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“بالدنا تمتلك قـدرات استثمـارية ضخمــة، 
وسنسعى إلى أن تكون محرًكا القتصادنا 

“ومـــورًدا إضــافّيــا لبالدنــا
صاحب السمو الملكي األمير

 محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله



  4

جدول المحتويات
7 بيان وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات       
9 رؤية المملكة العربية السعودية 2030       

10 إنجازات المملكة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات    

15 استراتيجية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات     
16 األهداف االستراتيجية للوزارة       
16 اللوائح التنظيمية       
16 المبادرات       
16 رؤية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات       
17      )NTDP( البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات
17 مبادرة مهارات المستقبل       
17        )DCC( مجلس المحتوى الرقمي
18 مبادرة العطاء الرقمي       
18        ThinkTech مبادرة
18 مسّرعة تيكستارز الرياض       
19        )CODE( مركز ريادة األعمال الرقمية

21 دعم المملكة العربية السعودية لتطور قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  

23 البنية التحتية لشبكات الهواتف المتنقلة       
   25 تمكين مراكز البيانات       

27 البنية التحتية لأللياف الضوئية       
29 قطاع األعمال        
31 الشركات الناشئة وريادة األعمال       

المهارات والتوطين         33
35 قطاع التقنية        

37 مسيرة التحول في المملكة العربية السعودية     

38 الدور المتنامي للمرأة       
39 جودة الحياة - مبادرة السعودية الخضراء        
40 الترفيه والثقافة        
نيوم - خارطة طريق نحو المستقبل        41

 
43 الشركاء الحكوميون في التحول       
44        )DGA( هيئة الحكومة الرقمية
47                        )CST( هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية
 48     )SAFCSP( االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز

51     )SDAIA( الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
منظمة التعاون الرقمي                                                                                    52
54 تواصل معنا        

6



  6

توجهات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات لتمكين 
المملكة ريادة جهود التحول الرقمي

بيان وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ــي . 1 ــاهم ف ــا يس ــه بم ــين بيئت ــات  وتحس ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــو قط ــم نم دع
ــية. ــه التنافس ــز قدرات ــه وتعزي ــب في ــادة الطل زي

آســيا . 2 بالغــرب،  الشــرق  يربــط  كمركــز  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مكانــة  تعزيــز 
وأفريقيــا وأوروبــا، و باالســتفادة مــن موقعهــا االســتراتيجي وجهودهــا الدؤوبــة 
لزيــادة عــدد محطــات إنــزال الكابــالت البحريــة واعتمــاد جميــع التقنيــات المســتقبلية 
التــي تدعــم هــذه الجهــود وتعــزز مكانــة المملكــة لتوفيــر اإلمكانــات ونقــاط االتصــال. 

زيــادة كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي مراكــز البيانــات عــن طريــق التعــاون مــع الجهــات . 3
المعنيــة لتقديــم خيــارات طاقــة مســتدامة وقليلــة التكلفــة وصديقــة للبيئــة. 

تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الرقميــة مــن خــالل تعزيــز البنيــة التحتيــة . 4
لــدى مــزودي خدمــات االتصــاالت وربطهــم مــع مالكــي المحتــوى عــن طريــق مبــادرة 
ــة  ــر ربحي ــدة وغي ــة محاي ــر نقط ــى توفي ــدف إل ــي ته ــعودي، الت ــت الس ــم االنترن مقس
ــودة  ــين ج ــاهمت بتحس ــي س ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــات ف ــادل البيان لتب

الخدمــات الرقميــة وتطويــر تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات. 

تحســين جــودة وســهولة الوصــول إلــى خدمــات االتصــاالت بتكاليــف مناســبة وتوفيــر . 5
تغطيــة الشــبكة لجميــع المســتخدمين والمناطــق فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

التكامــل مــع الجهــات المعنيــة لتطويــر القوانيــن المعنيــة بــإدارة وخصوصيــة البيانــات، . 	
بمــا يشــمل إحــداث التــوازن األمثــل بيــن الخصوصيــة والتطــور التقنــي.

تحسين تجربة المستخدم لتعزيز الطلب المحلي على خدمات االتصاالت.. 7

تســهيل الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة الرقميــة القائمــة مــن خــالل الربــط بيــن الجهــات . 	
المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص والتأكيــد علــى أهميــة التعاون في مشــاركة 

البنيــة التحتيــة.

67



  8 9

رؤية المملكة العربية السعودية 
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واســتضاف مجتمــع المملكــة مــا يزيــد عــن ألفــي فعاليــة رياضيــة وثقافيــة وترفيهيــة حضرهــا 46 مليــون 
ــر. كمــا تــم إدراج خمســة مواقــع علــى قائمــة اليونســكو لمواقــع التــراث العالمــي، وتــم إعــداد أكثــر  زائ
مــن 37 مليــون متــر مربــع مــن المســاحات الخضــراء. وأصبــح بإمــكان زوار المملكــة الحصــول علــى تأشــيرة 

إلكترونيــة ألغــراض الُعمــرة خــال خمســة دقائــق بــداًل مــن 14 يومــًا.

نجــح اقتصــاد المملكــة المزدهــر فــي تحقيــق الهــدف المقــرر لعــام 2030 مــن حيــث مشــاركة المــرأة فــي 
القــوى العاملــة. وعــّزز صنــدوق االســتثمارات العامــة قيمــة أصولــه لتصــل إلــى 400 مليــار دوالر أمريكــي، 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مســاهمة  زيــادة  مــع  ســعودي،  ريــال  تريليــون   1.4 يعــادل  مــا  أي 
ــية  ــر التنافس ــى مؤش ــز عل ــة مراك ــة خمس ــت المملك ــع 9%. وارتق ــي بواق ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ف
العالمــي. وســجلت المملكــة مــع طــرح أســهم شــركة أرامكــو الســعودية أكبــر طــرح أولــي فــي التاريــخ.

شــهدت مملكتنــا الطموحــة زيــادة ضخمــة فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة. وســجلت المملكــة فــي اســتكمال 
عمليــة التحويــل الرقمــي لـــ 280 خدمــة حكوميــة عــن طريــق منصــة “أبشــر”. وتضاعــف عــدد المتطوعيــن 
ليصــل إلــى 409 ألــف شــخص ســنويًا. وتقدمــت المملكــة ثمانيــة مراكــز فــي تصنيــف البنــك الدولــي 
ــه؛  ــرى تحقيق ــا ج ــرة مم ــة صغي ــوى عّين ــت س ــازات ليس ــذه اإلنج ــر أّن ه ــر بالذك ــاءة الحكومية.والجدي للكف
ويؤكــد مــا حققنــاه حتــى اآلن ُقدرتنــا علــى تحقيــق جميــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 مــع نهايــة 

ــة. ــرق للمملك ــتقبل ُمش ــان مس ــد لضم العق

للمزيــد مــن المعلومات حول رؤية 2030 :
https://www.vision2030.gov.sa/ar/

سجلت شركة أرامكو السعودية 
أكبر طرح أولي عام في التاريخ

% 33
نسبة مشاركة المرأة من إجمالي القوى العاملة 

في المملكة

46 مليون زائر 
لمختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية

اإلنجازات الرئيسية:

وطرحــت رؤيــة المملكــة 2030، التــي وضعهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، حفظــه اللــه، برنامجــًا طموحــًا مــن شــأنه تحويــل 
ــًا نابضــًا للعالميــن العربــي واإلســامي، وذلــك باالســتفادة مــن  مامــح المملكــة وترســيخ مكانتهــا قلب
موقعهــا االســتراتيجي الــذي يربــط الشــرق األوســط مــع أفريقيــا وآســيا وأوروبــا، فضــًا عــن ضمــان 
نمّوهــا لُتصبــح قــوة اســتثمارية عالميــة رائــدة. وترســم خطــة رؤيــة المملكــة 2030 مســارًا واضحــًا 
ــى  ــا. وإل ــع مواطنيه ــرة لجمي ــاة المزده ــادي والحي ــوع االقتص ــى التن ــم عل ــعودية القائ ــتقبل الس لمس
ــن  ــاالت، م ــات والمج ــف القطاع ــي مختل ــج ف ــق البرنام ــداف لتحقي ــن األه ــددًا م ــد ع ــم تحدي ــك، ت ــب ذل جان

ــق. ــة للتحقي ــة وقابل ــداف طموح ــاس وأه ــة للقي ــج قابل ــال نتائ خ

ــر  ــاد مزده ــوي واقتص ــع حي ــاء مجتم ــمل بن ــية تش ــاور رئيس ــة مح ــى ثاث ــة 2030 عل ــة المملك ــوم رؤي وتق
البرامــج  مــن  واســعة  مجموعــة  بتنفيــذ  المحــاور  هــذه  دعــم  الرشــيدة  القيــادة  وارتــأت  طمــوح.  ووطــن 
والمبــادرات التحويليــة التــي غّطــت مجــاالت إعــادة هيكلــة الحكومــة ومراجعــة اللوائــح التنظيميــة وتحســين 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط ــر ومس ــي المباش ــتثمار األجنب ــادة االس ــاس األداء وزي ــروعات وقي إدارة المش

ــة. ــوى العامل ــى الق ــرأة إل ــام الم ــري وانضم ــال البش ــر رأس الم ــي وتطوي ــي اإلجمال ــج المحل النات

وتــم تركيــز الجهــود علــى تصميــم البرامــج الكفيلــة بتنشــيط المــدن وتعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة فيهــا. 
وتــم اعتمــاد توجــه ُيشــجع النواحــي الثقافيــة والترفيهيــة وُيحســن الرعايــة الصحيــة وُيحفــز علــى ثقافــة 

التطــوع والفخــر بالهويــة الوطنيــة.

وضعــت  مســبوقة،  غيــر  تغييــر  عمليــة  بإطــاق  اعتمادهــا  بعــد   2030 المملكــة  رؤيــة  وأســهمت 
المملكــة علــى المســار الصحيــح لتحقيــق أهــداف البرنامــج، بالتزامــن مــع قطــع أشــواط كبيــرة فــي 

األخــرى. المحــاور  ُمختلــف 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – 
ل المملكة

ّ
الركيزة األساسية لرحلة تحو

بدأت المملكة العربية السعودية رحلتها الطموحة و واسعة النطاق للتحول منذ عام 
2016 عند اعتماد رؤية المملكة 2030، لتكون أساسًا للتغيير في المملكة.

وبتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، 
وفي أبريل 2016م تم إطالق أضخم برامج التحول االقتصادي واالجتماعي وأكثرها 

شمواًل على اإلطالق.
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اإلنجازات المتميزة:

المركز األول في الريادة الحكومية - االتحاد الدولي لالتصاالت )2021( 	 

المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية - 	 
المركز األوروبي للتنافسية الرقمية )2021( 

المركز األول في برامج تمكين المرأة في تقنية المعلومات واالتصاالت - 	 
االتحاد الدولي لالتصاالت )2021(

42          مليـــار دوالر أمريكي

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

السوق

2017

2022
246 ألف وظيفة

340 ألف وظيفة

37 % معدل التوطين

2	 % معدل التوطين

15 مليار دوالر أمريكي

شبكات الجيل الخامس

-2017 

-2022 
22.	1 ميجابت/الثانية

95.22 ميجابت/الثانية

المركز األول في 
أوقات الذروة سرعات 

التحميل عن طريق شبكة الجيل 
الخامس )النصف األول من 2020(

52% تغطية شبكة 
الجيل الخــامــس في جميــع أنـحـــاء 

المملكة عام 2022

430,	1 عدد أبراج 
الجيل الخامس في الربع الثاني 

من عام 2022

 الوسيط لسرعة النطاق
 العريض لألجهزة

 المتنقلة

%99
معدل تغطية اإلنترنت في جميع

أنحاء المملكة

14 كابل ألياف ضوئية 
14 كابل بحري تربط المملكة بأكثر من 

50 دولة حول العالم

استثمارات القطاعين العام والخاص 
في البنية التحتية الرقمية للمملكة

حجم سوق االتصاالت في عام 2021م93.	1    مليـــار دوالر أمريكي

حجم سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في عام  2022م

حجم سوق تقنية المعلومات في عام 2021م 19.41    مليـــار دوالر أمريكي

حجم استثمارات رأس المال الجريء في المملكة في عام 2022م7	9       مليون دوالر أمريكي 

إنجازات المملكة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
نجح قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بتحقيق نقلة نوعية ووضع معايير 
جديدة للتحول الرقمي مع تنامي االهتمام بهذا التوجه. وتواصل المملكة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي 

للتقنية، من تشغيل شبكات الجيل الخامس إلى االستثمار في الشركات الناشئة.

للربع الرابع

للربع الرابع
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وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة 

العربية السعودية
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)NTDP( البرنامــج الوطنــي لتنمية تقنيــة المعلومات
يســاهم البرنامــج فــي تعزيــز وضمــان فاعليــة منظومــة تقنيــة المعلومــات عــن طريــق تحقيــق التنميــة المســتدامة 
لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص. وتــم تصميــم البرنامــج بحيــث يشــتمل العديــد 
مــن المقومــات بشــكل تكاملــي مــع الجهــات المعنيــة، كمــا يحقــق البرنامــج دورًا رئيســيًا فــي تعزيــز الممكنــات 
المناســبة لضمــان نمــو الســوق والتقنيــة بهــدف جعــل المملكــة مركــزًا إقليميــًا جاذبــًا لابتــكار واالســتثمار فــي 

ــاع. القط

ــًا  ويهــدف البرنامــج إلــى دعــم النمــو واالســتثمار فــي شــركات قطــاع تقنيــة المعلومــات للمنافســة محليــًا وإقليمي
وعالميــًا. ويعمــل البرنامــج علــى المســاهمة فــي تمكيــن االقتصــاد الرقمــي باســتخدام تقنيــة المعلومــات والتقنيــات 
التقليديــة والناشــئة فــي شــتى المجــاالت. كمــا يهــدف إلــى المشــاركة فــي إنشــاء منظومــة متكاملــة لتقنيــة 

المعلومــات مــن شــركات ومراكــز أبحــاث ومــوارد بشــرية بالتعــاون مــع األطــراف المعنيــة فــي القطــاع.

وأطلــق البرنامــج مبــادرة تمويــل نمــو التقنيــة، التــي ُتقــدم القــروض بهــدف تمكيــن شــركات تقنيــة المعلومــات 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق فــرص النمــو.

وتهــدف المبــادرة، التــي تنطلــق بالتعــاون مــع كفالــة، البرنامــج الخــاص بصنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي، إلــى 
ضمــان قــدرة الشــركات علــى الوصــول إلــى فــرص التمويــل المناســبة، بضمانــة مــن مبــادرة تمويــل نمــو التقنيــة، لخطــط 
تنفيــذ مشــاريع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت وتوســيعها، بهــدف اإلســهام فــي النمــو المســتدام للقطــاع فــي 

المملكــة.

مبادرة مهارات المســتقبل
تهــدف المبــادرة إلــى بنــاء وتحفيــز منظومــة مســتدامة لتطويــر المهــارات الرقميــة واإلســهام فــي ســد الفجــوة 
بيــن جانبــي العــرض والطلــب بمــا ينســجم مــع متطلبــات ســوق العمــل. وُيمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال زيــادة الفــرص 
الُمتاحــة للتدريــب التخصصــي للكــوادر الوطنيــة علــى أرض المملكــة، والحــد مــن تكاليــف التدريــب وعقــد الشــراكات 
عاليــة الجــودة وزيادتهــا، بمــا ُيســهم فــي تطويــر كــوادر وطنيــة متميــزة وقــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات الحاليــة 
تدريــب  تضمنــت  التــي  األولــى  مرحلتهــا  أهــداف  تخطــي  فــي  المبــادرة  ونجحــت  العمــل.  لســوق  والمســتقبلية 
40 ألــف مــن الباحثيــن عــن عمــل. وشــارك اليــوم 70 ألــف مواطــن ســعودي فــي دورات ومعســكرات تدريبيــة 
ــى 60%   ــبة تتخط ــن بنس ــدل التوطي ــع مع ــي رف ــك ف ــاعد ذل ــن. وس ــف آخري ــف 25 أل ــى توظي ــًة إل ــة، إضاف متخصص

ــبة. ــذه النس ــن ه ــيدات %30 م ــكل الس ــث تش ــات، حي ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــي قط ف

)DCC( مجلــس المحتوى الرقمي
أطلــق المجلــس 36 مبــادرة بدعــم يصــل إلــى 1.1 مليــار دوالر أمريكــي، أي مــا يعــادل 4.7 مليــار ريــال ســعودي، 
ــي  ــل ف ــرص العم ــر ف ــي. وتوفي ــوى المحل ــبة المحت ــيع نس ــى توس ــز عل ــي وترك ــوى الرقم ــة المحت ــتهدف تنمي تس
أربعــة أســواق رقميــة رئيســية، هــي الفيديــو، الصــوت، األلعــاب اإللكترونيــة واإلعانــات الرقميــة. ويســعى المجلــس 
إلــى تنظيــم ســوق المحتــوى الرقمــي وتفعيلــه فــي الســعودية وتطويــر البنيــة األساســية للقطــاع. كمــا يعتــزم 

ــاع. ــي القط ــتثمارات ف ــذب االس ــة بج ــج الكفيل ــن البرام ــة م ــرح مجموع ــس ط المجل

وُيمثــل المجلــس شــراكة بيــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وزارة اإلعــام، وزارة والثقافــة، وزارة التجــارة، 
والمســموع،  المرئــي  لإلعــام  العامــة  والهيئــة   ،)CST( والتقنيــة  والفضــاء  االتصــاالت  وهيئــة  االســتثمار،  وزارة 

باإلضافــة إلــى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة.

رؤية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
تأسيس ركائز استراتيجية رقمية لتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر. 

رسالة الوزارة 
بنــاء بنيــة رقميــة بمعاييــر عالميــة وتمكين المواهب المبتكرة الغتنام الفــرص المتاحة في عصر الثورة 

الصناعيــة الرابعــة لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة والريــادة العالمية وتحســين          جودة الحياة.

فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

الجهــة  هــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة 
المعلومــات  لتقنيــة  ُمزدهــر  قطــاع  لتطويــر  الازمــة  األســس  إرســاء  عــن  المســؤولة 
الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق  خــال  مــن  ذلــك  لتحقيــق  وتســعى  المملكــة.  فــي  واالتصــاالت 
فــي  واإلســهام  الرقمــي  باالقتصــاد  لارتقــاء  الضروريــة  المهــارات  ورعايــة  وتخطيهــا، 
ــز  ــادي لتعزي ــوع االقتص ــة التن ــاد سياس ــى اعتم ــوزارة إل ــدف ال ــا ته ــل. كم ــرص العم ــر ف توفي
المملكــة  ُقــدرة  تضمــن  مدروســة  اســتراتيجية  ُخطــط  ووضــع  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 
ــي  ــن المحل ــى الصعيدي ــي عل ــدم التقن ــه التق ــن أوج ــتفادة م ــورات واالس ــة التط ــى مواكب عل

المجــاالت. ُمختلــف  فــي  الحكوميــة  والمنصــات  األنظمــة  دعــم  جانــب  إلــى  والعالمــي، 

االستراتيجية
تشــمل اســتراتيجية وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ُخطــة عمــل طموحــة 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 
فــي  والتطويــر  البحــث  تعزيــز  خــال  مــن  التقنــي  االبتــكار  عجلــة  ودفــع  والرقمــي،  التقنــي 
منظومــة عمــل الشــركات الناشــئة فــي المملكــة، وتمكيــن تطويــر المشــاريع الضخمــة، فضــًا 
عــن دعــم التنســيق وتضافــر الجهــود بيــن الجهــات ذات الصلــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ف

وتأتــي اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 2019-2023 فــي إطــار جهــود 
بنيــة رقميــة قويــة ومتطــورة،  إلــى إرســاء  وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الهادفــة 
تســهم فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي وبالتالــي دعــم توجهــات رؤيــة المملكــة 2030 
ــاء مجتمــع رقمــي وحكومــة  ــز دور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لبن الراميــة إلــى تعزي

رقميــة واقتصــاد رقمــي مزدهــر ومســتقبل مبتكــر للمملكــة.

األهداف االستراتيجية للوزارة 
نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة %50 	 

رفــع مســاهمة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 	 
بقيمــة 13.4 مليــار دوالر أمريكــي؛ مــا يعــادل 50 مليــار ريــال ســعودي 

دعــم جهــود توطيــن التقنيــة فــي المملكــة مــن خــال رفــع نســبة توطيــن القــوى العاملــة 	 
لتبلــغ %50

جذب االستثمارات األجنبية 	 

المساهمة في دعم تمكين ومشاركة المرأة 	 

اللوائح التنظيمية 
ــاالت  ــاع االتص ــه قط ــن توجي ــؤولة ع ــة المس ــات الجه ــة المعلوم ــاالت وتقني ــد وزارة االتص ُتع
التــي تعتمدهــا المملكــة فــي  وتقنيــة المعلومــات مــن خــال وضــع السياســات الازمــة 
ــات  ــة الخدم ــت وسياس ــم اإلنترن ــة جرائ ــاالت ومكافح ــك االتص ــي ذل ــا ف ــاالت، بم ــف المج مختل

العامــة.

المبادرات
أطلقــت الــوزارة عــددًا مــن البرامــج االســتراتيجية لدعــم األهــداف المنصــوص عليهــا فــي رؤيتهــا 
ورســالتها، بالشــراكة مــع ُمختلــف الهيئــات الحكوميــة والجامعــات وشــركات القطــاع الخــاص. 
ــادة  ــارات وري ــك المه ــي ذل ــا ف ــر، بم ــة التطوي ــية لعملي ــاالت الرئيس ــج المج ــذه البرام ــاول ه وتتن

األعمــال والمحتــوى واإلدمــاج الرقمــي. وتشــمل برامــج الــوزارة:
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مركز ريادة األعمال الرقمية
ــدف  ــات، ويه ــة المعلوم ــاالت وتقني ــادرات وزارة االتص ــد مب ــة أح ــال الرقمي ــادة األعم ــز ري ــد مرك ُيع
إلــى تســريع جهــود تطويــر المعــارف الرقميــة وقيادتهــا، فضــًا عــن تمكيــن المواهــب المحليــة 
وريــادة األعمــال الرقميــة لــدى جميــع الشــركات الناشــئة بمختلــف مراحــل نموهــا. وُيقــدم المركــز 
الدعــم للشــركات الناشــئة عبــر مختلــف مراحــل تطورهــا، وذلــك مــن خــال توفيــر التمويــل واختبــارات 
االبتــكار والتدريــب والمعســكرات وبرامــج الحضانــة والمســرعات. وإلــى جانــب ذلــك، يهــدف المركــز 

إلــى تمكيــن رواد األعمــال وتزويدهــم بالتوجيهــات وتوفيــر الفــرص المناســبة للمســتثمرين.

ــدى  ــكار ل ــرات االبت ــع مختب ــراكات م ــن الش ــة م ــادرة منظوم ــم المب ــبيل دع ــي س ــز ف ــّور المرك وط
الشــركات  مــن  وغيرهــا  الرائــدة،  الســعودية  والشــركات  الحكوميــة  والمؤسســات  الجامعــات 
متعــددة الجنســيات العاملــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة. وُتســاعد الشــراكات مــع المختبــرات 

المؤسســين فــي مجــاالت مثــل تصميــم المنتجــات والدعــم الفنــي والتطويــر.

كمــا ُيوفــر المركــز مجموعــة مــن الخدمــات لــرواد األعمــال، مثــل الوصــول إلــى برامــج اإلرشــاد 
والفــرص الكفيلــة برفــع ســويتهم فــي هــذا المجــال. وطــّور المركــز عــددًا مــن الشــراكات مــع 
مصــادر االســتثمار بهــدف دعــم التمويــل وتغطيــة جميــع مراحلــه، بــدءًا مــن التمويــل األولــي 
مــن  االســتفادة  بفرصــة  أيضــًا  األعمــال  رواد  وســيحظى  أ.  الفئــة  مــن  التمويــل  إلــى  وصــواًل 
الماليــة  الخدمــات  ذلــك  فــي  بمــا  شــركاتهم،  لمســاعدة  الصلــة  ذات  الخدمــات  مــن  سلســلة 
ــول  ــب والوص ــارات والتدري ــم المه ــات ودع ــة والبيان ــح التنظيمي ــى اللوائ ــول إل ــة، والوص والقانوني
ــا البرنامــج نقاطــًا مثــل الحســومات علــى خدمــات  إلــى مجتمــع الشــركات الناشــئة. وتشــمل مزاي
ــأن  ــهرية بش ــر الش ــدة والتقاري ــع الرائ ــات البي ــا جه ــي ُتقدمه ــاالت الت ــات واالتص ــة المعلوم تقني
أخبــار ريــادة األعمــال. وُينظــم مركــز ريــادة األعمــال الرقميــة أيضــًا جلســات دوريــة تتنــاول مواضيــع 
الناشــئة  الشــركات  جميــع  يشــمل  بحيــث  نفســه،  القطــاع  ضمــن  متنوعــة  وتخصصــات  محــددة 

العاملــة تحــت مظلتــه.

ــة الشــركات جــرى تنظيمــه  واســتضاف المركــز »بطــوالت التقنيــة«، وهــو برنامــج لتســريع وحضان
بالشــراكة مــع مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة، بهــدف تطويــر األفــكار 
و»مغيــري  الماليــة؛  والتقنيــة  الخيريــة(  )األعمــال  واألوقــاف  والرياضــة  الثقافــة  مجــاالت  فــي 
ــادهم  ــم وإرش ــة وتدريبه ــى المملك ــال إل ــتقطاب رواد األعم ــج الس ــو برنام ــة«، وه ــد اللعب قواع
لتأســيس شــركات مســتقلة فــي قطــاع األلعــاب اإللكترونيــة فــي المملكــة. ونّظــم المركــز أيضــًا 
»تحــدي بلــوك تشــين« بهــدف تطويــر األفــكار القائمــة علــى تقنيــة بلــوك تشــين فــي المجــاالت 

ــد. ــل التوري ــة بساس ــك المتعلق ــة وتل ــة واإلبداعي التعاقدي

مبادرة العطاء الرقمي
ــر  ــدف نش ــام 2018، به ــي ع ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة وزارة االتص ــت رعاي ــي تح ــاء الرقم ــادرة العط ــت مب انطلق
ــي  ــريعة ف ــادة الس ــن الزي ــادرة م ــذه المب ــة ه ــع أهمي ــم. وتنب ــول العال ــة ح ــات العربي ــي المجتمع ــي ف ــي الرقم الوع
معــدالت اســتخدام اإلنترنــت وانتشــاره فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنســبة 93%، وتحظــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي بنســبة 70% مــن الوقــت الخــاص باســتخدام اإلنترنــت. ويشــكل المســتخدمون العــرب نســبة 5.8% مــن 
إجمالــي مســتخدمي اإلنترنــت، فــي حيــن ال يتعــدى المحتــوى العربــي 0.6% مــن إجمالــي المحتــوى علــى اإلنترنــت.

وتهــدف المبــادرة، بوصفهــا أول مبــادرة تطوعيــة نوعيــة، إلــى تحفيــز مشــاركة المســتخدمين العــرب مــن خــال 
تزويــد صنــاع المحتــوى العربــي بــاألدوات الازمــة إلثــراء المحتــوى التقنــي باللغــة العربيــة. وتوفــر المبــادرة خدمــات 
لوجســتية وفــرص صقــل المهــارات وتدعــم تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي ومســاعدة القطاعــات غيــر الربحيــة 
ــة  ــي باللغ ــوى التقن ــل المحت ــى تحمي ــز عل ــة ترك ــة عربي ــة تطوعي ــق أول منص ــا تطل ــي، كم ــل التطوع ــجيع العم وتش

ــة. العربي

ــادرة حتــى اليــوم إلــى أكثــر مــن 22 مليــون مســتفيد، بمســاعدة مــا يزيــد علــى 300 خبيــر وأكثــر مــن  ووصلــت المب
برامــج  ألــف عضــو. وتشــمل قائمــة  برنامــج ومــا يتجــاوز 40 ســفيرًا و100 جهــة شــريكة وأكثــر مــن 270   1,700
ومخيمــات  المحتــوى  ومكتبــات  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  اإلســامي  العالــم  منظمــة  مــع  شــراكة  المبــادرة 

التدريــب وبرنامــج مســارك الرقمــي.

وحصــدت مبــادرة العطــاء الرقمــي جائــزة القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات )WSIS( لعــام 2020، التــي يمنحهــا 
االتحــاد الدولــي لاتصــاالت )ITU(، فــي فئــة التنــوع الثقافــي والهويــة والتنــوع اللغــوي والمحتــوى المحلــي. كمــا 

نالــت المبــادرة جوائــز مــن معهــد جائــزة الشــرق األوســط لتميــز الحكومــة والمــدن الذكيــة.

ThinkTech مبادرة
التوعيــة  مشــاريع  علــى  تركــز  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  أطلقتهــا  شــاملة  مبــادرة   ThinkTech ُتعــّد 
االســتراتيجية فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وتهــدف المبــادرة إلــى اســتخدام أحــدث التقنيــات لدعــم تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وزيــادة الوعــي حــول التقنيــات الناشــئة، فضــًا عــن مواكبــة جميــع االحتياجــات التقنيــة 

ــي. ــع رقم ــاء مجتم ــة إلنش ــة العربي ــن باللغ ــع الناطقي لجمي

وعملــت المبــادرة علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال التعــاون مــع أكثــر مــن 200 شــريك ومــا يزيــد علــى 300 خبيــر 
وترجمــت 1,700 مصطلــح رقمــي إلــى اللغــة العربيــة، ليســتفيد مــن المبــادرة أكثــر مــن 23 مليــون شــخص.

مسّرعة تيكستارز الرياض
رائــد فنتشــرز االســتثماري وتيكســتارز، شــبكة  التــي ُتمثــل شــراكة صنــدوق  الريــاض،  ُتركــز مســّرعة تيكســتارز 
ــئة  ــركات الناش ــال والش ــم رواد األعم ــى دع ــا، عل ــرًا له ــدة مق ــات المتح ــن الوالي ــذ م ــي تتخ ــة الت ــرعات العالمي المس
فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتطويــر أعمالهــم فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وجــذب الشــركات 
الناشــئة إلــى المملكــة لتعزيــز االقتصــاد الرقمــي. وتحصــل الشــركات الناشــئة المشــاركة علــى التمويــل واإلرشــادات 
المباشــرة مــن شــبكات تيكســتارز ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، إلــى جانــب فــرص الوصــول إلــى التدريــب 

والمــوارد المتنوعــة وإمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة تيكســتارز العالميــة.
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آفاق الدعم في المملكة العربية السعودية

أحــرزت المملكــة العربيــة الســعودية تقدمــًا كبيــرًا فــي العديــد مــن المجــاالت منــذ انطــاق رؤيــة المملكــة 2030، وحقــق قطــاع  
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بعضــًا مــن أهــم هــذه اإلنجــازات. وشــهدت المملكــة إطــاق العديــد مــن المبــادرات والبرامــج 
الجديــدة مــن قبــل مختلــف الجهــات المعنيــة ضمــن المنظومــة الرقميــة، مــا أثمــر عــن تطويــر اإلمكانــات األساســية وتعزيــز 
جاهزيتهــا لترســي المملكــة المكانــة التــي تســتحقها كمركــز رائــد لألعمــال فــي العالــم العربــي والشــرق األوســط وأفريقيــا.

ــة  ــي المملك ــي ف ــول الوطن ــج التح ــملت برام ــث ش ــث، حي ــي الحدي ــاد الرقم ــس االقتص ــاء أس ــى إرس ــادرات إل ــذه المب ــدف ه وته
مجــاالت حيويــة، مثــل بنــاء البنيــة التحتيــة لاتصــاالت الوطنيــة والدوليــة، ووضــع قوانيــن تســهل مزاولــة األعمــال التجاريــة 

وتشــجيع ريــادة األعمــال وبنــاء رأس المــال البشــري وتطويــر تقنيــات جديــدة ودفــع عجلــة التقنيــة.

البنية التحتية لشبكات االتصاالت المتنقلة
ــة  ــت المملك ــي، ونجح ــول الرقم ــية للتح ــزة أساس ــاالت ركي ــة لاتص ــة المتقدم ــة التحتي ــر البني ُتعتب
العربيــة الســعودية بإشــراف وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي إنشــاء إحــدى أســرع وأحــدث 

الشــبكات الاســلكية فــي العالــم.

وحرصنــا علــى توفيــر المــوارد الماليــة الازمــة لتحديــث شــبكات االتصــاالت وتوســيع نطاقهــا 
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص. وبالنتيجــة، تــم دعــم نشــر النطــاق العريــض للجيــل الرابــع لتشــمل 
ــن  ــا بي ــدم بمكانته ــة التق ــاح للمملك ــكان، وأت ــة بالس ــق المأهول ــن المناط ــام 2021 م 97% لع
الــدول الخمــس األولــى مــن حيــث خدمــات شــبكات الجيــل الخامــس، فضــًا عــن تصنيفهــا بيــن الــدول 

العشــر األولــى مــن حيــث ســرعة التحميــل القصــوى.

كمــا زادت اســتثمارات رأس المــال لشــركات االتصــاالت بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 13%. خــال 
أربــع ســنوات، ليرتفــع مــن 3 مليــار دوالر أمريكــي )12 مليــار ريــال ســعودي( إلــى 4.3 مليــار دوالر 
أمريكــي )18 مليــار ريــال ســعودي( فــي عــام 2020. وســجل إجمالــي اســتثمارات القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي توســيع وتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة للمملكــة 15 مليــار دوالر أمريكــي 

)55 مليــار ريــال ســعودي(.

وأدى ذلــك إلــى إنشــاء بنيــة تحتيــة متينــة مناســبة لألعمــال والمســتهلكين، ونجحــت شــركات 
االتصــاالت فــي بنــاء 6902 بــرج جديــد للجيــل الخامــس فــي 60 محافظــة لعــام 2020 وحــده، 
فيمــا بلــغ إجمالــي عــدد أبــراج الجيــل الخامــس فــي المملكــة 16,430 برجــًا  فــي مختلــف أنحــاء 
المملكــة لعــام 2022م. وحققــت مدينــة الريــاض المرتبــة الثالثــة ألعلــى متوســط ســرعة تحميــل 

)OpenSignal 2021( لشــبكات الجيــل الخامــس فــي العالــم

عبــر  اإلنترنــت  بشــبكة  المأهولــة  المناطــق  مــن   %99 تغطيــة  كذلــك  االســتثمارات  وشــملت 
الهاتــف الجــوال، مــع نمــو تغطيــة النطــاق العريــض الجــوال فــي المناطــق الريفيــة بمــا يزيــد علــى 
8.5 ضعــف مــا كانــت عليــه قبــل خمــس ســنوات. وســاهم توســيع البنيــة التحتيــة فــي ارتقــاء 
المملكــة ضمــن التصنيــف العالمــي لســرعة اتصــال النطــاق العريــض عبــر االتصــاالت المتنقلــة مــن 
المرتبــة 107 عــام 2017 لتحــّل بيــن المراتــب الخمــس األوائــل عــام 2021، والمرتبــة الثانيــة بيــن دول 

ــرين. ــة العش مجموع

وفــي إطــار االســتعداد إلنترنــت األشــياء والثــورة الصناعيــة الرابعــة والتقنيــات الذكيــة، ومــا تتطلبــه 
مــن زيــادة فــي عــرض النطــاق التــرددي، عــززت المملكــة تخصيــص الطيــف التــرددي مــن خــال 
ــة،  ــاالت المتنقل ــض لاتص ــاق العري ــرعات النط ــادة س ــردد لزي ــن الت ــز م ــع 1100 ميجاهرت ــادة توزي إع
والتوســع فــي االتصــاالت الوطنيــة المناظــرة فــي مقســم اإلنترنــت الســعودي. واحتّلــت المملكــة 
بهــذه الخطــوة المرتبــة الثانيــة بيــن دول مجموعــة العشــرين مــن حيــث حجــم الطيــف المعــاد 
 )CST( تخصيصــه لخدمــات الهاتــف المتنقــل، وأعلنــت بعدهــا هيئــة االتصــاالت والفضــاء والتقنيــة
عــن االســتراتيجية الوطنيــة للطيــف التــرددي، والتــي خصصــت أكثــر مــن 23 جيجاهيرتــز مــن الطيــف 

لزيــادة ســرعة الجيــل الخامــس وتغطيتــه.

15 مليار دوالر 
قيمة االستثمار في البنية التحتية لاتصاالت

الرياض
المركز الثالث ألعلى سرعة تحميل لشبكات الجيل 

الخامس في العالم 2021
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تمكيــن مراكز البيانات
تقــود المملكــة العربيــة الســعودية اســتراتيجية شــاملة للرقمنــة تركــز علــى تطويــر المملكــة 
كمركــز رقمــي مــع مراكــز البيانــات تعمــل كأصــول أساســية بهــدف بنــاء 1300 ميجــاواط مــن 
القــدرات بحلــول العــام 2030. وتتمتــع المملكــة ببيئــة جذابــة لبنــاء مراكــز البيانــات مــن خــال بنيــة 
تحتيــة للطاقــة عاليــة الموثوقيــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة تتناســب مــع المتطلبــات العالميــة 

ــات. ــز البيان ــق مراك ــدة لمراف المتزاي

مبادرتهــا  خــال  مــن  البيئيــة  لاســتدامة  طموحــًا  برنامجــًا  المملكــة  تتبنــى  ذلــك،  علــى  عــاوة 
“الســعودية الخضــراء”، والتــي تســتهدف تأميــن %50 مــن احتياجــات الطاقــة المحليــة للمملكــة 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، والتــي تلبــي التزامــات مــزودي مراكــز البيانــات المتعلقــة بخفــض 
اإلنبعاثــات الكربونيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية تعرفــة مخفضــة 
للطاقــة الكهربائيــة وهــي 0.048 دوالر/كيلــوواط ســاعة لمراكــز بيانــات الحوســبة الســحابية، مــا 
يجعلهــا خيــارًا جذابــًا لمســتثمري مراكــز البيانــات مــن خــال الســتفادة مــن المــوارد والحصــول علــى 

التســهيات والتصاريــح الازمــة لتنفيــذ المشــاريع الضخمــة.

ــن،  ــحابية الدوليي ــات الس ــزودي الخدم ــار م ــن كب ــن م ــة إلثني ــات فعال ــز بيان ــة مراك ــن المملك وتحتض
التحتيــة  البنيــة  قــّوة  علــى  ومؤشــرًا  اإلقليمــي  القطــاع  فــي  أهميتهــا  علــى  دليــًا  يعــد  مــا 

فيهــا. الدوليــة  لاتصــاالت 

ــز  ــتثمري مراك ــن مس ــي تمكي ــيًا ف ــات دورًا رئيس ــة المعلوم ــاالت وتقني ــب وزارة االتص ــرًا، تلع وأخي
البيانــات مــن خــال االســتفادة مــن المــوارد الازمــة مثــل خيــارات األراضــي وتســهيل االتصــال 

المحلــي والدولــي والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى التصاريــح الازمــة.

18 مليار دوالر
حجم االستتمارات في مراكز البيانات

1,300 ميجاواط 
سعة مراكز البيانات بحلول العام 2030
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البنيــة التحتية لأللياف الضوئية
وإمكانــات  عالمــي  بمســتوى  أساســية  شــبكة  بنــاء  أهميــة  الســعودية  الحكومــة  أدركــت 
واتصــاالت دوليــة إلرســاء اقتصــاد رقمــي، رائــد، لــذا مولــت مشــاريع بنــاء شــبكات األليــاف الضوئيــة 
بإشــراف وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، بمــا فــي ذلــك تمويــل مباشــر لنحــو 40% مــن 
شــبكات األليــاف الضوئيــة فــي المملكــة. وبالنتيجــة، حققــت الشــبكة المحليــة مكاســب هائلــة مــن 
حيــث الســرعة واالتصــال، وتــم تجهيــز أكثــر مــن 3.5 مليــون منــزل  بخدمــات اتصــال النطــاق العريــض 

ــنوات. ــس س ــل خم ــجيلها قب ــم تس ــي ت ــبة الت ــف النس ــن ضع ــر م ــو أكث ــة، وه ــاف الضوئي ــر األلي عب

وتماشــيًا مــع طموحــات المملكــة فــي تحقيــق مكانــة رائــدة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا 
رئيســي  دور  لضمــان  معــًا  آن  فــي  والدوليــة  المحليــة  االتصــاالت  تطويــر  علــى  حرصنــا  وآســيا، 

اإلقليمــي. الرقمــي  القطــاع  فــي  للمملكــة 

وتــم زيــادة ســعة النطــاق التــرددي الدولــي لتصــل إلــى 18 تيرابت/ثانيــة. وتمتلــك المملكــة حاليــًا 
14 كابــًا بحريــًا مــن األليــاف الضوئيــة وثاثــة كابــات بريــة، ممــا يوّفــر إمكانيــات اتصــال عاليــة 

ــة. ــاف الضوئي ــر األلي ــتوى عب المس

ومــن المخطــط ربــط شــبكات األليــاف الضوئيــة بأنظمــة االتصــال عبــر األقمــار الصناعيــة مســتقبًا. 
وعقــدت شــركة نيــوم اتفاقيــًة مشــروع مشــترك مــع ون ويــب، شــبكة االتصــاالت العالميــة التــي 
تعمــل فــي الفضــاء، بهــدف توفيــر شــبكة اتصــال فائقــة الســرعة بواســطة األقمــار الصناعيــة إلــى 
ــار  ــة األقم ــر مجموع ــام. وتوّف ــكل ع ــة بش ــعودية والمنطق ــة الس ــة العربي ــوم والمملك ــة ني مدين
الصناعيــة ذات المــدار األرضــي المنخفــض التابعــة لشــركة ون ويــب نظامــًا أســرع وأكثــر موثوقيــة 
لاتصــال، بمــا يســاهم فــي تمكيــن النظــم الرقميــة اإلدراكيــة المتطــورة لنيــوم والشــركات 
يتعلــق  فيمــا  األمــد  طويلــة  اســتراتيجية  شــراكة  االتفاقيــة  وتتضمــن  الريفيــة.  والمجتمعــات 

ــتقبلية. ــال المس ــة االتص ــر ألنظم ــث والتطوي بالبح

المركز 21 عالمًيا
 في عدد الكوابل البحرية لعام 2021

	1 تريابت /ثانية  
حجم ســعات الكيابل البحرية
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قطاع األعمال 
تهــدف رؤيــة المملكــة 2030 ضمــن أهدافهــا األساســية إلــى إنشــاء بيئــة عمــل منفتحــة وشــفافة 
الداخليــة وزيــادة مشــاركة  المملكــة، وتولــي أهميــة كبيــرة لجــذب االســتثمارات  وجذابــة فــي 

ــو. ــية للنم ــل أساس ــاص كعوام ــاع الخ القط

وتقــود العديــد مــن الجهــات الحكوميــة الجهــود الوطنيــة فــي مجــال األعمــال التجاريــة، حيــث أطلــق 
صنــدوق االســتثمارات العامــة مبــادرة شــريك، ويعــد »شــريك« برنامجــًا مرنــًا وعالــي التأثيــر يهــدف 
إلــى زيــادة االســتثمارات المحليــة لشــركات القطــاع الخــاص )المدرجــة وغيــر المدرجــة( لتصــل إلــى 
ــدة  ــة المعتم ــز الحكومي ــاق الحواف ــم وإط ــر دع ــام 2030 عب ــول ع ــعودي بحل ــال س ــون ري 5 تريلي
لتمكيــن مســتثمري القطــاع الخــاص مــن تحقيــق هــدف المســاهمة بنســبة 65% فــي إجمالــي 

الناتــج المحلــي.

كمــا ســمحت المملكــة عــام 2018 للشــركات األجنبيــة بالتملــك بنســبة 100%، وبدورهــا، تدعــم 
وزارة االســتثمار الجهــود المبذولــة فــي جميــع المجــاالت لمســاعدة الشــركات التــي تتطلــع للعمــل 
ــن  ــن أماك ــث ع ــى البح ــواًل إل ــص، ووص ــل والتراخي ــح العم ــى تصاري ــول عل ــدءًا بالحص ــة، ب ــي المملك ف

العمــل واألراضــي المناســبة.

وفــي هــذا اإلطــار، طــور المركــز الســعودي لألعمــال برنامــج ِمــراس الــذي يتيــح للشــركات خدمــات 
ــد  ــوم واح ــى ي ــة إل ــات المطلوب ــر المعام ــهيات تختص ــع تس ــدة م ــال جدي ــيس أعم ــاملة لتأس ش
ــات  ــع الخدم ــدة لجمي ــة موح ــة بواب ــراس اإللكتروني ــات م ــة خدم ــدم منص ــان. وتق ــض األحي ــط بع فق

ــركات. ــة للش ــات الحكومي ــا الجه ــي تقدمه ــة الت اإللكتروني

أمــا بالنســبة لدعــم الشــركات القائمــة، فطــورت المملكــة برامــج الكتشــاف المواهــب وتنميــة 
المهــارات، بمــا فــي ذلــك األكاديميــة الرقميــة الســعودية التــي تقــدم مناهــج تدريبيــة مخصصــة 

ــال. ــددة لألعم ــات مح ــة احتياج ــاص لتلبي ــاع الخ ــع القط ــاون م ــا بالتع ــم إعداده ت

وتــم تنفيــذ مجموعــة مــن اإلصاحــات التنظيميــة المرتبطــة باألعمــال، وتركــزت علــى التجــارة 
هــذه  بفضــل  المملكــة  تصنيــف  وتــم  الشــفافية.  وإجــراءات  القضائــي  واإلصــاح  الحــدود  عبــر 
الصــادر عــن   2020 الجهــود االقتصــاد األكثــر تحســنًا وفــق تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 

الدولــي. البنــك 
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الشركات الناشئة وريادة األعمال
تشــكل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والناشــئة أســاس النشــاط االقتصــادي، وتهــدف رؤيــة 
المملكــة 2030 إلــى تعزيــز مســاهمة هــذه الشــركات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن %20 
إلــى 35% بحلــول عــام 2030. وفــي هــذا اإلطــار، ســعت المملكــة إلــى دعــم الشــركات وتعزيــز 
ــة  ــر ثقاف ــج لتطوي ــاق برام ــال إط ــن خ ــعوديين م ــدى الس ــال ل ــادة األعم ــو ري ــه نح ــكار والتوج االبت

الشــركات الناشــئة وتشــجيع األعمــال الجديــدة وتمويــل القطــاع.

صنــدوق  بــإدارة  “تقنيــة”،  التقنــي  واالســتثمار  للتنميــة  الســعودية  الشــركة  واســتثمرت 
ريــال ســعودي( فــي  13 مليــون دوالر أمريكــي )50 مليــون  االســتثمارات العامــة، أكثــر مــن 
البحــث  نتائــج  تســويق  بهــدف  متعــددة،  قطاعــات  ضمــن   2011 عــام  منــذ  الناشــئة  الشــركات 
والتطويــر للمؤسســات البحثيــة المحليــة والدوليــة ونقــل هــذه التقنيــات المتطــورة إلــى المملكــة. 
وعلــى نحــو مماثــل، يســعى برنامــج شــريك إلــى تمويــل قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة.

الشــركات  دعــم  “منشــآت”  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  تتولــى  فيمــا 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال تســهيل األعمــال التجاريــة والوصــول إلــى التمويــل وتســويق 

وتصديــر المنتجــات والخدمــات.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تركــز مســرعات األعمــال مثــل مســك االبتــكار علــى دعــم مشــاريع االبتــكار 
فــي مراحلهــا المبكــرة، واســتقطاب شــركاء عالمييــن لمشــاركة أحــدث الخبــرات والتجــارب فــي 
ــز النمــو واالســتقطاب مــن وادي الســيليكون مــع الشــركات الناشــئة فــي المنطقــة. مجــال تعزي

الماليــة الســعودية  الماليــة، أنشــأت هيئــة الســوق  التقنيــات  وفــي إطــار دعمهــا لشــركات 
التصريــح التجريبــي للتقنيــة الماليــة، وتضــم المملكــة حاليــًا 13 شــركة مرخصــة فــي هــذا المجــال 

مــع 15 شــركة أخــرى مشــاركة فــي البيئــات التجريبيــة.

ويشــهد تمويــل رأس المــال الجــريء فــي المملكــة نمــوًا ســريعًا، حيــث تــم توجيــه 987 مليــون 
دوالر مــن رأس المــال الجــريء إلــى الشــركات الرقميــة الســعودية الناشــئة خــال عــام 2022، 
ــم  ــا ت ــف م ــن ضع ــر م ــا وأكث ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــر ف ــة األكب ــي الحص وه

تســجيله فــي أعــوام 2020 و 2021 و 2022 معــًا.

7	9 مليون دوالر 
فــي  التقنيــة  قطــاع  فــي  الجديــد  الجــريء  االســتثمار  حجــم 

 2022 نهايــة 

المركز السابع 
فــي مؤشــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي لنمــو الشــركات 

المبتكــرة
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المهارات والتوطين
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــز المملك ــن، وترك ــول المواطني ــى ح ــة األول ــة بالدرج ــج الوطني ــور البرام تتمح
بشــكل كبيــر علــى إعــداد ســكان المملكــة وبخاصــة المــرأة والشــباب، ألخــذ زمــام المبــادرة فــي 
مبــادرات التحــول، لــذا تنفــذ برنامجــًا مكثفــًا لتطويــر رأس المــال البشــري والكفــاءات المطلوبــة 

لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

وضمــن هــذه الجهــود، أطلقــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص 
مبــادرة مهــارات المســتقبل التــي دربــت أكثــر مــن 40 ألــف رجــل وســيدة فــي تخصصــات فاعلــة 
ــم  ــر والدع ــارات والتطوي ــب المه ــى جان ــيبراني، إل ــن الس ــي واألم ــذكاء االصطناع ــل ال ــرة، مث ومؤث

ــودة. ــة الج ــل عالي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــاهمة ف ــي للمس المهن

وأدرجــت وزارة التعليــم، بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، المهــارات الرقميــة 
ــاالت  ــي مج ــم ف ــف معل ــب و11 أل ــون طال ــن ملي ــر م ــت أكث ــة، ودرب ــدارس الحكومي ــج الم ــن مناه ضم

التقنيــات األساســية.

ــاالت  ــع وزارة االتص ــراكة م ــز، بالش ــة والدرون ــيبراني والبرمج ــن الس ــعودي لألم ــاد الس ــن االتح وأعل
للبيانــات والــذكاء االصطناعــي، عــن معســكر طويــق  الســعودية  المعلومــات والهيئــة  وتقنيــة 
1000 لاســتثمار المكثــف فــي المهــارات المســتقبلية، وهــو عبــارة عــن مبــادرة لتدريــب الطــاب 
وتوظيفهــم فــي قطاعــات األمــن الســيبراني والبرمجة والــذكاء االصطناعــي واأللعــاب اإللكترونية. 
ويســعى البرنامــج إلــى تحســين المهــارات الرقميــة لـــ 100 ألــف شــاب وشــابة ســعودي بحلــول عام 

2030، بهــدف تأهيــل مبرمــج بيــن كل 100 مواطــن ســعودي بحلــول 2030.

ونجحــت المملكــة بفضــل برامــج بنــاء القــدرات فــي ترســيخ قاعــدة مهــارات متينــة، وقطعــت أشــواطًا 
ملحوظــة فــي توظيــف الســعوديين والســعوديات. وتنامــى عــدد الوظائــف فــي قطــاع تقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت مــن 246.700 وظيفــة للربــع الرابــع 2017 إلــى 340 ألــف وظيفــة بنهايــة 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــت مش ــى 54.1%. وتضاعف ــن 37% إل ــن م ــدل التوطي ــع مع ــا ارتف 2022، بينم
القطــاع ثــاث مــرات، مــن 7% فــي عــام 2017 إلــى 32.5% اليــوم، وهــو أعلــى مــن المعــدل 

ــغ %17. ــا والبال ــي أوروب ــط ف المتوس

ــًا لنمــو المهــارات الرقميــة بيــن الموظفيــن  ــة التاســعة عالمي ــع المملكــة اليــوم فــي المرتب وتترب
وفــق المنتــدى االقتصــادي العالمــي، وحــاز برنامــج تمكيــن المــرأة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة 

ــزة إيكوالــز مــن االتحــاد الدولــي لاتصــاالت فــي عــام 2020. المعلومــات علــى جائ

340 ألف وظيفة
عدد المشتغلون في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

بنهاية 2022

 %32.5
نسبة مشاركة المرأة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
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قطاع التقنية
ال تقتصــر طموحــات المملكــة فــي مجــال التقنيــة علــى اعتمــاد الحلــول الجديــدة واســتخدامها 
فــي األســواق األخــرى، إنمــا تهــدف إلــى تحقيــق مكانــة رائــدة ومبتكــرة فــي هــذا المجــال وإنشــاء 

قطــاع صحــي وتنافســي.

ــة  ــيع منظوم ــي وتوس ــم المال ــم الدع ــى تقدي ــة إل ــادرات الرامي ــن المب ــددًا م ــة ع ــذت المملك ونف
األعمــال التقنيــة وتعزيــز نمــو قطــاع التقنيــة المحلــي، فضــًا عــن دعــم حضورهــا علــى الصعيديــن 

ــي. ــي والعالم اإلقليم

ولضمــان فــرص النمــو فــي منظومتنــا، أجــرت المملكــة العربيــة الســعودية مراجعــة شــاملة ألكثــر 
مــن 200 الئحــة فــي 15 قطاعــًا، وأنشــأت 25 الئحــة جديــدة ومحدثــة لتمكيــن االبتــكار ونمــاذج 
األعمــال الجديــدة، بمــا فــي ذلــك لوائــح منصــات التمويــل الجماعــي ولوائــح منصــات تأجيــر الســيارات 

بيــن العمــاء.

وفــي إطــار مســاعينا لدعــم القطــاع، أطلقنــا البرنامــج الوطنــي لتنميــة تقنيــة المعلومــات بميزانية 
660 مليــون دوالر )2.5 مليــار ريــال ســعودي( بهــدف تســريع نمــو الشــركات الناشــئة والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة وتأســيس شــركات محليــة، فضــًا عــن تشــجيع االســتثمار والشــراكات 

االســتراتيجية واســتقطاب المواهــب العالميــة ومشــاريع البحــث والتطويــر إلــى المملكــة.

ويتضمــن البرنامــج مبــادرة لضمــان قــروض للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بهــدف دعم الشــركات 
التــي تركــز علــى التقنيــة وتعزيــز الثقــة بينهــا وبيــن الهيئــات الماليــة، باإلضافــة إلــى مبــادرات أخرى 
لتســهيل الوصــول إلــى التمويــل وتمكيــن توّســع شــركات التقنيــة المحليــة. كمــا يعمــل البرنامــج 
ــر ريــادة األعمــال والشــركات  علــى جــذب االســتثمارات والشــركات الدوليــة إلــى المملكــة وتطوي
الناشــئة فــي مجــال التقنيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن القطــاع الخــاص والجامعــات 

ومراكــز البحــوث لدفــع عجلــة البحــث وجــذب التمويــل.

ونجحــت المملكــة باســتقطاب شــركاء دولييــن لدعــم نمو القطــاع، حيث أعلــن صندوق االســتثمارات 
العامــة هــذا العــام عــن شــراكة مــع منصــة التجــارة العالميــة الصينيــة إي دبليــو تــي بــي لتأســيس 
صنــدوق إي دبليــو تــي بــي أرابيــا كابيتــال الســعودي - الصينــي بقيمــة 400 مليــون دوالر )1.5 

مليــار ريــال ســعودي( ســعيًا لدعــم شــركات التقنيــة الناشــئة المحليــة.

وتمضــي المملكــة فــي تســريع نمــو االقتصــاد الرقمــي الــذي يســاهم اليــوم بنســبة 15% فــي 
إجمالــي الناتــج المحلــي الســعودي.

0		 مليون دوالر  
قيمة تمويل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ودعم 

قطاع التقنية السعودي

   15.	%
نسبة مساهمة االقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي 

السعودي
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مسيرة التحول في المملكة 
العربية السعودية
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مسيرة تحول على مستويات غير مسبوقة  
انطاقــًا مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية مرحلــة مــن 
التحــول والتحديــث غيــر المســبوقين، إذ تتجــاوز وتيــرة التغييــر الــذي تمــر بــه المملكــة جميــع التوقعــات وترســخ 
معاييــر جديــدة لمــا يمكــن للــدول أن تقــوم بــه إلعــادة رســم مامــح مجتمعهــا ومكانتهــا علــى الصعيــد 

العالمــي.

ــة  ــام وحاضن ــد اإلس ــا مه ــًا بكونه ــي، وخصوص ــم العرب ــب العال ــي قل ــتثنائي ف ــع اس ــة بموق ــع المملك وتتمت
ــا  ــن أوروب ــتراتيجي بي ــا االس ــل موقعه ــة بفض ــد المملك ــر، ُتع ــب آخ ــن جان ــورة. وم ــة المن ــة والمدين ــة المكرم مك
وآســيا وأفريقيــا بوابــة طبيعيــة للقــارات الثــاث وخيــارًا بديهيــًا كوجهــة لألعمــال. ويقطــن %35 مــن إجمالــي 
ــرة مــن المملكــة، بينمــا ُيمكــن الوصــول إلــى  ســكان العالــم علــى ُبعــد مســافة ال تتجــاوز أربــع ســاعات بالطائ
%80 منهــم خــال ثمانــي ســاعات فقــط. ولــذا لــم يكــن مــن المســتغرب أن تنشــط أكثــر مــن 117 شــركة طيــران 

فــي أجــواء المملكــة فــي الفتــرة الســابقة ألزمــة كوفيــد19-.

علــى  األحمــر  البحــر  ُيوفــره  الــذي  الرئيســي  التجــاري  الطريــق  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتعتمــد 
ســواحلها الغربيــة لاســتثمار فــي تعزيــز مكانتهــا كمركــز رئيســي للخدمــات اللوجســتية، باالســتفادة مــن 
ــطة  ــط األنش ــث ترب ــة، بحي ــكك الحديدي ــة والس ــرات البحري ــمل المم ــل تش ــاع النق ــي قط ــة ف ــة متكامل ــة تحتي بني

التجاريــة العالميــة عبــر مختلــف األســواق فــي الشــرق األوســط وشــرق أفريقيــا وغــرب آســيا.

وتتمتــع المملكــة، بوصفهــا إحــدى اقتصــادات مجموعــة العشــرين، بإجمالــي ناتــج محلــي مرتفــع ونظــام 
ــداول(  ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــد الس ــال. وُتع ــن رأس الم ــر م ــم واف ــر بك ــي يزخ ــاع مال ــتقر وقط ــدي مس نق
األضخــم مــن نوعهــا فــي المنطقــة بــرأس مــال فــي الســوق يتجــاوز 1.9 تريليــون دوالر أمريكــي )مــا ُيعــادل 
ــاء دولــة  7.1 تريليــون ريــال ســعودي(. وأعــادت رؤيــة المملكــة 2030 مواءمــة االقتصــاد الســعودي بهــدف بن
ديناميكيــة ومبتكــرة وتتمتــع بإمكانــات تنافســية، إذ انخفــض االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة مــن %81 فــي 
ــركات  ــو الش ــدل نم ــي مع ــًا ف ــابعة عالمي ــة الس ــة المرتب ــل المملك ــام 2018. وتحت ــى %67 ع ــام 2015 إل ع
ارتقــت  كمــا  العالمــي؛  االقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر  العالميــة  التنافســية  لتقريــر  وفقــًا  المبتكــرة، 
المملكــة العربيــة الســعودية 30 مرتبــة منــذ عــام 2019 فــي تصنيفــات البنــك الدولــي لســهولة مزاولــة 
األعمــال. وصّنــف البنــك الدولــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة الرابعــة كأفضــل دولــة مــن حيــث 
تنفيــذ اإلصاحــات ضمــن دول مجموعــة العشــرين فــي عــام 2018، بفضــل مــا أقرتــه مــن لوائــح تنظيميــة لتعزيــز 

التجــارة العابــرة للحــدود وحمايــة المســتثمرين وإنفــاذ العقــود وزيــادة الشــفافية.

وتتصــدر الحكومــة الســعودية مســاعي التحــّول الــذي تعيشــه المملكــة، ال ســيما مــن خــال ُخططهــا لرقمنــة 
الخدمــات الحكوميــة؛ حيــث تــم تحويــل %97 مــن الخدمــات الحكوميــة إلــى خدمــات رقميــة، لتمكيــن التواصــل 
بشــكل أســهل وأســرع مــع الحكومــة. وُتقــدم منصــة أبشــر، علــى ســبيل المثــال، مجموعــة مــن الخدمــات 
ــون  ــن 18 ملي ــد ع ــا يزي ــى م ــا إل ــل خدماته ــواء، وتص ــد س ــى ح ــن عل ــن والمقيمي ــية للمواطني ــة األساس الرقمي

ــق. ــال دقائ ــات خ ــف المعام ــتكمال مختل ــى اس ــا عل ــن قدرته ــًا ع ــة، فض ــي 280 خدم ــتخدم بإجمال مس

الدور المتنامي للمرأة
ــى  ــود عل ــة القي ــل إزال ــر مث ــرة، وأدت تدابي ــوام األخي ــال األع ــريع خ ــكٍل س ــة بش ــي المملك ــرأة ف ــى دور الم تنام
قيــادة المــرأة للمركبــات والفصــل بيــن الجنســين فــي المطاعــم إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع. ومــع 
ذلــك، كان االرتفــاع غيــر المســبوق فــي أعــداد المــرأة فــي صفــوف القــوى العاملــة أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا 

المملكــة فــي هــذا الصــدد،

حيــث ارتفــع تمثيــل المــرأة فــي القــوى العاملــة بالمملكــة مــن %20 فــي عــام 2017 إلــى %33 حاليــًا، 
ُمتجــاوزًا الهــدف الــذي حددتــه رؤيــة المملكــة 2030 عنــد %30. ومــن ناحيــة ثانيــة، طــرح القطــاع الخــاص أعــدادًا 

ــة. ــتويات التعليمي ــار والمس ــف األعم ــن مختل ــاء م ــة للنس ــل المخصص ــرص العم ــن ف ــرة م كبي

ودخلــت الســيدات الســعوديات أيضــًا مجــال ريــادة األعمــال الحافــل بالتحديــات؛ إذ تمتلــك المــرأة اليــوم أكثــر مــن 
ــد إطــاق  ــا كانــت عليــه عن %40 مــن إجمالــي الشــركات الصغيــرة فــي المملكــة، فــي زيــادة بنســبة %16 عّم
رؤيــة المملكــة 2030. بينمــا تضاعفــت أعــداد النســاء المســتفيدات مــن بنــك التنميــة االجتماعيــة ليصــل إلــى 10 
آالف ســيدة نجحــن فــي إطــاق مشــاريع متناهيــة الصغــر مــا أســهم فــي توليــد إيــرادات بقيمــة 213 مليــون دوالر 

أمريكــي )مــا ُيعــادل 800 مليــون ريــال ســعودي(.

جودة الحياة
ال تقتصــر مبــادئ رؤيــة المملكــة 2030 علــى النهــوض باالقتصــاد الســعودي فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى 
تحســين جــودة حيــاة المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة علــى حــد ســواء، فضــًا عــن تعزيــز مكانتهــا كوجهــة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة والتعليمي ــاالت الصحي ــف المج ــين مختل ــاعيها لتحس ــة مس ــل المملك ــش. وتواص ــة للعي مرغوب
المؤشــرات الرئيســية، حيــث تأتــي الريــاض ضمــن قائمــة المــدن األكثــر أمانــًا فــي العالــم، بينمــا نجحــت التحســينات 
التــي طالــت قطــاع الرعايــة الصحيــة الســعودية فــي زيــادة متوســط األعمــار المتوقــع فــي المملكــة. ويتطابــق 
معــدل عــدد األطبــاء للفــرد فــي المملكــة مــع مثيلــه فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بينمــا أتاحــت منصــة 

الرعايــة الصحيــة الرقميــة الوطنيــة إمكانيــة النشــر الســريع لخدمــات التطبيــب عــن ُبعــد.

وبلــغ عــدد االستشــارات االفتراضيــة فــي عــام 2020 مــا يزيــد عــن 50 مليون استشــارة صحيــة، باســتخدام تطبيق 
)صحــة(، وحجــز أكثــر مــن 70 مليــون موعــد فــي عــام 2020 مــن خــال تطبيــق )موعــد(. ممــا أدى إلــى تقليــل عــدد 
الزيــارات لألطبــاء فــي المستشــفيات واســتبدالها بخدمــة التطبيــب عــن ُبعــد وتطبيــق صحــة بنســبة 50%، فضــًا 
عــن تقليــص معــدالت أوقــات االنتظــار للحصــول علــى االستشــارات الطبيــة مــن أشــهر إلــى أيــام. وتهــدف هــذه 

الخطــوة إلــى تقديــم 50% مــن إجمالــي االستشــارات الصحيــة باســتخدام تقنيــة الــذكاء االصطناعــي.

وخصصــت المملكــة اســتثمارات كبيــرة للنهــوض بقطــاع التعليــم، وخصوصــًا مــن حيث تطويــر المــدارس والجامعات. 
وأتــاح التعليــم اإللكترونــي لمــا يزيــد عــن ســتة ماييــن طالــب إمكانيــة مواصلــة تعليمهــم برغــم أزمــة كوفيــد-19
. وتــم تصنيــف جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي عــام 2021 ضمــن أفضــل 200 جامعــة فــي العالــم فــي قائمــة تايمــز 
ــعودية  ــة س ــة أكاديمي ــا مؤسس ــح فيه ــي تنج ــى الت ــرة األول ــي الم ــي، وه ــم العال ــات للتعلي ــة للجامع العالمي
بالوصــول إلــى هــذه القائمــة، علمــًا أّن خمــس جامعــات فــي المملكــة تأتــي ضمــن قائمــة أفضــل 400 جامعــة 

فــي العالــم.

مبادرة السعودية الخضراء
أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن إطــاق مبــادرة الســعودية الخضــراء فــي عــام 2021، بمــا يعكــس 
التزامهــا الراســخ باالســتدامة ومواجهــة التحديــات البيئيــة. وتهــدف المملكــة بموجــب هــذه المبــادرة إلــى 
الوصــول إلــى الحيــاد الصفــري للكربــون بحلــول عــام 2060 مــن خــال إطــاق مبــادرات طاقــة قــادرة علــى الحــد 
مــن االنبعاثــات بمــا يصــل إلــى 278 مليــون طــن ســنويًا لغايــة عــام 2030. وســتصل نســبة الســيارات الكهربائيــة 
فــي الريــاض إلــى 30% بحلــول عــام 2030، حيــث ســتخفض المدينــة مــن انبعاثاتهــا بمعــدل النصــف خــال 

ــا. ــرة ذاته الفت

نهــج االقتصاد الدائري للكربون

االنبعاثــات  إدارة  إلــى  يهــدف  وعملــّي  وشــامل  متكامــل  نهــج  هــو   )CCE( للكربــون  الدائــري  االقتصــاد 
ــادرة لدعــم االقتصــاد  واالســتفادة منهــا. وحتــى تاريخــه، نفــذت المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن 30 مب
ــادي  ــو االقتص ــز النم ــي وتعزي ــل المناخ ــن العم ــدف تمكي ــا، به ــة بأكمله ــة الطاق ــر منظوم ــون عب ــري للكرب الدائ

ــًا. ــي آٍن مع ف

االســتثمار في التحول األخضر

تؤمــن المملكــة العربيــة الســعودية بإمكانيــة تحقيــق مســتقبل الحيــاد الصفــري بمســؤولية ودون إهمــال 
التنميــة االقتصاديــة. لــذا تلتــزم المملكــة باالســتثمار فــي االقتصــاد األخضــر، وتوفيــر فــرص العمــل لماييــن 

ــة. ــي المنطق ــاس ف الن

التعاون الدولي

ــي  ــي. وف ــر المناخ ــدي للتغي ــباق التص ــي س ــرى ف ــة كب ــى أهمي ــي عل ــاون الدول ــارف والتع ــادل المع ــوي تب ينط
هــذا الســياق، تلتــزم المملكــة العربيــة الســعودية بدعــم وحشــد الجهــود الدوليــة لضمــان مســتقبل أكثــر 

اســتدامة للعالــم أجمــع.

نهج يشــمل جميع فئات المجتمع

يشــكل تحــول الطاقــة وحمايــة األراضــي والتشــجير عناصــر أساســية فــي العمــل المناخــي. لكــن تبنــي رؤيــة 
ــراء  ــعودية الخض ــادرة الس ــل مب ــًا. وتمث ــا أيض ــة عنه ــّل أهمي ــاح ال يق ــوغ النج ــة لبل ــة قوي ــل بعزيم ــة والعم جماعي
مســعى يشــمل جميــع فئــات المجتمــع، ويعمــل علــى تحفيــز القطاعيــن العــام والخــاص وتمكيــن المواطنيــن 

ــة. ــة الطموح ــداف الوطني ــق األه ــي تحقي ــاهمة ف ــن المس م
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الترفيه والثقافة
ُيعــد قطــاع الترفيــه والثقافــة واحــدًا مــن أســرع القطاعــات نمــوًا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وُتحقــق المملكــة هدفهــا فــي التحــول إلــى مركــز إقليمــي لترفيــه المواطنين 
والســياح بفضــل اســتضافة أبــرز الفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة وبنــاء الماعــب وأماكــن 
الترفيــه ذات الطــراز العالمــي. واســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ إطــاق رؤيــة 
المملكــة 2030 مــا يزيــد عــن ألفــي فعاليــة حضرهــا 46 مليــون زائــر، بمــا فيهــا ســباق 
جائــزة الســعودية الكبــرى للفورمــوال 1، وفورمــوال إي الدرعيــة، وبطولــة العالــم للماكمة، 
ورالــي داكار، وفعاليــة المصارعــة دبليــو دبليــو إي، والعبــون بــا حــدود، التــي تعتبــر أضخــم 

فعاليــة يشــهدها العالــم فــي مجــال الرياضــات اإللكترونيــة.

ــة  ــن خمس ــة، إذ تحتض ــة والعراق ــن الحداث ــوع بي ــج متن ــة بمزي ــر المملك ــر، تزخ ــب آخ ــن جان وم
ــا  ــكو، بم ــة اليونس ــي لمنظم ــراث العالم ــع الت ــة مواق ــى قائم ــجلة عل ــع الُمس ــن المواق م
فيهــا موقــع العــا التراثــي ومدينــة الدرعيــة التاريخيــة، إلــى جانــب الوجهــة الســياحية 
الفاخــرة المرتقبــة علــى البحــر األحمــر ومركــز القديــة الترفيهــي اللذيــن ُيقدمــان أحــدث 
ــع،  ــار الواس ــن االزده ــة م ــعودي مرحل ــينما الس ــاع الس ــهد قط ــة. ويش ــارات الترفيهي الخي
مــع افتتــاح مــا يزيــد عــن 70 صالــة ســينما فــي المملكــة بحلــول نهايــة عــام 2022. وُتعــد 
فعاليــات مواســم الســعودية، التــي تزخــر بالبرامــج الترفيهيــة التــي تســتضيفها أبــرز مــدن 
ــرز فــي الفتــرة الحاليــة، حيــث اكتســبت  المملكــة ومواقعهــا الســياحية مــن األنشــطة األب

ــد-19. ــة كوفي ــاب أزم ــي أعق ــبوق ف ــر مس ــكل غي ــدًا بش ــًا متزاي زخم

الرياض في طريقها للتحول إلى عاصمة عالمية
ُتكثــف العاصمــة الريــاض جهودهــا لتتحــول إلــى عاصمــة عالميــة، بالتزامــن مــع تنامــي دور 
المملكــة الجديــد كمركــز عالمــي فــي المنطقــة، وتصــل مســاهمتها االقتصاديــة إلــى 
44% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي للمملكــة. وســتنهض المدينــة 
فــي المســتقبل فــي العديــد مــن المجــاالت، حيــث تطمــح لحجــز مكانهــا بيــن مصــاف أذكــى 

ُمــدن العالــم.

ــار  ــادل 825 ملي ــا يع ــي )م ــار دوالر أمريك ــى 220 ملي ــل إل ــا يص ــص م ــاق أو تخصي ــم إنف وت
ريــال ســعودي( للمشــاريع التــي تشــهدها الريــاض، بينمــا ســُتعزز االســتثمارات التــي 
ُيجريهــا القطــاع الخــاص مــن دور المبــادرات التــي تمضــي بالمدينــة نحــو المســتقبل. وُتشــير 
مليــون   20-15 بيــن  مــا  ليتــراوح  المدينــة  ســكان  عــدد  زيــادة  إمكانيــة  إلــى  التوقعــات 
ــل  ــرص العم ــر ف ــز لتوفي ــى مرك ــة، إل ــوم الذكي ــة ني ــب مدين ــى جان ــتتحول إل ــث س ــمة، حي نس
الحكومــي وطــرح مبــادرات النمــو. وكانــت مجموعــة مــن الشــركات متعــددة الجنســيات قــد 
ــك  ــز المل ــول مرك ــع تح ــاض، م ــي الري ــا ف ــة له ــز إقليمي ــيس مراك ــا لتأس ــن خططه ــت ع أعلن
عبداللــه المالــي إلــى نقطــة جــذب للشــركات فــي العاصمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ســتتحول 
الريــاض إلــى أضخــم مدينــة صناعيــة فــي العالــم، مدعومــًة بســت مناطــق اقتصاديــة خاصــة 
تتخــذ مــن المدينــة مقــرًا لهــا. كمــا تجــري األعمــال علــى قــدم وســاق لتطويــر محطــات 
المواصــات، بمــا فيهــا الســكك الحديديــة، لربــط الريــاض مــع مختلــف مناطــق المملكــة 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وُتشــكل التنميــة االقتصاديــة جانبــًا واحــدًا فقــط مــن قصــة الريــاض، حيــث شــهدت المدينــة 
المدينــة وتحويلهــا  20 مشــروعًا ضخمــًا يســهم فــي تغييــر مامــح  أكثــر مــن  إطــاق 
ــة  ــك حديق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والترفيهي ــطة الثقافي ــتضافة األنش ــة الس ــة عالمي ــى مدين إل
الملــك ســلمان، والريــاض الخضــراء والريــاض آرت وبوليفــارد مدينــة الريــاض، وغيرهــا الكثيــر. 
ومســاري الريــاض الفنــي والرياضــي، وغيرهــا الكثيــر. وليســت البرامــج التــي ُأطلقــت بهــدف 
تعزيــز جــودة الحيــاة فــي الريــاض، بمــا فيهــا خطــط زراعــة ماييــن األشــجار، ســوى جــزء يســير 
مــن المبــادرات التــي ستشــهدها الريــاض وســترتقي بهــا بســرعة لتكــون مدينــة عالميــة 
نابضــة بالحيــاة وقــادرة علــى تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن خيــارات أنمــاط الحيــاة والعيــش 

ذات الطــراز العالمــي.

نيوم - خارطة طريق نحو المستقبل
ُتعــد نيــوم، التــي مــن المتوقــع أن ُتصبــح ثانــي أضخــم المراكــز الحضريــة فــي المملكــة، ُتحفــة 
ــة  ــد مدين ــتقبلية. وُتع ــا المس ــرًا لطموحاته ــة ومؤش ــور المملك ــى تط ــوء عل ــلط الض ــة ُتس عمراني
رائــدًا  مشــروعًا  المملكــة  غــرب  شــمال  األحمــر  البحــر  ســواحل  علــى  تقــع  التــي  الذكيــة  نيــوم 

ســيمضي ُقدمــًا بمســاعي التنويــع االقتصــادي فــي الســعودية،

وســيوفر المشــروع 380 ألــف فرصــة عمــل وســيرفد الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة بحوالــي 
48 مليــار دوالر أمريكــي )مــا ُيعــادل 180 مليــار ريــال ســعودي( بحلــول عــام 2030.

وتخضــع خطــوات تطويــر المشــروع لمعاييــر جديــدة ُكليــًا مــن حيــث قابليــة العيــش واالســتدامة، 
باالعتمــاد علــى مشــاريع حضريــة تضمــن مســتقبًا إيجابيــًا مــن حيــث انبعاثــات الكربــون مــن خــال 
اســتخدام الطاقــة النظيفــة بالكامــل وحلــول التنقــل ذاتيــة القيــادة وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي 
مــن أجــل تعزيــز إمكانــات البنيــة التحتيــة وتحســين جــودة الحيــاة. وتــم تصميــم نيــوم لتكــون موقــع 

إقامــة ومــكان عمــل لمــا يزيــد عــن مليــون نســمة مــن جميــع أنحــاء العالــم.
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الشــركاء الحكوميون في 
عمليــة التحول الرقمي
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هيئة الحكومة الرقمية
تأسســت هيئــة الحكومــة الرقميــة فــي مــارس 2021، بهــدف تمكيــن الجهــات الحكوميــة رقميــًا 
ــا القيمــة للتقنيــات  باســتخدام خدمــات إلكترونيــة سلســة ومتكاملــة، مــن خــال توظيــف المزاي
ــة  ــة رقمي ــتراتيجية حكوم ــي اس ــا يرس ــتفيدين، م ــات المس ــي تطلع ــج تلب ــم نتائ ــة وتقدي الحديث

رائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وتلتــزم هيئــة الحكومــة الرقميــة بتطويــر االســتراتيجية الرقميــة الوطنيــة وسياســات وإطــار 
ــة  ــيطة وآمن ــة وبس ــات رقمي ــم خدم ــة لتقدي ــات الحكومي ــم الهيئ ــة ودع ــة الرقمي ــل الحكوم عم
وموثوقــة للمســتفيدين. ومــن المتوقــع أن تعــزز هيئــة الحكومــة الرقميــة مــن مكانــة المملكــة 
علــى المؤشــرات العالميــة مــن خــال اعتمــاد التحــول الرقمــي فــي الخدمــات الحكوميــة بمــا 

ــة. ــر العالمي ــل المعايي ــع أفض ــى م يتماش

وتمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن 1,500 موقــع إلكترونــي حكومــي يوفــر حوالــي 
4,000 خدمــة إلكترونيــة، ولهيئــة الحكوميــة الرقميــة دور هــام فــي تنظيــم هــذه المنصــات 
والمواقــع والخدمــات الرقميــة الحكوميــة وتطويــر منظومــة رقميــة للهيئــات الحكوميــة، فضــًا 

عــن التعــاون مــع القطــاع الخــاص والمؤسســات الدوليــة ذات الصلــة.

للمملكــة  التقنيــة  المعاييــر  تطويــر  فــي  المســاهمة  للهيئــة  األساســية  الوظائــف  وتتضمــن 
الحكوميــة، الرقمــي  التحــول  لنمــاذج  المطلوبــة  التنظيميــة  واللوائــح  الســعودية  العربيــة 

كمــا تقــدم المشــورة للهيئــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي، وتســهم أيضــًا فــي 
بنــاء القــدرات الوطنيــة وحوكمــة الســحابات الخاصــة بالحكومــة الرقميــة، لضمــان تعزيــز تجربــة 

ــاء. ــا العم ــق رض ــتفيدين وتحقي المس
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)CST( هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية
تأسســت هيئــة االتصــاالت والفضــاء والتقنيــة )CST( لتســخير اإلمكانــات الامحــدودة للتقنيــة 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  لاتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  خــال  مــن  وتنظيمهــا 
وللهيئــة دور حيــوي فــي ضمــان إمكانيــة الوصــول الســهل والعــادل إلــى أحــدث الخدمــات الرقميــة 

وااللتــزام بأرقــى المعاييــر التقنيــة.

وتعمــل هيئــة االتصــاالت والفضــاء والتقنيــة )CST( علــى حمايــة العمــاء وتحفيــز االســتثمار، مــن 
ــة التنافســية للســوق الســعودية وكفاءتهــا واعتمادهــا لممارســات  خــال الحــرص علــى المكان
لتلبيــة  النمــو المطلــوب  إلــى ضمــان قدرتهــا علــى تحقيــق  بالنســبة للعمــاء، إضافــة  عادلــة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــتقبلية ف ــة والمس ــة الحالي ــة واالقتصادي ــات االجتماعي االحتياج
ويرتكــز هــذا العمــل علــى أربعــة مبــادئ أساســية، هــي االبتــكار والشــفافية والتمكيــن والتعاون.

وتعمــل الهيئــة علــى تمكيــن إنشــاء منظومــة خدميــة قائمــة علــى التعــاون لقيــادة التحــول 
الرقمــي فــي المملكــة، باالســتناد إلــى دورهــا كجهــة تنظيميــة لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
والتقنيــات الناشــئة. وعملــت الهيئــة علــى تحديــث قواعدهــا التنظيميــة، مــا أتــاح تحقيــق عــدد مــن 

ــازات: اإلنج

حصــول المملكــة العربيــة الســعودية علــى تصنيــف منظــم رقمــي مــن الجيــل الخامــس مــن 	 
قبــل االتحــاد الدولــي لاتصــاالت، ممــا يمثــل أعلــى مســتوى مــن النضــج التنظيمــي. وتأتــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى مــن بيــن جميــع المنظميــن الرقمييــن فــي 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وفــي المرتبــة التاســعة مــن بيــن دول مجموعــة 

العشــرين

اســتفادة كامــل المملكــة العربيــة الســعودية مــن ميــزات تقنيــات اتصــاالت الجيــل الخامــس، 	 
فضــًا عــن أحــدث تقنيــات اإلنترنــت الاســلكي بمــا فيهــا WiFi 6e بفضــل نشــر أحــدث التقنيــات 
الاســلكية، والتــي تشــمل أضخــم شــبكة اتصــاالت مــن الجيــل الخامــس فــي المنطقــة 
ــا  بتغطيــة تتوســع بوتيــرة ســريعة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة. وُيمكــن تعزيــز هــذه المزاي
ــا،  ــط وأفريقي ــرق األوس ــا والش ــي أوروب ــو ف ــف الرادي ــن طي ــاق م ــر نط ــص أكب ــال تخصي ــن خ م
ســواء لاســتخدام الُمرخــص )مثــل شــبكات الجيــل الخامــس( أو الُمعفــى مــن الترخيــص مثــل 

WiFi 6e

لتوفيــر 	  والشــركات،  لألفــراد  مفتوحــًا  وصــواًل  تتيــح  وطنيــة  ضوئيــة  أليــاف  شــبكة  إنشــاء 
إمكانيــة االشــتراك ألي مشــّغل مرّخــص بغــض النظــر عــن مــزود البنيــة التحتيــة، مــا يضمــن 

الســعودية العربيــة  المملكــة  فــي  المســتخدمين  لجميــع  االتصــال  خدمــات  اســتمرارية 

علــى 	  اإلنترنــت  لســرعة  دول   10 أفضــل  قائمــة  ضمــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إدراج 
األجهــزة المتنقلــة علــى مســتوى التحميــل العالــم تحــت إشــراف هيئــة االتصــاالت والفضــاء 

)CST( والتقنيــة 

إدراج الرياض بين أفضل عواصم العالم من حيث سرعة اتصاالت شبكات الجيل الخامس	 
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االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز
تأســس االتحــاد الســعودي لألمــن الســيبراني والبرمجــة والدرونــز فــي 31 أكتوبــر 2017، دورًا مهمــًا فــي 
ضمــان قــدرة المؤسســات الحكوميــة علــى االســتفادة مــن كامــل اإلمكانيــات التــي تتيحهــا االبتــكارات 
ــن  ــعودي لألم ــاد الس ــدف االتح ــي. ويه ــهد التقن ــتمر للمش ــور المس ــوء التط ــي ض ــيما ف ــة، ال س التقني
الســيبراني والبرمجــة والدرونــز إلــى بنــاء قــدرات محليــة واحترافيــة فــي مجــال األمــن الســيبراني وتطويــر 

البرمجيــات والدرونــز بنــاًء علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة.

ــال  ــن خ ــام 2030، م ــول ع ــد بحل ــج واح ــعودي مبرم ــن كل 100 س ــن بي ــون م ــي أن يك ــه ف ــل هدف ويتمث
ــق  ــى تحقي ــل عل ــري العم ــة. ويج ــات المتقدم ــاالت التقني ــف مج ــي مختل ــي ف ــل التال ــدرات الجي ــن ق تمكي
ذلــك مــن خــال إلهــام األجيــال الحاليــة والمســتقبلية مــن المبتكريــن وخبــراء التقنيــات المتقدمــة عــن 
ــات  ــر مؤه ــن تطوي ــباب م ــل الش ــن جي ــح تمكي ــا يتي ــو م ــات، وه ــادرات والفعالي ــن المب ــة م ــق مجموع طري
مــن خــال تدريبــات مكثفــة، إضافــة إلــى توفيــر األدوات المطلوبــة وفــرص االســتثمار. كمــا يدعــم االتحــاد 

ــئة، ــركاتهم الناش ــاق ش ــي إط ــاعدة ف ــف والمس ــرص توظي ــر ف ــال توفي ــن خ ــتفيدين م المس

ويتولــى االتحــاد اليــوم إدارة 154 دورة تدريبيــة مــع أكثــر مــن 240 فعاليــة شــهدت مشــاركة مــا يزيــد 
عــن 3,200 شــخص. وُينظــم االتحــاد مجموعــة كبيــرة مــن الفعاليــات للترويــج للبرمجــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، بمــا فيهــا معســكر طويــق 1000 لبنــاء قــدرات الشــباب فــي مجــاالت البرمجــة 
ــي،  ــذكاء االصطناع ــون ال ــج، وآرتاث ــون الح ــكر 7/7، وهاكاث ــات، ومعس ــوم البيان ــيبراني وعل ــن الس واألم

وهوماثــون.

كما يعمل االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر أربع منصات رئيسية:

ــط، 	  ــرق األوس ــي الش ــه ف ــن نوع ــر م ــاط األكب ــّد النش ــذي يع ــي، ال ــاج باونت ــرات ب ــدي الثغ ــاط تص نش
بمشــاركة المهــارات المتميــزة للباحثيــن فــي مجــال األمــن الســيبراني الكتشــاف مكامــن الضعــف 
فــي البرمجيــات وتعّقــب األخطــاء البرمجيــة وتحديدهــا لتحســين الفضــاء الســيبراني مــن حيــث األمــان 

والموثوقيــة

منصــة ســايبرهاب التــي أطلقهــا االتحــاد الســعودي لألمــن الســيبراني والبرمجــة والدرونــز لتطويــر 	 
بالجامعــات  الســيبراني  األمــن  مجــال  فــي  الطابيــة  األنديــة  إنشــاء  ودعــم  الطابيــة  الكفــاءات 

الســعودية بمــا يتــاءم مــع متطلبــات ســـوق العمــل ويتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030

منصــة َســطر التعليميــة التــي تقــدم عــددًا مــن الــدورات االختصاصيــة فــي مجــاالت البرمجــة والتقنية، 	 
وتوفــر بيئــة تعليميــة مرحــة للطــاب، فضــًا عــن مجموعــة متنوعــة مــن المحتــوى لتعلــم أحــدث 

التقنيــات

لفهــم 	  والضروريــة  األساســية  والمفاهيــم  الجوانــب  جميــع  تغطــي  التــي  كودرهــاب  منصــة 
المتنوعــة البرمجــة  موضوعــات 
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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي
تأسســت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( عــام 2019 كجهــة حكوميــة 
مســؤولة عــن وضــع اســتراتيجية الــذكاء االصطناعــي وتنفيذهــا وإعــداد البنيــة التحتيــة وبنــاء 
ــن  ــًا ع ــعودية، فض ــة الس ــات الحكومي ــع الهيئ ــن جمي ــال ضم ــذا المج ــي ه ــاءات ف ــدرات والكف الق

ــا. ــي وتطبيقه ــذكاء االصطناع ــات وال ــة للبيان ــتراتيجية الوطني ــاء االس إنش

وتتمثــل مهمــة الهيئــة فــي االســتفادة مــن قيمــة البيانــات كأصــول وطنيــة تســهم فــي تحقيــق 
الوطنيــة  االســتراتيجية  وضــع  خــال  مــن   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  تطلعــات 
ــة  ــات متناغم ــر سياس ــق تطوي ــن طري ــا ع ــى تنفيذه ــراف عل ــي واإلش ــذكاء االصطناع ــات وال للبيان
لقطــاع البيانــات، وتعزيــز إمكانيــات التحليــات القائمــة علــى البيانــات، والعمــل المســتمر لتقديــم 

ابتــكارات جديــدة فــي القطــاع.

وتســهم الهيئــة بشــكل مباشــر فــي تحقيــق طموحــات رؤيــة المملكــة 2030، حيــث تتأثــر 70% 
مــن أهــداف الرؤيــة مباشــرة بالبرامــج التــي تشــرف عليهــا ســدايا فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي 

والبيانــات، ولهــذا أنشــأت المملكــة برنامــج الــذكاء االصطناعــي الحكومــي األشــمل فــي العالــم.

وتشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي على ثاثة أذرع تنفيذية،  هي:

مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة: الهيئــة الرئيســية لتنظيــم وتمكيــن السياســات الوطنيــة 	 
للبيانــات وأفضــل الممارســات

الحكوميــة 	  للبيانــات  التحتيــة  للبنيــة  األساســي  المشــغل  الوطنــي:  المعلومــات  مركــز 
وخدمــات  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــة  التحليــل  ومنصــات  المتقدمــة  والتحليــات 

الحكوميــة  الســحابة 

ــتراتيجية 	  ــذ االس ــة تنفي ــن عملي ــؤولة ع ــة المس ــي: الجه ــذكاء االصطناع ــي لل ــز الوطن المرك
ــال  ــذا المج ــي ه ــدرات ف ــاء الق ــكار وبن ــي واالبت ــذكاء االصطناع ــة لل الوطني

ورســخت المملكــة العربيــة الســعودية بنيــة تحتيــة للبيانــات مــع منظومــة مركزيــة للمــوارد بهــدف 
دعــم الهيئــات الحكوميــة فــي تنفيــذ مبــادرات الــذكاء االصطناعــي بنجــاح، بمــا فــي ذلــك بنــك 
ــات الوطنــي وخدمــات الســحابة الحكوميــة ومنصــة للتحليــات الحكوميــة الشــاملة ومنصــة  البيان

ــي. ــذكاء االصطناع لل

وفــي أكتوبــر 2020، أطلقــت الهيئــة االســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء االصطناعــي، وهــي 
رؤيــة بعيــدة المــدى توظــف نهجــًا متعــدد المراحــل لبنــاء كفــاءات المملكــة فــي هــذا القطــاع. 
ــارات  ــوح والمه ــي الطم ــية، ه ــز أساس ــت ركائ ــى س ــتراتيجية إل ــراءات االس ــداف وإج ــتند أه وتس

ــة. ــة المتكامل ــكار والمنظوم ــث واالبت ــتثمار والبح ــم واالس ــة والتنظي والسياس

وتعمــل ســدايا علــى ترســيخ مكانــة رائــدة عالميــًا للمملكــة بيــن نخبــة االقتصــادات القائمــة علــى 
البيانــات، وأطلقــت فــي هــذا اإلطــار القمــة العالميــة للــذكاء االصطناعــي عــام 2020، وهــي 

ــاع. ــي القط ــتوى ف ــة المس ــا رفيع ــة قضاي ــر لمناقش ــادة الفك ــع ق ــنوية تجم ــة س فعالي

كمــا أقامــت الهيئــة شــراكات طويلــة األمــد مــع البنــك الدولي واالتحــاد الدولــي لاتصــاالت، وأعلنت 
عــن مبــادرات مشــتركة لتســريع اعتمــاد تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ودعــم أهــداف التنمية. 

وطــّورت فــي ســياق دعمهــا لمســاعي المملكــة فــي مكافحــة كوفيــد-19 تطبيقــي توكلنــا 
ــرض. ــار الم ــى انتش ــيطرة عل ــي الس ــاهما ف ــن س ــد اللذي وتباع
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منظمة التعاون الرقمي
الرقميــة  التطلعــات  تتشــارك  دول  ســبع  قبــل  مــن  العالميــة  الرقمــي  التعــاون  منظمــة  تأسســت 
واالهتمامــات برســم مامــح مســتقبل رقمــي شــمولي: وهــي مملكــة البحريــن، والكويــت، والمملكــة 
األردنيــة الهاشــمية، وجمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة، وســلطنة ُعمــان، وجمهوريــة باكســتان اإلســامية، 

والمملكــة العربيــة الســعودية.

وتمثــل منظمــة التعــاون الرقمــي التطلعــات الرقميــة لحوالــي نصــف مليــار شــخص، 270 مليــون منهــم 
تحــت ســن 25 عامــًا، وتســتفيد مــن 6,300 شــركة ناشــئة رقميــة و46 مليــون شــركة صغيــرة ومتوســطة 
ــن  ــادي م ــار االقتص ــي واالزده ــاه االجتماع ــق الرف ــريع تحقي ــى تس ــز عل ــق، وترك ــاث مناط ــى ث ــوزع عل تت

خــال تمكيــن المــرأة والشــباب ورواد األعمــال مــن رســم مامــح مســتقبل رقمــي شــمولي.

ــورة  ــة المتمح ــج الرقمي ــذه البرام ــذ ه ــود تنفي ــادة جه ــى قي ــي عل ــاون الرقم ــة التع ــة منظم ــل أمان وتعم
حــول األفــراد، وتتعــاون مــع أطــراف حكوميــة وغيــر حكوميــة فــي الــدول األعضــاء وأطــراف فاعلــة أخــرى 
مــن خــال جمــع المعــارف ومشــاركتها وإجــراء تحليــات دقيقــة عــن أفضــل الممارســات، وتحديــد الثغــرات 
ــر السياســات وتســهيل تمويــل المشــروعات عاليــة التأثيــر  ــرز الفــرص، فضــًا عــن دعــم تطوي الحرجــة وأب

والربحيــة.

وتلتــزم مســاعي التعــاون فــي المنظمــة، ســواء بيــن الــدول األعضــاء وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة، 
بتعدديــة األطــراف ضمــن 10 مجــاالت تركــز علــى األفــراد، هــي:

1. إمكانيات االتصال

2. مصادر اإلنترنت المفتوحة

3. االستخدام األخاقي للتقنية

4. إدارة الهوية الرقمية

5. جمع البيانات وخصوصية المستخدم

6. تنقل العمالة الماهرة في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

7. تسريع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

8. اعتماد التقنيات الناشئة

9. تنظيم الضرائب الرقمية

10. التعاون في مجال األبحاث والتطوير واالبتكار

وتتــاح عضويــة منظمــة التعــاون الرقمــي لألطــراف الفاعلــة علــى امتــداد المؤسســات الدوليــة والقطــاع 
الخــاص وجمعيــات القطــاع والمؤسســات غيــر الحكوميــة والمجتمعــات المدنيــة واألكاديميــة ومعاهــد 

األبحــاث والتطويــر، بمــا ينســجم مــع أهــداف المنظمــة والــدور الهــام للحكومــات.
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لمزيد من المعلومات:

لمعرفــة المزيــد عــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ومبــادرات المملكــة فــي قطــاع تقنيــة 
االتصــاالت والمعلومــات، يرجــى زيــارة:

https://www.mcit.gov.sa/ar

ويسر الوزارة استقبال استفساراتكم وتعليقاتكم من خال 
digitalhub@mcit.gov.sa

التواصل معنا
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