواريــة وتأثيرهــا
علــى المتحاوريــن أنفســهم ،باإلضافــة إلــى مــا
ينتــج عنهــا مــن قــرارات وأفــكار متعلقــة بموضــوع
الحــوار ذاتــه ،تســاعد علــى توســيع األفــق،
وإدراك الحقائــق بالنســبة لألطــراف المتحــاورة ،لــذا
اســتحدثت الــوزارة جلســات حواريــة شــهرية تحــت
مســمى «»TFC Talks؛ بهــدف نشــر المعرفــة
ّ
المتعلقــة
ورفــع الوعــي بمختلــف المواضيــع
بالقطــاع التقنــي ،بحيــث يطــرح موضــوع فــي كل
جلســة لمناقشــته مــع خبــراء ومختصيــن فــي
الموضــوع المختــار ،مــع إتاحــة الفرصــة للعمــوم
والمهتميــن لحضــور تلــك الجلســات التــي
اســتهدفت موضوعــات مختلفــة مثــل :الخصوصية
مــا بعــد الجائحــة ،والتقنيــة فــي الرياضــة،
والمحتــوى التعليمــي علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،والســياحة االفتراضيــة.

تعتمــد الــوزارة فــي وضــع خططهــا علــى أســس
علميــة مدروســة ،مدعومــة بدراســات مســتقبلية
تستشــرف التغيــرات المتوقــع حدوثهــا بنــاء علــى
معطيــات الحاضــر ،واضعــة نصــب عينيهــا أهميــة مــا
يســتجد فــي قطــاع التقنيــة ،ال ســيما التقنيــات
الناشــئة ،مــن أجــل التكيّــف معهــا فــي أعمالهــا
الحاليــة والمســتقبلية ،ورفــع الوعــي بهــا وتحفيــز
ّ
تبنيهــا.

وقــد أصــدرت الــوزارة خــال العــام تقريــر ًا استشــرافي َا
عــن عشــر تقنيــات ناشــئة تحــت عنــوان «مــاذا نــرى
باألفــق»؛ لمتابعــة المســتجدات والتكيّــف معهــا
فــي أعمالهــا الحاليــة والمســتقبلية ،ورفــع
مســتوى الوعــي بهــا ،وتحديــد أبــرز التحديــات
والتوجهــات المســتقبلية المتوقعــة لهــا وتقديــم
التوصيــات حيالهــا بمــا يخــدم التنميــة الوطنيــة
وتطويــر قطاعــات تقنيــة محليــة رائــدة.
وتضمنــت التقنيــات الناشــئة التــي تطــرق إليهــا
التقريــر :الواقــع الممتــد ،والتوأمــة الرقميــة،
وتقنيــات البيانــات ،وتقنيــات تعزيــز الخصوصيــة،
وتقنيــات الســجالت الموزعــة ،واالتصــاالت
المســتقبلية ،والتقنيــات الحيويــة ،والتصنيــع
الكــم.
المتطــورة ،وتقنيــات
التجميعــي ،والمــواد
ّ
ّ

إصــدار تقريــر عــن مشــاركة المــرأة فــي
القطــاع

تمثــل مســألة تمكيــن المــرأة فــي الريــادة التقنيــة
واحــدة مــن التوجهــات اإلســتراتيجية التــي حرصــت
ً
انطالقــا مــن يقينهــا
الــوزارة علــى االلتــزام بهــا،
باإلمكانــات الهائلــة التــي تمتلكهــا المــرأة
وقدرتهــا علــى صنــع الفــارق فــي بيئــة العمــل بمــا
يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة  ،2030ويتضــح ذلــك
فــي دعمهــا مــن أجــل تنميــة القــدرات والمهــارات
والمعــارف الرقميــة لــدى الفتيــات ،لضمــان
االســتمرار فــي تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات
فــي هــذا القطــاع الحيــوي والمهــم.
وضمــن الجهــود الســاعية لتعزيــز مشــاركة المــرأة
فــي القطــاع ،وحرص ًا من الوزارة على تســليط الضوء

المؤشرات االقتصادية والمخاطر

علــى أبــرز الجهــود المبذولــة والتعريــف بالفــرص
والتحديــات التــي تواجــه هــذه الجهــود ،أصــدرت
الــوزارة تقريــر ًا بعنــوان «تعزيــز مشــاركة المــرأة
فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات»،
تطرقــت فيــه إلــى المفاهيــم األساســية وأهــم
المؤشــرات الرئيســة ،واألســباب األكثــر شــيوع ًا
لتدنــي مشــاركة المــرأة فــي القطــاع ،والجهــود
المبذولــة حاليــ ًا لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
وأوصــى التقريــر بإعــداد برامــج تدريبيــة مرحليــة
فعالــة ،واســتحداث إجــازة
لصنــع قيــادات ّ
مترابطــة ُ
أبــوة للرجــل ،وتقديــم المزيــد مــن التدريــب علــى
مهــارات التواصــل ،وتخصيــص حصــص نســائية فــي
مختلــف المناصــب فــي القطــاع.
كمــا تطــرق ملتقــى تمكيــن المــرأة الــذي عقدتــه
الــوزارة ،إلــى الجهــود الســاعية إلــى تمكيــن
المــرأة فــي القطــاع مــن ناحيــة إزالــة العقبــات
ومســاعدتها فــي خلــق التــوازن بيــن الحيــاة
والعمــل ،ورفــع نســبة مشــاركتها ،وإطــاق برامــج
تمكينيــة شــاملة للمــرأة العاملــة.

تـــدرك الـــوزارة مـــدى أهميـــة تأثيـــر المؤشـــرات
االقتصاديـــــــة فـــي تطويـــر األعمــــــال وجـــــذب
االس ــتثمارات ،خاص ــة أنه ــا تس ــهم ف ــي تقيي ــم
األداء االقتصـــادي للـــدول ،وتلعـــب دور ًا مؤثـــر ًا
فـــي تطبيـــق سياســـات إصالحيـــة لتحســـين
تنافســـية االقتصـــاد علـــى مســـتويات عـــدة،
وتمتلـــك القـــدرة علـــى إحـــداث تغييـــرات تـــؤدي
إلـــى تحســـين االســـتثمار وبيئـــة األعمـــال ،ومـــن
ثـــم تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة.
وســعي َا مــن الوزارة إلــى تعزيز مســاهمة القطاع
فــي ازدهــار اقتصــاد المملكــة ،وحرصــ ًا علــى
متابعــة التقــدّ م فــي هــذا الجانــب تعمــل الــوزارة
علــى إعــداد تقريــر ربعــي يســلط الضــوء علــى
التطــورات فــي اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد
العالمــي والمخاطــر المحتملــة ،مــع التركيــز علــى
المســتجدات فــي القطــاع.
ويحتــوي التقريــر علــى مجموعــة مــن البيانــات
والمعلومــات التفصيليــة فــي هــذا الجانــب ،كمــا
يتضمــن التقريــر مقترحــات وتوصيــات للقيــادات
ّ
وصنــاع القــرار فــي منظومــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات.
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اإلنجازات

التقارير التحليلية

تعلــم الــوزارة جيــد ًا أهميــة إعــداد تقاريــر عــن
المخاطــر المحليــة والعالميــة فــي القطــاع ودورهــا
فــي وصــف التغييــرات التــي يتوقــع حدوثهــا،
ومســاهمتها فــي وضــع اســتراتيجيات للتخفيــف
مــن المخاطــر المســتقبلية ،بنــاء علــى تقييــم
الوضــع الراهــن المبنــي علــى دراســات اســتقصائية،
تســاعد فــي زيــادة الوعــي بضــرورة اســتباق
الفــرص والمخاطــر الناجمــة عــن التقنيــات الحديثــة
ـورات ،والتك ّيــف مــع تلــك
ومــا يســتجد بهــا مــن تطـ ّ
المســتجدات بمــا يحقــق االســتفادة مــن الفــرص
ّ
وتجنــب المخاطــر
التــي تتيحهــا التقنيــات الحديثــة
الناجمــة عنهــا.
واتســاق ًا مــع ذلــك ،أعــدت الــوزارة «تقريــر مرصــد
التقنيــات الحديثــة» ،لرصــد ومتابعــة التقنيــات
الحديثــة ،وتحليــل اآلثــار التقنيــة واالقتصاديــة
ّ
المتوقعــة منهــا ،ومــدى ارتبــاط تلــك اآلثــار
برؤيــة المملكــة  2030والبرامــج واإلســتراتيجيات
المرتبطــة بهــا ،وتقديــم التوصيــات الالزمــة بمــا
يعــزز مــن تنافســية المملكــة.
وتصــدر الــوزارة تقاريــر شــهرية ونصــف ســنوية،
تتطــرق مــن خاللهــا إلــى التقنيــات الحديثــة فــي
مجــاالت مختلفــة ،كالقطــاع الطبــي ،والنقــل البــري،
والنقــل الجــوي ،واألمــن الســيبراني ،وغيرهــا مــن
المجــاالت.

النشرات اإلحصائية

تقديــر ًا مــن الــوزارة للــدور الكبيــر لإلحصــاء فــي توفيــر
البيانــات المتكاملــة والشــاملة عــن كافــة معالــم
القطــاع والوصــول إلــى االســتنتاجات ،حرصــت
الــوزارة علــى بنــاء قاعــدة بيانــات لقطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،تعمــل علــى تحديثهــا بشــكل
دوري بــكل مــا يســتجد من بيانــات ،للمســاهمة في
إنجــاح جهــود وأعمــال الــوزارة وجهــات المنظومــة
فــي تنظيــم وتطويــر القطــاع ،حيــث إن البيانــات
هــي األداة الرئيســة فــي تحديــد جوانــب العمــل ذات
ّ
المنفــذة.
األهميــة ،وقيــاس أثــر األعمــال
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أصــدر مركــز استشــراف التقنيــة  24نشــرة فــي
عــام  ،2021لمســاعدة صنــاع القــرار فــي متابعــة
التطــورات ودعمهــم فــي اتخــاذ القــرار.
وقــد تطرقــت النشــرات إلــى موضوعــات مختلفــة
مثـــل :قطـــاع البريـــد ،والحكومـــة الرقميـــة،
واالشـــتراكات ،ورأس المـــال البشـــري ،باإلضافـــة
إل ــى نش ــرة إحصائي ــة ش ــاملة كاف ــة البيان ــات ذات
العالقـــة.

التقارير األسبوعية لمستجدات
القطاع

تســاعد التقاريــر األســبوعية الــوزارة فــي تقديــم
صــورة واضحــة عــن مســتجدات القطــاع ومــا تــم
فيــه ،وتوضــح الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل تطويــر
َ
فضــا
األداء ،ومــدى تحقيــق الهــدف منهــا،
عــن تقييــم الوســائل واألســاليب المســتخدمة
والتعــرف علــى الســلبيات وااليجابيــات ونقــاط
القــوة والضعــف واالســتفادة منهــا فــي
المســتقبل.
وحرصــ ًا مــن الــوزارة علــى تمكيــن موظفيهــا
مــن مواكبــة جميــع مســتجدات القطــاع بمــا
يســاعدهم علــى أداء أعمالهــم بمــا يتوافــق
ابتــداء
مــع هــذه المســتجدات ،قامــت الــوزارة
ً
مــن الربــع الثانــي لعــام 2021م بإعــداد وإصــدار
تتضمــن نظــرة علــى مــا يســتجد
تقاريــر أســبوعية
ّ
فــي القطــاع مــن أحــداث وأخبــار ،حيــث يتــم التطرّق
مــن خــال هــذه التقاريــر إلــى أبــرز المؤشــرات
االقتصاديــة للقطــاع ،وآخــر األخبــار المحليــة
واإلقليميــة والعالميــة فــي القطــاع ،باإلضافــة
إلــى تحليــل ألبــرز المواضيــع التــي تســتجد فــي
القطــاع.

تنظيم المسابقة البحثية
األولى لمركز استشراف
التقنية

تعظيمـ َا منهــا لــدور البحــث العلمــي فــي التوصــل
للحقائــق التــي تســتند علــى أدلــة واضحــة
واســتنتاجات وبراهيــن واقعيــة ،أطلقــت الــوزارة

مســابقة مركــز استشــراف التقنيــة البحثيــة؛
لدراســة وتســليط الضــوء علــى األبحــاث الجديــدة
فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة واالقتصاديــة؛
لتحفيــز البحــث فــي مواضيــع التقنيــات الحديثــة
وآثارهــا االقتصاديــة بمــا يســاهم فــي دعــم
متخــذي القــرار وتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
وتهــدف المســابقة إلــى تنميــة القــدرات الرقمية،
إضافـ ً
ـة إلــى تعزيــز ثقافــة البحــث والتطويــر وإذكاء
روح المنافســة لديهــا ،وذلــك فــي مختلــف
المجــاالت التقنيــة ،وحــددت خمســة مجــاالت بحثية
للمســابقة هــي :االقتصــاد الرقمــي ،والتقنيــة
والنمــو الشــامل ،والتقنيــات المســتقبلية،
والتقنيــة واالقتصــاد ،وســوق العمــل الحــر.

خدمات استشارية

تثــق الــوزارة بــأن الخدمــات االستشــارية تســهم
فــي إيجــاد حلــول للتحديــات والمشــكالت التــي
تواجــه قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
ُ
ً
ً
وطرقــا إلحــداث تغييــر
ســبال للتطويــر،
وتقــدِ م
إيجابــي بمنهجيــة العمــل ،إلــى جانــب طرحهــا
أفــكار ًا جديــدة إلنعــاش العمليــة اإلنتاجيــة،
وســيناريوهات محتملــة للتحديــات المســتقبلية،
وكيــف يمكــن التعامــل معهــا.

وتحقيقـ ًا لدورهــا كداعــم لقيــادات المنظومة من
خــال تقديــم الخبــرة والمشــورة فــي موضوعــات
القطــاع ،تقــدم الــوزارة العديــد مــن الخدمــات
االستشــارية االقتصاديــة والتقنيــة وتحليــل
البيانــات فــي مجــاالت القطــاع المختلفــة ،وذلــك
ـون
مــن قبــل فريــق مركــز استشــراف التقنيــة المكـ ّ
مــن مجموعــة مــن المتخصصيــن االقتصادييــن
والتقنييــن واإلحصائييــن ذوي الخبــرة فــي القطــاع
ومجاالتــه المختلفــة.

تقرير مرصد التقنيات الحديثة

ســعي ًا مــن الــوزارة لتطويــر كافــة التقنيــات
والوســائل التقليديــة؛ لتصبــح ذات جــودة عاليــة
ومواكبــة لتطــورات العصــر الحديثــة ،عملــت الــوزارة،
وبالتعــاون مــع مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم
والتقنيــة والهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني علــى
إعــداد «تقريــر مرصــد التقنيــات الحديثــة» ،الســتباق
الفــرص والمخاطــر الناجمــة عــن التقنيــات الحديثــة
تطــورات ،والتكيّــف مــع تلــك
ومــا يســتجد بهــا مــن
ّ
المســتجدات بمــا يحقــق االســتفادة مــن الفــرص
ّ
وتجنــب المخاطــر
التــي تتيحهــا التقنيــات الحديثــة
الناجمــة عنهــا.
ويهتــم التقريــر برصــد ومتابعــة التقنيــات الحديثــة،
ّ
المتوقعــة
وتحليــل اآلثــار التقنيــة واالقتصاديــة
منهــا ،ومــدى ارتبــاط تلــك اآلثــار برؤيــة المملكــة
 2030والبرامــج واإلســتراتيجيات المرتبطــة بهــا،
وتقديــم التوصيــات الالزمــة بمــا يعــزز مــن تنافســية
المملكــة.
وتصــدر الــوزارة تقاريــر شــهرية ونصــف ســنوية ،يتــم
مــن خاللهــا التطــرّق إلــى التقنيــات الحديثــة فــي
مجــاالت مختلفــة ،كالقطــاع الطبــي ،والنقــل البــري،
والنقــل الجــوي ،واألمــن الســيبراني.

استشراف مستقبل التقنية

تقرير استشرافي

تقارير تحليلية

 190استشارة

 10تقنيات ناشئة

اقتصادية دورية

تقنية واقتصادية

مسابقة بحثية

تقارير أسبوعية

 24نشرة

في  5مجاالت تقنية

عن مستجدات القطاع

قطاعية ربعية

واقتصادية

وقــد بلــغ عــدد االستشــارات التــي قدمتها الــوزارة
 190استشــارة ،شــملت إعــداد تقاريــر وعــروض
وجمــع بيانــات تحليليــة وتقديــم الــرأي والمشــورة
للقيــادات ومتخــذي القــرار فــي القطــاع.
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ثالث ُا :األمن السيبراني

تــدرك الــوزارة جيــد ًا أن تعزيــز وتنظيــم األمــن الســيبراني يزيــد مــن الثقــة فــي

ســامة وصمــود البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
وحمايــة المصلحــة العامــة ومصالــح المســتخدمين ،لــذا تتخــذ كافــة
ً
وفقــا
اإلجــراءات للمحافظــة علــى ســرية االتصــاالت وأمــن المعلومــات،
ألعلــى معاييــر الجــودة واألمــان.
وتضــع الــوزارة مــن ضمــن أهدافهــا اإلســتراتيجية رفــع مســتوى األمــن
الســيبراني فــي القطــاع ،ال ســيما مع زيــادة اعتمــاد المملكة علــى التقنية
فــي تعامالتهــا الماليــة ،والتجاريــة ،والصناعيــة ،والصحيــة ،والتعليميــة،
وغيرهــا.
وعلــى الصعيــد الداخلــي للــوزارة ،تــم خــال العــام تنظيــم العديــد
مــن الفعاليــات لرفــع مســتوى وعــي منســوبيها باألمــن الســيبراني،
إلــى جانــب حصــول الــوزارة علــى االعتمــاد الدولــي لشــهادة األيــزو
( )ISO27001وتشــغيل مركــز عمليــات األمــن الســيبرانية بالــوزارة علــى
مــدار الســاعة؛ لســرعة االســتجابة للحــوادث الســيبرانية وحمايــة أمــان
األصــول داخــل الــوزارة.
وحرص ـ ًا علــى التأكــد مــن ســامة أصــول الــوزارة التقنيــة مــن االختــراق ،يتــم
إجــراء اختبــارات اختــراق وتقييــم الثغــرات دوريـ ًا لجميــع األصول داخل الشــبكة
وللمواقــع والتطبيقــات قبــل وبعــد اإلطــاق بشــكل دوري.
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لتعزيــز حمايــة وأمــن شــبكات الــوزارة ضــد الهجمــات
الســيبرانية ،تــم تشــغيل مركــز عمليــات األمــن
الســيبرانية داخــل الــوزارة علــى مــدار الســاعة؛
لمراقبــة الشــبكات والمواقــع ،واالســتجابة للحــوادث
الســيبرانية وحمايــة أمــان األصــول داخــل الــوزارة.
ويطبّــق المركــز مجموعــة مــن أفضــل الممارســات
والمبــادئ التوجيهيــة للتصــدي للتهديــدات
األمنيــة ،ومعالجــة نقــاط الضعــف لحمايــة البنيــة
التحتيــة للمعلومــات المتداولــة للــوزارة ،كمــا ّ
يوفــر
الدعــم لجميــع األنظمــة التشــغيلية والتطبيقــات
والخدمــات التــي تديرهــا الــوزارة.
وبلــغ عــدد االســتجابات للحــوادث األمنيــة خــال الربــع
الرابــع  276اســتجابة ،مقارنــة بـــ  108اســتجابات
خــال نفــس الفتــرة مــن عــام  ،2020ممــا يعكــس
التحســن فــي إدارة العمليــات الســيبرانية.

اختبارات االختراق وتقييم الثغرات

مــع تزايــد الهجمــات الســيبرانية التــي شــهدها
العالــم مؤخــر ًا ،حرصــت الــوزارة علــى تعزيــز األمــن
الســيبراني لجميــع أصولهــا التقنيــة ،مــن أي
هجمــات ضــارة؛ قــد تــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة ،وذلــك
مــن خــال وضــع خطــط اســتباقية للتعافــي مــن
الكــوارث وتجهيــز خطــط دفاعيــة وتقويــة أنظمتهــا
وشــبكاتها؛ لتكــون علــى أهبــة االســتعداد للتصدي
للهجمــات الســيبرانية ،ومــن بيــن تلــك الخطــط
إجراؤهــا اختبــارات االختــراق ،حيــث أجــرت الــوزارة
خــال العــام اختبــارات اختــراق وتقييــم الثغــرات
لجميــع أصولهــا التقنيــة داخــل الشــبكة وللمواقــع
والتطبيقــات قبــل وبعــد اإلطــاق بشــكل دوري،
ومــن ثــم أصــدرت تقاريــر دوريــة لكشــف الثغــرات
ونقــاط الضعــف ،وبلــغ عــدد تقاريــر اختبــارات االختــراق
وتقييــم الثغــرات  122اختبــار ًا وتقريــر ًا ،مقارنــة بـــ 30
فقــط فــي عــام .2020

رفع الوعي السيبراني

لقــد أصبــح الوعــي باألمــن الســيبراني فــي الوقــت
الحالــي ذا أهميــة قصــوى أكثــر مــن قبــل ومــن أي
وقــت مضــى ،خاصــة مــع ازديــاد حجــم الهجمــات
الســيبرانية عالمي ـ ًا ،ممــا جعــل الــوزارة تتخــذ كافــة
اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة ،كونهــا المســؤول

األول عــن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
واستشــعارا منهــا بتلــك المســؤولية ،تعمــل
الــوزارة علــى تعزيــز جهــود المملكــة فــي رفــع
مســتوى الوعــي باألمــن الســيبراني ،حيــث
اتخــذت خــال العــام عــدة خطــوات بهــدف توعيــة
منســوبيها ،وذلــك بتنظيمهــا  9ورش عمــل،
ونشــر  3مقاطــع فيديــو و 9رســائل توعويــة
علــى البوابــة الداخليــة ،والشاشــات الموجــودة
فــي الــوزارة ،وشاشــات التوقــف لألجهزة ،ونشــر
السياســات واإلجــراءات المعتمــدة ،باإلضافــة
إلــى إطالقهــا ثــاث حمــات تصيّديــة عبــر البريــد
اإللكترونــي ،ممــا نتــج عنــه بلــوغ نســبة الوعــي
لــدى منســوبي الــوزارة إلــى قرابــة .%90

العمل على نيل شهادة األيزو

رغبــة مــن الــوزارة فــي التعــرف علــى مكامــن
القــوة والضعــف فــي مســتوى أدائهــا وتقييمــه
وآليــة تحســينه ،عملــت مــن أجــل الحصــول علــى
شــهادة األيــزو؛ للتأكيــد علــى أنهــا تحقــق
أهدافهــا علــى أســس علميــة ســليمة ،ممــا
يكســبها ثقــة المســتفيدين مــن خدماتهــا
ورضاهــم عنهــا.
وقــد حصلــت الــوزارة خــال العــام علــى االعتمــاد
الدولــي لشــهادة األيــزو (،)ISO27001
نتيجــة التزامهــا بمتطلبــات وضوابــط االعتمــاد،
وبالحصــول عليهــا يضمــن امتثــال الــوزارة إلطــار
األيــزو الــذي يســتند علــى أفضــل المعاييــر
والممارســات الدوليــة ويســاهم فــي توفيــر
وممكِ نــة ســيبراني ًا.
بيئــة موثوقــة آمنــة ُ

واق من الهجمات
درع
ٍ
اإللكترونية

 %90نسبة الوعي
باألمن السيبراني لدى
منسوبي الوزارة

 122اختبار ًا وتقرير ًا
لالختراق وتقييم الثغرات

نسب استثنائية في االلتزام
بضوابط األمن السيبراني

حققــت الــوزارة قفــزة فــي االلتــزام بالضوابــط
والمعاييــر الوطنيــة لألمــن الســيبراني ويأتــي
ذلــك تأكيــد ًا مــن الــوزارة علــى تعزيــز األمــن
ً
وحمايــة للمصالــح
الســيبراني فــي المملكــة
الحيويــة للجهــات المســتفيدة مــن خدماتهــا،
والمحافظــة علــى أمــن البنيــة التحتيــة الرقميــة.
كمــا تلتــزم الــوزارة بالضوابــط واألطــر واإلرشــادات
التــي أصدرتهــا هيئــة األمــن الســيبراني لتوفيــر
بيئــة آمنــة لعمليــات البيانــات والعمليــات الرقميــة.

 276استجابة
للحوادث السيبرانية خالل
 3أشهر
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التميز المؤسسي (تتمة)

تســخر الــوزارة أحــدث التقنيــات والحلــول الرقميــة
لتوفــر لمنســوبيها تجربــة عالميــة المســتوى
ترتكــز فــي جوهرهــا علــى االبتــكار باعتبــاره أساس ـ ًا
لمنظومــات العمــل والممارســات الحكوميــة ،بحيــث
ويســر
يمكنهــم إنجــاز مــا يحتاجونــه بــكل سالســة ُ
مــن خــال قنــوات رقميــة ســهلة االســتخدام ،وذلــك
عبــر إطالقهــا العديــد مــن الخدمــات اإللكترونيــة مثــل:

خدمات

رابع ًا :بيئة عمل محفزة على التميّ ز

تعــي الــوزارة جيــد ًا بــأن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات يعــد أحــد
أهــم القطاعــات الداعمــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030لــذا تحــرص
كل الحــرص علــى دعــم وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة البشــرية ،مــن أجــل بناء
جيــل مبــدع يملــك المهــارات التــي تؤهلــه لتغطيــة االحتيــاج المعرفــي
الرقمــي وتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل.
وتســعى الــوزارة لتوفيــر بيئــة عمــل جاذبــة لمنســوبيها ،وتقــدم لهــم
الضروريــة عبــر إداراتهــا المختلفــة ،ليصبحــوا حجــر أســاس
خدمــات الدعــم
ّ
فــي مســيرة التحــول الرقمــي ،التــي تشــهدها المملكــة فــي جميــع
القطاعــات.
وتبنــت الــوزارة خــال العــام العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي
تســهم فــي تهيئــة منســوبيها ،وإعدادهــم إعــداد ًا يتناســب مــع
أهدافهــا واســتراتيجيتها ،ســواء مــن ناحيــة تزويدهــم بالمعرفــة أو
تســهيل أداء عملهــم أو تجهيــز بيئــة عمــل محفــزة علــى التميــز مــن
خــال تطويــر البنيــة التحتيــة لمقــرات العمــل التابعــة لهــا.
وتعاونــت الــوزارة مــع عــدد مــن الجهــات للمســاهمة فــي تأهيــل
وتدريــب منســوبيها ،وتوفيــر بيئــة عمــل ذكيــة تســاعدهم علــى اإلبــداع
والمشــاركة بفاعليــة ،تماشــي ًا مــع توجيهــات وتطلعــات قيــادة المملكــة.
وحققــت الــوزارة نســب ًا تجــاوزت  ،%82فــي االرتبــاط الوظيفــي ،وركــزت
علــى تطويــر القيــادات الحاليــة ،وبنــاء الصــف الثانــي مــن القيــادات عبــر
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الشــراكة مــع كبــرى الجهــات التعليميــة والتدريبيــة الرائــدة فــي مجــال
بنــاء وتنميــة القــدرات البشــرية وصناعــة القيــادات المجتمعيــة الناجحــة.
وضمــن خطواتهــا لترشــيد االســتهالك والحفــاظ علــى البيئــة ،تــم
العمــل علــى مشــاريع برمجــة األنظمــة وربطهــا بنظــام التحكــم فــي
المبانــي وتغييــر نــوع اإلنــارة إلــى نــوع موفــر للطاقــة ( )LEDوعمــل
جدولــة لتشــغيل وإطفــاء وحــدات التكييــف خــارج أوقــات العمــل
الرســمي وربــط اإلنــارة بحساســات الحركــة.

إطــاق نظــام مشــاركة الملفــات علــى الســحابة
الخاصــة بالــوزارة ،والــذي يتيــح للموظفيــن مشــاركة
وتبــادل الملفــات بــأي حجــم ،ومــن أي مــكان وأي
عــال مــن الســرية.
جهــاز وبمســتوى
ٍ
تفعيــل نظــام مســتودع البيانــات؛ لتنظيــم وإعــادة
هيكلــة البيانــات وآليــة اســتخراجها مــن األنظمــة
المركزيــة ،وعــرض التقاريــر ولوحــات األعمــال لكافــة
قطاعــات الــوزارة ومتخــذي القــرار ،حيــث تــم تفعيــل
أكثــر مــن  50لوحــة معلومــات.
االســتمرار فــي أتمتــة اإلجــراءات والخدمــات بزيــادة
إجــراء موثقــ ًا ومؤتمتــ ًا ،وإضافــة  17خدمــة
20
ً
إلكترونيــة جديــدة.

مبادرات

وفــي إطــار تبنــي الــوزارة التقنيــات الناشــئة والتحــول
إلــى بيئــة عمــل ذكيــة ،عملــت الــوزارة علــى حزمــة
مــن المبــادرات ومنهــا:
المســاعد االفتراضــي لتقديــم الخدمــات
اإللكترونيــة آليــ ًا ،وتفعيــل الهويــة الرقميــة إلدارة
ـزوار
الحضــور واالنصــراف وبطاقــات األعمــال ،وإدارة الـ ّ
عبــر تطبيــق الجــوال.
ولتحســين تجربــة الموظــف الجديــد والضيــوف،
تعمــل الــوزارة علــى مبــادرة مــن خــال تطبيــق تقنيــة
الواقــع االفتراضــي الســتعراض المــواد التعريفيــة
ومنجــزات الــوزارة بطريقــة ابتكاريــة.
إطــاق مبدئــي وتجريبــي لتطبيــق تقنيــة RPA
«التشــغيل الروبوتــي للعمليــات» ألتمتــة عمليتيــن.
لتحقيــق التكامــل التقنــي وتبــادل البيانــات مــع عــدد
مــن الجهــات الحكوميــة والجهــات الخدميــة ،أكملــت
الــوزارة الربــط التقنــي مــع التأمينــات االجتماعيــة؛

لتوفيــر بيانــات التوظيــف لمنســوبي قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المســتفيدين
مــن مبــادرات الــوزارة الرقميــة ،وكذلــك الربــط مــع
منصــة ايفــاء للمخالفــات فــي مركــز المعلومــات
الوطنــي باإلضافــة إلــى الربــط مــع هيئــة اإلحصــاء
وديــوان المظالــم.

17

خدمة إلكترونية جديدة

50+

وتعتبــر المنصــة أحــد ممكنــات التحــول الرقمــي
فــي الــوزارة مــن خــال أتمتــة اإلجــراءات ،وتوحيــد
تجربــة المســتخدم ،والربــط اإللكترونــي بيــن
األنظمــة ،وتوفيــر التقاريــر واإلحصــاءات الالزمــة
لــكل الخدمــات المقدمــة مــن خاللهــا.
وتتوفــر المنصــة علــى األجهــزة المكتبيــة
والمحمولــة الذكيــة ،كمــا تتوفــر النســخة
التنفيذيــة ألصحــاب المعالــي ومتخــذي القــرار
لتســتعرض المعامــات بطريقــة مختصــرة مــع

بعــض الخصائــص المتقدمــة مثــل التوجيــه
ا لصو تــي .
وبلــغ عــدد المعامــات التــي تمــت مــن خــال
المنصــة أكثــر مــن  12ألــف معاملــة ،إضافــة إلــى
 267مهمــة اكتمــل منهــا  ،172و 50لجنــة ،و3
اجتماعــات.

لوحة معلومات مفعلة
تطوير البنية التحتية

إيمانـ ًا مــن الــوزارة بأهميــة بنــاء الهيــكل التنظيمي
فــي بيئــة العمــل ،وتأثيــره علــى اإلنتاجيــة والتميــز
والفعاليــة ،ورفــع مســتوى أداء الموظفيــن
وجــودة الخدمــات ،عملــت الــوزارة علــى تطويــر
البنيــة التحتيــة التنظيميــة ،والمتضمنــة إلطــار
الجــدارة الســلوكية والتقنيــة ،ومصفوفــة المزايــا
والتعويضــات ،وبطاقــات الوصــف الوظيفــي،
والتــي زاد عددهــا عــن  300بطاقــة.

منصة سهيل

تماش ــي ًا م ــع رؤي ــة  2030ف ــي تبن ــي مفه ــوم
التحــول الرقمــي الحكومــي واســتبدال العمليــات
التقليديـــة بالرقميـــة؛ لضمـــان تحقيـــق األهـــداف
بج ــودة وكف ــاءة عاليتي ــن ،للوص ــول إل ــى حكوم ــة
رقميـــة متكاملـــة تيســـر كافـــة الخدمـــات
للمســـتفيدين ،أطلقـــت الـــوزارة منصـــة ســـهيل
لتيســـير تقديـــم خدمـــات االتصـــاالت اإلداريـــة
والمهـــام واللجـــان ،والتوقيـــع اإللكترونـــي،
والربـــط مـــع األنظمـــة الداخليـــة للـــوزارة فيمـــا
يخـــص المســـتخدمين والمواعيـــد.

 12ألف
معاملة
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إصــدار قوائــم الــوزارة الماليــة علــى
أســاس االســتحقاق

اســتجابة لألمــر الســامي الكريــم رقــم ()13059
وتاريــخ 16ربيــع األول 1438هـــ ،القاضــي
بالموافقــة علــى مشــروع تحــول جميــع الجهــات
الحكوميــة مــن تطبيــق األســاس النقــدي إلــى
أســاس االســتحقاق المحاســبي؛ أصــدرت الــوزارة
قوائمهــا الماليــة علــى أســاس االســتحقاق
لعــام 2020م ،وتــم إرســال المســودة لمركــز
االســتحقاق بــوزارة الماليــة لالعتمــاد ،حيــث كانــت
الــوزارة مــن ضمــن أربــع جهــات قامــت بالتطبيــق
التجريبــي بالتعــاون مــع وزارة الماليــة فــي إعــداد
قوائــم ماليــة لعــام 2019م.
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اإلنجازات

عال في االرتباط الوظيفي
مستوى
ٍ

حرصــا مــن الــوزارة علــى إيجــاد بيئــة عمــل محفــزة
لمنســوبيها ،وتطويــر بيئــة العمــل ورفــع
إنتاجيتهــم؛ كانــت الــوزارة ضمــن أعلــى مســتويات
االرتبــاط الوظيفــي ضمــن برنامــج قيــاس االرتبــاط
الوظيفــي لموظفــي القطــاع العــام ،الــذي
يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
ً
ً
نســبة تجــاوزت .%82
محققــة
،2030

برنامج تطوير القيادات

ً
انطالقــا مــن إحســاس الــوزارة بأهميــة المشــاركة
الفعالــة لبنــاء منظومــة قياديــة قائمــة علــى ثقافــة
التواصــل البنــاء ،أطلقــت الــوزارة «برنامــج الوزيــر
لتطويــر القيــادات  »MLPوالــذي يركــز علــى تطويــر
القيــادات الحاليــة ،وبنــاء الصــف الثانــي مــن القيــادات
عبــر الشــراكة مــع كبــرى الجهــات التعليميــة
والتدريبيــة الرائــدة فــي مجــال بنــاء وتنميــة القــدرات
البشــرية وصناعــة القيــادات المجتمعيــة الناجحــة
وذلــك لتحقيــق رؤيــة معالــي الوزيــر لبنــاء قيــادات
طموحــة قــادرة علــى اإلبــداع واالبتــكار وتحمــل
المســؤولية.
وراعــى البرنامــج ،الــذي تصــل مدتــه  9أشــهر ،تنــوع
فــرص التطويــر والممكنــات لتوفيــر أفضــل بيئــة
تعليميــة لألعضــاء المســتهدفين فــي البرنامــج،
والــذي بلــغ عددهــم  218عضــو ًا .وشــملت مبــادرات
التطويــر برنامــج تدريــب وتطويــر قيــادي مــن جامعــة
هارفــارد ،والتدريــب بالمعاينــة ،والتوجيــه المهنــي،
والمهــام الممتــدة ،والتدريــب اإللكترونــي مــن
خــال منصــة (كورســيرا).

تدريب وتطوير منسوبي الوزارة

لمســاعدة منســوبيها علــى التطــور ألداء
مهامهــم بكفــاءة وجــودة ،لمواكبــة التغييــرات
المختلفــة فــي مجــال العمــل ،حرصــت الــوزارة علــى
تعزيــز مبــادرات التدريــب والتطويــر لمنســوبيها ،مــن
خــال إطالقهــا مبــادرات لتدريبهــم ،عبــر منصــات
تدريــب إلكترونيــة عالميــة.
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ومــن أبــرز مبــادرات التدريــب والتطويــر التــي
تبنتهــا الــوزارة ،برامــج نقــل المعرفــة الداخليــة
(خبراتــي) ،ومنصــة التدريــب اإللكترونيــة العالميــة
( ،)LinkedIn Learningومســارات التدريــب
بالتعــاون مــع األكاديميــة الســعودية الرقميــة،
والتدريــب األساســي للغــة اإلنجليزيــة ،والبرامــج
التدريبيــة الفرديــة التخصصيــة.
ووفــرت تلــك المبــادرات  1170مقعــد ًا تدريبيــاً،
اســتفاد منهــا نحــو  504متــدرب ،محققيــن
نســبة تزيــد علــى  ،%80وتوجــد حاليــ ًا بعــض
البرامــج قيــد التنفيــذ ،مثــل برنامــج الوزيــر لتطويــر
القيــادات فــي نســخته الثانيــة ،وأخــرى ســتطلق
قريبــ ًا مثــل التدريــب المتخصــص والعــام ،وتدريــب
اللغــة اإلنجليزيــة المكثــف ،إلفــادة أكثــر مــن 700
متــدرب.
كمــا عقــدت الــوزارة اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق
تنميــة المــوارد البشــرية (هــدف) للمشــاركة فــي
برنامــج تمهيــر ،وأثمــر التعــاون عــن تأهيــل 50
متدرب ـ ًا ،تــم إكســابهم خبــرات مختلفــة تؤهلهــم
للمشــاركة بفاعليــة فــي ســوق العمــل وزيــادة
فرصهــم فــي الحصــول علــى وظائــف مناســبة.
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استفاد منها 504
متدربًا

خدمات الموظفين

ســعي ًا مــن الــوزارة لتوفيــر بيئــة عمــل مريحــة
وداعمــة لإلنجــازات ،لتحفيــز منســوبيها علــى
أداء مهامهــم بجدّ يــة ،وفــرت الــوزارة العديــد
مــن الخدمــات المســاعدة لهــم ،ومنهــا توفيــر
الخدمــة الهاتفيــة قبــل مباشــرة العمــل ،حيــث بلــغ
عــدد الطلبــات لهــذه الخدمــة خــال العــام 315

طلب ـ ًا ،مقارنــة بـــ  254طلب ـ ًا فــي عــام 2020م،
إضافــة إلــى توفيــر خدمــة اســتخدام تحويلــة
المكتــب علــى الجــوال الخــاص لـــ  133موظفــ ًا،
وتلقــي  67طلــب تفعيــل خاصيــة اســتخدام
الصفــر المحلــي ،وفتــح  70طلــب صيانــة عبــر
البوابــة الداخليــة للدعــم الفنــي.
كمــا تــم تنظيــم وتنســيق  510حج ًزا لمنســوبي
الــوزارة لـــ  14مرفقــ ًا داخليــ ًا لمبنــى الــوزارة
ـخصا
بالمدينــة الرقميــة ،حيــث اســتفاد  7806شـ ً
مــن هــذا التنســيق ،وتمــت الحجــوزات مــن خــال
قنــوات التواصــل المعتمــدة لقســم المســاحات
العامــة ،إلــى جانــب تخصيــص وتســكين
المســاحات المكتبيــة بمبنــى الــوزارة ،طبقــ ًا
للسياســة المعتمــدة بهذا الخصوص ،واســتفاد
 625متدربــ ًا مؤقتــ ًا مــن هــذه الخدمــة.

سرعة االستجابة

رغبــة منهــا فــي ســرعة التفاعــل مــع عمالئهــا
واالســتجابة لطلباتهــم ،تتجــاوب الــوزارة عبــر
مركــز االتصــال مــع االتصــاالت التي تســتقبلها،
وتحــول المعامــات إلــى األقســام المختصــة،
وقــد اســتقبل مركــز االتصــال بالــوزارة خــال
العــام أكثــر مــن  10آالف مكالمــة ،تــم التجــاوب
معهــا بســرعة ،مــن خــال رفــع تذكــرة بهــا،
وتحويلهــا للقســم المختــص ومتابعتهــا بعــد
التصعيــد ثــم إغالقهــا.
كمــا تــم التجــاوب مــع  70معاملــة محولــة
وإعــداد خطابــات وتقاريــر فنيــة بهــا وتصديرهــا
عــن طــرق «ســهيل».

ملفات وتقارير

لتحويــل منظومــة العمــل الورقيــة وإجراءاتهــا
إلــى بيئــة إلكترونيــة متكاملــة ،تدعــم خدماتها،
لتحقــق أقصــى فائــدة مرجــوة وإنتاجيــة عاليــة
مقارنــة بالتعامــات التقليديــة ،تمــت أرشــفة
 %40مــن الملفــات التابعــة لــإدارة العامــة
للخدمــات ،وإعــداد  289تقريــر ًا لألعمــال
المنجــزة للتذاكــر اإللكترونيــة ،ومعــدل ســرعة
إنجازهــا ،وحصــر ومتابعــة أعمــال اإلدارة.

مرافق الوزارة

ســعي ًا مــن الــوزارة لتهيئــة بيئــة عمــل احترافيــة
تلبــي تطلعــات الموظفيــن ،ودعــم تحقيــق
اإلنجــازات ،عملــت علــى تعزيــز جاهزيــة مرافقهــا
لتيســير طبيعــة العمــل علــى منســوبيها،
ومســاعدتهم علــى القيــام باألعمــال المناطــة
بهــم بإتقــان وسالســة ،ممــا يؤثــر فــي
جــودة الخدمــات المقدمــة لجميــع القطاعــات
المســتفيدة ســواء الحكوميــة أو الخاصــة.
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك ،عملــت الــوزارة علــى
توحيــد الهويــة البصريــة للمســاحات الداخليــة
لمبناهــا الرئيــس؛ لتســهيل التجــول داخلــه،
وخلــق جماليــة متميــزة للمــكان.؛ عبــر وجــود
ألــوان موحــدة لــكل منطقــة فــي المبنــى ،ســواء
للمحطــات والمكاتــب المغلقــة أو األرضيــات
وعناصــر األثــاث المختلفــة.
كمــا تــم تطويــر حزمــة مــن إجــراءات وخدمــات إدارة
المرافــق ،والتــي نســتهدف مــن خاللهــا تســهيل
الوصــول للخدمــة مــن قِ بــل الموظفيــن ،وتوثيــق
اإلنجــازات ،ومراقبــة العمــل وتطويــره ،مــن خــال
أتمتــة الخدمــات.
وتشــمل الخدمــات واالجــراءات التــي تــم
تطويرهــا ،خدمــات اســتحقاق المكاتــب ،وحجــز
وتجهيــز مرفــق داخلــي ،واشــتراك النــادي
الرياضــي ،وتطويــر خدمــة مركــز األعمــال.
ولتهيئــة بيئــة عمــل احترافيــة تلبــي تطلعــات
الموظفيــن ،وتدعــم تحقيــق اإلنجــازات ،تــم.
تغطيــة احتيــاج  136موظفـ ًا مــن األثــاث المكتبــي
فــي مبنــى الــوزارة ،ورفــع التغطيــة األمنيــة
بإضافــة  284كاميــرا فــي مبنــى الــوزارة؛ لرصــد
جميــع التحــركات داخــل المبنــى وفــي المســاحات

الخارجيــة وفــي المواقــف الســفلية ،وحفــظ
ّ
تمكــن الــوزارة مــن الرجــوع لهــا
ســجالت موثقــة
عنــد الحاجــة.
وإكمـ َ
ـاال لتطويــر مرافــق الــوزارة تــم اســتبدال
إنـــارة ممـــرات مبنـــى الـــوزارة مـــن إنـــارة
هالوجيـــن إلـــى  ،LEDبتركيـــب  1200وحـــدة
إن ــارة؛ وذل ــك تلبي ــة لمتطلب ــات كف ــاءة الطاق ــة
فـــي مبانـــي الجهـــات الحكوميـــة ،وخفـــض
اســـتهالك الكهربـــاء ،وتوريـــد وتنفيـــذ
لألنظمـــة الكهربائيـــة والكهروميكانيكـــة
فـــي مبنـــى الـــوزارة بالمدينـــة الرقميـــة لرفـــع
الكفـــاءة لألنظمـــة ،ويجـــري العمـــل علـــى
مشـــروع تغطيـــة احتيـــاج مبنـــى الـــوزارة
الرئيـــس مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة بنســـبة
 ،%100عـــن طريـــق مولـــدات الطاقـــة
االحتياطي ــة ،لتس ــتمر أعماله ــا ح ــال انقط ــاع
التيـــار عـــن المبنـــى ،وكذلـــك تغطيـــة مكتـــب
معالـــي الوزيـــر بجـــدة.
ويجــري العمــل أيض ـ ًا علــى تطويــر بيئــة العمــل
الحســية لمبنــى الــوزارة ،مــن خــال تحســين
مناطــق داخليــة وخارجيــة فــي المبنــى،
ومرافــق للجلــوس ولتنــاول الوجبــات ،باإلضافــة
إلــى تحســين تغذيــة المناطــق الزراعيــة
الخارجيــة ،وإدخــال تحســينات أمنيــة لســامة
ا لمو ظفيــن .

العمل على نيل شهادة األيزو

لتطويــر العمليــات الداخليــة فــي المرافــق
والمبانــي ،تســتهدف الــوزارة الحصــول
علــى شــهادة األيــزو لنظــام إدارة المرافــق
( ،)ISO41001 -2018والــذي يســاهم
فــي تطويــر فريــق العمــل وتحســين تقديــم
الخدمــات وتوثيقهــا ومراقبتهــا.
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دعم الموظفين

تســعى الــوزارة جاهــدة لتوفيــر بيئــة عمــل مثاليــة
لموظفيهــا ،لــذا توفــر لهــم كافــة المقومــات التــي
تســاعدهم فــي أداء عملهــم بمرونــة ،مراعيــة فــي
ذلــك الحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة لمنســوبيها ،حيــث
تشــجعهم علــى اســتخدام مرفــق النــادي الرياضي،
عبــر إطــاق عــدة مبــادرات منهــا مبــادرة «نســاعدك
تخليهــا روتينــك» ،و «تمرينــك فــي مكتبــك» ووجــود
مــدرب فــي النــادي ،وتخصيــص حصــص لياقــة بدنيــة
لهــم ،حيــث بلــغ عــدد مســتخدي النــادي 389
شــخص ًا مــن ضمنهــم  75مــن الســيدات الالتــي
يتلقيــن حصــص لياقــة عبــر البــث المباشــر (عــن بعــد)
علــى مــدار األســبوع.
ولتنويــع خيــارات تنــاول الطعــام لمنســوبيها،
اســتقطبت الــوزارة  28شــركة مــن مــزودي الخدمــات
الغذائيــة والخدميــة ،وأقامــت خــال العــام ثــاث
فعاليــات داخليــة ،شــملت فعاليــة انتعــاش الصيــف
بالشــراكة مــع إدارة التواصــل الداخلــي ،وفعاليــة
تســوق الــوزارة « ،»MCIT Shoppingوفعاليــة
ّ
معــرض العطــور.
وحرصــ ًا علــى تحســين خدمــات الــوزارة فــي مرفــق
الحضانــة ،وفــرت حاضنــات ذات كفــاءة ،وطبقــت
حصصــ ًا تعليميــة ترفيهيــة ،وقدمــت خصومــات
شــهرية وربــع ســنوية ،وســاعات عمــل إضافيــة فــي
وقــت الخــروج تناســب ســاعات عمــل الموظفيــن،
واســتفاد مــن خدمــات الحضانــة الموجــودة بمبنــى
ً
طفــا وطفلــة مــن أبنــاء
الــوزارة خــال العــام 148
منســوبي الــوزارة.
وفيمــا يخــص خدمــات المرافــق الدائمــة (المطعــم
– المقهــى) ،فقــد اســتفاد منهــا  4356شــخص ًا،
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بينمــا اســتفاد  955موظفــ َا مــن خدمــات مركــز
األعمــال ،والــذي يقــدم المســاندة المكتبيــة
والقرطاســية لمنســوبي الــوزارة.

الوقاية والحماية
واإلجراءات االحترازية

نظمــت الــوزارة بالتعــاون مــع الدفــاع المدنــي
خطــة إخــاء افتراضيــة ،تــم خاللهــا نقــل وتوجيــه
األشــخاص داخــل المنشــأة مــن منطقــة الخطــر
إلــى منطقــة آمنــة ،كمــا أجــرت جــوالت تفقديــة
لمقراتهــا الرئيســة؛ للتأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات
االحترازيــة ،لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا بيــن
منســوبيها ،وســجلت أكثــر مــن  90مخالفــة.

خدمة 955موظف ًا
في مركز األعمال

بيئة عمل محفزة على التميز

تطوير تصميم مجمع المرسالت

انطالق ـ ًا مــن مســؤوليتها تجــاه مبانيهــا ،وســعي ًا
للرفــع مــن االســتفادة الفعليــة لمرافقهــا انتهــت
الــوزارة مــن تطويــر تصميــم مجمــع المرســات
والموقــع العــام لــه ،واســتحداث مبنــى كبيــر
يربــط بيــن المبانــي القائمــة؛ ليكــون منطقــة
مشــتركة تلبــي االحتياجــات العامــة بيــن المبانــي،
وتوفــر الخصوصيــة الالزمــة لمشــاريع ومبــادرات
وأكاديميــات الــوزارة التابعــة.
وسيســهم تطويــر التصميــم فــي رفــع الطاقــة
االســتيعابية المكتبيــة للمجمــع مــن  835شــخص َا
إلــى  1655شــخص ًا ،وإضافــة  600موقــف جديــد
لمواقــف الموقــع العــام ،الــذي يحتــوي حاليــ ًا
علــى  435موقفــ ًا.
ويجــري العمــل حاليــ َا علــى تطويــر مبانــي الــوزارة
بمجمــع المرســات ،مــن خــال إنشــاء مقــرات
لمركــز االبتــكار الرقمــي ،واألكاديميــة الســعودية
الرقميــة ،ونــادي العطــاء الرقمــي.

زيادة الطاقة
االستيعابية
المكتبية لمجمع
المرسالت إلى
 1655شخص ًا

 28شركة تقدم خدمات غذائية

زراعة  667شجيرة داخلية و 19460
زهرة موسمية

لمنسوبي الوزارة

 500م 2مساحة المسطحات الخضراء

إصدار  457تصريح ًا مؤقت ًا لدخول مقرات

بمبنى الوزارة
 %28.71نسبة توفير الطاقة مقارنة
بالسنوات الماضية
 662زائر ًا لمقر الوزارة خالل العام

الوزارة
تفعيل  1225لوحة مركبة تسمح لها
بالدخول
أرشفة  %40من ملفات اإلدارة العامة
للخدمات
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تعزيز البيئة التنظيمية

“النضج التشريعي سيسهم في نمو القطاع
وتطوره ،وبناء الثقة والشمولية
الرقمية ،والمساهمة بفعالية في تنمية
القدرات الرقمية”

والتشريعية للقطاع

إعداد مشروع نظام االتصاالت
وتقنية المعلومات

تضــع الــوزارة نصــب عينيهــا تلبيــة احتياجــات الســوق

ومواكبــة اتجاهــات الصناعــة والمعاييــر الدوليــة،
لتوفيــر بيئــة جاذبــة لالســتثمار واالبتــكار عبــر توســيع
نطــاق قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،لــذا
تســعى الــوزارة إلــى تحديــث نظــام االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات لتطويــر القطــاع ،لرفــع كفــاءة
خدماتــه وتطويــر بنيتــه التحتيــة وتعزيــز أمنــه
الرقمــي ،خاصــة أنــه أصبــح عنصــر ًا حاســم ًا للتقــدم
والكفــاءة واســتحداث القيمــة فــي جميــع قطاعــات

تــدرك الــوزارة أن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أصبــح عنصــ ًرا

والــذي مــن خاللــه ســتتمكن مــن تفعيــل العمــل المشــترك بيــن الجهــات

حاســما فــي التقــدم والكفــاءة واســتحداث القيمــة فــي جميــع
ً
قطاعــات االقتصــاد فــي المملكــة ،وأن النضــج التشــريعي سيســهم

ذات العالقــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتحفيــز دورهــا
فــي االقتصــاد الرقمــي ،وإيجــاد بيئــة تعاونيــة عاليــة األداء تضمــن تنســيق

فــي نمــو القطــاع وتطــوره ،وجــذب المســتثمرين مــن الداخــل والخــارج؛

األدوار والمســؤوليات بيــن الجهــات ذات العالقــة؛ للمســاهمة فــي تطويــر

ممــا ســيؤدي إلــى رفــع إســهامه فــي الناتــج المحلــي ،وتعزيــز

منظومــة تقنيــة فاعلــة.

واســتدامة النمــو ،وبنــاء الثقــة والشــمولية الرقميــة ،والمســاهمة

ويتــم مراعــاة أن تضمــن تلــك السياســات والتشــريعات والتنظيمــات

بفعاليــة فــي تنميــة القــدرات الرقميــة.
وتحــرص الــوزارة دائمـ ًا علــى تحديــث األنظمــة والتشــريعات والسياســات

المواءمــة بيــن أفضــل الممارســات مــع مبــادئ وتوجهــات المملكــة،
ويشــمل ذلــك التزام عموم أفــراد المجتمع باالســتخدام اآلمن واألمثل

المرتبطــة بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ بمــا يــؤدي إلــى رفــع

للتقنيــة والخدمــات الرقميــة ،وعــدم اإلخــال باألمــن والســيادة الوطنية.

كفــاءة خدماتــه وتطويــر بنيتــه التحتيــة وتعزيــز أمنــه الرقمــي ،متوقعــة
أن يشــهد القطــاع فرصـ ًا كبيــرة للتطــور فــي المســتقبل.

وااللتــزام باالســتخدام العــادل واآلمــن للتقنيــة فــي التعامــل مــع
اآلخريــن ،وعــدم اإلضــرار بمصالحهــم ونبــذ التطــرف والتنمــر اإللكترونــي،

وعملــت الــوزارة خــال العــام علــى تطويــر وإعــداد ومراجعــة وتقييــم

مــع التأكيــد علــى أهميــة احتــرام خصوصيــة اآلخريــن فــي التعامــل مــع

القــرارات حيالهــا ،عملــت الــوزارة علــى تطويــر الالئحــة

العديــد مــن األنظمــة والسياســات والتشــريعات األخــرى ،لتزويــد

التقنيــة وعــدم نشــر معلومــات وبيانــات تمــس األطــراف دون علمهــم

التنفيذيــة لنظــام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

القطــاع بتوجهــات واضحــة؛ لدفــع التنميــة الوطنيــة فــي الســنوات

أو أخــذ موافقــة مســبقة بذلــك .وأن تكــون المعلومــات والبيانــات

المقبلــة ،والنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي ومســاعدته فــي تحقيــق

والتطبيقــات التــي يقــوم بتصميمهــا أو نشــرها أفــراد المجتمــع

النمــو المنشــود.

ومؤسســاته خاضعــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة واألنظمــة والقوانيــن

وأصــدرت الــوزارة عــدة أدلــة إرشــادية وتوضيحيــة؛ لتنظيــم وتوضيــح آليــة

المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية واالتفاقيــات الدوليــة
ً
طرفــا فيهــا.
التــي تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية

العمــل فــي القطــاع ،وســدِّ الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق ،إضافــة إلــى
تحديــث وإصــدار لوائــح وأنظمــة مــن شــأنها ترســيخ مكانــة المملكــة
لتصبــح مركــز ًا لوجســتي ًا عالمي ـ ًا ،ورفــع كفــاءة القطاعــات ذات العالقــة،

كمــا يراعــى أن تعطــي التشــريعات والسياســات األولويــة الحتياجــات

وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة ،وتحقيــق مبــدأ الجــودة.

المجتمــع واألفــراد وضمــان تمكينهــم مــن المشــاركة فــي تطويــر

وتعمــل الحكومــة علــى ســن التشــريعات والسياســات واألنظمــة ووضــع

الخدمــات والسياســات ،والتأكيــد علــى دور المجتمــع فــي المشــاركة

أطــر تنظيميــة مختلفــة ،مــن سياســات وحوكمــة وقوانيــن ،لدعــم وتمكيــن

فــي إبــداء المرئيــات حــول األنظمــة والسياســات الرقميــة وضمــان

بيئــة األعمــال وخلــق بيئــة تنافســية جاذبــة لالســتثمار فــي القطــاع الرقمــي،

تمكينهــم مــن المشــاركة الفاعلــة فــي تطويرهــا.
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وتخــدم هــذه السياســات أهــداف ومبــادئ
االقتصــاد الرقمــي ،ومــن شــأنها أن ترفــع
مــن نضــج القطــاع وتعــززه ،وتطبَّــق مبــادئ
السياســات علــى الجهــات الحكوميــة والقطــاع
الخــاص واألفــراد؛ بمواءمــة المبــادئ والتوجهــات
مــع اإلســتراتيجيات والمبــادرات والبرامــج القائمــة
أو المســتحدثة ذات العالقــة ،ومــن شــأنها
تزويــد القطــاع بتوجهــات واضحــة؛ تســهم فــي
دفــع التنميــة الوطنيــة فــي الســنوات المقبلــة،
والنهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي ومســاعدته
فــي تحقيــق النمــو المنشــود وتطويــره.
ويتوقــع أن تنهــض تلــك السياســات بالقطــاع
وتزيــد مــن مســاهمته فــي دعــم النمــو والتطور
فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
ورفــع جــودة الحيــاة ،وتنميــة القــدرات والبنيــة
التحتيــة الرقميــة التــي مــن شــأنها ســد الفجــوة
ً
فضــا عــن
الرقميــة وتحقيــق الشــمولية،
مســاهمة القطــاع فــي توليــد وظائــف جديــدة.

االقتصــاد فــي المملكــة.
ووافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع نظــام
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــع التعديــات
المقترحــة مــن قبلهــم.

مشــروع تطويــر الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

تحديث نظام البريد

لتحقيــق هدفهــا مــن مشــروع نظــام االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي تعزيــز المنافســة العادلــة،
وتوفيــر خدمــات اتصاالت متطورة وبأســعار مناســبة،
وحمايــة مصالــح المســتخدمين والمســتثمرين،
وتســهيل بعــض اإلجــراءات النظاميــة وســرعة اتخــاذ

بهــدف تفصيــل أحــكام النظــام ومــواده ،وتيســير
تنفيــذه وتوضيــح أحكامــه بمــا يحقــق األهــداف
المرجــوة منــه ،وبمــا يســاهم فــي رفــع كفــاءة
القطاعــات ذات العالقــة وتحقيــق أقصــى اســتفادة
ممكنــة وتحقيــق مبــدأ الجــودة.

تطوير  4سياسات تشريعية

يمثــل تطويــر السياســات التشــريعية لقطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالنســبة للــوزارة
ركيــزة أساســية فــي تحقيــق القــدرة التنافســية
إقليميــ ًا وعالميــ ًا ،خاصــة أن تحســين وتطويــر
البيئــة التشــريعية يعــد مــن أهــم ممكنــات جــذب
االســتثمارات؛ وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص

والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وتنميــة
القــدرات ،ممــا يعــزز مــن خدمــات القطــاع
ومســاهمته فــي الناتــج المحلــي.
وعملــت الــوزارة خــال العــام علــى إعــداد وتطويــر
 4سياســات والرفــع بهــا لالعتمــاد ،شــملت
سياســة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
والسياســة العامــة لقطــاع الخدمــات البريديــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وسياســة
ريــادة األعمــال الرقم َّيــة ،وسياســة البنيــة التحتيــة
الرقميَّــة.

رأت الــوزارة أن نظــام البريــد المعمــول بــه منــذ
1406هـــ يحتــاج إلــى تحديــث ،كــي يواكــب
التطــورات والتغيــرات التــي تمــر بهــا المملكــة،
وإرســاء بيئــة خدميــة متطــورة تلبــي طموحــات
المســتفيدين مــن الخدمــات البريديــة ،لتشــجيع
ً
فضــا عــن إيجــاد
األعمــال التجاريــة واالســتثمار،
بيئــة تنافســية بيــن الشــركات العاملــة فــي
القطــاع وزيــادة مســاهمة البريــد فــي الناتــج
المحلــي.
وقــد عملــت الــوزارة علــى تحديــث نظــام
البريــد ،ووافــق عليــه مجلــس الــوزراء بتاريــخ
1443/3/6هـــ؛ لتطويــر الخدمــات البريديــة
اللوجســتية فــي المملكــة ،واالرتقــاء بهــا
لتحقيــق الريــادة فــي قطــاع البريــد وفــي
التجــارة اإللكترونيــة إقليمي ـ ًا وعالمي ـ ًا ،وترســيخ
مكانــة المملكــة لتصبــح مركــز ًا لوجســتي ًا عالميـ ًا
مــن خــال االرتقــاء بخدمــات ووســائل النقــل
كافــة ،وبوتيــرة ُمتســارعة تعــزز التكامــل فــي
منظومــة الخدمــات اللوجســتية وأنمــاط النقــل
الحديثــة ،لدعــم مســيرة التنميــة.
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تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع

إعداد وتطوير العديد من األدلة
الدليــل اإلرشــادي إلعــداد السياســات
العامــة

•تقــدم الــوزارة لمنســوبيها والمســتفيدين مــن
خدماتهــا ســواء القطاعــات العامــة أو الخاصــة
ً
مفصــا عــن السياســات
شــرحا
أو األفــراد،
ً
العامــة المتبعــة فــي أدائهــا؛ لتســهيل طبيعــة
العمــل ،وذلــك عبــر إصدارهــا دليـ ً
ـا إرشــادي ًا؛ لســدِّ
الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق .ولتحديــد أهميــة
السياســات العامــة والغايــة منهــا ،إضافــة
إلــى عالقتهــا وتكاملهــا مــع وثائــق أخــرى،
مــع تســليط الضــوء علــى التوجهــات الحديثــة،
وإضافــة قائمــة عمليــة لإلعــداد والتنفيــذ.
•وأعــدت الــوزارة مســودة الدليــل اإلرشــادي؛
إلعــداد السياســات العامــة؛ لتوضيــح الخطــوات
التــي ينبغــي ِّ
اتباعهــا؛ مــن تحليــل وإعــداد
وتنفيــذ ومراجعــة وتطبيــق وتقييــم ،مــن خــال
تحديــد المنهجيــة واألطــر العامــة للسياســات
نظريــا وعمل ًيــا ،وذلــك ألهميــة السياســات
ً
العامــة وأثرهــا المباشــر علــى المصلحــة العامــة
والخاصــة؛ فهــي مظلــة لتوجُّ ــه الدولــة.

إدارة المعرفــة

•انطالقــا مــن اهتمــام المملكــة بالتحــول إلــى
مجتمــع معلوماتــي ،وبأقــل جهــد ممكــن
وبمســتويات كفــاءة عالميــة وتوفيــر المعلومات
والخدمــات التــي تســهم فــي تحســين
الممارســات وعــدم تكــرار الجهــود بنــاء علــى
االســتغالل األمثــل للمعرفــة ،أنشــأت الــوزارة
إدارة المعرفــة لتحويــل المعلومــات واألصــول
الفكريــة إلــى قيمــة دائمــة للمســتفيدين،
وإيجــاد بيئــة معرفيــة تشــاركية ،وتعنــى اإلدارة
باســتثمار رأس المــال المعرفــي (بنوعيــه الصريــح
والضمنــي) بكفــاءة وفاعليــة.
•وتهــدف اإلدارة لجعــل جميــع المعــارف
والمعلومــات فــي متنــاول الجميــع فــي الــوزارة
مــن خــال بنــاء منظومــة معرفيــة متكاملــة،
وتهيئــة البيئــة المناســبة التــي تســاهم فــي
تبــادل ومشــاركة المعــارف بيــن منســوبي الوزارة
واالســتفادة منهــا لصالــح الــوزارة ومنســوبيها.

122

•كمــا عملــت الــوزارة علــى تصميــم بوابــة
المعرفــة اإللكترونيــة؛ لبنــاء قاعــدة معرفيــة
مركزيــة مــن خــال توثيــق المعــارف المكتســبة،
ومشــاركتها وإتاحتهــا للجميــع مــن منســوبي
الــوزارة بالشــكل والطريقــة المناســبة ،وبلغــت
نســبة اإلنجــاز فــي البوابــة .%95

الوثائق والمحفوظات
أرشفة إلكترونية

دليل طلب اإلفادات

•رأت الــوزارة أن هنــاك حاجــة ماســة لوجــود
آليــة لطلــب اإلفــادات مــن داخــل المنظومــة
للموضوعــات المتعلقــة بلجــان ومجالــس
معالــي الوزيــر ،لــذا أعــدت دليــل طلــب اإلفــادات
مــن الجهــات داخــل المنظومــة ،بحيــث يتضمــن:
مخطــط اإلجــراءات التفصيلــي ،ووصــف لخطــوات
اإلجــراءات المتبعــة مــن إحالــة المعاملــة ألخصائي
اللجــان،ودراســةالمعاملــة،إرســالطلــباإلفــادة.

دليل تشكيل اللجان الداخلية

•تيســير ًا مــن الــوزارة إلجراءاتهــا الداخليــة والخاصة
بعمــل المنظومــة ،أعــدت دليــل طلــب تشــكيل
اللجــان الداخليــة  /وثائــق اإلجــراءات المعتمــدة،
لتوضيــح اآلليــة المتبعــة لطلــب تشــكيل لجنــة
داخليــة داخــل منظومــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،والــذي يتضمــن :مخطــط اإلجــراءات
التفصيلــي ،ووصــف لخطــوات اإلجــراءات ابتــداء
مــن رفــع طلــب تشــكيل لجنــة ،ودراســة الطلــب،
وانتهــاء بإعــداد قــرار التشــكيل.

دليل تمثيل الوزارة

•لتوضيــح آليــة تمثيــل الــوزارة فــي اللجــان
واالجتماعــات المحليــة والدوليــة ،تــم إعــداد
دليــل خــاص بذلــك ،متضمنــ ًا مخطــط اإلجــراءات
التفصيلــي ،ووصــف اإلجــراءات بدايــة مــن اســتالم
المعاملــة المتعلقــة بطلــب التمثيــل ،وإحالــة
الطلــب لــإدارة المعنيــة ،وترشــيح ممثــل الــوزارة،
واالنتهــاء بإعــداد خطــاب الترشــيح.
•كمــا يتضمــن الدليــل إجــراءات التحضيــر ومتابعــة
تمثيــل الــوزارة فــي اللجــان واالجتماعــات المحليــة
والمشــتملة علــى مخطــط اإلجــراءات التفصيلــي،
ووصــف لخطــوات اإلجــراءات والمتضمنــة التحضيــر
للتمثيــل ،وتقريــر عن االجتمــاع ،ومخــرج االجتماع،
ودراســة المخــرج ،والــرد علــى الجهــة.

دليل أمناء اللجان والمجالس

•بهــدف تنظيــم وتوضيــح آليــة العمــل بيــن كل
مــن اإلدارة العامــة لشــؤون اللجــان والتمثيــل
وأمانــات اللجــان والمجالــس برئاســة
معالــي الوزيــر ،أعــدت الــوزارة دليــل أمنــاء
اللجــان والمجالــس برئاســة معاليــه؛ لبيــان
إجــراءات العمــل فيمــا يتعلــق باجتماعــات
اللجــان والمجالــس لتحســين أطــر التعــاون
والتنســيقورفــعكفــاءةالعمــلوالمخرجــات.
•وتضمــن الدليــل مهــام األمنــاء ،وآليــة
تنظيــم االجتماعــات ،وكيفيــة التواصــل،
وإعــداد المحاضــر واعتمادهــا ،ومتابعــة
تنفيــذ القــرارات وقائمــة تدقيــق ألهــم
مهــام األمنــاء.

لوحة البيانات لمعامالت المنظومة

• أطلقــت الــوزارة لوحــة بيانــات لمعامــات
المنظومــة ،وهــي عبــارة عــن واجهــة لعــرض
ومتابعــة معامــات المنظومــة ذات األثــر
فــي مركــز الحكومــة.

إعداد
 5أدلة
إرشادية وتوضيحية

•تماشــي ًا مــع مبــادرة وزارة بــا ورق والتحــول
الرقمــي لجميــع التعامــات ،تمكنــت الــوزارة
مــن تحويــل  %70مــن خدمــات وعمليــات
مركــز الوثائــق والمحفوظــات إلــى تعامــات
إلكترونيــة ،بتطبيــق نظــم إدارة المحتــوى
الشــامل واألرشــفة اإللكترونيــة والورقيــة
باالعتمــاد علــى منصــة برمجيــة واحــدة تشــمل
األرشــفة اإللكترونيــة وإدارة الســجالت وتنظيم
المحتــوى ،وإدارة األرشــيف الورقــي.
•كمــا نظمــت الــوزارة عــدد ًا مــن ورش العمــل
لمنســوبيها لتدريبهــم علــى اســتخدام وإدارة
نظــام األرشــفة.

إتالف  4ماليين وثيقة

•بهــدف التخلــص مــن الوثائــق المؤقتــة التــي
ال قيمــة لهــا ،أتلفــت الــوزارة خــال العــام 4
مالييــن وثيقــة مؤقتــة ،مــن الوثائــق التــي
أكملــت المــدة النظاميــة الالزمــة لحفظهــا؛
لتقليــل التكاليــف الماديــة والبشــرية وأضــرار
حفــظ المعامــات القديمــة ،ولتوفيــر مســاحة
حفــظ فــي مقــر الحفــظ الدائــم (مســتودع
الفايزيــة).

 4ماليين
وثيقة مؤقتة تم إتالفها

أرشفة مليون وثيقة

•ضمــن خطتهــا فــي التحــول الرقمــي ،لتحســين
أداء العمــل ،أطلقــت الــوزارة مشــروع رقمنــة
وأرشــفة مليــون وثيقــة بأرشــيف مكتــب الوزيــر
وإدارات الــوزارة ،وانتهــت خــال العام من أرشــفة
 350ألــف وثيقــة ،ممــا يســهم فــي كفــاءة
البحــث وجعــل الوثائــق أكثــر أمانــ ًا وإمكانيــة
الوصــول إليهــا فــي أي وقــت ومــن أي مــكان
ومــن أي جهــاز ،وتوفيــر نفقــات التخزيــن.
•كمــا أنهــت الــوزارة أيضـ ًا تحديــد وتســمية %50
مــن الوثائــق التخصصيــة التــي تعبــر عــن نشــاط
الــوزارة الرئيــس ،وتــم رفعهــا للمركــز الوطنــي
للوثائــق والمحفوظــات العتمادهــا.

رقمنة
وأرشفة
 350ألف وثيقة

تحديد وتسمية الوثائق التخصصية

•لمعرفــة قيــاس مخرجــات أعمــال اإلدارات
التخصصيــة ونتائجهــا وإحصاءاتهــا ،قامــت
الــوزارة بتســمية الوثائــق التــي تعبــر عــن
نشــاطها الرئيــس؛ للتمييــز بينهــا وبيــن وثائــق
اإلدارات المســاعدة ورفعهــا للمركــز الوطنــي
للوثائــق والمحفوظــات العتمادهــا.

قمة العشرين ومجلس التعاون

•ســاهمت الــوزارة فــي تقديــم المالحظــات
ونقــاط المداخــات خــال اجتماعــات فريــق
عمــل االقتصــاد الرقمــي لمجموعــة العشــرين؛
إليضــاح المنجــزات والمرئيــات والتوصيــات
التــي تســاهم فــي حــل القضايــا المتعلقــة
بالمواضيــع المطروحــة ،ودراســة وتحليــل
البيــان الختامــي ،ال ســيما الجزئيــة الخاصــة
باالقتصــاد الرقمــي وإيضــاح موقــف المملكــة
وأبــرز مواقــف دول مجموعــة العشــرين ،إلــى
جانــب دراســة وتحليــل البيــان الــوزاري وتقديــم
تقريــر يوضــح موقــف المملكــة ،ومواقــف دول
مجموعــة العشــرين حــول المواضيــع والقضايــا

المناقشــة خــال عــام .2021
•كمــا شــاركت الــوزارة فــي االجتماعــات الخاصــة
بتشــريع وتنظيــم التطبيقــات والخدمــات
المقدمــة مــن خــال اإلنترنــت بــدول مجلــس
التعــاون؛ لمناقشــة تطــورات تشــريعات
وتنظيمــات التطبيقــات والخدمــات المقدمــة
مــن خــال اإلنترنــت.

مراجعة السياسات واإلستراتيجيات
•قامــت الــوزارة خــال العــام بتقييــم العديــد
مــن السياســات واإلســتراتيجيات والملفــات
ذات العالقــة بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،ومنهــا المرئيــات علــى الرقمنــة
والتحــول الرقمــي للمــدن الذكيــة ،ومشــروع
سياســات المحتــوى المحلي لتجمعــات اآلالت
والمعــدات ،وسياســة الحكومــة الرقميــة،
والمحتــوى المحلــي ضمــن عــرض لجنــة
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ،ومســودة سياســة تحقيــق
اإليــرادات مــن البيانــات.

 29نظام ًا والئحة
للجهات الحكومية
تمت مراجعتها
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الوعي والثقافة

نظمــت الــوزارة ورش عمــل تثقيفيــة لمنســوبيها
لتوعيتهــم بدورهــا فــي إعــداد وتطويــر السياســات
وأثــر ذلــك علــى نمــو وازدهــار قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات بشــكل عــام.
وضمــن ورشــة عمــل تثقيفيــة عــن السياســات
وسياســات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

تــم تقديــم نبــذة عــن السياســات العامــة ونشــأتها
وأهميتهــا والفــرق بيــن وثائــق السياســات
والوثائــق التشــريعية أو التنظيميــة األخــرى،
باإلضافــة إلــى مميزاتهــا وأهــم تحديــات تطويــر
السياســات العامــة.
كمــا اشــتملت الورشــة أيضــا علــى شــرح لسياســات
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتوضيــح
السياســات التــي تــم تطويرهــا وأمثلــة لبعــض
السياســات الممكــن تطويرهــا مســتقبال ،باإلضافة

نمــاذج وثائــق المنافســات والشــراء المباشــر

إلــى تقديــم عــرض مفصــل حــول منهجيــة إعــداد

ومشــاريع التحــول الوطنــي ،والمشــاركة فــي

السياســات ومراحلهــا المختلفــة ،لشــرح آليــات

سلســلة اعتمــادات طــرح المشــاريع ،والمشــاركة

وخطــوات إعــداد السياســات وفهــم ذلــك بشــكل

فــي اللجــان المختصــة فــي فتــح وفحــص العــروض

أوســع.

المقدمــة والتوصيــة حيالهــا.

مراجعة وإبداء مرئيات
ضمــن مســاعدتها للجهــات الحكوميــة ،راجعــت
الــوزارة  29نظام ـ ًا والئحــة وردت إليهــا مــن الجهــات
الحكوميــة ،وأبــدت المرئيــات حيالهــا ،ومنهــا أنظمــة
الصلــح والتصالــح واألمــر الجزائــي ،واســتئجار الدولــة
للعقــار وإخالئــه والعقوبــات ،والمعامــات المدنيــة،

أتمتة %70
من خدمات وعمليات مركز
الوثائق والمحفوظات

وعقــارات الدولــة ،والقيــاس والمعايــرة ،باإلضافــة
إلــى الئحتــي وســيط الشــحن ،وحقــوق والتزامــات

الدراسات التشريعية
أعــدت الــوزارة مجموعــة مــن الدراســات
التشــريعية والمعياريــة المقارنــة لتطويــر
المنظومــة التشــريعية لقطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات والبريــد ،ومنهــا توصيــة
الجهــات العامــة بمراجعــة األنظمــة مــن أحــكام
تبنــى علــى التعامــل بالتاريــخ الهجري ،والدراســة
المعياريــة لتشــريع الخدمــات البريديــة.

حوكمة الشراكات
دعمــ ًا إلقامــة الشــراكات مــع الجهــات ذات
العالقــة دوليــ ًا ومحليــ ًا علــى أســس قانونيــة،
قامــت اإلدارة القانونيــة بالــوزارة بتســكين نطــاق
التعــاون أو التفاهــم فــي النمــاذج المعتمــدة من
اإلدارة القانونيــة ،ومراجعــة االلتزامــات ومــدى
مواءمتهــا مــع القيــود النظاميــة ،واالعتمــاد.

مســتخدمي أنشــطة النقــل.

الدراسات واالستشارات القانونية

حوكمة وثائق المنافسات

تحــرص الــوزارة علــى تقديــم خدمــات الدعــم

مــن أجــل ضبــط آليــات طــرح مشــاريع الــوزارة

القانونــي مــن قبــل فريــق عالــي الخبــرة ،لكافــة

نظــام

جهــات المنظومــة والجهــات التابعــة خــارج الــوزارة،.

أعــدت الــوزارة رســائل تعريفيــة لمنســوبيها،

المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والئحتــه

وذلــك مــن خــال اســتعراض الوثائــق محــل الطلــب،

لتعريفهــم باللجنــة الداخليــة ومهــام أعضائهــا،

التنفيذيــة والئحــة تفضيــل المحتــوى المحلــي ،تمــت

ودراســة الطلــب والنظــر حيالــه ،وأخــذ الموافقــات

والمهــام الواجبــة علــى ممثــل الــوزارة ،وآليــة

حوكمــة وثائــق المنافســات ،مــن خــال اعتمــاد

الالزمــة قبــل إفــادة الجهــة الطالبــة.

التحفــظ والتوقيــع لممثــل الــوزارة.

والترســية
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المسؤولية االجتماعية

06

مبادرة «المصحف اإللكتروني
للمكفوفين»

المسؤولية االجتماعية
تعتبــر الــوزارة المســؤولية االجتماعيــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز إســتراتيجية
عملهــا ،ولــم تقتصــر مســؤوليتها علــى قطــاع محــدد مــن القطاعــات
االجتماعيــة أو فئــة دون أخــرى ،بــل تشــمل برامجهــا دعــم ورعايــة كافــة
القطاعــات والفئــات االجتماعيــة ،ال ســيما فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة الذيــن
يجــدون فــي المملكــة رعايــة واهتمامـ ًا خاصـ ًا ،مــن أجــل دمجهــم فــي المجتمع
والحيــاة العامــة بهــدف إظهــار طاقاتهــم وقدراتهــم ،وجعلهــم فئــة منتجــة
تســهم بعمليــة فــي تنميــة المجتمــع.
وتعلــم الــوزارة أن المســؤولية االجتماعيــة لقطــاع تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت أصبحــت ذات أهميــة خاصــة ،وتعمــل علــى تعزيــز مســاهمتها
فــي تحقيــق مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار داخــل المجتمــع ،خاصــة فــي قطــاع
التعليــم الــذي توليــه رعايــة كبيــرة ،كونــه يركــز بشــكل مباشــر علــى العنصــر
البشــري الــذي يعــد أســاس التنميــة المســتدامة فــي أي مجتمــع.
وتولــي الــوزارة اهتمامــ ًا كبيــر ًا بــذوي االحتياجــات الخاصــة وأصحــاب األمــراض
َ
ثقــة منهــا
المزمنــة مــن منطلــق إنســاني وتربــوي واجتماعــي وثقافــي،
فــي قدراتهــم وإمكاناتهــم ،وإلتاحــة الفرصــة لهــم للمنافســة فــي كافــة
المجــاالت ،حيــث أطلقــت خــال العــام العديــد مــن المبــادرات التــي تســاعدهم
علــى ممارســة حياتهــم الطبيعيــة بيســر وســهولة.

مبادرة «هواتف ذكية لمرضى السرطان»
فــي إطــار دعــم الــوزارة وتمكيــن ومناصــرة المتعايشــين مــع الســرطان،
وتقديــم الرعايــة الالزمــة لتلبيــة احتياجاتهــم ،أطلقــت الــوزارة ،بالتعــاون مــع
«جمعيــة وريــف الخيريــة» التابعــة لــِ «مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي
ومركــز األبحــاث» ،مبــادرة «هواتــف ذكيــة لمرضــى الســرطان».
وتــم التعــاون مــع شــركة موتــوروال فــي المبــادرة مــن خــال تســليم الجمعيــة
 50هاتف ـ ًا ذكي ـ ًا للمرضــى بهــدف المســاهمة فــي تمكيــن الرقمنــة وخدمــة
للمجتمــع عبــر مبــادرات انســانية ،وتســاعد المرضــى علــى االســتفادة مــن
التقنيــة والتطبيقــات المهمــة العديــدة وفــي مقدمتهــا تطبيقــات «توكلنــا»
و «تباعــد» و«صحتــي».
وتهــدف المبــادرة إلــى تحفيــز المرضــى علــى اســتخدام التقنيــة ،واالســتفادة
مــن المزايــا العديــدة التــي توفرهــا وفــي مقدمتهــا تســريع دخولهــم مــن
خــال تعبئــة بياناتهــم وتوثيقهــا عبــر التطبيقــات اإللكترونيــة المعتمــدة،
وضبــط العمليــة الطبيــة دون اللجــوء للطــرق التقليديــة ،وحتــى تكــون بوابتهــم
للدخــول إلــى عالــم اإلنترنــت بآفاقــه الواســعة ويعينهــم علــى تخطــي هــذه
المرحلــة المهمــة مــن حياتهــم وهــم يتجهــون صــوب التعافي-بــإذن اللــه.-

•يحتــل ذوو االحتياجــات الخاصــة مكانــة كبيــرة
لــدى اهتمامــات الــوزارة ،لــذا تحــرص دائمــا علــى
المســاهمة فــي تقديــم الخدمــات التقنيــة التــي
تســاعدهم كــي يكونــوا فاعليــن قادريــن علــى
االعتمــادعلــىأنفســهم،وخــوضمعتــركالحيــاة.
•ومــن بيــن الخطــوات التــي اتخذتهــا الــوزارة فــي
هــذا المضمــار تعاونهــا مــع الهيئــة العامــة
لألوقــاف مــن خــال منصــة وقفــي وطــرح مبــادرة
«المصحــف اإللكترونــي للمكفوفيــن» ،بالتعــاون
مــع هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وجمعيــة المكفوفيــن األهليــة ،وترتيــل.
•وتهــدف المبــادرة إلــى تقديــم حلــول مبتكــرة
للتحديــات التــي يواجهــا المكفوفــون فــي
المملكــة لحفــظ وتــاوة القــرآن الكريــم بطريقــة
الخــط البــارز «برايــل» لتغنــي المكفوفيــن عــن
حمــل المجلــدات الســتة ذات الــوزن الثقيــل ،خاصــة
أن الجهــاز مطابــق لمصحــف مجمــع الملــك فهــد
 رحمــه اللــه  -وذلــك فــي تصميــم يســاعدالكفيــف علــى الوصــول إلــى الصفحــات والســور
واألجــزاء بســرعة وســهولة ومشــاركة المبصريــن
فــي حلقــات التحفيــظ.
•ويترجــم المصحــف اإللكترونــي أحــرف القــرآن
الكريــم إلــى طريقــة برايــل؛ ممــا ييســر علــى 8
مالييــن كفيــف مســلم فــي العالــم وأكثــر مــن
 150ألــف كفيــف فــي المملكــة حفــظ وتــاوة
القــرآن الكريــم ،بعــد أن كانــوا يواجهــون صعوبــة
عنــد اســتخدام المصحــف الورقــي والمطبــوع
بطريقــة برايــل البــارزة فــي  6مجلــدات كبيــرة
وثقيلــة وغيــر متوافــرة بســهولة مــع احتماليــة
محــو النقــاط مــع كثــرة االســتخدام.
•ويتميــز المصحــف اإللكترونــي بتقنيــة عاليــة ،حيــث
يقــوم بتحويــل أحــرف برايــل الثابتــة إلــى متحركــة،
تتشــكل إلكترونيــ ًا حســب آيــات القــرآن الكريــم
واألحــرف العربيــة والصفحــات.

 8ماليين كفيف
مسلم في العالم
يمكنهم االستفادة من مبادرة
“المصحف اإللكتروني للمكفوفين”
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تحســين جــودة حيــاة ذوي االحتياجــات
الخاصة

•تواكــب الــوزارة اهتمــام المملكــة برعايــة
األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،بشــكل
يضمــن حصولهــم علــى حقوقهــم المتصلــة
باالحتياجــات الخاصــة ويعــزز مــن الخدمــات
المقدمــة لهــم ،عبــر توفيــر ســبل التقنيــة
التــي تســهل لهــم متطلبــات العصــر الحاليــة
والمســتقبلية ،باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات
تقنيــة تضمــن تحســين جــودة الحيــاة لهــم،
ولكبــار الســن كذلــك.
•وضمــن مســؤولية الــوزارة االجتماعيــة ،رعــت
منتــدى تواصــل التقنــي لتحســين جــودة حيــاة
األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،الــذي
نظمتــه جمعيــة تواصــل ،تزامنــ ًا مــع اليــوم
العالمــي للعــاج الوظيفــي.
•وضمــن مشــاركة الــوزارة فــي الجلســة
الحواريــة عــن دور المؤسســات التقنيــة فــي
تســهيل الوصــول الرقمــي لــذوي االحتياجــات
الخاصــة ،أكــدت الــوزارة أن توفيــر التقنيــة لــذوي
االحتياجــات الخاصــة ليــس مــن الكماليــات ،بــل
مــن أساســيات الحيــاة لهــم.
•وتــم خــال المنتــدى تدشــين «منصــة
حيــاة» لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة؛
لمســاعدتهم علــى التعــرف علــى التقنيــات
التــي تســاعدهم علــى مزاولــة حياتهــم
اليوميــة ،والوصــول لمراكــز التأهيــل،
واالســتفادة مــن األخصائييــن ،وتبــادل
األجهــزة غيــر المســتفاد منهــا فــي الســوق
اإللكترونــي ،وورش العمــل والــدورات التدريبيــة
فــي التقنيــات المســاعدة ،باإلضافــة إلــى
تقديــم نصائــح عــن الرعايــة المنزليــة واســتخدام
التقنيــات المســاعدة.
• كمــا تــم خــال المنتــدى أيضــ ًا إطــاق أول
وقــف تقنــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة يواكــب
رؤيــة المملكــة  2030لخدمــة جميــع شــرائح

تدشين
«منصة حياة »
لخدمة لذوي االحتياجات الخاصة

المجتمــع وفئاتــه ومنهــم ذوي االحتياجــات
الخاصــة وكبــار الســن.
•ويق ــدم الوق ــف حل ـ ً
ـوال رقمي ــة متكامل ــة برب ــط
عـــدة تخصصـــات تحـــت ســـقف واحـــد تشـــمل
الهندســـة الرقميـــة ،والعـــاج الوظيفـــي،
والعـــاج الطبيعـــي ،وإنترنـــت األشـــياء
واإللكترونيات ،والتربيــــــــة الخــاصــــة ،والعـــالج
المهنــــــي ،والســـلوكي.

حملة ّ
علم واستريح

•إحساســ ًا مــن الــوزارة بمســؤوليتها تجــاه
المجتمــع فــي منــع اســتغالل اإلنترنــت
والتقنيــات المتعلقــة بوســائل التقنيــة فــي
متعمــدة
إيــذاء أشــخاص آخريــن بطريقــة
ّ
ومتكــرّرة وعدائيــة ،عبــر التنمــر اإللكترونــي،
أطلقــت الــوزارة حملــة ّ
علــم واســتريح ،للتوعيــة
بالتنمــر اإللكترونــي وســبل الوقايــة منــه،
بمشــاركة أكثــر مــن  70شـ ً
ـريكا مــن القطاعــات
العامــة والخاصــة وغيــر الربحيــة.
•وتهــدف الحملــة التــي اســتفاد منهــا 3.2
مليــون إلــى رفــع الوعــي بالتنمــر اإللكترونــي
فــي األلعــاب ،وتوجيــه الفئــات المســتهدفة
مــن األهــل واألبنــاء بالطريقــة الصحيحــة
للتعامــل مــع التنمــر للحــد مــن آثــاره الســلبية
المتنمــر عليــه
والتــي منهــا :اكتئــاب الشــخص
ّ
فــي حــال لــم يتلــق المســاعدة الفوريــة،
وصعوبــة ثقــة الضح ّيــة باآلخريــن والنظــر إليهــم
بعيــن الشــك والخــوف وافتقــاد الشــعور
باألمــان ،كمــا يلجــأ الشــخص الــذي تعــرّض
خصوصــا صغــار الســن
للتنمــر إلــى االنعــزال
ً
ّ
والمراهقيــن ،فضـ ً
ـا عــن تشــتت الذهــن وتدني
المســتوى الدراســي للضحيّــة فــي حــال كان
طال ًبــا فــي المدرســة أو الجامعــة ،والشــعور
ّ
والترقــب لــكل شــيء جديــد
بالخــوف والقلــق
ومزعــج.

 3.2مليون
مستفيد
من حملة رفع الوعي
بالتنمر اإللكتروني
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التحديات و التوصيات

التحديات

التوصيات

نطاق عمل الوزارة والمهام المناطة بها ،زادت وتنوعت باإلضافة لطبيعة العقود
تحديأ الستقطاب
الحالية وقلة الوظائف المخصصة لقطاعات الوزارة يشكل
ً
الكفاءات المناسبة للمرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات االقتصاد الرقمي .

تخصيص كادر جديد للوزارة بمميزات تنافسية ّ
يركز على استقطاب
الكفاءات التخصصية الالزمة للتحول لالقتصاد الرقمي.

محدودية قنوات الصرف فيما يخص المنح لمشاريع البحث واالبتكار والدعم المباشر
لرواد األعمال من صندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له والتي قد تتسبب
في تعثر تنفيذ المبادرات الختالف المهام الموكلة للجهات ،والتي ال تتقاطع مع
أهداف البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

منح البرنامج صالحية الصرف المباشر للمنح والدعم للمستفيدين وفق
آلية وحوكمة تعتمد من قبل اللجنة اإلشرافية للبرنامج.

محدودية عمر البرنامج الوطني لتنمية التقنية مقارنة بالدورة االقتصادية للقطاعات
التقنية وأهداف رؤية المملكة .2030

تمديد عمر البرنامج حتى عام  2030لتقديم دعم أكبر للقطاع
وتحقيق المستهدفات الطموحة للمملكة منه.

ارتفــاع تكاليــف االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لالتصــاالت ،والــذي قــد يعيــق مســيرة تحفيز االسثمار في البنية التحتية لالتصاالت من خالل حلول استثمارية
تحفيزية تحقق االستدامة لهذه االستثمارات.
ـول الرقمــي.
التحـ ّ
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التحديات

حجم التكاليف المالية الكبيرة المطلوبة لنشر البنية التحتية الرقمية مما يسبب
بتباطؤ التحول الرقمي وتمكين المملكة لتصبح محو ًرا رقم ًيا عالم ًيا.

عزوف القطاع الخاص عن االستثمار في المناطق المختلفة بالمملكة مما أثر على
عدد الوظائف ونسب التوطين في تلك المناطق.

التوصيات

تحفيز االستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من
تطوير كافة مكونات البنية التحتية الرقمية.
دعــم مبــادرات تهــدف إلــى تحفيــز القطــاع الخــاص وبالتحديــد الشــركات
التقنيــة لتوســع نطــاق أعمالهــم إلــى المناطــق األقــل حظ ـ ًا مــن ناحيــة
الفــرص الوظيفيــة واألعمــال وارتفــاع نســبة البطالــة بهــدف توطيــن
التقنيــة محليــ ًا وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مناطقيــة ورفــع الناتــج
المحلــي غيــر النفطــي باإلضافــة إلــى رفــع المحتــوى المحلــي .

وضع أطر مرنة إلجراء تغييرات على المشاريع بما يتوافق مع األثر
تأثيــر جائحــة كورونــا علــى المشــاريع القائمــة وعلــى التعاقــد للمشــاريع المســتقبلية الموثق
خاصــة فيمــا يتعلــق بتســليم األعمــال وتأخرهــا الرتباطهــا ببعــض القطاعــات أو من التحديات الناتجة عن الجائحة وإصدار تعميم بذلك لمنح الصالحية
إلدارة
الخدمــات المتأثــرة ،كقطــاع الخدمــات اللوجســتية علــى ســبيل المثــال.
المشتريات بالجهات الحكومية بما ال يؤثر على مضمون العمل.
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تطلعات الوزارة
لعام 2022

ضمن
أفضل 35

ضمن
أفضل 38

ضمن
أفضل 30

أفضل منظومة
حكومية

وصول حصة
االقتصاد الرقمي

اقتصاد رقمي عالميا
2022

حكومة رقمية بحلول
عام 2022

مجتمع رقمي بحلول
عام 2023

في المملكة بحلول
2023

إلى  %16.8من الناتج
المحلي اإلجمالي
عام 2022

وطن رقمي رائد بحلول 2023
رفع ترتيب
المملكة

نسبة استبقاء
الموظفين

الوصول إلى أكثر
من  250ألف

رفع مؤشـر رضــا
المستفيدين

خلق عدد  24ألف
وظيفة نوعية

ضمن أعلى
 5مراكز

زيادة صادرات
خدمات االتصاالت

زيادة تنافسية
ومشاركة

في سرعات اإلنترنت الثابت
ضمن أعلى  20دولة مع
المحافظة على ترتيبها
ضمن الخمس األوائل في
سرعات اإلنترنت المنتقل

%95

مستفيد عبر أنشطة رفع
الوعي والمعرفة الرقمية
لكافة فئات المجتمع

بواقع  %20 +عن النتائج
المرجعية

في المجاالت ذات األولوية
في االقتصاد الرقمي
ضمن المجاالت الرئيسة
لقطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات

في التميز المؤسسي

وتقنية المعلومات بنسبة
%14

القطاع الخاص بواقع
 %20 +عن النتائج
المرجعية

الحصول على
المعلومة الدقيقة
المحدثة ،والموثقة خالل
مدة ال تزيد عن دقيقتين
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تحسين المشاركة
المجتمعية في
صنع القرار
من خالل رفع ترتيب مؤشر
المشاركة اإللكترونية
( )EPIإلى % 78

تعزيز النضج
المؤسسي

زيادة
االستثمارات

رفع كفاءة
الحكومة

زيادة نسبة
التوطين

لـ  46وحدة إدارية بناء
على المعايير العالمية

في االقتصاد الرقمي
إلى  13.6مليار ريال

ونسبة االمتثال بواقع
 %20+عن النتائج
المرجعية

في مهن االتصاالت
وتقنية المعلومات إلى
%60
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في رؤية المملكة 2030
مساهمة الوزارة
والتطلعات
التحديات

الخــاتـمـــــة
ختامــ َا ،عــرض التقريــر الــذي تــم إعــداده اســتجابة لمتطلبــات المــادة ()29

وواصلــت الــوزارة خــال العــام إنجازاتهــا المتالحقــة فــي البنيــة التحتيــة ونشــر

مــن نظــام مجلــس الــوزراء ،التوجــه اإلســتراتيجي للــوزارة ،واإلنجــازات التــي

شــبكات االتصــاالت ،وتنميــة المواهــب الوطنيــة ،وعقــد الشــراكات مــع شــركاء

حققتهــا خــال العــام المالــي ( 1443 /1442هـــ) (2021م) ،والتي ســاهمت

عالمييــن ،ممــا أســهم فــي دعــم وتحفيــز قطــاع االبتــكار وريــادة األعمــال

فــي تعزيــز كفــاءة ســوق االتصــاالت ،والمحتــوى المحلــي وتنميــة ســوق

الرقميــة ،وتأهيــل المملكــة لتصبــح األكبــر واألعلــى واألســرع فــي المجــاالت

التقنيــات بالمملكــة.

التقنيــة والرقميــة وكذلــك أكبــر ســوق رقمــي وتقنــي فــي منطقــة الشــرق

وفــي ظــل الرعايــة الكريمــة والدعــم الالمحــدود الــذي تحظــى بــه الــوزارة مــن

األوســط وشــمال إفريقيــا.
وســتمضي الــوزارة قدمــ َا بســواعد أبنائهــا فــي تأســيس ركائــز اســتراتيجية

القيــادة الرشــيدة – حفظهــا اللــه – تبــوأت المملكــة مراكــز رقميــة عالميــة

رقميــة؛ لتمكيــن حاضــر مترابــط ومســتقبل مبتكــر ،مســتندة فــي ذلــك

متقدمــة ،كمــا حققــت مبــادرات منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة المدعومــة باقتصــاد قــوي ومزدهــر ،يجــذب

النطــاق األخضــر فــي مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤية علــى منصــة أداء المتكاملة،

االســتثمارات العالميــة القتنــاص الفــرص فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة

التابعــة للمركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة لعــام 2021م.

المعلومــات الواعــد.
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ملحق (أ)
الشؤون المالية واإلدارية

المـلـحـــــــــق

أ .الميزانية
المصروفات:

أ .الشؤون المالية واإلدارية
أ .الميزانية
 المصروفات اإليراداتب .الموارد البشرية

ب .منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات
أ .وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ث  .استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
أ .استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
ب .استراتيجية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ج  .بطاقات مبادرات برامج رؤية المملكة 2030
أ .بطاقات مبادرات برنامج التحول الوطني

ب .بطاقات مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية

ب .وحدة التحول الرقمي

ت .بطاقات مبادرات برنامج جودة الحياة

ت .هيئة الحكومة الرقمية

ث .بطاقات مبادرات برنامج التخصيص

ث .هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ج .بطاقات مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية

ج  .البريد السعودي

ت  .منظومة التحول الرقمي
أ .حوكمة التحول الرقمي
ب .إطار التحول الرقمي
ت .دور منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في التحول الرقمي

ح  .المصطلحات والتعريفات

التصنيف االقتصادي

منه

له

االعتماد بعد
التعديل

المنصرف

تعويضات العاملين

268,613,000.00

السلع والخدمات

2,668,779,599.00

345,942,520.00

مصروفات أخرى

179,999,000.00

14,824,886.00

48,575,652.00

األصول غير المالية

65,582,000.00

33,603,584.00

2,518,000.00

34,496,416.00

إجمالي الممول من الميزانية
العامة

3,182,973,599.00

400,612,990.00

433,251,550.00

3,215,612,159.00

3,058,740,581.66

استخدام السلع والخدمات

750,000,000.00

0.00

0.00

750,000,000.00

750,000,000.00

إجمالي الممول من إيرادات
هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات (اعتماد مقابل
االيراد)

اإلجمالي العام
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االعتماد األصلي

المناقالت

الوفر

النسبة

6,242,000.00

20,422,217.00

282,793,217.00

268,416,570.25

14,376,646.75

% 94.92

361,735,681.00

2,684,572,760.00

2,548,091,708.11

135,481,051.89

% 94.92

213,749,766.00

212,456,824.99

1,292,941.01

% 99.40

29,775,478.31

4,720,937.69

% 86.31

155,871,577.34

% 95.12

0.00

% 100.00

750,000,000.00

0.00

0.00

750,000,000.00

750,000,000.00

0.00

% 100.00

3,932,973,599.00

400,612,990.00

433,251,550.00

3,965,612,159.00

3,808,740,581.66

155,871,577.34

96.04%

141

التقرير السنوي 2021

مساهمة الوزارة في رؤية المملكة 2030
الملحق

08

ملحق (أ)
الشؤون المالية واإلدارية

ملحق (أ)
الشؤون المالية واإلدارية

أ .الميزانية

ب .الموارد البشرية

اإليرادات
اإليرادات التقديرية

إيراد فعلي

نوع اإليراد

0.00

750,000,000.00

97,400.00

142,400.00

450,000.00

301,900.00

0.00

232,000.00

1,000,000.00

999,358.92

المبالغ المستردة من مصروفات السنوات السابقة

0.00

0.00

اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان أخر

0.00

1,236,138.82

1,547,400.00

752,911,797.74

نصيب الحكومة من صافي إيرادات قطاع االتصاالت
إيجارات وأقساط مساكن
بيع الوثائق واألنظمة
مبيعات أخرى
الجزاءات والغرامات

اإلجمالي
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96.2

%

من موظفي الوزارة سعوديون
تمثــل نســبة الســعوديين العامليــن فــي الــوزارة نحــو  % 96.2مــن إجمالــي القــوى البشــرية البالــغ عددهــا
1006موظفيــن ،إذ يصــل عددهــم إلــى  ،968وتزيــد نســبة النســاء عــن  % 30بعــدد  ،223مقابــل  735مــن
الذكــور ،فيمــا يبلــغ عــدد غيــر الســعوديين  38فقــط .وقــد زاد عــدد الوظائــف المتوفــرة خــال الســنة الماليــة
لعــام  2021إلــى  1453وظيفــة مقارنــة بـــ  1355خــال عــام  2020بزيــادة قدرهــا  98وظيفــة ،بينمــا بلــغ عــدد
الوظائــف الشــاغرة خــال العــام  466وظيفــة شــاغرة.
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ملحق (ب)
منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Communications
and Information Technology
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي الجهــة المشــرفة علــى قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
والمســؤولة عنــه .حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )133وتاريــخ
 1424/5/21هـــ ،والقاضــي بإعادة تنظيم وزارة االتصــاالت وتقنية المعلومات
بمــا يتناســب مــع المهــام الموكلــة إليهــا حيــال اإلشــراف علــى تنميــة قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة ،باإلضافــة إلــى ّ
تولــي الــوزارة
اإلشــراف علــى قطــاع البريــد بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )403وتاريــخ
 1440/7/12هـــ .كمــا أســندت للــوزارة قيــادة التحــول الرقمــي بموجــب األمــر
الملكــي رقــم ( )59028وتاريــخ  1439/11/18هـــ.
وتتضمن اختصاصات ومهام الوزارة المسندة لها اآلتي:
•وضــع الخطــط اإلســتراتيجية والسياســات ومشــاريع األنظمــة واللوائــح
لتطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي فــي
المملكــة.
•اإلشــراف علــى قطــاع البريــد ،ووضــع سياســاته العامــة وخططــه التطويرية،
واقتــراح مشــاريع أنظمتــه وتعديالتهــا ،والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
فيمــا يتعلــق بالخدمــات المقدمــة إلــى الجهــات الحكوميــة ،وتمثيــل
المملكــة فــي الهيئــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي قطــاع البريــد،
ومتابعــة التزامــات المملكــة فــي هــذا الشــأن.
•وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لتســريع نشــر خدمــات النطــاق العريــض
الســلكية والالســلكية وضمــان تنفيــذ البنيــة التحتيــة الالزمــة لهــا بصــورة
عاجلــة جــد ًا ،بمــا يكفــل تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة بالنطــاق العريــض
قــدر اإلمــكان ،وتحفيــز الشــركات الوطنيــة والعالميــة للمشــاركة فــي
المشــاريع ذات العالقــة بالنطــاق العريــض.

144

وحدة التحول الرقمي
National Digitization Unit
•وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لتســريع تطويــر القــدرات الرقميــة فــي
المملكــة ورفــع الوعــي الرقمــي ،ويشــمل ذلــك القــدرات الرقميــة العامــة
والمتخصصــة مــع التركيــز علــى التقنيــات الناشــئة ،بمــا يتناســب مــع احتياجات
القطــاع المختلفــة.
•وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لبنــاء قطــاع تقنيــة المعلومــات بمســتوى
عالمــي تنافســي ينمــي المحتــوى المحلــي التقنــي ويحقــق االســتدامة
االقتصاديــة والريــادة واالبتــكار علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي.
•وضــع اآلليــات لتحفيــز وتشــجيع االســتثمار واالبتــكار فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات والصناعــات الرقميــة.
•الســعي لجــذب االســتثمارات األجنبيــة والشــركات العالميــة الرائــدة فــي
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى المملكــة.
•دعـــم الشـــركات التقنيـــة المحليـــة الناشـــئة والصغيـــرة والمتوســـطة
ومســـاعدتها فـــي بنـــاء قدراتهـــا للوصـــول إلـــى األســـواق العالميـــة
بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة.
•اإلشــراف علــى تطبيــق أحكام نظــام التعامــات اإللكترونية ووضــع المعايير
التقنيــة والتعاقديــة االسترشــادية لألجهــزة الحكوميــة لالســتفادة منهــا
عنــد التعاقــد لتنفيــذ المشــاريع ذات الصلــة بالحكومــة الرقميــة.
•اإلشــراف علــى المهــام المتعلقــة بإصــدار شــهادات التصديــق الرقمــي
وإدارتهــا.
•إجــراء الدراســات فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتحــول
الرقمــي.
•التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجهــات األخــرى ذات
العالقــة وتشــكيل الشــراكات اإلســتراتيجية فيمــا يخــص االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات والتحــول الرقمــي.
•تمثيــل المملكــة فــي الهيئــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وقطــاع البريــد.

وحــدة التحــول الرقمــي هــي مركــز امتيــاز أنشــئ بنــاء علــى األمــر الملكــي
رقــم ( )49584وتاريــخ 1439/10/29هـــ ،وتهــدف الوحــدة إلــى تســريع
عمليــة التحــول الرقمــي فــي المملكــة تحقيقــ ًا ألهــداف رؤيــة 2030
عبــر التعــاون المشــترك مــع القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل االرتقــاء
بمكانــة المملكــة لتكــون فــي مصــاف الــدول المتطــورة رقميــ ًا.
والمســاهمة فــي تنميــة اقتصاديــة مســتدامة تعتمــد علــى تعزيــز قيــم

حاليـ َا ،لتحديــد مــدى إمكانيــة االســتفادة منهــا ضمــن منظومــة إطــار العمــل
الموحــد.
•مراجعــة وتقويــم جميــع الخطــط ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي المعمــول
بهــا حاليــ َا والبرامــج التنفيذيــة وغيرهــا مــن الخطــط الفرعيــة ذات العالقــة
بالتحــول الرقمــي.
•حصــر التحديــات التــي تواجــه تحــول المملكــة إلــى اقتصــاد ومجتمــع رقمــي
وتقديــم االقتراحــات الالزمــة لمواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن أفضــل

الممارســات العالميــة.

ومفاهيــم االبتــكار واالســتثمار فــي المواهــب الشــابة.

•تقديــم مقترحــات لتطويــر البنيــة التشــريعية المتعلقــة بالتحــول الرقمــي،

وتتولى وحدة التحول الرقمي المهام التالية:

•وضــع آليــة لتســريع وتطويــر وتنفيــذ مبــادرات فــي شــأن توســعة خدمــات

•إعداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.

•تطويــر سياســات التحــول الرقمــي مــن خــال تنفيــذ إطــار عمــل وآليــة تنفيــذ
موحــدة شــاملة.

•اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات الالزمة للتحول الرقمي.

•تفعيــل الحوكمــة الرقميــة والتأكــد مــن مواءمتهــا مــع اإلســتراتيجيات
واألولويــات الوطنيــة.

بمــا يكفــل رفــع كفــاءة جهــود التحــول الرقمــي وجودتهــا.

النطــاق العريــض وضمــان أن يتــم تنفيــذ البنيــة التحتيــة االزمــة بمــا يكفــل

تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة.
•العمــل علــى تحقيــق االســتفادة المثلــى من أصــول واســتثمارات المنظومة
الرقميــة وتفــادي تكرار المشــاريع.

•وضــع المعاييــر التقنيــة والتعاقديــة االسترشــادية لألجهــزة العامــة
لالســتفادة منهــا.

•تحديــد األولويــات الالزمــة لتفعيــل التحــول الرقمــي وتحديــد الدعــم الــازم

•تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خالل آلية اختبار مناسبة لذلك.

•اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي والتمويل الالزم لها.

•اقتراح آلية لإلسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة.

لضمــان ســرعة تحقيــق الغايــات المرجــوة.

•إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي.

•مراجعــة وتقويــم البرامــج ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي المعمــول بهــا

•تطوير منظومة تساعد على عمليات تخصيص الخدمات الرقمية.
•وضع المعايير والمؤشرات الالزمة لقياس التحول الرقمي.
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هيئة الحكومة الرقمية
Digital Government Authority

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
Communications & Information
Technology Commission

أنشــئت هيئــة الحكومــة الرقميــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )418وتاريــخ 1442/7/25هـــ ،بهــدف إثــراء تجربــة العميــل وتحســين تجربــة التعامــل مــع

هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم

•تهيئــة بيئــة محفــزة لالســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

الخدمــات الحكوميــة لتكــون رقميــة واســتباقية ،إلــى جانــب رفــع كفــاءة العمــل الحكومــي عــن طريــق تبنــي نمــاذج فعالــة ومبتكــرة للتحــول الرقمــي
ً
وأيضــا زيــادة اإلنتاجيــة وتطويــع االســتخدام األمثــل للمــوارد
فــي مجــاالت متنوعــة كالصحــة الرقميــة والتعليــم عــن بعــد واالقتصــاد الرقمــي وغيرهــا،

قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .ويحــدد ٌ
كل مــن نظــام االتصــاالت الصــادر بالمرســوم الملكــي

•العمــل علــى حمايــة مصالــح المســتخدمين المتعلقــة بخدمــات االتصــاالت

واالســتثمارات التقنيــة الحكوميــة وتبنــي التقنيــات الحديثــة وتطويــر القــدرات الرقميــة والمواهــب .وهــي تحــل محــل كل مــن برنامــج التعامــات

رقــم (م )12 /وتاريــخ  1422/3/12هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار

(يســر) والمركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي.
اإللكترونيــة الحكوميــة
ّ

الــوزاري رقــم ( )11وتاريــخ  1423/5/17هـــ ،وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )403وتاريــخ  1440/7/12هـــ اإلطــار القانونــي الخــاص بتنظيــم قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد.

االختصاصات:

إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة للحكومــة الرقميــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا بعــد
االعتمــاد ،وإقــرار السياســات المتعلقــة بأنشــطة الهيئــة والخطــط والبرامــج الالزمــة
لتنفيذهــا ،ووضــع المعاييــر الفنيــة لنمــاذج التحــول الرقمــي الحكومــي ومتابعــة
االلتــزام بهــا .وتنظيــم أعمــال ومنصــات وشــبكات الخدمــات الحكوميــة الرقميــة،
وحوكمــة أعمــال الســحابة الحكوميــة الرقميــة والســحابات ذات العالقــة بهــا.

المبادرات:

ّ
دشــنت هيئــة الحكومــة الرقميــة مبــادرة البيئــة التنظيميــة التجريبيــة للشــركات
الحكوميــة التقنيــة ،التــي شــملت توقيــع نمــاذج تعــاون وشــراكة بيــن الهيئــة
وعــدد مــن الشــركات الحكوميــة التقنيــة لتطويــر البيئــة التنظيميــة علــى عــدة
مراحــل تشــمل حوكمــة وتعزيــز الخدمــات الحكوميــة الرقميــة فــي المملكــة،
وإعــداد اللوائــح التنظيميــة الالزمــة لتحســين بيئــة األعمــال ،إضافـ ً
ـة إلــى معالجــة
التحديــات التــي تواجــه الشــركات والمؤسســات فــي الخدمــات الحكوميــة
الرقميــة ،وتحســين تجربــة المســتفيد.
وتهــدف المبــادرة إلــى إيجــاد حلــول تنظيميــة فــي مجــال المنصــات والخدمات
الرقميــة ،لتجــاوز عــدة تحديــات مثــل تنظيــم حقــوق الملكيــة الفكريــة ،وآليــات
مشــاركة البيانــات ،وغيــاب المواءمة.
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ويحــدد تنظيــم الهيئــة مهــام هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
واختصاصاتهــا ،بوصفهــا منظمــ ًا للقطــاع يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة،
وباالســتقالل المالــي واإلداري .ومــن أبــرز مهامهــا:
•تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

فــي المملكــة.

العامــة واإلنترنــت ومراقبــة أداء الجهــات المرخــص لهــا بتقديــم مثــل هــذه
الخدمــات ،واتخــاذ اإلجــراءات التــي مــن شــأنها إلــزام تلــك الجهــات بالتقيــد
بشــروط التراخيــص.

•تشــجيع االســتثمار فــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأجهزتهــا،

وتشــجيع تقديــم الخدمــات الموثــوق بهــا بأســعار مناســبة وبجــودة
جيــدة فــي جميــع مناطــق المملكــة واتخــاذ اإلجــراءات التــي تضمــن حقــوق

المســتثمرين فــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
•تنفيــذ السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن حمايــة التنافســية فــي ســوق
خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والبريــد.

•القيام باالختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.
•الرصــد والمتابعــة واالســتفادة مــن التطــور فــي تقنيــات وخدمــات قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
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ملحق (ت)

البريد السعودي
Saudi Post

منظومة التحول الرقمي

ـداء مــن إنشــاء أول مديريــة للبــرق والبريــد والهاتــف فــي مكــة المكرمــة
شــهدت مؤسســة البريــد الســعودي مراحــل تطــور متالحقــة خــال مســيرتها ،ابتـ ً

فــي عــام  1345هـــ الموافــق 1926م ،ومــن ثــم نقلهــا لــوزارة المواصــات تحــت مســمى «وكالــة وزارة المواصفــات للشــؤون الســلكية والالســلكية
والبريديــة» فــي عــام  1372هـــ الموافــق 1953م ،ووصـ ً
ـاء علــى قرار
ـوال إلــى تحويلهــا إلــى مؤسســة عامــة تحــت مســمى مؤسســة البريــد الســعودي بنـ ً

مجلــس الــوزراء رقــم (/78ف) وتاريــخ  1433/3/29هـــ القاضــي بتحويــل مرفــق البريــد إلــى مؤسســة عامــة.

ـول األعمــال والخدمات
تعنــى منظومــة التحــول الرقمــي بالتعــاون بيــن الجهــات المعنيــة وأصحــاب المصلحــة فــي القطاعــات المختلفــة لدعــم وتمكيــن تحـ ّ
المقدّ مــة مــن الطــرق واألســاليب التقليديــة إلــى طــرق وأســاليب قائمــة علــى نمــاذج رقميــة مبتكــرة ترفــع مــن مســتوى جــودة وموثوقيــة وســرعة
تنفيــذ تلــك األعمــال والخدمــات بمــا يحقــق الترابــط والتكامــل بيــن أعمــال وخدمــات القطاعــات المختلفــة ومــا تقدّ مــه مــن أنظمــة وتطبيقــات ومنصــات .لــذا
فــإن منظومــة التحــول الرقمــي تشــتمل علــى الجهــات المشــرفة علــى مختلفــة القطاعــات والجهــات الداعمــة للتحــول الرقمــي.

لتحقيــق التطلعــات المأمولــة منهــا ،اعتمــدت المؤسســة خطــة طموحــة ترتكز

الخدمــات البریدیــة المعروفــة مثــل بریــد الرســائل والطــرود والبریــد العاجــل.
وتشــهد مؤسســة البریــد الســعودي تحـ ً
ـول إلــى العمــل اإللكترونــي الحدیــث

المســاهمة فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030صــدر األمــر

الوطنيــة الموحــدة ،وتقديــم حزمــة مــن الخدمــات البریدیــة غیــر التقلیدیــة

بهــدف رفــع مســتوى الجــودة وتســریعها عبــر التقنیــات البریدیــة المتقدمــة

الملكــي رقــم ( )49584وتاريــخ  1438/10/29هـــ بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة

بمــا یمكــن مــن تقدیــم الخدمــات اللوجســتیة ،وتمكیــن برامــج الحكومــة

وإشــراك عمالئهــا فــي خدمــات بریدیــة تفاعلیــة ،یتــم مــن خاللهــا تمكیــن كل

للتحــول الرقمــي .لتتولــى رســم السياســات واإلســتراتيجيات المتعلقــة

اإللكترونیــة وتطبیقــات التجــارة اإللكترونيــة مــن خــال تعظیــم الشــراكات مــع

عمیــل مــن متابعــة اإلرســالیات البریدیــة عبــر الموقــع اإللكترونــي ،وترتكــز علــى

بالتحــول الرقمــي ،ووضــع الخطــط والبرامــج الالزمــة لتنفيذهــا ،وضمــان تنســيق

المؤسســات فــي القطاعیــن العــام والخــاص ،وتطویــر تعامــات الحكومــة

تطویــر التقنیــات البریدیــة ،وتوظیــف مشــاریع الربــط الشــبكي فــي كافــة أنحــاء

المبــادرات المتصلــة بذلــك ،كمــا صــدر األمــر الملكــي رقــم ( )59028وتاريــخ

اإللكترونیــة وتیســیر تبــادالت التجــارة اإللكترونیــة ،حیــث أطلقــت العدیــد مــن

المملكــة ،وتوســیع عملیــات الفــرز اآللــي فــي كافــة المواقــع لرفــع معــدل

الخدمــات الجدیــدة مثــل التســوق اإللكترونــي ومنصــة (مكانــي) لبیــع تذاكــر

الجــودة والســرعة عنــد خدمــة عمــاء البریــد.

 1439/11/18هـــ ،لتكــون اللجنــة برئاســة معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،ومعالــي وزيــر الصحــة عضــو ًا ونائبــ ًا للرئيــس ،وعضويــة عــدد مــن

علــى بنــاء منظومــة مــن الشــبكات المتعــددة ،وتأســيس منظومــة العناويــن

المباریــات الریاضیــة وخدمتــي (جامعــي ) و(مریــح) ،إلــى جانــب تطویــر عمــل

التحــول الرقمــي وتوجيــه األعمــال فــي هــذا الجانــب نحــو
لدعــم جهــود
ّ

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

أصحــاب المعالــي ،والرئيــس التنفيــذي لوحــدة التحــول الرقمــي عضــو ًا وأمين ـ ًا
للجنــة.

مقرهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .وتتلخــص مهــام اللجنــة فيمــا
يلــي:
 .1اإلشراف على برنامج التحول الرقمي.
 .2اعتمــاد التقاريــر الدوريــة عــن التحــول الرقمــي التــي تعدهــا وحــدة التحــول
الرقمي.
 .3إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.
 .4اعتمــاد خطــة العمــل الســنوية والخطــط التشــغيلية لبرنامــج التحــول
الرقمــي.
 .5اقتــراح مشــروعات األنظمــة المتعلقــة بالتحــول الرقمــي ورفعهــا بحســب
اإلجراءات المتبعة.
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 .02رقمنــة القطــاع الحكومــي بمــا يحقــق الدعــم للتعامــات اإللكترونيــة

 .03تســريع التحــول الرقمــي مــن خــال تطويــر المنصــات الرقميــة فــي

الحكومية ،وتحقيق االستفادة من البيانات الوطنية.

القطاعــات ذات األولويــة.

•الحكومــة الرقميــة :تحويــل كافــة المعامــات واإلجــراءات والخدمــات
الحكوميــة ليتــم طلبهــا وتنفيذهــا رقميــ ًا مــن خــال المنصــات والقنــوات
الرقميــة مــع التركيــز علــى تجربــة المســتفيد والتكامــل بيــن األنظمــة
والمنصــات بمــا يحقــق مفهــوم «الحكومــة المتكاملــة».

إطار التحول الرقمي
يحــدد إطــار التحــول الرقمــي المهــام واألدوار والمســؤوليات التــي تقــوم

•البـــيـــانــــــات الـــوطـــنـــيــــة والــــذكاء االصطناعــي :البيانــات هــي وقــود

التركيــز عليهــا لتســريع التحــول الرقمــي فيهــا .وفيمــا يلــي إيضــاح لمعالــم

التحــول الرقمــي وينبغــي العمــل علــى ضمــان دقتهــا وشــموليتها
وســامتها والمحافظــة عليهــا مــن كافــة المخاطــر األمنيــة .ولتعظيــم
االســتفادة مــن البيانــات فــإن تطبيــق تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يســاعد
فــي تحليــل البيانــات واســتنباط األنمــاط والتعــرف علــى التوجهــات التخــاذ
ذكاءا وتطويــر سياســات واســتراتجييات أكثــر مالئمــة لكافــة
قــرارات أكثــر
ً
القطاعــات الحكوميــة.

بهــا الجهــات المعنيــة بالتحــول وكذلــك األولويــات القطاعيــة التــي ســيتم
اإلطــار وشــرح لــه.

 .01ترسية دعائم الممكنات الرئيسة وقاعدة االرتكاز للتحول الرقمي.
•السياســات والتنظيمــات والشــراكات :يتطلــب التحــول الرقمــي وجــود
سياســات وأنظمــة داعمــة تمتــاز بالحداثــة والمرونــة واالنفتــاح مــع مراعــاة
مصالــح األطــراف المختلفــة واألولويــات الوطنيــة .وعــادة مــا تكون تشــريعات
التحــول الرقمــي متعــددة األطــراف وتمــس عــدة قطاعــات ،وتحتــاج إلــى
تنســيق عــال وتكامــل بيــن كافــة أصحــاب المصلحــة وهــذا يتطلــب بنــاء
شــراكات تحقــق الفائــدة للجميــع.
•توافــر التقنيــة واعتمادهــا :تعتبــر التجهيــزات التقنيــة مــن أجهــزة ومعــدات
وبرمجيــات األدوات الفاعلــة فــي تحقيــق التحــول الرقمــي ،لذلك يتــم التحقق
مــن توافــر أحــدث التقنيــات وتحفيــز تبنيهــا لــدى كافــة الجهــات المعنيــة.
ّ
تشــكل البنيــة التحتيــة الرقميــة األســاس الــذي
•البنيــة التحتيــة الرقميــة:
تبنــى عليــه جميــع الخدمــات واألعمــال الرقميــة ،وتتضمــن البنيــة التحتيــة
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الرقميــة خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات كاإلنترنــت عالــي الســرعة
مــن خــال شــبكات االتصــاالت الثابتــة والمتنقلــة ،ومراكــز البيانــات ،وغيرهــا
مــن األجهــزة والمعــدات والبرمجيــات المســتخدمة لتقديــم تلــك الخدمــات.
•المواهــب الرقميــة :الكــوادر المتخصصــة فــي مختلــف مجــاالت االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات هــي المحــرّك األساســي للتحــول الرقمــي ،ويقــع
عليهــا عــبء تنفيــذ المبــادرات والمشــاريع الممكنــة للتحــول.
التحــول الرقمــي إيجــاد حلــول
•البحــث والتطويــر واالبتــكار :يتطلــب نجــاح
ّ
ـول مــن األعمــال التقليديــة إلــى أعمــال رقميــة
وأســاليب مبتكــرة فــي التحـ ّ
عاليــة األداء ،لــذا فــإن االبتــكار والبحــث والتطويــر وريــادة األعمــال عوامــل
مهمــة فــي تحقيــق التحــول الرقمــي بالشــكل المطلــوب مــن خــال
ّ
االســتفادة مــن االبتــكارات والمشــاريع الرياديــة والناشــئة.

وذلــك مــن خــال بنــاء الشــراكات اإلســتراتيجية بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص .ونشــر اســتخدام تلــك المنصــات مــن
خــال توعيــة المســتفيدين حــول تلــك المنصــات ورفــع اعتماديتهــم علــى
ً
بــدال عــن اإلجــراءات التقليديــة .ويعتمــد ذلــك علــى توافــر بيانــات
اســتخدامها
وطنيــة دقيقــة ومتاحــة ،وخدمــات حكوميــة ذات مســتوى مرتفــع مــن النضــج
فــي التحــول الرقمــي.
وقــد تــم تحديــد ( )7قطاعــات لتكــون لهــا األولويــة فــي أعمــال تســريع
التحــول الرقمــي نظــر ًا ألهميــة تلــك القطاعــات واتســاع أثرهــا ،وتشــمل
ّ
تلــك القطاعــات :الصحــة الرقميــة ،والتعليــم الرقمــي ،والتجــارة اإللكترونيــة،
والمــدن الذكيــة ،والصناعــة والتعديــن والخدمــات اللوجســتية ،والحــج والعمــرة
والثقافــة ،واألمــن والســامة.
وتعمــل لجنــة التحــول الرقمــي ووحــدة التحــول الرقمــي علــى تحقيــق التعــاون
والتناســق بيــن الجهــات المعنيــة بتلــك القطاعــات للعمــل علــى إنجــاز أعمــال
التحــول الرقمــي فيهــا علــى أفضــل وجــه بمــا يحقــق النتائــج المرجــوة ويعــود
ّ
بالفائــدة علــى تلــك القطاعــات.
وألن تحقيــق األمــن الرقمــي يعتبــر مــن أهــم عوامــل نجــاح التحــول الرقمــي
وموثوقيــة أعمالــه ،يعتبــر األمــن الســيبراني محــور ًا أساســي ًا علــى كافــة
مســتويات التحــول الرقمــي.
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منظومة التحول الرقمي

إطار التحول الرقمي

الرقمياالتصاالت وتقنية
منظومة
دورالتحول
منظومة

»أن ﻧﺼﺒﺢ أﻣﺔ رﻗﻤﻴﺔ راﺋﺪة ) ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟـ  20اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ( 2030

المعلومات في التحول الرقمي

ﺗﻄﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺤﺴﻦ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ أﻓﺮادﻫﺎ«
اﻗﺘﺼﺎد رﻗﻤﻲ

ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻗﻤﻲ

دور منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في التحول الرقمي

وﻃﻦ رﻗﻤﻲ

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

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ*

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ

• اﻟــــﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ

• اﻟﻤﻨﺎﻫـــﺞ واﻟﻤﻬـــﺎرات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

• اﻟـــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻟﺼـﺤــــﻴﺔ
اﻟﻤـﺘﺮاﺑﻄﺔ

• أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬﻛﻴﺔ
واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ

• ﻧـﻤـﻂ ﺣـﻴـﺎة ﺻـﺤـﻲ

• ﺗﺤــــﺴﻴﻦ اﻟﻤــــﻬﺎرات
اﻟــﺮﻗﻤــــــﻴﺔ واﻟﺘـﻌــــﻠﻢ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

• ﺗﺠــﺎرة ﻣﻴــﺴـﺮة

• اﻟﺘﻨــــﻘــﻞ اﻟـــﺬﻛــﻲ

• اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻔﻌﺎل

• اﻟـﺘـﻘـﺪﻳــــﻢ اﻟﺴـــﻠﺲ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

• اﻟﺒﻴــﺌــﺔ اﻟـﺬﻛــﻴﺔ

• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴـــﺘﻴﺔ
وﺳﻠﺴـــﻠﺔ اﻹﻣــــــﺪاد
اﻟﺴـﻠـﺴـﺔ

• اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴــــﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

• اﻟﺘـﻌـﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
• اﻟﺘﺤـــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة
• ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣــﻌﺰزة
• اﻟـــﻮﻋـــــﻲ واﻟﺴﻔــــﺮ
اﻟﺴﻠﺲ

اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
• ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
• اﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
• ﻣـﻜــﺎﻓــﺤــــﺔ اﻟـﺠــــﺮاﺋﻢ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

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

فتتولــى وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مســؤولية وضــع السياســات
واإلســتراتيجيات وأيضـ ًا تأســيس الركائــز اإلســتراتيجية للتحــول الرقمي شــاملة وتعنــى هيئــة الحكومــة الرقميــة بالتحــول الرقمــي فــي القطــاع الحكومــي
ويركــز برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة
فتتولــى وزارة االتصــاالت وتقنيــة
األنظمــة والتشــريعات والبنيــة التحيــة التقنيــة وتطويــر ســوق تقنيــة مــن خــال تقديــم الدعــم للجهــات الحكوميــة فــي مســيرة تحولهــا وإصــدار
الحكوميــة (يســر) علــى التحــول الرقمــي
المعلومــات مســؤولية وضــع السياســات
المعلومــات والتقنيــات الناشــئة والقــدرات الرقميــة مــن كــوادر ومواهــب ورواد اللوائــح والتنظيمــات التــي تمكــن ذلــك وقيــاس مســتوى التحــول والنضــج فــي
فــي القطــاع الحكومــي مــن خــالل تقديــم
واالســتراتيجات وأيضــ ًا تأســيس الركائــز
الخدمــات الحكوميــة الرقميــة واإلشــراف علــى توحيــد المنصــات الحكوميــة
أعمــال إضافــة
مســيرة
فــي
الحكوميــة
للجهــات
الدعــم
شــاملة
الرقمــي
للتحــول
االســتراتيجية
إلــى تطويــر قطــاع البريــد وتمكيــن االبتــكار الرقمــي .أمــا هيئــة االتصــاالت وتكاملهــا فيمــا بينهــا .كمــا تعمــل علــى ضمــان موثوقيــة التعامــات
وتقنيــة اللوائــح
االتصــاالتوإصــدار
لقطــاع تحولهــا
التحيــة
والبنيــة
وتقنيــةاألنظمــة
والتنظيمــات باســتخدام أحــدث التقنيــات ووفــق أفضــل الممارســات
والتواقيــع الرقميــة
المنظــم
والتشــريعاتبــدور
المعلومــات فتقــوم

العالميــة.مســتوى
ذلــك وقيــاس
تمكــن
التــي
المعلومــات
ســوق تقنيـ
وتطويــر
التقنيــة
تكاملهــا
وتضمــن
المناســبة
ـةواللوائــح
التنظيمــات
وتضــع
والبريــد
المعلومــات
فــي الخدمــات الحكوميــة
والنضــج
التحــول
الرقميــة
والقــدرات
الناشــئة
والتقنيــات
مــع تنظيمــات القطاعــات األخــرى وتشــرف علــى تطبيقهــا وتتحقــق مــن تــوازن

الرقميــة واإلشــراف علــى توحيــد المنصــات
إضافــة
أعمــال
ورواد
ومواهــب
مــن كــوادر
الرقمــي.
التحــول
أهــداف
يخــدم
األســواق بمــا
وتنافســية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ/
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

152

األمـــــن الـسـيبـــرانـــي

اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

الرقمــي.

ويعمــل المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي
علــى

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻫﺐ

اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

واﻷﻧﻈﻤﺔ

واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة

واﻟﺸﺮاﻛﺎت

إلــى تطويــر قطــاع البريــد وتمكيــن االبتــكار

الحكوميــة وتكاملهــا فيمــا بينهــا.

اﻷﻋﻤﺎل

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

ضمــان

موثوقيــة

التعامــالت

أمــا هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

والتواقيــع الرقميــة باســتخدام أحــدث

فتقــوم بــدور المنظــم لقطــاع االتصــاالت

التقنيــات ووفــق أفضــل الممارســات

وتقنيــة

المعلومــات

والبريــد

وتضــع

ا لعا لميــة .

التنظيمــات واللوائــح المناســبة وتضمــن
تكاملهــا مــع تنظيمــات القطاعــات األخــرى
وتشــرف علــى تطبيقهــا وتتحقــق مــن
تــوازن وتنافســية األســواق بمــا يخــدم
أهــداف التحــول الرقمــي.
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ملحق (ث)
استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
فــي إطــار جهــود وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الهادفــة إلــى إرســاء

مرحلــة

بنيــة رقميــة قويــة ومتطــورة ،تســهم فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي،

دراســة الوضــع الراهــن بتوصيــف معلــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،

ودعــم توجهــات رؤيــة المملكــة  ،2030الراميــة إلــى تعزيــز دور قطــاع

وتصنيــف التقنيــات ضمــن القطــاع إلــى ثــاث مجموعات رئيســة هــي االتصاالت،

االتصــاالت وتقنيــة

وتقنيــة المعلومــات التقليديــة ،والتقنيــات الناشــئة ،باإلضافــة إلــى تحديــد

المعلومــات لبنــاء مجتمــع رقمــي ،وحكومــة رقميــة ،واقتصــاد رقمــي مزدهــر،

ـور قطــاع االتصــاالت وتقنية
أصحــاب المصلحــة والقطاعــات المســتفيدة مــن تطـ ّ
ّ
ـور
المعلومــات ،وأثــر
ممكنــات القطــاع علــى القطاعــات المســتفيدة .ولبنــاء تصـ ّ

ومســتقبل مبتكــر للمملكــة .عملــت الــوزارة علــى إعــداد اســتراتيجية لقطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وجــاءت الموافقــة الكريمــة مــن مجلــس الــوزراء

كامــل عــن معالــم الوضــع الراهــن تمهيــد ًا إلعــداد اإلســتراتيجية ،تــم

باعتمادهــا مطلــع العــام  1441ه ،وتهــدف اإلســتراتيجية إلــى تطويــر القــدرات

العمــل علــى جمــع بيانــات شــاملة عــن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

الرقميــة وقــدرات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة ،وتوظيفهــا

ومســاهمته فــي

بمــا يخــدم التنميــة المســتدامة وتحقيــق الفائــدة لكافــة شــرائح المجتمــع،

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وحصــة ســوق االتصــاالت وســوق تقنيــة المعلومــات

ويحقــق للمملكــة مواكبــة أحــدث المســتجدات التقنيــة العالميــة ،واســتقطاب

واألســواق األخــرى ضمــن القطــاع فــي المســاهمة اإلجماليــة ،كمــا تــم

االســتثمارات

العمــل علــى مقارنــات معياريــة لقيــاس حالــة المملكــة مقارنــة بالــدول األخــرى

التقنيــة األجنبيــة ،وجــذب الشــركات العالميــة للعمــل محليــ ًا .وتعنــى
اإلســتراتيجية أيض ـ ًا بتعزيــز األعمــال التنمويــة ودعــم أعمــال القطاعيــن العــام

تحديــد الفجــوة المطلــوب تغطيتهــا للتحــول مــن الوضــع الحالــي إلــى الوضــع

والخــاص مــن خــال

المســتهدف وتحديــد متطلبــات تطويــر وتحســين القطــاع.

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

وتعمــل الــوزارة حاليــ ًا علــى تحديــث اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،آخــذة بعيــن االعتبــار المســتجدات التــي تســببت بها جائحــة فيروس

وســعي ًا مــن الــوزارة إلــى شــمولية اســتراتيجية القطــاع لجميــع المحــاور ذات
األهميــة ،فقــد عملــت علــى إعــداد اإلســتراتيجية مــن خــال منهجيــة تضمنــت

والخاصــة ،باإلضافــة لتحديــث خطــط التنفيــذ لبرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة

أربــع مراحــل رئيســة هــي :دراســة الوضــع الراهــن ،وتحديــد الحالــة المســتهدفة،

 ، 2030وأولويــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لعــام . 2021
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قطاع االتصاالت و تقنية المعلومات 2030

محاور
استراتيجية
قطاع االتصاالت
و تقنية
المعلومات

تهيئة البنية الرقمية لدعم

تنمية القدرات والطاقات في

تحفيز االبتكار واالستثمار

المشاريع الضخمة وتسريع

القطاع عبر زيادة التوطين ورفع

في قطاع التقنية وتعظيم

التحول الرقمي في القطاعات

مشاركة المرأة

المحتوى المحلي

وبالمتوســطات العالميــة .وبنــاء علــى نتائــج التحليــل وجمــع البيانــات ،تــم

كورونــا ،وارتفــاع االعتماديــة علــى التقنيــة فــي مختلــف القطاعــات الحكوميــة

وإعــداد معالــم اإلســتراتيجية ،وإعــداد تفاصيــل نمــوذج التنفيــذ .حيــث عنيــت

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية

حماية حقوق المستخدمين

تعزيز المنافسة واالستثمار

تطوير وتهيئة البيئة

ورفع جوده مستوى الخدمات

وزيادة جاذبية السوق

التنظيمية لخدمات االتصاالت

التطلعات
االستراتيجية

وتقنية المعلومات

تنظيم تقنية المعلومات

إدارة البنية التحتية الرقمية

والتقنيات الناشئة

والطيف الترددي بفعالية
وكفاءة عالية
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ﺗﺤﻮل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻌﺰﻳﺰ رﺑﺤﻴﺔ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﻌﺰﻳﺰ رﺑﺤﻴﺔ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت

ملحق (ث)

زيادة التنافسية في سوق االتصاالت الثابتة

استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺖ
واﻟﻤﺤﻤﻮل

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻮق اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺟﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،وﺗﻮﻃﻴﻦ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ وزﻳﺎدة ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ

زﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﺷﺮﻛﺎت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،وﺗﻮﻃﻴﻦ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وزﻳﺎدة
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ولتحقيــق هــذه المســتهدفات ،اشــتملت اإلســتراتيجية علــى خطــة عمــل طموحــة
وتضمنت الخطة اإلستراتيجية  3محاور رئيسة:

01

تحول قطاع االتصاالت

02

توطين التقنية واالبتكار

03

مضاعفة سوق التقنية

تقــوم علــى اســتقطاب الشــركات الدوليــة الرائــدة فــي المجــاالت ذات األولويــة
الخاصــة بالتقنيــات الناشــئة ،وزيــادة حصــة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع تقنيــة
المعلومــات ،وتحســين المهــارات التقنيــة لــدى قــوى العمــل المحليــة العاملــة فــي
المجــال ،باإلضافــة إلــى تعزيــز المعرفــة والوعــي التقنــي والرقمــي ،ودفــع عجلــة
االبتــكار التقنــي مــن خــال تعزيــز البحــث والتطويــر فــي منظومــة عمــل الشــركات

وتــم تحديــد ( )13أولويــة للقطــاع بمــا يتــواءم مــع أهــداف رؤيــة
المملكــة  ،2030وتــم ربــط اإلســتراتيجية بـــ( )7مــن برامــج تحقيــق
الرؤيــة بشــكل مباشــر .وتتضمــن أبــرز مســتهدفات اســتراتيجية
القطــاع اآلتــي:

 50مليار ريال

زيادة في مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي

% 50

تحفيز الطلب على النطاق العريض الثابت/األلياف
البصرية المنزلية

تحسين مشاركة المرأة

ً
فضــا عــن دعــم
الناشــئة فــي المملكــة ،وتمكيــن تطويــر المشــاريع الضخمــة،

إﻧﺸﺎء ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر

التنســيق وتضافــر الجهــود بيــن الجهــات ذات الصلــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
تضمــن إعــداد اإلســتراتيجية تفصيــل ( )24مبــادرة وربطهــا مــع محــاور
كمــا
ّ
اإلســتراتيجية ،وتعنــى المبــادرات بالمواضيــع ذات األهميــة فــي تنميــة القطــاع،
كتعزيــز الربحيــة وزيــادة التنافســية فــي ســوق االتصــاالت ،وتحفيــز الطلــب علــى
النطــاق العريــض الثابــت ،وتوطيــن التقنيــات وزيــادة المحتــوى المحلــي ،وتطويــر

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
(ﺣﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ)

ﺟﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ

ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

وتحســين المهــارات الرقميــة ونشــر الثقافــة الرقميــة ،وجــذب الشــركات الدوليــة
الرائــدة إلــى المملكــة ،وتعزيــز تبنــي التقنيــات الناشــئة ،ودعــم المشــاريع الضخمــة
فــي القطــاع .كمــا تــم العمــل علــى دراســة وتحليــل المبــادرات وتحديــد األثــر المتوقع
مــن تنفيذهــا مقارنــة بســهولة التنفيــذ ،وذلــك لوضــع أولويــات تنفيــذ المبــادرات
وتحديــد العائــد المتوقــع منهــا.

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺘﺮددي

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

دﻋﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

زيادة في حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة

% 50

نسبة مستوى التوطين لوظائف القطاع
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اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ
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تعزيز كفاءة سوق االتصاالت
العمــل علــى تعزيــز تنافســية وأداء ســوق
االتصــاالت األساســية وتيســير مســارات النمــو
المســتقبلية وترقيــة البنيــة التحت ّيــة لالتصــاالت

ملحق (ث)

التحــول الرقمــي.
لتمكيــن
ّ

استراتيجية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

تعزيــز المحتــوى المحلــي وتنميــة ســوق

أعــدّ ت الــوزارة اســتراتيجية لهــا بالتــواؤم مــع
اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ومــع برامــج تحقيــق الرؤيــة ذات العالقــة .وتســعى
الــوزارة مــن خــال هــذه اإلســتراتيجية إلــى تمكيــن

ولضمــان شــمولية اإلســتراتيجية لكافــة المجــاالت
التــي تعنــى بهــا أعمــال الــوزارة ،تــم تحديــد ()5
محــاور رئيســة ترتكــز عليهــا اإلســتراتيجية ،ووضــع
أهــداف لهــا علــى النحــو التالــي:

الــوزارة مــن أداء دورهــا فــي قيــادة القطــاع وإيجــاد
البيئــة التشــريعية الداعمــة ألعمــال القطــاع،
والتــي تدعــم تقديــم خدمــات اتصــاالت وتقنيــة
معلومــات عاليــة الجــودة واالعتماديــة مــن خــال
توفيــر بنيــة تحتيــة واســعة االنتشــار وعاليــة األداء
لتمكيــن كافــة شــرائح المجتمــع فــي ســائر أنحــاء
المملكــة مــن االســتفادة مــن تلــك الخدمــات .كمــا
تســعى الــوزارة مــن خــال اإلســتراتيجية إلــى تعزيز
وإثــراء ســوق التقنيــة محليــ ًا وزيــادة المحتــوى
ّ
المحلــي ،وتأهيــل القــدرات الرقميــة فــي كافــة
ّ
يمكــن مــن تنميــة القطــاع
مجــاالت التقنيــة بمــا
ورفــع مســتوى التوطيــن فــي كافــة مجاالتــه،
وذلــك ليصبــح قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومات
مــن القطاعــات الرائــدة إقليميــ ًا وعالميــ ًا.

01

تعزيز كفاءة سوق
االتصاالت

04

تطوير القدرات الرقمية

02

وتنميــة ســوق التقنيــات

05

في الوزارة.

03

واالتصــاالت مــع الطلــب ودعــم تطويــر رواد
األعمــال والقــدرات البحثيــة.

تحفيــز الطلــب علــى تقنيــة المعلومــات
والتقنيــات الناشــئة ورفــع جــودة العــرض

المؤسســي االحترافــي فــي كافــة الوحــدات

المحلــي مــن تقنيــة المعلومــات والتقنيــات

اإلداريــة وإجــراءات العمــل فــي الــوزارة بمــا

الناشــئة ،إضافــة إلــى تعزيــز دور البحــث والتطويــر

يحقــق أعلــى مســتويات الفعاليــة واألداء

التقنــي لحــل تحديــات القطــاع العــام والخــاص.

ألعمــال الــوزارة.

تطوير قطاع البريد
العمــل علــى تحويــل المملكــة إلــى مركــز

التقنيــات الرقميــة علــى نحــو ســلس فــي
قطــاع الخدمــات اللوجســتية البريديــة وتمكيــن
نمــو منظومــة التجــارة اإللكترونيــة .إضافــة
إلــى إنشــاء قطــاع آمــن للخدمــات اللوجســتية
ذات ًيــا وبتأثيــر ضئيــل علــى البيئــة المحيطــة مــع

التركيــز علــى حصــاد أقصــى منافــع مــن الجهــات
ّ
المشــغلة فــي مســعى لتحقيــق الكفــاءة
والفعاليــة واالبتــكار.
تطوير القدرات الرقمية
ويشــمل تعزيــز تنــوع وشــمولية تكنولوجيــا

158

المواهــب فــي ميــدان تقنيــة المعلومــات

الوصــول إلــى مســتويات مرتفعــة مــن العمــل

البريديــة مدعــــوم بمـــــوارد ماليــة مكتفيــة

تطوير قطاع البريد

المهــارات الرقميــة ،إضافــة إلــى مطابقــة

ا لتقنيــا ت

فــي تقديــم الخدمــات مــع ضمــان اعتمــاد

تعزيــز المحتــوى المحلــي

التعليــم مــع العصــر الرقمــي وتحســين

تحقيق التميز المؤسسي في الوزارة

إقليمــي للخدمــات البريديــة مــن خــال التميّــز

تحقيق التميز المؤسسي

المعلومــات واالتصــاالت ومواءمــة نظــام

ولتحقيــق المســتهدفات المرجــوة مــن هــذه
المحــاور ،عملــت الــوزارة علــى وضــع أهــداف
ومؤشــرات قيــاس أداء لمتابعــة مــدى تحقيــق
اإلســتراتيجية ،كمــا أعــدّ ت الــوزارة نمــوذج
حوكمــة لالســتراتيجية لمتابعــة تنفيذهــا،
وخطــة إلدارة التغييــر علــى المســتوى الداخلــي
والخارجــي .ويعمــل مكتــب اإلســتراتيجية
ومكتــب إدارة المشــاريع علــى متابعــة
اإلســتراتيجية ومــا تتضمنــه مــن مبــادرات
ومشــاريع للتحقــق مــن تنفيــذ اإلســتراتيجية
وضمــان تحقيــق أفضــل النتائــج .بينمــا يعمــل
مكتــب

تحقيــق

الرؤيــة

علــى

مواءمــة

اإلســتراتيجية ومبادراتهــا ومشــاريعها مــع
برامــج تحقيــق الرؤيــة ،وبالخصــوص البرامــج ذات
االرتبــاط المباشــر.
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من أفضل  20دولة رقمية مبتكرة
في العالم بحلول 2030
حكومة رقمية رائدة و متطورة
محورها المواطن
تعزيز كفاءة سوق

تعزيز المحتوى المحلي

االتصاالت

وتنمية سوق التقنيات

تعزيز تنافسية وأداء سوق االتصاالت
األساسية

تحفيز الطلب على تقنية المعلومات
والتقنيات الناشئة

تيسير مسارات النمو المستقبلية

رفع جودة العرض المحلي من تقنية ￼
المعلومات والتقنيات الناشئة

ترقية البنية التحتية لالتصاالت لتمكين
التحول الرقمي

تعزيز دور البحث والتطوير التقني لحل
تحديات القطاع العام والخاص

تطوير قطاع البريد
تحويل المملكة العربية السعودية إلى
مركز إقليمي للخدمات البريدية من خالل
التميز في تقديم الخدمات
ضمان اعتماد التقنيات الرقمية على نحو
سلس في قطاع الخدمات اللوجستية
البريدية وتمكين نمو منظومة التجارة
اإللكترونية
حصاد أقصى منافع من الجهات المشغلة
في مسعى لتحقيق الكفاءة والفعالية
واالبتكار

تطوير القدرات
الرقمية
تعزيز التميز
المؤسسي
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تعزيز تنوع وشمولية
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

تعزيز الحوكمة

والتميز المؤسسي

مواءمة نظام التعليم

تحسين المهارات

مع العصر الرقمي

الرقمية

تمكين الموظفين

دفع التحول الرقمي

إنشاء قطاع آمن للخدمات اللوجستية
البريدية مدعوم ًا بموارد مالية مكتفية
ذاتي ًا وبتأثير ضئيل على البيئة المحيطة

مطابقة المواهب
في ميدان تقنية
المعلومات
واالتصاالت مع الطلب

تعزيز التفكير
المستقبلي

دعم تطوير رواد
األعمال والقدرات
البحثية

إبرام الشراكات
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المـلـحـــــــــق

بطاقات مبادرات برنامج
التحول الوطني

تحفيــز االســتثمار فــي نشــر شــبكات األليــاف
الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة
نسبة اإلنجاز
الفعلية

ملحق (ج)

نسـبة اإلنــجـاز حسب
الخطة

بطاقات مبادرات المنظومة في برامج رؤية المملكة 2030

% 96
% 96

نطاق عمل المبادرة:
تحفيــز االســثمار فــي نشــر شــبكات األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة للوصــول إلــى  % 60مــن المنــازل فــي المملكــة
عــن طريــق دعــم مالــي وتنظيمــي  ،لعــدم وجــود جــدوى اقتصاديــة تدفــع المشــغلين لالســثمار فيهــا.
الشرائح المستهدفة:

وصف المبادرة

ســكان المناطــق الحضريــة نظــر ًا الســتهداف المناطــق النائيــة ( القــرى والهجــر) بمبادرة أخــرى مع العلــم بأنه من خالل اســتهداف
المناطــق الحضريــة فســيتم تحقيــق المســتهدف على مســتوى المنــازل في المملكــة وهو .% 60

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
و الــذي يهــدف إلــى زيــادة نســبة إنتشــار اإلنترنــت و رفــع الســرعة فــي جميــع مناطــق المملكــة وبالتالــي المســاهمة فــي
تنميــة االقتصــاد الرقمــي
أثر المبادرة:
تحسين جودة الخدمات المقدمة عن طريق اإلنترنت ونمو االقتصاد الرقمي في المملكة.
المخرجات:
تغطية  % 60من المساكن في المملكة باأللياف الضوئية.
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عنوان المبادرة

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

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 95

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 95
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:

نطاق عمل المبادرة:

•توفير بيئة جاذبة لتمكين تطوير الخدمات الرقمية.

جــودة خدمــات اإلنترنــت ويمكــن قيــاس ذلــك عــن طريــق أدوات ومنصــات ســيتم اســتحداثها لقيــاس جــودة تجربــة اإلنترنــت فــي
المملكــة ,كمــا ســتقوم المبــادرة بتقديــم دراســة لتعزيــز موثوقيــة وجــودة البنيــة التحتيــة وتحســين فــرص االســتثمار فــي

وصف المبادرة

خدمــات االســتضافة علــى المســتوى الوطنــي ممــا سيســهم فــي نمــو االقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة.
وعلى مستوى األطر التنظيمية فتهدف المبادرة لتحقيق التالي:
•إجراء مراجعة لألطر التنظيمية الحالية لغرض تحديد مدى مالءمتها لتطورات السوق.
•تطوير اإلطار التنظيمي لجودة خدمات النطاق العريض.

وصف المبادرة

مقســمات اإلنترنــت المحايــدة ممــا سيســاهم فــي تحســين
تهــدف المبــادرة إلــى زيــادة حركــة اإلنترنــت المحليــة وتفعيــل دور
ّ

•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:
 .1استراتيجية وطنية للطيف الترددي للتأكد من توفر الترددات المطلوبة لتقديم الخدمات المتنقلة عريضة النطاق.
 .2خطط لترتيب القنوات الترددية و توفيرها الستخدامها للجيل الخامس.

الشرائح المستهدفة:
•الجهات التنظيمية والتشريعية في المملكة العربية السعودية
•شركات تقديم خدمات االتصاالت واإلنترنت المحلية
•شبكات توصيل المحتوى العالمية
•المستفيدون من خدمات اإلنترنت
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نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 100

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 100

نطاق عمل المبادرة:
ـاء علــى
تحفيــز التوســع فــي خدمــات االتصــاالت عــن طريــق توفيــر الطيــف التــرددي وتســهيل آليــة الحصــول علــى التصاريــح .وبنـ ً

وصف المبادرة

خطــة تنفيــذ هــذه المبــادرة ،فقــد تــم تحديــد األولويــة للنطاقــات التردديــة الالزمــة إلخــاء وتوفيــر التــرددات المحــددة لتقديــم
خدمــات االتصــاالت ذات النطــاق العريــض المخصصــة لجهــات عســكرية وأمنيــة ومدنيــة ،وإعــداد اســتراتيجية وطنيــة للطيــف
التــرددي ،والعمــل علــى األطــر التأسيســية للشــراكة بيــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ومقدمــي خدمــات
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتســهيل أعمــال نشــر خدمــات النطــاق العريــض.
الشرائح المستهدفة:

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
•زيادة نسبة انتشار استخدام اإلنترنت لتصل إلى .% 95

وصف المبادرة

عنوان المبادرة

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

المخرجات:
 .1استراتيجية وطنية للطيف الترددي للتأكد من توفر الترددات المطلوبة لتقديم الخدمات المتنقلة عريضة النطاق.
 .2خطط لترتيب القنوات الترددية و توفيرها الستخدامها للجيل الخامس.
 .3األطـــر التأسيســـية للشـــراكة بيـــن وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان ومقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة
المعلومات لتسهيل أعمال نشر خدمات النطاق العريض.
 .4االنتهــاء مــن أتمتــة اإلجــراءات بيــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان،و وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ومقدمي الخدمات لتبادل المعلومات المطلوبة واألطر التأسيسية.

•األفراد

• األعمال

• الجهات (العسكرية واألمنية والمدنية)
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تحفيــز االســتثمار فــي نشــر خدمــات االتصــاالت وخدمــات
النطــاق العريــض الالســلكية فــي المناطــق النائيــة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 98.5

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 98.5

نطاق عمل المبادرة:
تحفيــز االســتثمار فــي شــبكات خدمــات االتصــاالت األساســية لجميــع المناطــق النائيــة بالمملكــة وشــبكات النطــاق العريــض

وصف المبادرة

الالســلكية عالــي الســرعة لـــ  % 70مــن المنــازل فــي المناطــق النائيــة بالمملكــة عــن طريــق دعــم مالــي وتنظيمــي ،لعــدم
وجــود جــدوى اقتصاديــة تدفــع المشــغلين لالســتثمار فيهــا.
الشرائح المستهدفة:

وصف المبادرة

أثر المبادرة:
المســاهمة فــي إيصــال خدمــات االتصــاالت األساســية وشــبكة النطــاق العريــض فــي المناطــق النائيــة والــذي ســيزيد من نســبة
التغطيــة الســكانية ويســهم فــي زيــادة مســاهمة االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي.
المخرجات:
 .1توفير خدمات االتصاالت األساسية ( إنترنت وصوتية ) لـ  % 100من المناطق النائية بالمملكة.
 .2توفير خدمات النطاق العريض الالسلكي عالي السرعة لـ  % 70من المناطق النائية بالمملكة.

سكان المناطق النائية بالمملكة
مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
تســاهم المبــادرة فــي زيــادة نســبة انتشــار اإلنترنــت و رفــع الســرعة فــي جميــع مناطــق المملكــة وبالتالــي المســاهمة فــي
تنميــة االقتصــاد الرقمــي.
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تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات
واالتصاالت ومواكبة التطورات المتسارعة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 86.5

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 87.5

نطاق عمل المبادرة (يتبع):
نســتهدف مــن خــال 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 خــال خلــق منظومــة بيئيــة حيويــة متكاملــة تتضمــن إيجــاد و تفعيــل
التجمعــات التقنيــة وتحقيــق التنميــة المناطقيــة والتــي تســاعد وتدعــم وجــود الشــركات العالميــة محليــ ًا لتكــون مراكزهــا
اإلقليميــة أو مراكــز التميــز باختــاف أنواعهــا موجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

نطاق عمل المبادرة:
تتمحــور أعمــال المبــادرة حــول تطويــر خطــة تقنيــة المعلومــات الوطنيــة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص لتحديــد األولويــات و
االلتزامــات والمتطلبــات األساســية ،وتعزيــز وتنميــة مفهــوم المحتــوى المحلــي فــي القطــاع ،وزيــادة نســبة تبنــي التقنيــات

وصف المبادرة

الناشــئة فــي ســوق تقنيــة المعلومــات ،والمشــاركة فــي المشــاريع الحكوميــة وبنــاء القــدرات ،وتحديــث سياســات وتوجهــات
وأولويــات القطــاع ومراجعــة وتحديــث تشــريعات القطــاع و ذلــك مــن خــال:
•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  % 1كزيــادة فــي
المحتــوى المحلــي بالقطــاع كل عــام .ونســعى أيضـ ًا إلــى تحقيــق هــدف توطيــن التقنيــات ورفــع نســبة المســتوى المحلــي

فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات مــن خــال عــدة برامــج أخــرى تحــت هــذه المبــادرة كبرامــج المصــدر المفتــوح وتقييــم المنتجــات
والخدمــات المحليــة ،وشــهادات الجــودة للمنتــج المحلــي الرقمــي ،وبرنامــج التقنيــة الســعودية.
•الســعي فــي تنميــة التقنيــات الناشــئة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال برامــج نوعيــة يتــم تنفيذهــا تحــت هــذه
المبــادرة كبرنامــج التحــول التقنــي المحلــي و برنامــج تنســيق منظومــة التقنيــات الناشــئة وتحفيــز تطويــر التجمعــات التقنيــة
لتعزيــز مصــادر تلــك التقنيــات ومــزودي تلــك الخدمــات .كمــا سنســعى فــي تحقيــق هــدف المســاهمة فــي تبنــي تلــك

وصف المبادرة

الشرائح المستهدفة
تســتهدف المبــادرة عــدة قطاعــات منهــا القطــاع العــام باختــاف أنواعــه ،والقطــاع غيــر الربحــي ،وقطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والقطــاع الخــاص باختــاف مســتوياته ،و رواد األعمــال
 ،وشــركات ناشــئة ،وشــركات محليــة  ،وشــركات رائــدة  ،وشــركات أقلميــة ،وشــركات دوليــة  ،وشــركات عالميــة  ،واألفــراد
المتخصيــن فــي مجــاالت التقنيــة ،والمواطنيــن المســتفيدين مــن خدمــات التقنيــة.
المساهمة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي
يهــدف برنامــج المحتــوى المحلــي فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لزيــادة مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي مــن خــال 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 خــال سياســة اعتمــاد المحتــوى التقنــي المحلــي وبرامــج تحفيــز المحتــوى المحلــي التقنــي بالشــراكة مــع
الجهــات ذات العالقــة ،وتعزيــز مفهــوم المحتــوى المحلــي التقنــي وزيــادة تمثيلــه فــي القطــاع وذلــك عــن طريــق تعريــف هــذا
المفهــوم وقيــاس خــط األســاس للمحتــوى المحلــي فــي القطــاع.

التقنيــات فــي المؤسســات الحكوميــة والقطاعــات األخــرى للوصــول إلــى متوســط مســتويات األســواق العالميــة فــي
التقنيــات الناشــئة.
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عنوان المبادرة

تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات
واالتصاالت ومواكبة التطورات المتسارعة  -يتبع

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

•جذب وتوطين الشركات العالمية
•تسريع التبني للتقنية

عنوان المبادرة

إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 58

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 58

•المساهمة في تنمية التقنيات الناشئة

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

تهــدف مبــادرة إطــاق أنظمــة وتطبيقــات مشــتركة إلــى حــل مشــكلة رفــع مســتوى التشــاركية والوصــول للمعلومــة
للمســتفيدين مــن الخدمــات الحكوميــة وذلــك ســعي ًا لالنتقــال لمفهــوم الحكومــة الذكيــة عبــر المســاهمة المباشــرة فــي

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

المؤشــر الفرعــي (  )OSIلمؤشــر األمــم المتحــدة  ، EGDIومؤشــر المشــاركة المجتمعيــة ( )EPIومؤشــر البيانــات المفتوحــة

 .3خطة رفع الوعي بالتقنيات الناشئة والتقليدية واستخداماتها (عقد  6معارض/فعاليات/ورش توعوية للتقنيات).

( )ODBودعــم رفــع القــدرات الرقميــة للجهــات الحكوميــة ،وذلــك عبــر دعــم وإطــاق المنصــات والتطبيقــات والخدمــات المشــتركة

 .4برنامج دعم وتطوير قدرات منشآت تقنية المعلومات الصغيرة و المتوسطة ( .تبني حلول تقنية لـ  30منشأة).
 .5تشريعات وسياسات محدثة أو مستحدثة للقطاع( إعداد  6سياسات أو تشريعات ).
 .6نماذج أعمال لتحفيز استخدامات التقنيات الناشئة 20(.نموذج).
 .7منصة مصدر.
 .8اتفاقيات الستقطاب الشركات العالمية بهدف تنمية صناعة التقنية 4( .اتفاقيات)
نموذجا ).
 .9نماذج أعمال توطين التقنيات التقليدية12 ( .
ً

وصف المبادرة

وصف المبادرة

•تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتقنيات

بيــن كامــل الجهــات الحكوميــة ،مــن أجــل تحقيــق التكامــل ورفــع كفــاءة العمــل بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة.
الشرائح المستهدفة:
المستفيدون من الخدمات الحكومية (المواطنون و المقيمون) في خدمات  G2Cو الجهات الحكومية لخدمات .G2G

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

% 53

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 56

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 لتطبيــق اســتراتيجية فعالــة

وصف المبادرة

ومعاييــر مشــتركة (مثــل وضــع الخطــة التنفيذيــة الثالثــة ومعاييــر الخدمــات الحكوميــة والبنيــة المؤسســية الوطنيــة ووضــع
أساســيات تقنيــة المعلومــات للجهــات الحكوميــة) مــن خــال معاييــر وسياســات الحكومــة الرقميــة وحلــول أنظمــة المــوارد

الشرائح المستهدفة:
•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 الرئيسة رقمي ًا.

وصف المبادرة

عنوان المبادرة

تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة اإللكترونية
وتمكين تحسين تجربة المستخدم

•رفع مستوى التحول الرقمي في الجهات الحكومية.

المخرجات:
 .1تقرير قياس رضا المستفيد.

المركزيــة (علــى ســبيل المثــال ،النمــاذج المرجعيــة علــى المســتوى الوطنــي والبنيــة المؤسســية المعياريــة وأدوات إعــداد

 .2استراتيجية الخطة التنفيذية الثالثة على المستوى الوطني.

كراســة الشــروط والمواصفــات لمشــاريع التعامــات اإللكترونيــة ،كمــا ســوف تســهم هــذه المبــادرة بشــكل مباشــر فــي

 .3المعايير الوطنية للحكومة الرقمية.

هــدف تطويــر الحكومــة اإللكترونيــة مــن خــال رفــع مســتوى نضــج الخدمــات الحكوميــة  ،وأيضــا رقمنــة العمليــات الحكوميــة

 .4نموذج السجل الوطني لبيانات القطاعات الحكومية.

الداخليــة مــن خــال نشــر معاييــر مشــتركة تطبــق فــي جميــع الجهــات الحكوميــة .ويشــمل ذلــك زيــادة انتشــار واســتخدام

 .5السياسات للحكومة الرقمية.

خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة وارتفــاع معــدل رضــا العمــاء وتقليــل تكلفــة تقديــم الخدمــات ،ومــن خــال نظــام مرصــد الخدمــات

 .6نظام مرصد الخدمات اإللكترونية الحكومية .2.0

اإللكترونيــة الحكوميــة  2.0يتــم تطويــر نظــام مرصــد  1.0لتحســين اســتخدام وكفــاءة وأداء النظــام باإلضافــة إلــى تطويــر آليــة

 .7تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي.

التحقــق مــن الخدمــات الحكوميــة المحصــورة فــي النظــام وتحديــد مســتوى نضجهــا وتطويــر معاييــر الخدمــات الحكوميــة
الرقميــة مــن أجــل حوكمــة تطويــر الخدمــات الرقميــة وقيــاس مســتوى نضجهــا ،كمــا يتــم إعــداد تقريــر قيــاس التحــول الرقمــي

 .8دراسة وتقرير كفاءة استخدام البرمجيات في القطاعات الحكومية.

الحكومــي وقيــاس رضــا المســتفيد
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عنوان المبادرة
عنوان المبادرة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي

% 53

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي االزدواجية
في االستثمار في تقنية المعلومات

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 56

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 61

% 56

نطاق عمل المبادرة:

176

ممارســات تقنيــة تهــدف إلــى تطويــر الحكومــة اإللكترونية ،على ســبيل المثال :تطويــر وتوحيد معاييــر تقنية المعلومــات ،ﺗﻮﺣﻴﺪ

نطاق عمل المبادرة:

ﻣﻮارد تقنيــة المعلومــات و رفــع كفــاءة الشــراء وأيضــا تطبيــق ممارســات الشــراء الموحــد واإلســتراتيجي مــن خــال االتفاقيــات

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى معالجــة ضعــف مســتوى التكامــل الحكومــي للخدمــات اإللكترونيــة والمنصــات الوطنيــة عبــر تفعيــل

اإلطاريــة مــع شــركات القطــاع الخــاص حيــت تظهــر مخرجاتهــا فــي إعــداد اســتراتيجية االســتفادة مــن األصــول التقنيــة الحكوميــة

تبنــى الســحابة الحكوميــة والتجاريــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة وزيــادة عــدد ونــوع الخدمــات بيــن الجهــات الحكوميــة عــن طريــق

المشــتركة و إنشــاء هيكلــة فنيــة لنظــام تكنولوجيــا المعلومــات الــذي ســيتم توحيــده عبــر الجهــات الحكوميــة باإلضافــة إلــى

ترقيــة قنــاة التكامــل الحكوميــة وأتمتــة عمليــة االرتبــاط وتبــادل الخدمــات.

إنشــاء منصــة الســوق اإللكترونــي والتــي مــن خاللهــا ســوف يتــم تطبيــق طــرق الشــراء اإلســتراتيجي لجميــع الجهــات الحكوميــة

الشرائح المستهدفة:
كافة الجهات الحكومية.

وصف المبادرة

وصف المبادرة

تهــدف المبــادرة إلــى رفــع كفــاءة الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة مــن خــال تكاليفهــا الماليــة وذلــك بالعمــل علــى عــدة

الخاصــة بالطلبــات التقنيــة ،ومنصــة بنــك األكــواد مــن خــال توفيــر برمجيــات عامــة وموحــدة تســتخدم مــن الجهــات الحكوميــة
مــن أجــل برمجــة أنظمتهــا وبرامجهــا ،ووضــع اإلســتراتيجيات الشــاملة والوطنيــة لتبنــي وتطويــر واســتخدام البرمجيــات مفتوحــة
المصــدر والحوســبة الســحابية واألصــول التقنيــة الحكوميــة المشــتركة ،وإيجــاد حلــول تقنيــة لتطبيــق ومتابعــة تنفيــذ البنيــة
المؤسســية الوطنيــة مــن خــال نظــام البنيــة المؤسســية الوطنيــة علــى مســتوى الجهــات الحكومية مما يســهم فــي تكامل

األثر المتوقع من المبادرة:

النظــم والبنــى التحتيــة لتقنيــة المعلومــات وخفــض التكلفــة اإلجماليــة علــى المســتوى الوطنــي ورفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات

تستهدف المبادرة رفع وتحسين تكامل الخدمات الحكومية.

اإللكترونيــة ،وتطويــر تفصيــل اإلنفــاق مــن خــال مكعــب اإلنفــاق الحكومــي  Spend Cubeلجميــع نفقــات ومصروفــات مشــاريع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لجميــع الجهــات الحكوميــة ،واالتفاقيــات اإلطاريــة التــي تتكون مــن مرحلتين هــي اتفاقيات تقنية

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:

مــع المزوديــن لبرمجيــات ورخــص تقنيــة المعلومــات كذلــك األجهــزة التقنيــة المكتبيــة وذلــك لالســتفادة مــن الميــزات واألســعار

المســاهمة فــي مؤشــر األمــم المتحــدة وكذلــك فــي زيــادة الوفــورات وتحقيــق الهــدف اإلســتراتيجي لتطويــر الحكومــة

التنافســية حيــث يتــم حســاب ذلــك عــن طريــق قيمــة الوفــر قبــل وبعــد اســتخدام االتفاقيــات اإلطاريــة وعكــس ذلــك علــى كفــاءة

اإللكترونيــة.

الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة.
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ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي االزدواجية
في االستثمار في تقنية المعلومات  -يتبع

الشرائح المستهدفة:
•القطاع الحكومي العام والعسكري من خالل مشترياتها الحكومية.
•الجهات الحكومية من خالل تسهيل وتسريع اإلجراءات التقنية.

المخرجات:

•القطاع الخاص من خالل إشراكه في االستثمار في تقنية المعلومات

 .2النسخة السحابية من نظام مراسالت الحكومي.

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:

 .3نظام البنية المؤسسية الوطنية.

تــم إطــاق المبــادرة للمســاهمة فــي تطويــر الحكوميــة اإللكترونيــة ومواجهــة تحــدي اإلنفــاق العالــي علــى المشــاريع

 .4مكعب اإلنفاق الحكومي لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

الحكوميــة وغيــاب الحوكمــة التقنيــة ورفــع كفــاءة التكاليــف اإلجماليــة علــى مســتوى الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة.
األثر المتوقع من المبادرة:
إن العمــل علــى تنفيــذ المشــاريع وتحقيــق مخرجاتهــا ســوف يرفــع كفــاءة الخدمــات الحكوميــة ويزيــد فاعليــة وســرعة تقديــم
الخدمــة مــن خــال رفــع كفــاءة التكاليــف اإلجماليــة للخدمــات الحكوميــة.

وصف المبادرة

وصف المبادرة

•المجتمع من خالل رفع نسبة المحتوى المحلي

 .1منصة خدمات االتصاالت .TMS

 .5بناء منصة السوق الرقمية.
 .6اإلستراتيجية الشاملة الحكومية لتبني وتطوير واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر.
 .7منصة بنك األكواد الوطني.
 .8اإلتفاقية اإلطارية المرحلة األولى.
 .9تشغيل منصة السوق الرقمي لدعم ترشيد اإلنفاق والشراء الموحد.

هــذا التوجــه يرتبــط بتطويــر الحكوميــة اإللكترونيــة وترتيــب الحكومــة فــي مراتــب عالميــة تســعى هــذه المبــادرة لتحقيقهــا

 .10اإلستراتيجية الشاملة الحكومية لتبني الحوسبة السحابية.

باإلضافــة إلــى:
•زيادة المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية.

 .11اإلستراتيجيه الوطنية لالستفادة من األصول التقنية الحكومية المشتركة.

بناء على مشاركة الدخل.
•زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي من خالل مشاريع ً PPP

 .12االتفاقية اإلطارية المرحلة الثانية.

•زيادة نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية.
•زيادة فرص االستثمار االجنبي المباشر من خالل المشاريع الحكومية.
•االستدامة في االستثمار الحكومي.
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تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
الشرائح المستهدفة:

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 84

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 84

•مزودو خدمات االتصاالت.
•مزودو خدمات اإلنترنت.

•مزودو خدمات البيانات واالستضافة.
•مزودو خدمات تقنية المعلومات.

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي لتنمية االقتصاد الرقمي:
•ممكن أساسي لتنمية االقتصاد الرقمي عبر رفع مستوى الثقة في االقتصاد الرقمي.

•رفع قدرات القطاع في االستمرارية والصمود مما يعزز الموثوقية في االقتصاد الرقمي.

نطاق عمل المبادرة:

•زيادة الموثوقية في القطاع مما يدعم إنشاء بيئة حاضنة تكون األفضل لجذب االستثمارات.

فيهــا .وفــي ظــل رؤيــة  2030والتــي تدفــع باتجــاه التقــدم النوعــي فــي االقتصــاد الرقمــي ليكــون اللبنــة األقــوى فــي تحقيــق
القفــزات النوعيــة للمملكــة فــي كافــة المجــاالت ،فــإن قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات يصبــح محوريــا وجوهريــا لتحقيــق
اإلنجــازات الطموحــة فــي الرؤيــة .إن التحــدي األكبــر الــذي يواجــه االقتصــاد الرقمــي هــي ضعــف صالبــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي مجــال األمــن الرقمــي لــذا مــن الواجــب بنــاء الثقــة ورفــع الموثوقيــة فــي االقتصــاد الرقمــي فــي كافــة مراحلــه

وصف المبادرة

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 ومتطل ًبــا ال غنــى عنــه لدفــع عجلــة األعمــال الرقميــة وتنميــة االقتصــاد
الرقمــي ومايعتمــد عليــه مــن البرامــج والمبــادرات الحكوميــة والخاصــة .وهــذا ماســتحققه هــذه المبــادرة حيــث أن ماســينبثق عن

األثر المتوقع
رفع مستوى الثقة في االقتصاد 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 االستثمارات
•تعزيز أثر االقتصاد الرقمي في االقتصاد الكلي
المخرجات:

مشــاريع المبــادرة مــن أطــر وسياســات ومعاييــر ونمــاذج فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتحديــد المخاطــر األمنيــة

 .1ضوابط استخدام الحاسب اآللي وشبكات المعلومات للجهات الحكومية

الرقميــة وكيفيــة ترتيــب أولوياتهــا بنــاء علــى حجــم الخطــر وطبيعــة عمــل الشــركة وحساســة الخدمــات المقدمــة منهــا كمــا

 .2إطار عمل األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

ســتعمل هــذه السياســات والمعاييــر علــى التأكــد مــن وجــود خطــط الســتمرارية األعمــال تتناســب مــع كل خطــر ،ممــا يــؤدي

 .3إطار إدارة التهديدات األمنية الرقمية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

بمجملــه إلــى مواءمــة الجهــود والخطــط وتوحيــد المصطلحــات فــي القطــاع وهــذا كلــه يــؤدي إلــى رفــع مســتوى النضــج لــدى

 .4إنشــاء وتشــغيل جهــة معنيــة بشــؤون األمــن الرقمــي فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (مركــز األمــن الرقمــي

الشــركات فــي القطــاع فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وكذلــك رفــع مســتوى النضــج

180

وصف المبادرة

يعتبــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الركيــزة األساســية فــي هــذا العصــر لتقــدم الــدول ونجــاح األعمــال التجاريــة الحديثــة

وإدارة المخاطر)

فــي اســتمرارية األعمــال ومســتوى األمــن الرقمــي فــي القطــاع وهــو ماسيســهم فــي رفــع مســتوى الثقــة فــي االقتصــاد

 .5إطــار إدارة مخاطراألمــن الرقمــي واســتمرارية األعمــال فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي القطــاع وهــذا

الرقمــي وزيــادة الموثوقيــة فــي القطــاع وهــذا مايدعــم إنشــاء بيئــة حاضنــة تكــون األفضل لجــذب االســتثمارات ورفع مســتوى

يدعــم إنشــاء بيئــة حاضنــة تكــون األفضــل لجــذب االســتثمارات ورفــع مســتوى الثقــة فــي االقتصــاد الرقمــي ودوره فــي

الثقــة فــي االقتصــاد الرقمــي ودوره فــي تعزيــز االقتصــاد الكلــي.

تعزيز االقتصاد الكلي.
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تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين
والشركات المحلية الرقمية

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 76

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%5

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 76

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%5

عنوان المبادرة

توفير الدعم للجهات الحكومية لتحسين استجابتها
للمستفيدين

نطاق عمل المبادرة:
توفيــر عناصــر الدعــم مــن خــال برامــج المبــادرة للنظــام البيئــي لالبتــكار الرقمــي وتنميــة ريــادة األعمــال التقنيــة عبــر تســهيل
الوصــول للشــرائح المســتهدفة ،والمواهــب ،وتســهيل الوصــول للبيانــات والتنظيمــات ،والتكنولوجيــا والدعــم ،واألســواق،

وصف المبادرة

الشرائح المستهدفة:
•الطالب والطالبات
•رواد االعمال

•الباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة
•الشركات الرقمية الناشئة

وصف المبادرة

والتمويــل.
نطاق عمل المبادرة:
توفيــر التقنيــات والقنــوات الحديثــة المعنيــة بالــرد علــى مالحظــات المســتفيدين ،باإلضافــة لتوفيــر أنظمــة تدعــم تحســين أداء
الجهــات الحكوميــة ،وكذلــك تقديــم المســاندة واإلشــراف علــى الجهــات الحكوميــة فــي تنفيــذ واســتخدام الممكنــات المطــورة
مــن قبــل هيئــة الحكومــة الرقميــة.

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
تســاهم مبــادرة تحفيــز وتبنــي االبتــكار الرقمــي مــن خــال دعــم الريادييــن والشــركات المحليــة الرقميــة فــي تنميــة االقتصــاد
الرقمــي مــن خــال توفيــر بيئــة حاضنــة لالبتــكار لتحفيــز وتبنــي األفــكار والحلــول الرقميــة وذلــك بهــدف بنــاء نمــاذج أعمــال رقميــة
أوليــة وتأســيس الشــركات الرقميــة الناشــئة وجــذب االســتثمارات التقنيــة.
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إطالق برنامج شامل يهدف لنشر الوعي والمعرفة
الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع
بعملية التحول الرقمي

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 94

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 25

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 94

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

% 25

تطوير اإلستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات األساسية
لرقمنة القطاعات ذات األولوية

عنوان المبادرة

نطاق عمل المبادرة:
إطــاق برنامــج شــامل لتطويــر مهــارات قابلــة للتوظيــف للمســاهمة فــي معالجــة تحــدي الفجــوة بيــن العــرض والطلــب بالنســبة
للكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وذلــك مــن خــال تقديم برامــج تدريبية فــي جميع مناطــق المملكة
وتأميــن منــح دراســية وزيــادة المحتــوى ونشــر الوعــي التقنــي.

تفعيــل وتســريع التحــول الرقمــي مــن خــال دعــم القطاعــات ذات األولويــة لتحقيــق أكبــر أثــر فــي تنميــة االقتصــاد الرقمــي وذلــك

وصف المبادرة

وصف المبادرة

نطاق عمل المبادرة:
عــن طريــق:
• رسم خطط التحول الرقمي وتفصيل خرائط الطريق للتحول الرقمي للقطاعات والدعم في تفعيلها.

• العمــل علــى اســتغالل التقنيــات الحديثــة والناشــئة لمعالجــة التحديــات الوطنيــة وتوضيــح األثــر االجتماعــي واالقتصــادي مــن
تطبيقها .

•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.
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بطاقات مبادرات برنامج
تطوير الصناعة الوطنية

تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية

والخدمات اللوجستية

نسبة اإلنجاز
الفعلية

% 13

نسـبة اإلنــجـاز حسب
الخطة

% 13

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
تســاهم المبــادرة فــي إنشــاء وتحســين أداء المراكــز اللوجســتية لتحقيــق تطــور قطــاع الخدمــات البريديــة اللوجســتية
والتجــارة اإللكترونيــة وزيــادة أعــداد المســتفيدين وزيــادة عــدد التطبيقــات بتمكيــن مــزودي الخدمــات فــي القطــاع ،وتحقيــق
رضــا المســتفيدين ،ممــا س ُيســهم فــي خلــق بيئــة تنظيميــة متطــورة لتحســين أداء المراكــز اللوجســتية وكفــاءة العمليــات،

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تنظيــم قطــاع الخدمــات البريديــة اللوجســتية ،وتطويــر نظــام المنافســة وتطبيــق أفضــل المعاييــر

وصف المبادرة

الدوليــة فــي المملكــة ،وإطــاق اســتراتيجية القطــاع البريــدي باالطــاع وفهــم التجــارب العالميــة المميــزة لمواكبــة التغيــرات
المتســارعة ممــا س ُيســهم فــي خلــق بيئــة تنظيميــة متطــورة لتحســين أداء المراكــز اللوجســتية ،وذلــك مــن خــال إطــاق

وتنفيــذ اســتراتيجية قطــاع الخدمــات البريديــة و إنشــاء منصــة إلكترونيــة متخصصــة فــي القطــاع البريــدي اللوجســتي وتشــريعات

وتنظيمــات بريديــة معتمــدة.
الشرائح المستهدفة:
•المنشآت على مستوى المملكة من القطاعين الحكومي والخاص
• المواطنون والمقيمون
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وصف المبادرة

والتنظيمــات والتشــريعات للقطــاع.
األثر المتوقع

• تطور كفاءة الخدمات البريدية اللوجستية والتجارة اإللكترونية.
•زيادة أعداد المستفيدين.
•تحقيق رضا المستفيدين.
المخرجات:
 .1إطالق وتنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات البريدية.
 .2إنشاء منصة إلكترونية متخصصة في القطاع البريدي اللوجستي.
 .3تشريعات وتنظيمات بريدية معتمدة.
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عنوان المبادرة

التحول الرقمي للتعدين

عنوان المبادرة

تقييم مستوى تبني الثورة الصناعية الرابعة

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%4

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%8

وصف المبادرة

%0

%8

نطاق عمل المبادرة:
نطــاق عمــل المبــادرة :ترتكــز هــذه المبــادرة علــى عمــل دراســة الوضــع الحالــي وفــرص التحــول الرقمي في قطــاع التعديــن لتأهيل
القطــاع لتبنــي تقنيات الثــورة الصناعيــة الرابعة.

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

نسبة اإلنجاز
الفعلية

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف المبــادرة لتقييــم مســتوى نضــج الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي المملكــة لقطاعــات برنامــج تطويرالصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية مــن خــال إنشــاء وتحديــد معاييــر لقيــاس مســتوى تبنــي المنشــآت للثــورة الصناعيــة الرابعــة وحوكمــة
األدوار والمســؤليات فــي عمليــة قيــاس مســتوى النضــج وإنشــاء خطــط تفعيــل لقطاعــات البرنامــج وآلية إصــدار التقارير الســنوية
والتعــاون مــع القطــاع الخــاص لقيــادة تقييــم المنشــآت وإنشــاء خــط أســاس لمســتوى النضــج الحالــي ،ممــا سيســاهم فــي
تســهيل اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بعــدم توافــر البيانــات والمعلومــات كمعرفــة التحديــات والمعوقــات التــي تعيــق التحــول
الرقمــي للمنشــآت وتحديــد فــرص القطــاع الخــاص مــن خــال معرفــة حاجــة المنشــآت وتحديــد آليــة الدعــم للمنشــآت.
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عنوان المبادرة

بطاقات مبادرات
البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%27

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%31

برنامج جودة الحياة

البرنامج السعودي لأللعاب اإللكترونية

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%20

نسـبة اإلنــجـاز حسب
الخطة

%20

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى االســتفادة مــن النظــام البيئــي الحالــي فــي وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــال إنشــاء
ِّ
يمكــن مــن زيــادة وتعظيم األثــر الناتج
مســار األلعــاب اإللكترونيــة كأحــد المســارات الرئيســة فــي األكاديميــة الســعودية الرقميــة

وصف المبادرة

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف إلــى توفيــر البنيــة التحتيــة لالتصاالت الثابتة والمتنقلة وتشــمل شــبكة األليــاف الضوئية وأبــراج الهاتف المتنقــل للمناطق
المطــورة فــي  35مدينــة صناعيــة تحت مظلــة الهيئة الســعودية للمدن الصناعيــة ومناطق التقنيــة “مدن”.

وصف المبادرة

مــن خــال خلــق االهتمــام وتعزيــز ثقافــة االبتــكار فــي صناعــة األلعــاب اإللكترونيــة وتدريــب المواطنيــن ليكونــوا قادريــن علــى
تصميــم وبرمجــة ألعــاب إلكترونيــة ترفيهيــة بالتنســيق والتعــاون مــع الهيئــة العامــة لإلعــام المرئــي والمســموع وغيرهــا مــن
الجهــات المســتفيدة وذلــك بهــدف بنــاء وتطويــر القــدرات الرقميــة لصناعــة األلعــاب اإللكترونيــة فــي المملكــة .كمــا ســوف يتــم
مــن خــال تأســيس هــذا المســار التوســع فــي نمــاذج الشــراكة مــع الشــركات المنتجــة لأللعــاب اإللكترونيــة وتنفيــذ مســرعات
أعمــال رقميــة لتأســيس شــركات ناشــئة فــي مجــال تطويــر األلعــاب اإللكترونيــة ،وزيــادة فعاليــة العمــل الحــر .وســيتم تنفيــذ
برامــج تأهيليــة بالتعــاون مــع جهــات دوليــة رائــدة حيــث تشــتمل علــى البرامــج التاليــة:
•برنامج تعزيز ثقافة ريادة األعمال في مجال األلعاب اإللكترونية ( 3برامج)
•برنامج التدريب المتخصص عن بعد ( 3برامج)
•برنامج تطوير القدرات الرقمية للناشئين في األلعاب اإللكترونية ( 3برامج)
•برنامج معسكرات التدريب المكثف ( 3برامج)
•برنامج المسرعات والحاضنات الرقمية المتخصصة في تطوير األلعاب اإللكترونية ( 3برامج)
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عنوان المبادرة

تنمية قطاع الترفيه المنزلي

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%25

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%25.2

األثر المتوقع:
•تعزيــز تدفقــات اســتثمارية إضافيــة لتســريع وتطويــر إنتــاج المحتــوى المحلــي وتقليــل تس ـرّب إيــرادات قطــاع اإلعــام بحيــث
ترتفــع إيــرادات المحتــوى المحلــي بنســبة .% 50

نطاق عمل المبادرة:

وصف المبادرة

تهــدف إلــى تطويــر قطــاع تنميــة الترفيــه المنزلــي مــن خــال إحــداث تكامــل بيــن قطاعــات اإلعــام والثقافــة واالتصــاالت بحيــث
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يحقــق قيمــة متزايــدة لجميعهــا مــن خــال زيــادة اســتثمارات المحتــوى وانتشــاره ،وكذلــك مــن خــال تعزيــز التوســع فــي نشــر
شــبكات النطــاق العريــض وتعظيــم العائــد مــن البنيــة التحتيــة الرقميــة.
تساهم المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

وصف المبادرة

•الترويج للقيمة المحلية واستحداث فرص العمل للمواطنين لتصل إلى  21ألف وظيفة جديدة.
•زيادة إيرادات قطاع االتصاالت بنسبة .% 10
•تخفيض االستثمارات الحكومية المطلوبة بمقدار  3مليار ريال
•زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاعي اإلعالم واالتصاالت بحدود  10مليار ريال.
المخرجات:
• .1إصدار دليل سياسات سوق المحتوى الرقمي

• .2إصدار اإلطار التنظيمي لسوق المحتوى الرقمي

• .3إطالق منصة المحتوى الوطني.
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بطاقات مبادرات
برنامج التخصيص

اســتراتيجية تخصيــص قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات
نسبة اإلنجاز
الفعلية

%6

نسـبة اإلنــجـاز حسب
الخطة

%6

تساهم المبادرة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي:
خصخصة خدمات حكومية محدّ دة

نطاق عمل المبادرة:

وصف المبادرة

يحســن جــودة الخدمــات بشــكل عــام
تهــدف المبــادرة إلــى إشــراك القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة ،ممــا
ّ
ويقلــل تكاليفهــا علــى الحكومــة ،وذلــك مــن خــال إعــادة تركيــز جهــود الحكومــة علــى الــدور التشــريعي والتنظيمــي المنــاط

بهــا والمســاهمة فــي تعزيــز جــذب المســتثمر األجنبــي المباشــر ،وتحســين ميــزان المدفوعــات فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات .وتســتهدف تطويــر اســتراتيجية تخصيــص قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وقائمــة بمشــاريع تخصيــص قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتســريع تحــول مؤسســة البريــد الســعودي واســتراتيجية تخصيــص مؤسســة البريد الســعودي.
الشرائح المستهدفة:
•القطاع الخاص.
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وصف المبادرة

األثر المتوقع:
• خفض التكاليف ورفع كفاءة اإلنفاق الحكومي وتحقيق أفضل عائد منه
•رفع جودة وكفاءة الخدمات وجعلها أكثر شمولية
•إعــادة تركيــز جهــود الحكومــة علــى الــدور التشــريعي والتنظيمــي المنــاط بهــا وإشــراك القطــاع الخــاص لخفــض التكاليــف
واالســتفادة مــن خبراتــه.
المخرجات:
• .1استراتيجية تخصيص قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

• .2قائمة بمشاريع تخصيص قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
• .3تسريع تحول مؤسسة البريد السعودي.

• .4استراتيجية تخصيص مؤسسة البريد السعودي.

195

التقرير السنوي 2021

مساهمة الوزارة في رؤية المملكة 2030
الملحق

08

برنامج القدرات

وصف المبادرة

البشرسة

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%4

نسـبة اإلنــجـاز حسب
الخطة

%4

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــداد برامــج تدريبيــة لتطويــر مهــارات مؤسســي الشــركات الرياديــة الرقميــة والمهــارات القياديــة،
وهــذه البرامــج تغطــي كل مــن المهــارات الرقميــة المطلوبــة والمهــارات القياديــة ومهــارات ريــادة األعمــال من تســويق ومبيعات
وإدارة منتجــات وغيرهــا مــن خــال أفضــل المؤسســات الجامعيــة الدوليــة ،حيــث ســيتم تطويــر اإلســتراتيجية والخطــط التنفيذيــة
للبرامــج التدريبيــة وتنفيذهــا.

عنوان المبادرة

برنامج المهارات الرقمية للكبار

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%1

نسـبة اإلنــجـاز
حسب الخطة

%1

وصف المبادرة

بطاقات مبادرات

برنامــج تطويــر مهــارات مؤسســي الشــركات
الرياديــة الرقميــة

نطاق عمل المبادرة:
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى إعــداد برامــج لتطويــر المهــارات األساســية للكبــار تقــدم مــن خــال المواقــع اإللكترونيــة ،وتهــدف
إلــى تنفيــذ شــراكات مســتدامة مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات غيــر الربحيــة .وســيتم تحقيــق نطــاق العمــل مــن خــال خطــة
شــاملة تتضمــن منهجيــة لتحســين المهــارات الرقميــة بيــن البالغيــن مــن خــال برنامــج المهــارات الرقميــة للكبــار ويشــمل ذلــك
تأهيــل  6,250كادر وطنــي مــن الخريجيــن مــن خــال معســكرات تدريبيــة مكثفــة مــع ضمــان توظيــف  4,000منهــم ،وتدريــب
احترافــي لرفــع مهــارات عــدد  71,657موظــف علــى مهــارات المســتقبل الرقميــة وفقـ ًا الحتيــاج ســوق العمــل ،وتدريــب 50,000
كادر وطنــي لرفــع المهــارات الرقميــة لــدى المواطنيــن.
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ملحق (ح)
المصطلحات والتعريفات
المصطلح

قناة التكامل الحكومية ()GSB

المصطلح

التعريف

مؤشرات األداء الرئيسة

منصــة مركزيــة للتكامــل والترابــط بيــن الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات والمعلومــات الالزمــة
لتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكترونيـ ًا ،وتعتبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة  GSBأحــد صور الدعم والمســاندة

(Key Performance Indicators

المقدمــة مــن هيئــة الحكومــة الرقميــة إلــى الجهــات الحكوميــة لتقديــم خدماتهــا إلكترونيــا وبشــكل

)- KPIs

التعريف

هي المؤشرات التي تستخدم لقياس نجاح مجال معين؛ على سبيل المثال:
تخفيض الوقت الالزم إلنجاز معاملة ما من شهر إلى يوم.

تكاملــي ســهل وميســر ،خاصــة وأن مفهــوم التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة يتطلــب مــن جميــع الجهات
الحكوميــة تقديــم خدماتهــا وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة إلتمــام الخدمــات المقدمــة مــن جهــات
حكوميــة أخــرى وهــو مــا يتــم عبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة (.)GSB

الخدمات الحكومية الرئيسة

وهــي الخدمــات التــي تمثــل األنشــطة األساســية للجهــة .مثــل :خدمــة جــواز الســفر المقدمــة مــن المديريــة
العامــة للجــوازات ،خدمــة الســجل التجــاري المقدمــة مــن وزارة التجــارة.

تهــدف إلــى المواءمــة بيــن بنيــة األعمــال وتقنيــة المعلومــات فــي الجهــة مــن خــال ربــط األهــداف
البنية المؤسسية

اإلســتراتيجية بإجــراءات األعمــال والخدمــات وكافــة طبقــات البنيــة المؤسســية األخــرى (أنظمــة وبيانــات

()Enterprise Architecture

وبنيــة تحتيــة تقنيــة) وبنــاء خارطــة طريــق للتحــول للوضــع المســتهدف مــع حوكمــة التغييــر ورفــع كفــاءة

الخدمات الحكومية المساندة

وهي الخدمات التي تدعم الخدمات الرئيسة للجهة.

األصــول الرقميــة للجهــة.
حوكمة تقنية المعلومات
(Information Technology
)Governance
المؤشر
()Indicator
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اإلجــراءات التنفيذيــة التــي تســاعد علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن تقنيــة المعلومــات؛ لتحقيــق
أهــداف منظومــة العمــل وتوســيع اســتراتيجيتها.

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

التعامالت اإللكترونية الحكومية
(تسمى أيض ًا الحكومة اإللكترونية)

االســتخدام التكاملــي الفاعــل لجميــع تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت؛ لتســهيل التعامــات بيــن
القطاعــات الحكوميــة (حكوميــة  -حكوميــة  ،( G2Gوتلــك التــي تربطهــا بالمواطنيــن (حكوميــة  -مواطــن)
 ،G2Cوقطاعــات األعمــال (حكوميــة – أعمــال) .G2B

تقنية المعلومات

تشــمل صناعــة أجهــزة الحاســب واســتخداماتها ،وصناعــة البرمجيــات بأنواعهــا وتطويرهــا والخدمــات ذات

()Information Technology

العالقــة كالتعليــم ،والتدريــب ،واالستشــارات ،والمحتــوى الرقمــي.
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التعريف

المصطلح

التجارة اإللكترونية

عملية الشراء أو البيع عن طريق شبكة اإلنترنت.

الخدمات اإللكترونية

الخدمات المقدمة إلكتروني ًا عبر وسائل االتصاالت باستخدام تقنية المعلومات.

المصطلح

ّ
تمكــن األجهــزة والبرمجيــات مــن تحليــل البيانــات الخارجيــة
يعـرّف الــذكاء االصطناعــي علــى أنــه التقنيــة التــي
والعوامــل المحيطــة بهــا ،والوصــول إلــى اســتنتاجات مــن خاللهــا ،واالســتفادة مــن اســتنتاجاتها لتحقيــق
الذكاء االصطناعي

مؤشر قياس التحول للتعامالت
اإللكترونية الحكومية

التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة .ويتضمــن القيــاس الســادس إطاريــن لقيــاس تحــول الجهــات الحكوميــة:

عــن تطويــر نفســها خــارج إطــار برمجتهــا األولــي.

البيانات المفتوحة

لهــا أوزان مختلفــة حســب منهجيــة القيــاس.
وتتضمــن هــذه المرحلــة ثالثــة مناظيــر أساســية ولــكل منظــور عــدة محــاور فرعيــة تتمحــور حولهــا مؤشــرات

البيانــات المفتوحــة هــي تلــك البيانــات التــي ُيمكــن ألي فــرد اســتخدامها بحريــة ودون قيــود تقنيــة أو ماليــة
وأيض ـ ًا إعــادة اســتخدامها ونشــرها مــع مراعــاة متطلبــات الرخصــة القانونيــة التــي تــم نشــر هــذه البيانــات
بموجبهــا.

مرحلــة اإلتاحــة :وتتضمــن أربــع مناظيــر أساســية ،ولــكل منظــور عــدة محــاور فرعيــة تتضمــن عــدة مؤشــرات
مرحلــة التميــز والتحســين :وهــي المرحلــة الثانيــة من مراحــل
التحول إلــى التعامــات اإللكترونيــة الحكومية،
ّ

المهــام واألهــداف المحــددة لهــا مــن خــال المرونــة والتأقلــم والمتغيــرات.
ّ
كالتعلــم والتحليــل واتخــاذ القــرارات فــي حــاالت
ويحاكــي الــذكاء االصطناعــي القــدرات الذهنيــة البشــرية،
مختلفــة عــن البرمجــة األساســية للجهــاز أو البرنامــج .ويعتبــر الــذكاء االصطناعــي مــن أهــم التقنيــات الناشــئة،
وذلــك نظــر ًا إلمكانيــة اســتخدامه فــي العديــد مــن المجــاالت ،فضـ ً
ـا عــن قــدرة تقنيــات الــذكاء االصطناعــي

هــو تقريــر ســنوي يتــم رفعــه إلــى المقــام الســامي -تعــده هيئــة الحكوميــة الرقميــة -يوضــح مــدى
تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى التعامــات اإللكترونيــة ،وفقــ ًا للمؤشــرات الــواردة فــي الفقــرة ( )22مــن
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )252وتاريــخ  16/7/1432هـــ بشــأن دعــم وتعزيــز آليــة التحــول إلــى تطبيــق

التعريف

التجمعــات الســكانية التــي يقــل عــدد ســكانها عــن ( )5000نســمة .وال يؤثــر هــذا التصنيــف علــى ســعي
المناطق النائية

الــوزارة لتقديــم أفضــل الخدمــات لتلــك المناطــق .حيــث التزمــت الــوزارة بتوفيــر بخدمــات االتصــاالت واإلنترنــت
بجــودة عاليــة بنســبة تغطيــة ( )% 100مــن المناطــق النائيــة مــن المملكــة.

القيــاس بــأوزان مختلفــة حســب منهجيــة القياس.

فعاليــة تجمــع المبرمجيــن وغيرهــم مــن ذوي العالقــة بالبرمجــة ،كالمصمميــن ومديــري المشــاريع
المناطق الحضرية
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التجمعــات الســكانية التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن ( )5000نســمة .وتعمــل الــوزارة علــى تغطيــة معظــم
هــذه المناطــق بشــبكة األليــاف البصريــة لتقديــم خدمــات اإلنترنــت فائقــة الســرعة.

هاكاثون

والمتخصصيــن فــي مجــاالت البرمجــة ،بهــدف العمــل بكثافــة علــى مشــاريع برمجيــة وتطويرية فــي موضوع
مع ّيــن وإتمامهــا خــال فتــرة الهاكاثــون .وعــادة تســتمر هــذه الفعاليــات ليــوم أو عــدة أيــام يكــون فيهــا
ّ
مكثف ـ ًا .وعــادة مــا يتــم تنظيــم هــذه الفعاليــات ألهــداف تعليميــة أو اجتماعيــة.
العمــل
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التعريف

المصطلح

تقنيــة حديثــة تســتخدم بشــكل رئيــس فــي تســجيل التعامــات الرقميــة والتحقــق مــن صحتها وتشــفيرها.
ّ
موزعــة يتــم فيهــا تخزيــن الســجالت (التــي تســمى كتــل “ )”Blocksبشــكل
حيــث تتكــون مــن قاعــدة بيانــات
تسلســلي ويتــم تشــفيرها .وتتميــز هــذه التقنيــة بســبب توزيــع قاعــدة البيانــات وال مركزيتهــا إلــى أنــه ال
تقنية «بلوكتشين» ()Blockchain

يمكــن التعديــل علــى الســجالت ،ممــا يعنــي أن بياناتهــا موثوقــة ،كمــا أن تشــفيرها يعطــي هــذه البيانــات
درجــة أمــان عاليــة .وعــادة مــا تســتخدم هــذه التقنيــة فــي التعامــات الماليــة ،وخصوصــ ًا فــي العمــات
الرقميــة ،كمــا يمكــن اســتخدامها فــي أي تعامــات تسلســلية كإصــدار الوثائــق الرســمية والعقــود
وسالســل التمويــل.
هــي شــبكة مكونــة مــن أشــياء ماديــة ،وأجهــزة ،وأبنيــة ،وغيرهــاُ ،تدمــج معهــا أجهــزة إلكترونيــة متصلــة
بشــبكة اإلنترنــت تمكنهــا مــن جمــع البيانــات وتبادلهــا ،وتقــوم هــذه الشــبكة بتمكيــن األشــياء مــن

إنترنت األشياء

االستشــعار وتجعلهــا محسوســة بحيــث يمكــن التحكــم فيهــا عــن بعــد عبــر بنيــة تحتيــة فعليــة للشــبكة،
فرصــا للمزيــد مــن الدمــج المباشــر للعالــم الحقيقــي فــي أنظمــة الحاســب اآللــي .وينتــج عــن
ومــن ثــم تخلــق
ً
ذلــك فــي النهايــة تحســين الكفــاءة ،والدقــة ،والمنفعــة االقتصاديــة.
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