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التقرير السنوي
2019

الحمد 
 والصاة والسام ع� رسول هللا، وبعد:

وتقنية  ا�تصا�ت  قطاع  ع�  فيها  معتمداً  الرقمي  التحول  مجال   � ومستمرة  متسارعة  تطورات   �العا يشهد 

ا�علومات، حيث أصبح للقطاع دور حيوي � ا�قتصاد العا�ي، وبات مرتكزاً رئيساً � رفع كفاءة وجودة مخرجات 

القطاع  تأث�  الكر¦ة، وتوّسع نطاق  الحياة  السعادة وتوف�  ا�با§ � رفع مستوى مؤ§ات  التنمية، إضافة »ثره 

ليصبح ممّكناً مه¯ً � تطوير قطاعات أساسية، كالصحة والتعليم والتجارة، م¯ أسهم � خلق سلوكيات اجت¯عية 

حديثة.

ولقد حرصت وزارة ا�تصا�ت وتقنية ا�علومات ع� وضع خطة اس¶اتيجية تحدد محاور القطاع وأولوياته �واكبة 

التطورات وا�ستجدات التي يشهدها، وا�ستفادة من ا½مكانات ال¼محدودة له، وتوظيفها التوظيف ا»مثل لخدمة 

وا�بتكار،  التقنية   Àوتوط ا�تصا�ت،  قطاع  تحول  حول  ا�س¶اتيجية  هذه  وتتمحور  وا�قيم.  وا�واطن  الوطن 

ومضاعفة سوق التقنية. وذلك بتحقيق ثاث ركائز ”بنية تحتية رقمية – ثقافة

رقمية – بيئة رقمية“ مستمدة من ا�حاور الرئيسية ”مجتمع رقمي – اقتصاد رقمي – حكومة رقمية“. وتسعى 

�الوزارة من خال هذه ا�س¶اتيجية إÍ أن تصبح ا�ملكة من الدول الرائدة ع� مستوى العا

� التحول الرقمي.

أتÙف بأن أقّدم لكم هذا التقرير السنوي لعام 1439 / 1440 ه ا�وافق 2018 م، والذي يستعرض أبرز منجزات 

وأع¯ل الوزارة، وقد سعت الوزارة من خال تلك ا�نجزات وا»ع¯ل إÍ تحقيق اس¶اتيجيتها وا�Úّ قدماً نحو تحقيق 

رؤية ا�ملكة 2030 .

ÀيفÙال Àالوزارة �قام مو�ي خادم الحرم Üمقدماً خالص الشكر والعرفان باسمي وباسم كافة منسو

ا�لك سل¯ن بن عبدالعزيز، وسيدي وà عهده ا»مÀ صاحب السمو ا�لÞ ا»م� محمد بن سل¯ن

بن عبدالعزيز – حفظهم هللا –، ع� الدعم الدائم ال¼محدود والذي يحظى به قطاع ا�تصا�ت وتقنية

ا�علومات.

والس¼م عليكم ورحمة هللا وبركاته

2019التقرير السنوي

01

معالي وزير االتصاالت
وتقنية المعلومات

كلمة 

م. عبدالله بن عامر السواحه
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

02

االستراتيجية إلى أن 
تصبح المملكة من الدول الرائدة 

على مستوى العالم
في التحول الرقمي.

تتمحور هذه االستراتيجية
حول تحول قطاع االتصاالت، 

وتوطين التقنية واالبتكار،

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:
تســير مملكتنــا الحبيبــة نحــو تحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات 
وتقنيــة  االتصــاالت  لقطــاع  جديــدة  آفــاق  وفتــح 
قيادتنــا  رؤيــة  مــن  عزيمتهــا  مســتمدًة  المعلومــات، 
الحكيمــة - أيدهــا اللــه – ودعمهــا الالمحــدود لبنــاء حاضــر 

مبتكــر. ومســتقبل  مترابــط 

التحــول  ولتســريع  والتمكيــن  الدعــم  مــع  وانســجامًا 
علــى  الماضــي  العــام  خــالل  الــوزارة  عملــت  الرقمــي 
حيــوي،  رقمــي  مجتمــع  لبنــاء  جهودهــا  مضاعفــة 

فاعلــة. ذكيــة  وحكومــة  مزدهــر  رقمــي  واقتصــاد 

وتوجــت الــوزارة العــام بتحقيــق قفــزات نوعيــة ســاهمت 
فــي توســيع طموحاتنــا نحــو إرســاء بنيــة رقميــة متينــة، 
ودعــم ريــادة األعمــال واالبتــكار فــي المجــاالت الرقميــة 
تمكيــن  جانــب  إلــى  المبــادرات،  مــن  العديــد  وإطــالق 
وتأهيــل  الحكوميــة  والجهــات  والشــركات  األفــراد 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــة التقني ــة صناع ــرية وتنمي ــدرات البش الق
ــزز  ــال، وع ــاع األعم ــن وقط ــة المواط ــى تجرب ــس عل انعك

حضــور المملكــة علــى الخارطــة الدوليــة. 

وفــي هــذا التقريــر المتضمــن منجــزات وأعمــال الــوزارة 
ــم  ــن أيديك ــع بي ــرفني أن أض ــام 1440/1441هـــ، يش لع
فــي  وزميالتــي  زمالئــي  مــن  تكامليــة  جهــود  نتــاج 

كلمة معالي وزير  
االتصاالت وتقنية المعلومات
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الحمد 
 والصاة والسام ع� رسول هللا، وبعد:

وتقنية  ا�تصا�ت  قطاع  ع�  فيها  معتمداً الرقمي  التحول  مجال   � ومستمر متسارعة  تطورات   �العا يشهد 

� رفع كفاءة وجودة مخرجات  رئيساً ً ا�علومات، حيث أصبح للقطاع دور حيوي � ا�قتصاد العا�ي، وبات مرتكز

القطاع  تأث�  الكر¦ة، وتوّسع نطاق  الحياة  السعادة وتوف�  ا�با§ � رفع مستوى مؤ§ات  التنمية، إضافة »ثره 

� تطوير قطاعات أساسية، كالصحة والتعليم والتجارة، م¯ أسهم � خلق سلوكيات اجت¯عية  مه¯ً ليصبح ممّكناً

حديثة.

ا�تصا�ت وتقنية ا�علومات ع� وضع خطة اس¶اتيجية تحدد محاور القطاع وأولوياته �واكبة  ولقد حرصت وزار

التطورات وا�ستجدات التي يشهدها، وا�ستفادة من ا½مكانات ال¼محدودة له، وتوظيفها التوظيف ا»مثل لخدمة 

وا�بتكار،  التقنية   Àوتوط ا�تصا�ت،  قطاع  تحول  حول  ا�س¶اتيجية  هذه  وتتمحور  وا�قيم.  وا�واطن  الوطن 

ومضاعفة سوق التقنية. وذلك بتحقيق ثاث ركائز ”بنية تحتية رقمية – ثقافة

رقمية – بيئة رقمية“ مستمدة من ا�حاور الرئيسية ”مجتمع رقمي – اقتصاد رقمي – حكومة رقمية“. وتسعى 

�الوزارة من خال هذه ا�س¶اتيجية إÍ أن تصبح ا�ملكة من الدول الرائدة ع� مستوى العا

� التحول الرقمي.

م، والذي يستعرض أبرز منجزات  ه ا�وافق 2018 1440 / أتÙف بأن أقّدم لكم هذا التقرير السنوي لعام 1439

نحو تحقيق  قدماً Úّتحقيق اس¶اتيجيتها وا� Íمن خال تلك ا�نجزات وا»ع¯ل إ وأع¯ل الوزارة، وقد سعت الوزار

رؤية ا�ملكة 2030 .

ÀيفÙال Àالوزارة �قام مو�ي خادم الحرم Üمقدماً خالص الشكر والعرفان باسمي وباسم كافة منسو

ا�لك سل¯ن بن عبدالعزيز، وسيدي وà عهده ا»مÀ صاحب السمو ا�لÞ ا»م� محمد بن سل¯ن

بن عبدالعزيز – حفظهم هللا –، ع� الدعم الدائم ال¼محدود والذي يحظى به قطاع ا�تصا�ت وتقنية

ا�علومات.

والس¼م عليكم ورحمة هللا وبركاته

2019التقرير السنوي

01

معالي وزير االتصاالت
وتقنية المعلومات

كلمة 

م. عبدالله بن عامر السواحه
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات

02

االستراتيجية إلى أن 
تصبح المملكة من الدول الرائدة 

على مستوى العالم
في التحول الرقمي.

تتمحور هذه االستراتيجية
حول تحول قطاع االتصاالت، 

وتوطين التقنية واالبتكار،

والتــي  الفتــرة،  هــذه  خــالل  الــوزارة 
ســخٍي  لدعــٍم  نتــاج  باألســاس  هــي 
القيــادة  مــن  محــدود  ال  وتمكيــن 

اللــه. حفظهــا 
عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  وأصالــة 
بخالــص  أتقــدم  وزميالتــي  زمالئــي 
مــوالي  لمقــام  والعرفــان  الشــكر 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
وســمو ســيدي ولــي العهــد األميــن 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن 
دعمهمــا  علــى   – اللــه  -حفظهمــا 
الحكيمــة  وتوجيهاتهمــا  الكريــم 
ــا  ــية لم ــزة األساس ــت الركي ــي كان والت
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  يشــهده 

وازدهــار. تقــدم  مــن  المعلومــات 

والسالم عليكم ورحمة الله.



رؤية قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات

»تأسيس ركائز استراتيجية رقمية لتمكين 
حاضر مترابط ومستقبل مبتكر«.



اإلخالص

االستمتاع بالعمل

الفريق الواحد

األمانة

اإلتقان

قيمنا



الملـخـــص01
التنفيذي
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الملخص التنفيذي

يشــّكل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المرتكــز 
مــن  التحــّول  أن  حيــث  الرقمــي،  للتحــول  الرئيســي 
فــي  الرقميــة  التعامــالت  إلــى  التقليديــة  التعامــالت 
االتصــاالت  تقنيــات  علــى  يعتمــد  القطاعــات  مختلــف 
وتقنيــة المعلومــات. ونظــرًا ألهميــة التحــول الرقمــي 
فــي تحقيــق التنميــة الوطنيــة ورفــع وكفــاءة جــودة 
القطــاع الحكومــي والقطاعــات االقتصاديــة األخــرى، 
دور  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  لقطــاع  فــإن 
ودعــم  التطــورات  مواكبــة  فــي  ومحــوري  أساســي 

الوطنيــة. التنميــة  أعمــال 

وعملــت الــوزارة خــالل عــام 2019م علــى تهيئــة البيئــة 
التنظيميــة للقطــاع بحيــث تكــون داعمــًا للمضــي قدمــًا 
مــن  الرقمــي  التحــول  وتعزيــز  القطــاع  تنميــة  فــي 
وتقنيــة  االتصــاالت  لقطــاع  اســتراتيجية  إعــداد  خــالل 
هــذه  ومواءمــة  للــوزارة،  واســتراتيجية  المعلومــات 
المملكــة  رؤيــة  وبرامــج  أهــداف  مــع  االســتراتيجيات 
هــي  االســتراتيجيات  هــذه  تكــون  وبذلــك   .2030
األســاس التــي تبنــى عليــه أعمــال ومنجــزات الــوزارة.

الملخص التنفيذي
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وترتكز منجزات الوزارة حول ) 7 ( محاور رئيسية 

تكــامــــــــل 
المنظومة
 الرقميـــــة

توطــــيـــــن 
التقنيــــــــة 
واالبتكـــــار 
ومضاعفة 
الســـــــــوق

تنظــــــــيــم 
قطـــــــــــاع 
البــــــريــــــد

التمـــــــــــــيـــز 
المؤسسي

فعــاليــــــــة 
الحـكـــومــة 
اإللكترونية

تحـــــــــــــول
قـطــــــــــاع 
االتصـاالت

تنميـــــــــة 
القــــدرات 
البشــرية

01

05

02

06

03

07

04



18

التقرير السنوي
2019

تكامل 
المنظومة الرقمية

ضمــن جهــود الــوزارة لتحقيــق التكامــل 
فــي المنظومــة الرقميــة بكامــل أجزائهــا 
ومكوناتهــا، تــم العمــل علــى تحديــث 
االســتراتيجية الوطنيــة للتحــول الرقمي، 
خطــط  وضــع  علــى  العمــل  تــم  حيــث 
وتطويــر مبــادرات لدعــم التحــول الرقمــي 
قطاعــات.   )7( فــي  المملكــة  فــي 
اإللكترونيــة،  التجــارة  مجــال  وفــي 
فــي  التجزئــة  قطــاع  عــن  تقريــر  أعــّد 
توحيــد  بهــدف  اإللكترونيــة  التجــارة 
والمصطلحــات  والتعاريــف  المفاهيــم 
مــن  يســّهل  ممــا  التجزئــة.  قطــاع  فــي 
عــن  البيانــات  وجمــع  الدراســات  إجــراء 
وضــع  فــي  ويســاهم  القطــاع،  هــذا 
الخطــط واتخــاذ القــرارات بنــاء علــى تصــّور 
واضــح عــن القطــاع. وفيمــا يخــص المــدن 
استرشــادي  دليــل  إعــداد  تــم  الذكيــة، 
للمــدن الذكيــة، لتكــون داعمــًا لصياغــة 
وتنفيــذ االســتراتيجيات ومبــادرات المدن 
التكامــل  لتحقيــق  وســعيًا  الذكيــة. 
العمــل  تــم  الحكوميــة،  الخدمــات  بيــن 
فــي  الموّحــد  النفــاذ  خدمــة  نشــر  علــى 

الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة لزيــادة 
مســتوى موثوقيتهــا وتعزيــز ســهولة 
اســتخدامها، حيــث وصــل عــدد الجهــات 
النفــاذ  بخدمــة  المرتبطــة  الحكوميــة 
تــم  كمــا  جهــة.   )101( إلــى  الموّحــد 
الشــبكة  انتقــال  حوكمــة  علــى  العمــل 
واســتضافة   )GSN( اآلمنــة  الحكوميــة 
فــي   )GSB( الحكوميــة  التكامــل  قنــاة 
ــار  ــي إط ــي. وف ــات الوطن ــز المعلوم مرك
والقطاعــات  للجهــات  الرقمــي  التحــول 
الحكوميــة، تــم نشــر المجموعــة األولــى 
للجهــات  الرقمــي  التحــول  تقاريــر  مــن 
والقطاعــات الحكوميــة، والتــي تضمنــت 
)5( تقاريــر لدراســة حالــة خطــط التحــول 

والقطاعــات.  الجهــات  لتلــك  الرقمــي 

قطاعات تمت الموائمة 
معها في االستراتيجية 
الوطنية للتحول الرقمي

تقارير منشورة لدراسة 
حالة خطط التحول الرقمي 

للجهات والقطاعات 
الحكومية

7

5

الملخص التنفيذي
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فعالية الحكومة 
اإللكترونية

إجمالي الوفورات 
المتحققة في مشاريع 

تقنية المعلومات 
الحكومية

مستوى نضج الخدمات 
الحكومية رقميًا

 مليون ريال 800

81 %

الحكومــة  فعاليــة  تعزيــز  مجــال  وفــي 
اإللكترونيــة، تكلّلــت الجهــود المبذولــة 
فــي مجــال تحــول الخدمــات الحكوميــة 
الخدمــات  نضــج  مســتوى  برفــع  رقميــًا 
الحكوميــة رقميــًا ليصــل إلــى مســتوى 
إطــالق  تــم  كمــا   .)81%( إلــى  النضــج 
MyGov.( الموّحــدة  الوطنيــة  المنصــة 

ــدد  ــل ع ــد وص ــدة، وق ــا الجدي sa( بهويته
إلــى  المنصــة  عبــر  المتاحــة  الخدمــات 
 )890( منهــا  اســتفاد  خدمــة   )3,300(
ألــف زائــر للبوابــة. وعلــى صعيــد مشــاريع 
فقــد  الحكوميــة،  المعلومــات  تقنيــة 
مشــاريع  مراجعــة  علــى  العمــل  تــم 
تقنيــة المعلومــات الحكوميــة، وتقديــم 
حيالهــا،  التقنيــة  االرشــادية  الخدمــات 
الوفــورات  إجمالــي  وصــول  عنــه  نتــج 
تقنيــة  مشــاريع  فــي  المتحققــة 
 )800( إلــى  الحكوميــة  المعلومــات 

ــاء  ــم إنش ــا ت ــعودي. كم ــال س ــون ري ملي
مركــز تطويــر الحكومــة الذكيــة بهــدف 
هــذا  فــي  المتخصصــة  الكــوادر  تأهيــل 
المجــال. واســتمّرت أعمــال ربــط الجهــات 
الحكوميــة بالمنّصــات الحكوميــة، حيــث 
ــم  ــي ت ــات الت ــدد الخدم ــي ع ــل إجمال وص
حصرهــا فــي مرصــد الخدمــات الحكوميــة 
وصــل  بينمــا  خدمــة،   )5,059( إلــى 
بقنــاة  للبيانــات  المــزودة  الجهــات  عــدد 
جهــة،   )75( إلــى  الحكوميــة  التكامــل 
مــن  المتاحــة  البيانــات  مــن  وتســتفيد 
 )132( الحكوميــة  التكامــل  قنــاة  خــالل 
المرتبطــة  الجهــات  عــدد  وبلــغ  جهــة، 
 )34( الحكوميــة  المراســالت  بنظــام 
جهــة، كمــا وصــل عــدد الجهــات المرتبطة 
بمركــز االتصــال الوطنــي )آمــر( إلــى )37( 
جهــة حكوميــة تقــّدم )336( خدمــة مــن 

المركــز.  خــالل 
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تحــــول قــــطاع 
االتصــــاالت

وفيمـــا يخـــص تحـــول قطـــاع االتصـــاالت، 
ورفـــع  توفيـــر  إلـــى  الســـعي  وضمـــن 
التقنيـــات  بأحـــدث  الشـــــبكات  كفـــــاءة 
ـــة  ـــة وفاعل ـــة موثوق ـــة تحتيــ ـــر بنيــ لتطويــ
لالتصاالت، ُتســـّرع مـــــن التحـــــول الرقمـــــي 
اســـتمرت  المملكـــــة،  رؤيـــــة  وتواكـــــب 
أعمـــال نشـــــر شـــــبكات األليـــــاف الضوئيـــــة 
عاليــة الســرعة ضمــن المناطــق الحضريــة، 
حيـــث بلـــغ إجمالـــي المنـــازل المغطـــاة أكثـــر 
مـــن )3( مالييـــن منـــزل، وبذلـــك ارتفعـــت 
باألليـــاف  المتصلـــة  المنـــازل  نســـبة 
الضوئيـــة إلى )%53(. كما بلغت تغطيـــــة 
الالســـلكي  العريـــــض  النطـــــاق  خدمـــــة 
والهجـــر  القـــرى  فـــــي  الســـرعة  عالـــي 
)%48(. كمـــا تـــم العمـــل بالتعـــاون مـــع 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
ـــاري  ـــالق التج ـــغلة لإلط ـــركات المش والش
لشـــبكة الجيـــل الخامـــس وتمكيـــن نشـــر 
الشـــبكة، حيـــث تعـــد أضخـــم شـــبكة للجيـــل 
أوربـــا  دول  مســـتوى  علـــى  الخامـــس 
بتغطيـــة  األوســـط  والشـــرق  وأفريقيـــا 
أكثـــر مـــن )30( مدينـــة وإنشـــاء أكثـــر مـــن 
بنهايـــة  الخامـــس  للجيـــل  بـــرج   )5,400(

2019م.  عـــام 
التحتيـــة  البنيـــة  توفيـــر  نحـــو  وســـعيًا 
القطاعـــات  كافـــة  فـــي  الرقميـــة 
قطـــاع  ذلـــك  فـــي  بمـــا  االقتصاديـــة 
الصناعـــة لتمكيـــن التحـــول الرقمـــي فـــي 
الصناعيـــة  الثـــورة  ولتمكيـــن  المصانـــع 
الرابعـــة، فقـــد تـــم إطـــالق مبـــادرة البنيـــة 

التحتيـــة للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة هـــذا 
الصناعـــة  تطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  العـــام 
الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية، حيـــث 
تـــم فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن المبـــادرة 
باألليـــاف  مصنـــع   )1300( حوالـــي  ربـــط 
ـــنًا  ـــود تحس ـــذه الجه ـــرت ه ـــة.  وأثم الضوئي
كبيـــرًا فـــي متوســـط ســـرعات اإلنترنـــت 
المتنقـــل، حيـــث قفـــزت ســـرعة اإلنترنـــت 
عبـــر شـــبكات االتصـــاالت المتنقلـــة مـــن 
)29.31( ميجابت/الثانيـــة فـــي نهايـــة عـــام 
2018م، إلـــى )55.58( ميجابت/الثانيـــة 
متجـــاوزًة  2019م،  عـــام  نهايـــة  مـــع 
بذلـــك المتوســـط العالمـــي فـــي ســـرعة 
اإلنترنـــت المتنقـــل والـــذي يقـــّدر بــــ)28.02( 
علـــى  انعكـــس  ممـــا  ميجابت/الثانيـــة، 
ــرعة  ــة العالمـــي فـــي سـ ترتيـــب المملكـ
ـــز  ـــى المرك ـــد إل ـــذي صع ـــل ال ـــت المتنق إنترن
)13( عالميـــًا مقارنـــة مـــع المركـــز )51( فـــي 
ـــب  ـــاوز ترتي ـــث تج ـــام 2018م، حي ـــة ع نهاي
ــل  ــة مثـ ــة العالمـــي دواًل متقدمـ المملكـ
ــان,  ــات المتحـــدة االمريكيـــة، واليابـ الواليـ
كونـــج،  وهونـــج  وإســـبانيا،  والصيـــن، 
والمملكـــة المتحـــدة، وألمانيـــا، واليونـــان، 
وإيطاليـــا . كمـــا شـــهدت ســـرعات اإلنترنـــت 
الثابـــت تحســـنًا ملحوظـــًا هـــذا العـــام، حيـــث 
وصلـــت الســـرعة عبـــر شـــبكات االتصـــاالت 
ميجابت/الثانيـــة   )52.93( إلـــى  الثابتـــة 
بــــ  مقارنـــًة  2019م،  عـــام  نهايـــة  فـــي 
عـــام  بنهايـــة  ميجابت/الثانيـــة   )31.41(

2018م.

منزل مغطاة بشبكات 
األلياف الضوئية في 

المناطق الحضرية

منزل مغطاة بشبكات 
النطاق العريض الالسلكي 

عالي السرعة في القرى 
والهجر

سرعة اإلنترنت عبر شبكات 
االتصاالت الثابتة

سرعة اإلنترنت عبر شبكات 
االتصاالت المتنقلة

3

374

52.93

55.58

 مليون

 ألف

 ميجابت/الثانية

 ميجابت/الثانية
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تنمية القدرات 
البشرية

وعلـــى صعيـــد تنميـــة القـــدرات البشـــرية، 
 )ThinkTech( مبـــادرة  أعمـــال  تواصلـــت 
المعنيـــة بتطويـــر القـــدرات الرقميـــة ونشـــر 
الوعـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت التقنيـــة 
لبنـــاء جيـــل يكـــون مســـاهمًا فـــي النهـــوض 
ــع  ــة ودفـ ــي المملكـ ــي فـ ــور التقنـ بالتطـ
نجحـــت  وقـــد  الرقمـــي،  التحـــول  عجلـــة 
المبـــادرة فـــي تحقيـــق انتشـــار واســـع 
ضمـــن الفئـــات المســـتهدفة، حيـــث وصـــل 
المحتويـــات  مـــن  المســـتفيدين  عـــدد 
الرقميـــة إلـــى )2.26( مليـــون مســـتفيد، 
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  وصـــل  بينمـــا 
ألـــف   )76( إلـــى  المبـــادرة  فعاليـــات 

مســـتفيد. 
كمـــا حرصـــت الـــوزارة علـــى التركيـــز علـــى 
جيـــل الناشـــئين مـــن خـــالل تطويـــر برنامـــج 
شـــامل لرفـــع الوعـــي الرقمـــي لهـــم، 
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  وصـــل  وقـــد 
هـــذا البرنامـــج إلـــى )51,531( مســـتفيد. 
كمـــا قامـــت الـــوزارة بإطـــالق مســـابقة 
العالمـــي  األولمبيـــاد  فـــي  للمشـــاركة 
للروبـــوت لتحفيـــز الجيـــل الناشـــئ إلبـــراز 
وقـــد  المجـــال،  هـــذا  فـــي  مهاراتهـــم 
المشـــارك  الســـعودي  الفريـــق  حقـــق 

المســـابقة.  فـــي  الســـابع  المركـــز 
نشـــر  فـــي  قوافـــل  مبـــادرة  وســـاهمت 
الوعـــي والمهـــارات بالتقنيـــات الحديثـــة 
ــد  ــدة، وقـ ــال الواعـ ــن األجيـ ــئة ضمـ والناشـ

الزائريـــن  والطالبـــات  الطـــالب  عـــدد  بلـــغ 
طالـــب   )31,842( المســـتقبل  لقوافـــل 
وطالبـــة. كمـــا أطلقـــت مبـــادرة المعمـــل 
االفتراضـــي التـــي تتيـــح الفرصـــة لألفـــراد 
لتحويـــل أفكارهـــم النظريـــة إلـــى نمـــاذج 
إطـــار  إطـــالق  وتـــم  حقيقيـــة.  أوليـــة 
المهـــارات الرقميـــة المبنـــي علـــى إطـــار 
تســـهيل  بهـــدف  العالمـــي   )SFIA(
الرقميـــة  المهـــارات  تطويـــر  عمليـــة 
وتوظيفهـــا مـــن خـــالل وضـــع تصنيفـــات 
وتفصيـــل  الرقميـــة  للمهـــارات  واضحـــة 
مســـتوياتها. واســـتمرت أعمـــال مبـــادرة 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  الرقمـــي  العطـــاء 
نشـــر المعرفـــة الرقميـــة بيـــن المجتمعـــات 
الـــدورات  إطـــالق  خـــالل  مـــن  العربيـــة 
المعرفـــي  المحتـــوى  ونشـــر  التدريبيـــة 
ــال الرقمـــي، وقـــد وصـــل عـــدد  فـــي المجـ
العطـــاء  مبـــادرة  مـــن  المســـتفيدين 
مالييـــن   )6( مـــن  أكثـــر  إلـــى  الرقمـــي 
األكاديميـــة  تدشـــين  وتـــم  مســـتفيد. 
تطويـــر  بهـــدف  الرقميـــة  الســـعودية 
ــة  ــة المتخصصـ ــة الوطنيـ ــدرات الرقميـ القـ
بتقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة بهـــدف 
المرتبطـــة  النوعيـــة  الوظائـــف  توطيـــن 
العمـــل  تـــم  كمـــا  الحديثـــة.  بالتقنيـــات 
المهـــارات  إدخـــال  علـــى  والتنســـيق 
الصفـــوف  فـــي  والبرمجـــة  الرقميـــة 
األوليـــة بالتعليـــم العـــام بهـــدف تطويـــر 

ــرة  ــة مبّكـ ــي مرحلـ ــة فـ ــارات الرقميـ المهـ
ــت  ــا ُأطلقـ ــة. كمـ ــيرة التعليميـ ــن المسـ مـ
االتصـــاالت  وظائـــف  لتوطيـــن  خطـــة 
وتقنيـــة المعلومـــات مـــع الجهـــات ذات 
ألـــف   )15( توطيـــن  بهـــدف  العالقـــة 
وقـــد  2020م،  عـــام  بنهايـــة  وظيفـــة 
شـــهدت نســـبة التوطيـــن فـــي وظائـــف 
ـــث  ـــام 2018م، حي ـــن ع ـــًا ع ـــاع ارتفاع القط
وصلـــت نســـبة التوطيـــن فـــي الوظائـــف 
مقارنـــة  2019م  عـــام  فـــي   )44.8%(
ــم  ــا تـ ــام 2018م. كمـ ــي عـ بــــ)%43( فـ
العمـــل علـــى تدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة 
فـــي المجـــاالت التقنيـــة المختلفـــة مـــع 
كبـــرى الشـــركات فـــي القطـــاع، حيـــث تـــم 
تدريـــب )18,635( كادر منـــذ بـــدء المبـــادرة. 
ـــم  ـــرى تصمي ـــرأة، ج ـــاركة الم ـــم مش ولدع
برنامـــج شـــامل يهـــدف لتمكيـــن المـــرأة 
فـــي القطـــاع، ويتضمـــن البرنامـــج نشـــر 
المهـــارات  ورفـــع  الرقمـــي،  الوعـــي 
القياديـــة،  المهـــارات  ورفـــع  الرقميـــة، 
ودعـــم رائـــدات األعمـــال فـــي القطـــاع، 
ـــد  ـــز التعهي ـــال لمراك ـــاذج األعم ـــداد نم وإع
النســـائية، ونتيجـــة لذلـــك ارتفعـــت نســـبة 
ـــن  ـــل ع ـــوق العم ـــي س ـــرأة ف ـــاركة الم مش
عـــام 2018م، حيـــث وصلـــت نســـبة القـــوى 
إلـــى  العاملـــة النســـائية فـــي القطـــاع 
)%14.48( بنهايـــة عـــام 2019م مقارنـــة 

2018م. عـــام  فـــي  بــــ)13.2%( 

الملخص التنفيذي
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مستفيد من المحتوى 
الرقمي لمبادرة 

)ThinkTech(

مستفيد من مبادرة 
العطاء الرقمي

مستفيد من برنامج رفع 
الوعي الرقمي لجيل 

الناشئين

متدرب منذ بدء مبادرة تدريب 
الكوادر السعودية في 
مجال االتصاالت وتقنية 

المعلومات

2.26 

6 مليون

51,53118,635 مليون
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توطين التقنية واالبتكار 
ومضاعفة السوق

فـــي مجـــال توطيـــن التقنيـــة واالبتـــكار 
أثمـــرت  فقـــد  الســـوق،  ومضاعفـــة 
لدعـــم  الـــوزارة  تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
المعلومـــات  تقنيـــة  ســـوق  وتحفيـــز 
المحلـــي بتحقيـــق نمـــو فـــي ســـوق تقنيـــة 
المعلومـــات والتقنيـــات الناشـــئة ليصـــل 
بقراءتـــه األوليـــة لنهايـــة عـــام 2019م 

ســـعودي.  ريـــال  مليـــار   )45.2( إلـــى 
وســـعيًا مـــن الـــوزارة لتحقيق االســـتمرارية 
فـــي هـــذا النمـــو، فقـــد عملـــت علـــى إعـــداد 
دراســـة لبرنامـــج وطنـــي لتنميـــة تقنيـــة 
المعلومـــات يهـــدف إلـــى تســـريع وتعزيـــز 
قطـــاع  فـــي  االقتصاديـــة  المنظومـــة 
تقنيـــة المعلومـــات التقليديـــة والناشـــئة 
ـــى  ـــوزارة عل ـــت ال ـــا عمل ـــة. كم ـــي المملك ف
اســـتكمال تطويـــر سياســـة "الحوســـبة 
ـــادات  ـــّدم إرش ـــي تق ـــحابية أواًل"، والت الس
حـــول االســـتثمارات الجديـــدة فـــي تقنيـــة 
المعلومـــات مـــن منظـــور تبنـــي تقنيـــات 
بهـــدف  وذلـــك  الســـحابية،  الحوســـبة 
ترشـــيد اإلنفـــاق الحكومـــي علـــى تقنيـــة 
انتقـــال  وتيـــرة  وتســـريع  المعلومـــات، 
الجهـــات الحكوميـــة مـــن حلـــول تقنيـــة 
حلـــول  إلـــى  التقليديـــة  المعلومـــات 
الحوســـبة الســـحابية. كمـــا تـــم العمـــل 
الشـــركات  مـــن  عـــدد  اســـتقطاب  علـــى 
العالميـــة الرائـــدة فـــي مجـــال الخدمـــات 

الســـحابية. 

المصـــدر  حلـــول  تبنـــي  تعزيـــز  وبهـــدف 
هـــذا  فـــي  االبتـــكار  وتحفيـــز  المفتـــوح 
المجـــال، أطلقـــت الـــوزارة برنامجًا بمســـمى 
"مصـــدر"، حيـــث تـــم رصـــد )26( مبـــادرة 
اســـتراتيجية للبرنامـــج منهـــا )8( مبـــادرات 
مبـــادرات  و)10(  أساســـية  ممكنـــات 
مكاســـب ســـريعة و)10( مبـــادرات محورية.  
كمـــا تـــم توقيـــع اتفاقيـــات مـــع عـــدد 
مـــن الشـــركات الكبـــرى فـــي المجـــاالت 
التقنيـــة المختلفـــة الســـتقطابها إلـــى 
المملكـــة بهـــدف االســـتفادة مـــن خبراتهـــا 
التقنيـــة  ســـوق  لتعزيـــز  وإمكاناتهـــا 
المحلـــي وتوطيـــن التقنيـــات التـــي تختـــص 
ــالق  ــرى إطـ ــد جـ ــركات. وقـ ــك الشـ ــا تلـ بهـ
محفظـــة للتقنيـــات الناشـــئة بقيمـــة مليـــار 
ــاريع  ــز مشـ ــل وتحفيـ ــال لدعـــم وتمويـ ريـ
التقنيـــات  وأنشـــطة  االعمـــال  رواد 
الناشـــئة، وقـــد وصـــل عـــدد المتقدميـــن 
لالســـتفادة مـــن دعـــم المحفظـــة إلـــى 
ـــج رواد  ـــالق برنام ـــم إط ـــدم. وت )700( متق
التقنيـــة ليقـــّدم مجموعـــة مـــن الخدمـــات 
التقنيـــة والتمويليـــة واإلرشـــادية لدعـــم 
رواد األعمـــال، كان منهـــا تقديـــم عـــدد 
مـــن المعســـكرات التدريبيـــة المتخصصـــة 
فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال، وقـــد وصـــل 
عـــدد المســـجلين فـــي برنامـــج رواد التقنيـــة 
إلـــى )3,500( شـــخص، كمـــا انضـــم )350( 
المعســـكرات  إلـــى  ومتدربـــة  متـــدرب 

التدريبيـــة.

قيمة سوق تقنية 
المعلومات والتقنيات 

الناشئة في المملكة

قيمة المحفظة المالية 
للتقنيات الناشئة

45.2 

مليار  ريال سعودي

مليار ريال سعودي

الملخص التنفيذي
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تنظيم
قطـــاع البــريــــــد

كّثفـــت الـــوزارة جهودهـــا إلعـــادة تنظيـــم 
أكثـــر  بشـــكل  ليســـهم  البريـــد  قطـــاع 
ـــة،  ـــي للمملك ـــول الرقم ـــي التح ـــة ف فعالي
المســـؤوليات  فصـــل  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
التنظيميـــة عـــن التشـــغيلية للقطـــاع لرفـــع 
النضـــج التنظيمـــي، وتحفيـــز االســـتثمارات، 
وحمايـــة حقوق المســـتثمر والمســـتهلك.

مشـــروع  بإعـــداد  الـــوزارة  قامـــت  كمـــا 
ـــز  ـــدف تعزي ـــد به ـــاع البري ـــد لقط ـــام جدي نظ
االســـتثمار، وتعزيـــز ثقـــة المســـتفيدين 
التعامـــل  وتنميـــة  البريديـــة،  بالخدمـــات 
التجـــاري ليكـــون القطـــاع رافـــدًا لالقتصـــاد 
الوطنـــي. كمـــا تـــم عقـــد اجتماعـــات مـــع 
البريـــد  بقطـــاع  المتخصصـــة  الشـــركات 
للبحـــث فـــي التحديـــات التـــي تواجـــه تلـــك 
التنظيمـــات  أفضـــل  وتحليـــل  الشـــركات 
فـــي  ستســـهم  التـــي  والتشـــريعات 
العمـــل  ويجـــري  التحديـــات.  تلـــك  تجـــاوز 
اســـتراتيجية  إلطـــالق  مشـــروع  علـــى 
تطويـــره  فـــي  تســـهم  البريـــد  لقطـــاع 
ودعـــم الخدمـــات البريديـــة ورفـــع مســـتوى 

وموثوقيتهـــا. جودتهـــا 
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التميز 
المؤسسي

مســـتوى  لتعزيـــز  الـــوزارة  مـــن  ســـعيًا 
مســـتهدفاتها  لتحقيـــق  أدائهـــا 
ـــى  ـــت عل ـــد حرص ـــا، فق ـــتمرار إنجازاته واس
ضمـــن  المؤسســـي  التميـــز  تحقيـــق 
قطاعاتهـــا اإلداريـــة، حيـــث تـــم العمـــل 
للجـــودة  عالميـــة  معاييـــر  تبنـــي  علـــى 
مـــن  وذلـــك  المؤسســـي،  والتميـــز 
خـــالل تبنـــي نمـــوذج تميـــز المؤسســـة 
 .)EFQM( الجـــودة  إلدارة  األوروبيـــة 
وجـــرى العمـــل أيضـــًا علـــى تعزيـــز نضـــج 
إجـــراءات العمـــل داخـــل الـــوزارة، وذلـــك مـــن 
خـــالل دراســـة الوضـــع الحالـــي لإلجـــراءات 
ووضـــع خطـــة عمـــل مفّصلـــة لتحســـين 
مســـتوى نضجهـــا، وقـــد تكللـــت هـــذه 
ـــراءات  ـــج اإلج ـــتوى نض ـــع مس ـــود برف الجه
إلـــى   )5 مـــن   2.3( مـــن  الـــوزارة  ضمـــن 
)3.3 مـــن 5(، ومـــن أبـــرز مخرجـــات خارطـــة 
تعزيـــز  فـــي  ســـاعدت  التـــي  الطريـــق 
لبوابـــة  الـــوزارة  تدشـــين  هـــو  النضـــج 
اإلجـــراءات، وهـــي بوابـــة داخليـــة إلدارة 

إلكترونـــي.  بشـــكل  العمـــل  إجـــراءات 
ـــل  ـــق أفض ـــى تحقي ـــوزارة عل ـــن ال ـــًا م وحرص
النتائـــج بمـــا يعـــزز ترتيـــب المملكـــة فـــي 
ـــدة  ـــاء وح ـــم إنش ـــة، ت ـــرات العالمي المؤش
بإجـــراء  تختـــص  الدوليـــة  للمؤشـــرات 
الدراســـات التحليليـــة علـــى المؤشـــرات 
التوصيـــات  وتقديـــم  الدوليـــة، 
تحســـين  علـــى  للعمـــل  والمقترحـــات 
ترتيـــب المملكـــة فـــي تلـــك المؤشـــرات. 
تحســـين  علـــى  الـــوزارة  عملـــت  كمـــا 

ـــالل  ـــن خ ـــوزارة م ـــر ال ـــة لمق ـــة المكاني البيئ
للمبنـــى  االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع 
ــذ )8(  بــــ)256( مكتـــب، وتصميـــم وتنفيـ
ــة )543(  ــوزارة، وإقامـ ــيف الـ ــرف ألرشـ غـ

الـــوزارة.  داخـــل  فعاليـــة 
الماليـــة  الشـــفافية  ولتحقيـــق 
لوحـــة  الـــوزارة  أطلقـــت  الـــوزارة،  فـــي 
أدوات  متضمنـــة  الماليـــة  المعلومـــات 
مرئـــي  بشـــكل  البيانـــات  مـــع  للتعامـــل 
لقطاعـــات  الماليـــة  األنشـــطة  لجميـــع 
الـــوزارة، كمـــا عملـــت الـــوزارة علـــى رفـــع 
ــا لتطبيـــق نظـــام المنافســـات  جاهزيتهـ

الجديـــد.  الحكوميـــة  والمشـــتريات 
للكـــوادر  إيجابيـــة  بيئـــة  ولتحقيـــق 
العاملـــة، عملـــت الـــوزارة علـــى إطـــالق 
التطويريـــة  المبـــادرات  مـــن  عـــدد 
والتحفيزيـــة، حيـــث تـــم إطـــالق برنامـــج 
للتدريـــب النوعـــي للوظائـــف اإلشـــرافية، 
لتعزيـــز  تســـتاهل"  "عشـــانك  ومبـــادرة 
عملـــت  كمـــا  الوظيفـــي.  الـــوالء 
الـــوزارة علـــى نشـــر الرســـائل التوعويـــة 
التوجيـــه  ورش  وإطـــالق  والتثقيفيـــة، 
موّجـــه   )40( وتأهيـــل  الشـــخصي 
شـــخصي معتمـــد  مـــن االتحـــاد الدولـــي 
الصعيـــد  وعلـــى  الشـــخصي.  للتوجيـــه 
التقنـــي، تـــم إطـــالق المرحلـــة الثانيـــة 
الـــذي  موبايـــل"  "مـــوارد  تطبيـــق  مـــن 
الوصـــول  ســـهولة  للموظفيـــن  يتيـــح 
إلـــى بياناتهـــم والتقديـــم علـــى مختلـــف 
ـــالل  ـــن خ ـــت م ـــي أي وق ـــوزارة ف ـــات ال خدم

ــة. وتـــم العمـــل علـــى  أجهزتهـــم الذكيـ
تعزيـــز البنيـــة التقنيـــة للـــوزارة لتواكـــب 
الـــوزارة.  القائمـــة فـــي  حجـــم األعمـــال 
ـــي  ـــتوى البالتين ـــق المس ـــم تحقي ـــا ت كم
عبـــر  االلكترونـــي  الربـــط  إتمـــام  فـــي 
نســـبة  وتحقيـــق  "التـــزام"  منصـــة 

. )96% (

ارتفاع تقييم مستوى نضج 
اإلجراءات في الوزارة

فعالية أقيمت في 
مقر الوزارة

مكتب إضافي 
متاح على مختلف 

المستويات اإلدارية

من 2.3 إلى 3.3

543

256

الملخص التنفيذي
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منظومة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات

األدوار  مـــن  العديـــد  المنظومـــة  عاتـــق  علـــى  تقـــع 
والمســـؤوليات ذات العالقـــة بالتحـــول الرقمـــي وقطـــاع 
البريـــد.  وقطـــاع  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
وتتـــوزع هـــذه األدوار والمســـؤوليات علـــى عـــدد مـــن 
الجهـــات ضمـــن المنظومـــة الســـتيفاء متطلبـــات دعـــم 
التحـــول الرقمـــي وتنظيـــم وتطويـــر قطـــاع االتصـــاالت 

وتقنيـــة المعلومـــات وقطـــاع البريـــد.  

وتتكــون المنـظــومـــة من الجـهــــات التاليـــة:

مؤسسة البريد السعوديوحدة التحول الرقمي

المركز الوطني للتصديق الرقمي

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية ) يسر( 

منظومة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات
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وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات هي 
الجهـــة المشـــرفة علـــى قطـــاع االتصـــاالت 
المملكـــة  فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة 
ــه.  ــة الســـعودية، والمســـؤولة عنـ العربيـ
رقـــم  الـــوزراء  حيـــث صـــدر قـــرار مجلـــس 
)133( وتاريـــخ 1424/5/21ه، والقاضـــي 
بإعـــادة تنظيـــم وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة 
ــا يتناســـب مـــع المهـــام  المعلومـــات بمـ
تحديـــد  وتضمـــن  إليهـــا،  الموكلـــة 
األهـــداف المســـندة لهـــذه الـــوزارة وهـــو 
واإلشـــراف  الرقمـــي  التحـــول  قيـــادة 
ــة  ــاالت وتقنيـ ــاع االتصـ ــة قطـ ــى تنميـ علـ

المعلومـــات فـــي المملكـــة.

وتتضمـــن اختصاصـــات ومهـــام الـــوزارة 
والمســـتجدات  المتغيـــرات  وفـــق 
اآلتـــي: لهـــا  المســـندة  والتكليفـــات 

االســـتراتيجية . 1 الخطـــط  وضـــع 
والسياســـات ومشـــاريع األنظمـــة 
ــر قطـــاع االتصـــاالت  واللوائـــح لتطويـ
والتحـــول  المعلومـــات   وتقنيـــة 

المملكـــة. فـــي  الرقمـــي 
البريـــد، . 2 قطـــاع  علـــى  اإلشـــراف 

ـــه  ـــة وخطط ـــاته العام ـــع سياس ووض
مشـــاريع  واقتـــراح  التطويريـــة، 
أنظمتـــه وتعديالتهـــا، والتنســـيق 
ـــق  ـــا يتعل ـــة فيم ـــات المعني ـــع الجه م
ــات  ــى الجهـ ــة إلـ ــات المقدمـ بالخدمـ
المملكـــة  وتمثيـــل  الحكوميـــة، 
فـــي الهيئـــات المحليـــة واإلقليميـــة 
البريـــد،  قطـــاع  فـــي  والدوليـــة 
ومتابعـــة التزامـــات المملكـــة فـــي 

علـــى  والتصديـــق  الشـــأن.  هـــذا 
والشـــروط  واألســـس  القواعـــد 
الشـــاملة  بالخدمـــة  المتعلقـــة 
وحـــق االســـتخدام الشـــامل التـــي 

الهيئـــة. تقترحهـــا 
وضـــع اآلليـــات والبرامـــج التنفيذيـــة . 3

النطـــاق  خدمـــات  نشـــر  لتســـريع 
والالســـلكية  الســـلكية  العريـــض 
التحتيـــة  البنيـــة  تنفيـــذ  وضمـــان 
جـــدًا،  عاجلـــة  بصـــورة  لهـــا  الالزمـــة 
ــق  ــع مناطـ ــة جميـ ــل تغطيـ ــا يكفـ بمـ
قـــدر  العريـــض  بالنطـــاق  المملكـــة 
الشـــركات  وتحفيـــز  اإلمـــكان، 
الوطنيـــة والعالميـــة للمشـــاركة فـــي 
بالنطـــاق  العالقـــة  ذات  المشـــاريع 
لتحفيـــز  صنـــدوق  وإدارة  العريـــض 
الســـلكي  العريـــض  النطـــاق  نشـــر 

. ســـلكي لال ا و
وضـــع اآلليـــات والبرامـــج التنفيذيـــة . 4

لتســـريع تطويـــر القـــدرات الرقميـــة 
الوعـــي  ورفـــع  المملكـــة  فـــي 
القـــدرات  ذلـــك  ويشـــمل  الرقمـــي، 
الرقميـــة العامـــة والمتخصصـــة مـــع 
الناشـــئة،  التقنيـــات  علـــى  التركيـــز 
بمـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات القطـــاع 

المختلفـــة.
وضـــع اآلليـــات والبرامـــج التنفيذيـــة . 5

معلومـــات  تقنيـــة  قطـــاع  لبنـــاء 
تنافســـي  عالمـــي  بمســـتوى 
ينمـــي المحتـــوى المحلـــي التقنـــي 
االقتصاديـــة  االســـتدامة  ويحقـــق 
والريـــادة واالبتـــكار علـــى المســـتوى 

والعالمـــي. اإلقليمـــي 
وتشـــجيع . 6 لتحفيـــز  اآلليـــات  وضـــع 

قطـــاع  فـــي  واالبتـــكار  االســـتثمار 

المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
والســـعي  الرقميـــة،  والصناعـــات 
األجنبيـــة  االســـتثمارات  لجـــذب 
والشـــركات العالميـــة الرائـــدة فـــي 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
إلـــى المملكـــة، ودعـــم الشـــركات 
التقنيـــة المحليـــة الناشـــئة والصغيـــرة 
ومســـاعدتها  والمتوســـطة 
فـــي بنـــاء قدراتهـــا للوصـــول إلـــى 
األســـواق العالميـــة بالتنســـيق مـــع 

المختصـــة. الجهـــات 
أحـــكام . 7 تطبيـــق  علـــى  اإلشـــراف 

نظـــام التعامـــالت اإللكترونيـــة ووضع 
والتعاقديـــة  التقنيـــة  المعاييـــر 
ــة  ــزة الحكوميـ ــادية لألجهـ اإلسترشـ
التعاقـــد  عنـــد  منهـــا  لالســـتفادة 
الصلـــة  ذات  المشـــاريع  لتنفيـــذ 

الرقميـــة. بالحكومـــة 
اإلشـــراف علـــى المهـــام المتعلقـــة . 8

بإصـــدار شـــهادات التصديـــق الرقمـــي 
وإدارتهـــا.

مـجــــال . 9 فـــي  الـدراســــات  إجــــــراء 
المعلــــومات  وتقنيــــة  االتصـــاالت 

الرقــــمي. والتحــــول 
التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة . 10

والقطـــاع الخـــاص والجهـــات األخـــرى 
ذات العالقـــة وتشـــكيل الشـــراكات 
يـخــــص  فيمـــا  االستراتيجيـــــــــة 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 

الرقمـــي. والتحـــول 
الهيئـــات . 11 فـــي  المملكـــة  تمثيـــل 

والدوليــــة  واإلقليميـــــة  المحليـــــة 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  قطـــــاع  فـــي 

البريـــد. وقطـــاع  المعلومـــات 
وللمزيـــد مـــن المعلومـــات، انظـــر الملحـــق )هــــ/ 

للـــوزارة(. المقترحـــة  التنظيميـــة  الخارطـــة 
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هـــي مركز امتياز أنشـــئ بنـــاء على األمـــر الملكـــي رقـــم )49584( وتاريـــخ 1438/10/29هـ، وتهـــدف الوحدة إلى تســـريع 
عمليـــة التحـــول الرقمي فـــي المملكة تحقيقـــًا ألهـــداف رؤية 2030 عبـــر التعاون المشـــترك مـــع القطاعين العـــام والخاص 
مـــن أجـــل االرتقاء بمكانـــة المملكة لتكون بين مصـــاف الدول المتطـــورة رقميًا والمســـاهمة في تنمية اقتصادية مســـتدامة 

تعتمد علـــى تعزيز قيـــم ومفاهيم االبتـــكار واالســـتثمار في المواهب الشـــابة.

وتتولى وحدة التحول الرقمي المهام التالية:

إعـــداد مشـــروع اســـتراتيجية وطنيـــة . 1
للتحـــول الرقمـــي.

تطويـــر سياســـات التحـــول الرقمـــي . 2
مـــن خـــالل تنفيـــذ إطـــار عمـــل وآليـــة 

تنفيـــذ موحـــدة شـــاملة. 
اتخـــاذ مـــا يلـــزم لتفعيـــل التشـــريعات . 3

الالزمـــة للتحـــول الرقمـــي.
تفعيـــل الحوكمـــة الرقميـــة والتأكـــد . 4

مـــن مواءمتهـــا مـــع االســـتراتيجيات 
واألولويـــات الوطنيـــة.

تحديـــد األولويـــات الالزمـــة لتفعيـــل . 5
التحـــول الرقمـــي وتحديـــد الدعـــم 
تحقيـــق  ســـرعة  لضمـــان  الـــالزم 

المتوخـــاة. الغايـــات 
المتعلقـــة . 6 المبـــادرات  اعتمـــاد 

بالتحـــول الرقمـــي والتمويـــل الـــالزم 
لهـــا.

إعـــداد التقاريـــر الدوريـــة عـــن التحـــول . 7
الرقمـــي.

ذات . 8 البرامـــج  وتقويـــم  مراجعـــة 
العالقـــة بالتحـــول الرقمـــي المعمول 
بهـــا حاليـــَا، لتحديـــد مـــدى إمكانيـــة 
ــة  ــن منظومـ ــا ضمـ ــتفادة منهـ االسـ

ــد. ــل الموحـ ــار العمـ إطـ

مراجعـــة وتقويـــم جميـــع الخطـــط . 9
الرقمـــي  بالتحـــول  العالقـــة  ذات 
والبرامـــج  حاليـــَا  بهـــا  المعمـــول 
الخطـــط  مـــن  وغيرهـــا  التنفيذيـــة 
بالتحـــول  العالقـــة  ذات  الفرعيـــة 

. قمـــي لر ا
تواجـــه . 10 التـــي  التحديـــات  حصـــر 

اقتصـــاد  إلـــى  المملكـــة  تحـــول 
وتقديـــم  رقمـــي  ومجتمـــع 
لمواجهـــة  الالزمـــة  االقتراحـــات 
التحديـــات واالســـتفادة مـــن أفضـــل 

العالميـــة. الممارســـات 
تقديـــم مقترحـــات لتطويـــر البنيـــة . 11

بالتحـــول  المتعلقـــة  التشـــريعية 
رفـــع  يكفـــل  بمـــا  الرقمـــي، 
الرقمـــي  التحـــول  جهـــود  كفـــاءة 

. تهـــا د جو و
وتطويـــر . 12 لتســـريع  آليـــة  وضـــع 

شـــأن  فـــي  مبـــادرات  وتنفيـــذ 
توســـعة خدمـــات النطـــاق العريـــض 
البنيـــة  تنفيـــذ  يتـــم  أن  وضمـــان 
ـــة  ـــل تغطي ـــا يكف ـــة بم ـــة االزم التحتي

المملكـــة. مناطـــق  جميـــع 

العمـــل علـــى تحقيـــق االســـتفادة . 13
المثلـــى مـــن أصـــول واســـتثمارات 
وتفـــادي  الرقميـــة  المنظومـــة 

المشـــاريع. تكـــرار 
وضـــع المعاييـــر التقنيـــة والتعاقديـــة . 14

العامـــة  لألجــــهزة  اإلسترشاديــــــة 
ــا. ــتفادة منهـ لالسـ

تســـريع تطويـــر الخدمـــات الرقميـــة . 15
مناســـبة  اختبـــار  آليـــة  خـــالل  مـــن 

لذلـــك.
علـــى . 16 تســـاعد  منظومـــة  تطويـــر 

الـخـــــدمــــــات  تخصــــيص  عملـــــيات 
. قميـــة لر ا

ــر . 17 ــراع فـــي تطويـ ــة لإلسـ ــراح آليـ اقتـ
ــة. ــي المملكـ ــة فـ ــدرات الرقميـ القـ

والمؤشـــرات . 18 المعاييـــــــــــر  وضـــع 
الرقمـــي. التحـــول  لقيـــاس  الالزمـــة 

منظومة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات
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الحكوميـــة  اإللكترونيـــة  التعامـــالت  برنامـــج  أنشـــئ 
)يّســـر( في عـــام 1426هــــ الموافـــق 2005م بنـــاء على 
وتاريـــخ  )7/ب/33181(  رقـــم  الكريـــم  الســـامي  األمـــر 
1424/07/10هــــ القاضـــي بإحالة ما يتعلـــق بوضع خطة 
إلكترونيـــًا،  الحكوميـــة  والمعامـــالت  الخدمـــات  لتقديـــم 
وتوفيـــر المـــوارد الالزمة لتنفيذهـــا، إلـــى وزارة االتصاالت 
الممّكـــن  بـــدور  البرنامـــج  ويقـــوم  المعلومـــات.  وتقنيـــة 
الحكوميـــة،  اإللكترونيـــة  التعامـــالت  لتطبيـــق  والمحفـــز 
ويقلـــل المركزيـــة فـــي تطبيـــق التعامـــالت اإللكترونيـــة 
الحكوميـــة بأكبـــر قـــدر ممكن، مع وضـــع الحـــد األدنى من 

التنســـيق بيـــن الجهـــات الحكوميـــة.

وتتمثل أبرز مهام البرنامج فيما يلي:

رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.. 1
زيادة عائدات االســـتثمار من اإلنفـــاق الحكومي على . 2

المعلومات. تقنية 
األعمـــال . 3 وقطـــاع  لألفـــراد  أفضـــل  خدمـــات  تقديـــم 

أيســـر. وبشـــكل 
توفيـــر المعلومات المطلوبة بدقـــة عالية في الوقت . 4

المناسب.
ربـــط الجهـــات الحكومية مع بعضهـــا البعض من خالل . 5

عدد مـــن األنظمـــة والمنصـــات التي تحقـــق التكامل 
في التعامـــالت الحكومية والبيانات المشـــتركة.

تطوير منّصات مشـــتركة لربط الخدمـــات المقّدمة من . 6
الجهات الحكومية وتحقيـــق التكامل فيما بينها.

تـــم إنشـــاء المركـــز الوطنـــي للتصديـــق الرقمـــي بمدينة 
الملـــك عبـــد العزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة بنـــاء علـــى األمـــر 
الســـامي رقم )7/ب/9378(، وتاريـــخ 1422/05/17هـ.. 
وتم تحديـــد صالحياته ومهامـــه وفقًا لنظـــام التعامالت 
اإللكترونيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/18( 
لـــوزارة  تابعـــًا  المركـــز  ليكـــون  1428ه   /3/8 وتاريـــخ 

االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات.

رؤيــــة المركــــز: 

قطاع تصديق رقمي:
رائد محليًا. 1

معترف به دوليًا. 2
يحقق مستهدفات التحول الرقمي. 3

رسالة المركز: 

المســـتوى  علـــى  الرقمـــي  التصديـــق  قطـــاع  حوكمـــة 
الوطنـــي وتطويـــره لدعم مســـتهدفات التحـــول الرقمي 
فـــي المملكـــة )الحكومـــة الرقميـــة واالقتصـــاد الرقمي( 
عبـــر ضمـــان إجـــراء جميـــع أنـــواع التعامـــالت اإللكترونيـــة 

بموثوقيـــة عاليـــة وإضفـــاء الحجيـــة القانونيـــة لهـــا.
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المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  هيئـــة 
هـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن تنظيـــم 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
وقطـــاع البريـــد فـــي المملكـــة العربيـــة 
نظـــام  مـــن  كاٌل  ويحـــدد  الســـعودية. 
االتصـــاالت الصـــادر بالمرســـوم الملكي 
1422/3/12هــــ  وتاريـــخ  )م/12(  رقـــم 
بالقـــرار  الصـــادرة  التنفيذيـــة  والئحتـــه 
الوزاري رقـــم )11( وتاريخ 1423/5/17هـ 
اإلطار القانونـــي الخاص بتنظيم القطاع. 
ويحـــدد تنظيـــم الهيئـــة مهـــام هيئـــة 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
منظمـــًا  بوصفهـــا  واختصاصاتهـــا، 
للقطـــاع يتمتـــع بالشـــخصية االعتبارية، 

واإلداري.  المالـــي  وباالســـتقالل 

ومن أبــــرز مهامها :

تنظيـــم قطاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وقطاع . 1
. يد لبر ا

لقطـــاع . 2 والرقابيـــة  التنظيميـــة  باالختصاصـــات  القيـــام 
. يد لبر ا

رصـــد ومتابعـــة واالســـتفادة مـــن التطـــور فـــي تقنيات . 3
وخدمات قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلوماتوقطاع 

. يد لبر ا
تهيئـــة بيئـــة محفزة لالســـتثمار فـــي قطـــاع االتصاالت . 4

وتقنيـــة المعلومـــات وقطـــاع البريـــد فـــي المملكة.
العمـــل علـــى حمايـــة مصالـــح المســـتخدمين المتعلقة . 5

أداء  ومراقبـــة  واإلنترنـــت  العامـــة  االتصـــاالت  بخدمـــات 
الجهـــات المرخـــص لهـــا بتقديـــم مثـــل هـــذه الخدمات، 
واتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي من شـــأنها إلزام تلـــك الجهات 

بالتقيـــد بشـــروط التراخيـــص.
تشـــجيع االســـتثمار فـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة . 6

المعلومـــات وأجهزتهـــا، وتشـــجيع تقديـــم الخدمـــات 
الموثـــوق بهـــا بأســـعار مناســـبة وبجـــوده جيـــدة فـــي 
جميع مناطـــق المملكـــة، واتخاذ اإلجـــراءات التي تضمن 
حقـــوق المســـتثمرين فـــي خدمـــات االتصـــاالت وتقنية 

المعلومـــات و البريـــد.
حمايـــة . 7 تضمـــن  التـــي  واإلجـــراءات  السياســـات  تنفيـــذ 

وتقنيـــة  االتصـــاالت  خدمـــات  ســـوق  فـــي  التنافســـية 
والبريـــد. المعلومـــات 

منظومة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات
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شـــهدت مؤسســـة البريـــد الســـعودي 
مراحـــل تطـــور متالحقـــة خـــالل مســـيرتها، 
للبـــرق  مديريـــة  أول  إنشـــاء  مـــن  ابتـــداًء 
ــة  ــة المكرمـ ــد والهاتـــف فـــي مكـ والبريـ
فـــي عـــام 1345هــــ الموافـــق 1926م، 
المواصـــالت  لـــوزارة  نقلهـــا  ثـــم  ومـــن 
تحـــت مســـمى »وكالـــة وزارة المواصـــالت 
والالســـلكية  الســـلكية  للشـــئون 
والبريديـــة« فـــي عـــام 1372هــــ الموافـــق 
تحويلهـــا  إلـــى  ووصـــواًل  1953م، 
إلـــى مؤسســـة عامـــة تحـــت مســـمى 
مؤسســـة البريـــد الســـعودي بنـــاًء علـــى 
)78/ف(  رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار 
القاضـــي  1433/3/29هــــ  وتاريـــخ 
بتحويـــل مرفـــق البريـــد إلـــى مؤسســـة 

عامـــة.

المأمولـــة  التطلعـــات  ولتحقيـــق 
خطـــة  المؤسســـة  اعتمـــدت  منهـــا، 
منظومـــة  بنـــاء  علـــى  ترتكـــز  طموحـــة 
وتأســـیس  المتعـــددة،  الشـــبكات  مـــن 
منظومـــة العناویـــن الوطنیـــة الموحـــدة، 
ــة  ــات البریدیـ ــن الخدمـ ــة مـ ــم حزمـ وتقدیـ
ــم  ــن تقدیـ ــن مـ ــا یمكـ ــة بمـ ــر التقلیدیـ غیـ
الخدمـــات اللوجســـتیة، وتمكیـــن برامـــج 
وتطبیقـــات  اإللكترونیـــة  الحكومـــة 
التجـــارة اإللكترونيـــة مـــن خـــالل تعظیـــم 

فـــي  المؤسســـات  مـــع  الشـــراكات 
وتطویـــر  والخـــاص،  العـــام  القطاعیـــن 
اإللكترونیـــة  الحكومـــة  تعامـــالت 
وتیســـیر تبـــادالت التجـــارة اإللكترونیـــة، 
الخدمـــات  مـــن  العدیـــد  أطلقـــت  حیـــث 
اإللكترونـــي  التســـوق  مثـــل  الجدیـــدة 
ـــات  ـــر المباری ـــع تذاك ـــي( لبی ـــة )مكان ومنص
ـــح(،  ـــي( و)مری ـــي )جامع ـــة وخدمت الریاضی
الخدمـــات  عمـــل  تطویـــر  جانـــب  إلـــى 
ــائل  ــد الرسـ ــل بریـ ــة مثـ ــة المعروفـ البریدیـ

العاجـــل. والبریـــد  والطـــرود 

وتشـــهد مؤسســـة البریـــد الســـعودي 
اإللكترونـــي  العمـــل  إلـــى  تحـــواًل 
الحدیـــث بهـــدف رفـــع مســـتوى الجـــودة 
البریدیـــة  التقنیـــات  عبـــر  وتســـریعها 
فـــي  عمالئهـــا  وإشـــراك  المتقدمـــة 
مـــن  یتـــم  تفاعلیـــة،  بریدیـــة  خدمـــات 
ــة  ــن متابعـ ــل مـ ــن كل عمیـ ــا تمكیـ خاللهـ
الموقـــع  عبـــر  البریدیـــة  اإلرســـالیات 
تطویـــر  علـــى  وترتكـــز  اإللكترونـــي، 
ــاریع  ــة، وتوظیـــف مشـ ــات البریدیـ التقنیـ
أنحـــاء  كافـــة  فـــي  الشـــبكي  الربـــط 
الفـــرز  عملیـــات  وتوســـیع  المملكـــة، 
اآللـــي فـــي كافـــة المواقـــع لرفـــع معـــدل 
عمـــالء  خدمـــة  عنـــد  والســـرعة  الجـــودة 

البریـــد



منظومة التحول 03
الرقـــــمي
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التحــــــــول 
الرقـــــمي

يعتبــر التحــول الرقمــي أحــد العوامــل الرئيســية 
الســاعية  الجهــود  وتمكيــن  تعزيــز  فــي 
إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وعامــاًل 
القطــاع  أعمــال  كفــاءة  رفــع  فــي  أساســيًا 
الحكومــي والقطــاع الخــاص، وداعمــًا رئيســًا 
لمــا  وذلــك  الرقمــي،  االقتصــاد  تنميــة  فــي 
للتحــول الرقمــي مــن أثــر فــي تســريع األعمــال 
إلــى  بهــا  والوصــول  وتحســينها  وتطويرهــا 

والموثوقيــة. الدقــة  مســتويات  أعلــى 
واتســاع  المؤثــرة  العوامــل  لتعــدد  ونظــرًا 
نطــاق تأثيــر التحــول الرقمــي ليشــمل جميــع 
التغّيــر  إلــى  إضافــة  االقتصاديــة،  القطاعــات 
فــي  المتســارعة  والمســتجدات  المســتمر 
التحــول الرقمــي، فــإن تنظيــم التحــول الرقمي 
المناســب  بالشــكل  تطبيقــه  مــن  والتحقــق 
المســتوى  علــى  التحديــات  أهــم  مــن  يعتبــر 
الضــروري  مــن  فإنــه  ذلــك  وعلــى  الدولــي. 
األهــداف  تحــدد  مركزيــة  حوكمــة  تواجــد 
ــم  ــات ليت ــات القطاع ــح أولوي ــات وتض والتوجه
العمــل عليهــا، مــع إشــراك أصحــاب المصلحــة 
والجهــات المعنيــة لتحديــد األعمــال واإلجراءات 
وإيجــاد  الرقمــي  التحــول  لتحقيــق  المطلوبــة 
حلــول رقميــة مبتكــرة يتــم تجربتهــا واختبارهــا 
لتحديــد جــدوى تطبيقهــا واآلثــار المتوقعــة 

منهــا.
وســيتم مــن خــالل مــا يلــي وصــف منظومــة 
وإطــار  نمــوذج  وعــرض  الرقمــي،  التحــول 
منظومــة  دور  وتوضيــح  لهــا،  الحوكمــة 
دعــم  فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 

الرقمــي.  التحــّول  وتمكيــن 

اإلجـــراءات  تحويـــل  علـــى  بالعمـــل  الرقمـــي  التحـــول  منظومـــة  تختـــص 
والتعامـــالت والخدمـــات في مختلـــف القطاعات من األســـلوب التقليدي 
فـــي تقديمهـــا وإجرائها إلى نمـــاذج مســـتحدثة تعتمد علـــى التقنيات 
الرقميـــة، وذلك بمـــا يحقق لتلـــك اإلجـــراءات والتعامـــالت والخدمات رفع 
مســـتوى كفاءتها ودقتها. ولتحقيق ذلك، ينبغـــي العمل بالتعاون مع 
الجهات المعنية في كافـــة القطاعات، وذلك لتحقيـــق الترابط والتكامل 
بين األنظمة والتطبيقـــات المعنية بتلك القطاعـــات. لذلك فإن المنظومة 
تشـــمل الجهات المعنية بالتحّول الرقمي لمختلـــف القطاعات، والجهات 

الرقمي. للتحـــّول  الداعمة 

منظومة التحول 
الرقمي

منظومة التحول 
الرقـــــمي
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حوكمة التحول الرقمي

الرقمـــي  التحـــول  تحقيـــق  نحـــو  ســـعيًا 
فـــي المملكـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الغايات 
والتطلعـــات المســـتهدف تحقيقهـــا بمـــا 
يســـاهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 
رقـــم  الملكـــي  األمـــر  صـــدر  قـــد   ،2030
)49584( وتاريخ 1438/10/29هـ، والذي 
ينص على تشـــكيل اللجنـــة الوطنية للتحول 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  فـــي  الرقمـــي 
السياســـات  رســـم  لتتولـــى  المعلومـــات. 
بالتحـــول  المتعلقـــة  واالســـتراتيجيات 
الرقمـــي، ووضع الخطـــط والبرامـــج الالزمة 
المبـــادرات  تنســـيق  وضمـــان  لتنفيذهـــا، 
المتصلـــة بذلـــك. كمـــا صـــدر األمـــر الملكي 

رقـــم )59028( وتاريـــخ 1439/11/18هـ 
للتحـــول  الوطنيـــة  اللجنـــة  بتشـــكيل 
الرقمي برئاســـة معالي وزيـــر االتصاالت 
وزيـــر  ومعالـــي  المعلومـــات،  وتقنيـــة 
الصحـــة عضـــوًا ونائبـــًا للرئيـــس، وعضوية 
واالســـتثمار،  التجـــارة  وزيـــر  معالـــي 
ومعالي وزير الطاقـــة والصناعة والثروة 
التعليـــم،  وزيـــر  ومعالـــي  المعدنيـــة، 
ومعالـــي وزيـــر الماليـــة، ومعالـــي وزير 
المشرف  ومعالي  والتخطيط،  االقتصاد 
العـــام على مركز الدراســـات والشـــؤون 
اإلعالميـــة بالديـــوان الملكـــي، ومعالي 

نائـــب وزيـــر الداخليـــة، ومعالـــي محافظ 
الهيئة العامة لألمن الســـيبراني، ومدير 
مركـــز المعلومـــات الوطنـــي، والرئيـــس 
التنفيذي لوحدة التحـــول الرقمي عضوًا 

للجنة.  وأمينـــًا 
كمـــا تم إنشـــاء وحـــدة التحـــول الرقمي 
الرابـــع مـــن األمـــر  البنـــد  اســـتنادًا علـــى 
وتاريـــخ   )49584( رقـــم  الملكـــي 
1438/10/29هـ، وذلـــك لتكون الوحدة 
تحت إشـــراف رئيس اللجنـــة، ويعين بقرار 
منه رئيســـًا تنفيذيًا لهـــا، ويكون مقرها 

المعلومـــات. وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة 

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:

اإلشـــراف على 
برنــامج التحول 

الرقمي

اعتماد خطة العمل 
السنوية والخطط 

التشغيلية لبرنامج 
التحول الرقمي

اعتماد التقارير الدورية 
عن التحول الرقمي التي 

تعدها وحدة التحول 
الرقمي

اقتراح مشروعات األنظمة 
المتعلقة بالتحول الرقمي 
ورفعها بحسب اإلجراءات 

المتبعة

إقرار إطار حوكمة 
مبادرات التحول 

الرقمي
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ويوضــح الشــكل )1( إطــار عمــل الجنــة 
الرقمــي. للتحــول  الوطنيــة 

الشكل )1(: إطار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي

 تحديد مسؤوليات اللجنة
 الوطنية ووحدة التحول الرقمي

 رفع المخرجات والتوصيات
 رفع التقارير الدورية

معالي وزير 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات 
(الرئيس)

معالي وزير الصحة 
(نائب الرئيس)

معالي وزير 
التجارة

معالي وزير 
المالية

معالي وزير 
االقتصاد 
والتخطيط

معالي وزير 
التعليم

معالي نائب وزير 
الداخلية

معالي محافظ 
الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني

معالي رئيس 
الهيئة السعودية 

للبيانات والذكاء 
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إطار التحول الرقمي

ولضمـــان التناســـق والتكامـــل بيـــن كافـــة 
مكّونـــات التحـــول الرقمـــي، فإنـــي ينبغي 
وضـــع إطـــار للتحـــول الرقمـــي يضـــع خطـــة 
لمســـيرة التحـــول الرقمـــي ويوّضـــح األدوار 
والمسؤوليات المســـندة للجهات المعنية 
بالتحـــول الرقمي. ويوّضح الشـــكل رقم )2( 
إطـــار التحـــول الرقمـــي الـــذي تـــم وضعه، 
األساســـية  الخطـــوات  يتضمـــن  والـــذي 

. ل للتحو

ترســـية دعائـــم الممكنـــات الرئيســـية وقاعـــدة االرتـــكاز للتحول . 1
. قمي لر ا

السياسات والتنظيمات والشراكات:  	 
تقـــوم علـــى تهيئة البيئـــة التنظيمية والتشـــريعية فـــي القطاع، 
ووضـــع األطر التنظيمية لألنشـــطة واألعمال للجهـــات المعنية في 
القطـــاع من جهـــات تنظيمية وشـــركات وعمـــالء، وبناء الشـــراكات 

بينهم. التكامـــل  لدعم 

توّفر التقنية واعتمادها:  	 
تتضمـــن المعـــدات والبرمجيـــات التقنيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
والتـــي تشـــّكل األدوات المســـتخدمة لتحقيـــق التحـــّول الرقمـــي، 
ومـــدى انتشـــار اســـتخدام تلـــك المعـــّدات والبرمجيات بمـــا يمّكن 

اســـتخدامها وتطبيقهـــا علـــى نطاق واســـع.

البنية التحتية الرقمية: 	 
تشـــتمل على خدمـــات االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، كاإلنترنت 
عالـــي الســـرعة مـــن خـــالل شـــبكات األليـــاف البصريـــة وشـــبكات 
االتصـــاالت المتنقلة، ومراكـــز البيانـــات، وتقنيات البث الالســـلكي، 
وغيرهـــا من األجهزة والمعـــدات والبرمجيات المســـتخدمة لتقديم 

الخدمات. تلـــك 

المواهب الرقمية: 	 
تتضمـــن الكـــوادر والقـــدرات البشـــرية المتخصصـــة فـــي المجـــاالت 
المتعلقـــة بقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات، والتـــي تقوم 
علـــى تطويـــر البرمجيـــات الرقمية مـــن خدمـــات ومنصـــات ومنتجات.

االبتكار والبحث والتطوير وريادة األعمال:  	 
هي األعمـــال البحثية التي تســـاهم فـــي تطوير وابتـــكار منتجات 
وخدمـــات وابتـــكارات رقميـــة مســـتحدثة فـــي مجـــاالت االتصـــاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات بمـــا يدعـــم التحـــّول الرقمـــي، إضافـــة إلـــى 
المشـــاريع الرياديـــة والناشـــئة التي تســـعى إلى االســـتفادة من 

واالبتـــكارات. األبحـــاث  تلك 
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الحكومة الرقمية: 	 
هـــي التعامـــالت الحكوميـــة التـــي تتـــم رقميـــًا من 
خـــالل األنظمـــة والمنصـــات الحكوميـــة اإللكترونية، 
ومـــا يرتبـــط بها من أعمـــال ترابـــط وتكامـــل بين تلك 

والمنصات. األنظمـــة 

البيانات الوطنية والذكاء االصطناعي: 	 
تعتبـــر البيانـــات الوطنيـــة عامـــاًل أساســـيًا ومحوريـــًا 
في تحقيـــق التحـــول الرقمـــي الحكومي، لـــذا يجب 
الحرص علـــى وضـــع التنظيمـــات والسياســـات التي 
تضمن دقـــة البيانـــات وجودتهـــا بما يحقـــق إمكانية 
االعتماد علـــى هذه البيانات في دعـــم اتخاذ القارات 
وتقديـــم التوّقعـــات والتنبـــؤات التي تســـهم في 
تحديـــد التوجهات االســـتراتيجية للقطاع الحكومي. 
كمـــا أن للـــذكاء االصطناعي دور هـــام ومحوري في 
االســـتفادة من تلـــك البيانات من خـــالل تحليلها وبناء 
التنبـــؤات والتوقعـــات وتقديـــم التوصيات اســـتنادًا 

لتلـــك البيانات.

رقمنـــة القطاع الحكومي بمـــا يحقق الدعم للتعامـــالت اإللكترونية . 2
الحكومية، وتحقيق االســـتفادة من البيانـــات الوطنية.

تســـريع التحـــول الرقمـــي من خـــالل تطويـــر المنصـــات الرقمية في   .3
القطاعات ذات األولوية، وذلك من خالل بناء الشـــراكات االستراتيجية 
بيـــن مختلف الجهـــات المعنيـــة في القطاعيـــن الحكومـــي والخاص. 
ونشـــر اســـتخدام تلـــك المنصـــات مـــن خـــالل توعيـــة المســـتفيدين 
حـــول تلـــك المنصات ورفـــع اعتماديتهم علـــى اســـتخدامها بداًل عن 
اإلجـــراءات التقليديـــة. ويعتمد ذلك علـــى توّفر بيانـــات وطنية دقيقة 
ومتاحـــة، وخدمـــات حكوميـــة ذات مســـتوى مرتفع مـــن النضج في 

الرقمي. التحـــول 

التحـــول  تعزيـــز  علـــى  وللعمـــل 
تحديـــد  تـــم  الوطنـــي،  الرقمـــي 
ذات  لتكـــون  قطاعـــات  ســـبعة 
األولويـــة للعمـــل علـــى تســـريع 
وتلـــك  فيهـــا،  الرقمـــي  التحـــول 
القطاعات هي: الصحـــة الرقمية، 
والتجـــارة  الرقمـــي،  والتعليـــم 
الذكيـــة،  والمـــدن  اإللكترونيـــة، 
والصناعـــة والتعديـــن والخدمـــات 
والعمـــرة  والحـــج  اللوجســـتية، 
والســـالمة. واألمـــن  والثقافـــة، 

التحول  أعمال  إنجاز  ويتطلب 
القطاعات  تلك  في  الرقمي 
التعاون  يضمن  إطار  وجود  إلى 
المعنية  الجهات  بين  والتنسيق 
تلك  في  المصلحة  وأصحاب 
تكاتف  يحقق  بما  القطاعات 
بما  األعمال  وتكامل  الجهود 
يحقق أفضل النتائج ويساهم في 

تجاوز أي صعوبات أو عقبات.

أعلى  وجود  ألهمية  ونظراً 
مستويات الموثوقية واالعتمادية 
فإن  الرقمي،  التحول  أعمال  في 
أساسي  دور  السيبراني  لألمن 
في تحقيق الحماية األمنية على 
كافة مستويات التحول الرقمي.

منظومة التحول 
الرقـــــمي
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المواطن الرقمي والثقافة الرقمية

القطاعات ذات األولولية

الصحة الرقمية

الرعاية الصحية عن 

بعد

الرعاية الصحية 

المترابطة

نمط حياة صحي

المناهج والمهارات 

الرقمية

أنظمة التعليم 

الذكية والمرتبطة

تحسين المهارات 

الرقمية والتعلم 

مدى الحياة

تجارة ميسرة

التقديم السلس 

للخدمات

الوصول إلى البيانات 

والمعلومات

التنقل الذكي

البيئة الذكية

التصنيع الفعال

الخدمات اللوجستية 

وسلسلة اإلمداد 

السلسة

التعدين المستقبلي

التحول الرقمي للحج 

والعمرة

تجربة معززة

الوعي والسفر 

السلس

خدمات ميدانية

األمن العمومي

مكافحة الجرائم 

السيبرانية

الخدمات الرقمية

المدن الذكيةالتجارة اإللكترونيةالتعليم الرقمي
الصناعة والتعديين

والخدمات اللوجستية
الحج والعمرة 

والثقافة
األمن والسالمة

البيانات الوطنية والذكاء االصطناعي

الحكومةالرقمية

السياسات 
واألنظمة 
والشراكات

توفر التقنية 
واعتمادها

البنية التحتية 
الرقمية

المواهب 
الرقمية

وطن رقمياقتصاد رقمي مجتمع رقمي

االبتكار والبحث 
والتطوير وريادة 

األعمال

 عوامل التمكين /
 المؤسسات

الفاعلة الرقمية

 منظومة
 االتصااللت وتقنية

المعلومات

«أن نصبح أمة رقمية رائدة (من بين ال 20 األوائل في 2030)
 تطلق فرصة جديدة وتحسن حياة كل أفرادها»

الشكل )2(: إطار التحول الرقمي

* الهيئة الوطنية لألمن السيبراني هي الجهة المختصة باألمن السيبراني في المملكة، بموجب األمر الملكي 
وأمنها  للدولة  الحيوية  المصالح  حمايًة  تعزيزه  إلى  الهيئة  وتهدف  )1439/2/11ه(.  وتاريخ   )6801( رقم 
الوطني فيما يتعلق باألمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة والخدمات واألنشطة الحكومية. كما 
تهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من 
خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغالل غير مشروع.
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وتقنيـــــــة  االتصــــــاالت  منظــــومــــة  دور 
المعلومات في التحول الرقمي

وتقنيـــة  االتصـــاالت  لمنظومـــة  إن 
دورًا  جهاتهـــا  بمختلـــف  المعلومـــات 
أساســـيًا فـــي تحقيق التحـــول الرقمي، 
حيث أن لـــكل جهة ضمـــن المنظومة دور 
محـــوري فـــي إطـــار التحـــول الرقمـــي. 

حيـــث تشـــّكل اللجنـــة الوطنـــي للتحـــول 
الرقمي اإلطـــار التنظيمي الـــذي ينّظم 
أعمـــال التحـــول الرقمـــي، وللمنظومـــة 
إلـــى  إضافـــة  اللجنـــة،  فـــي  فاعـــل  دور 
دور وحـــدة التحـــول الرقمـــي فـــي دعم 
وتمكيـــن التحـــول الرقمـــي فـــي كافـــة 
القطاعـــات، وجهودها المســـتمرة في 
العمل والتنســـيق مع الجهـــات المعنية 
أعمـــال  لتســـريع  القطاعـــات  بمختلـــف 

فيها. التحـــول 

الحكوميـــة،  القطاعـــات  نطـــاق  وفـــي 
اإللكترونيـــة  التعامـــالت  لبرنامـــج  فـــإن 
تنظيـــم  فـــي  دور  )يّســـر(  الحكوميـــة 
ومســـاندة أعمال التحول الرقمي فيها، 
وذلـــك مـــن خـــالل التنســـيق والمتابعـــة 
الجهـــات  لكافـــة  الدعـــم  وتقديـــم 
الحكومية فيمـــا يخص التحـــول الرقمي 
للتعامـــالت اإللكترونيـــة الحكوميـــة بما 
يحقـــق رفـــع مســـتوى نضـــج التعامالت 
اإللكترونيـــة الحكومية. إضافـــة إلى دور 
البرنامـــج فـــي رفع كفـــاءة اإلنفـــاق في 
مشـــاريع تقنية المعلومـــات الحكومية 
القصـــوى  االســـتفادة  يحقـــق  بمـــا 
يعمـــل  كمـــا  المتاحـــة.  المـــوارد  مـــن 
البرنامـــج على تعزيـــز الترابـــط والتكامل 

والخدمـــات  الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن 
تلـــك  تقدمهـــا  التـــي  والتعامـــالت 
الجهـــات، وربطها بالمنصـــات الحكومية 

الموّحـــدة.

وتقنيـــة  االتصـــاالت  منظومـــة  وتعمـــل 
المعلومـــات علـــى توفير البنيـــة التحتية 
الممّكـــن  تشـــّكل  التـــي  الرقميـــة 
الرئيســـي ألعمال التحول الرقمي، حيث 
البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة هـــي حجـــر  أن 
األســـاس الذي تبنى عليـــه كافة أعمال 
المنظومـــة  الرقمـــي. وتقـــوم  التحـــول 
باإلشراف والدعم لنشـــر خدمات النطاق 
خـــالل  مـــن  الســـرعة  عالـــي  العريـــض 
شـــبكات االتصـــاالت الثابتـــة والمتنقلة، 
إضافـــة إلـــى تهيئـــة البيئـــة التنظيميـــة 
المجـــاالت  تحكـــم  التـــي  والتشـــريعية 
المختلفـــة في قطاع االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات مـــن خالل وضع السياســـات 

أن  كمـــا  الشـــراكات.  وبنـــاء  واألنظمـــة 
وتحفيـــزي  تشـــجيعي  دور  للمنظومـــة 
في تنميـــة أســـواق االتصـــاالت وتقنية 
وتعزيز  الناشـــئة،  والتقنيات  المعلومات 
كالحوســـبة  الحديثـــة  التقنيـــات  تبنـــي 
وإنترنت  االصطناعي،  والذكاء  السحابية، 
األشـــياء، والروبوتـــات، والمـــدن الذكية، 
وغيرها من التقنيات الحديثة والناشـــئة، 
ممـــا يحقـــق توافـــر التقنيـــة واعتمادها 

. محليًا

وتعمـــل المنظومـــة على تهيئـــة البيئة 
المناســـبة لتنميـــة المواهـــب الرقميـــة، 
وتحفيـــز االبتكار والبحـــث والتطوير ورياد 
األعمال. وتســـعى المنظومـــة من خالل 
جهودهـــا علـــى كافة المســـتويات إلى 
دعم التحـــول نحو االقتصـــاد الرقمي بما 
يواكب الطموحـــات والتطلعات في هذا 

الجانب.

منظومة التحول 
الرقـــــمي
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المواطن الرقمي والثقافة الرقمية

القطاعات ذات األولولية

الصحة الرقمية

الرعاية الصحية عن 

بعد

الرعاية الصحية 

المترابطة

نمط حياة صحي

المناهج والمهارات 

الرقمية

أنظمة التعليم 

الذكية والمرتبطة

تحسين المهارات 

الرقمية والتعلم 

مدى الحياة

تجارة ميسرة

التقديم السلس 

للخدمات

الوصول إلى البيانات 

والمعلومات

التنقل الذكي

البيئة الذكية

التصنيع الفعال

الخدمات اللوجستية 

وسلسلة اإلمداد 

السلسة

التعدين المستقبلي

التحول الرقمي للحج 

والعمرة

تجربة معززة

الوعي والسفر 

السلس

خدمات ميدانية

األمن العمومي

مكافحة الجرائم 

السيبرانية

الخدمات الرقمية

المدن الذكيةالتجارة اإللكترونيةالتعليم الرقمي
الصناعة والتعديين

والخدمات اللوجستية
الحج والعمرة 

والثقافة
األمن والسالمة

البيانات الوطنية والذكاء االصطناعي

الحكومةالرقمية

السياسات 
واألنظمة 
والشراكات

توفر التقنية 
واعتمادها

البنية التحتية 
الرقمية

المواهب 
الرقمية

االبتكار والبحث 
والتطوير وريادة 

األعمال

خارج النطاقالمساهمةالتمكينالقيادةدور وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها

 عوامل التمكين /
 المؤسسات

الفاعلة الرقمية

 منظومة
 االتصااللت وتقنية

المعلومات

«أن نصبح أمة رقمية رائدة (من بين ال 20 األوائل في 2030)
 تطلق فرصة جديدة وتحسن حياة كل أفرادها»

وطن رقمياقتصاد رقمي مجتمع رقمي

دور منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في التحول الرقمي.

الشكل )3(: دور منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في التحول الرقمي

* الهيئة الوطنية لألمن السيبراني هي الجهة المختصة باألمن السيبراني في المملكة، بموجب األمر الملكي 
وأمنها  للدولة  الحيوية  المصالح  حمايًة  تعزيزه  إلى  الهيئة  وتهدف  )1439/2/11ه(.  وتاريخ   )6801( رقم 
الوطني فيما يتعلق باألمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة والخدمات واألنشطة الحكومية. كما 
تهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من 
خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغالل غير مشروع.
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استراتيجية قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات

دور  تعزيـــز  إلـــى  الـــوزارة  مـــن  ســـعيًا 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
وحكومـــة  رقمـــي،  مجتمـــع  لبنـــاء 
مزدهـــر،  رقمـــي  واقتصـــاد  رقميـــة، 
ومســـتقبل مبتكـــر للمملكـــة، ولتحقيق 
مســـتهدفات وتوجهات رؤيـــة المملكة 
إعـــداد  علـــى  الـــوزارة  عملـــت   ،2030
اســـتراتيجية لقطـــاع االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات تهـــدف إلى تطويـــر قدرات 
المملكـــة الرقمية في مجـــال االتصاالت 
واســـتثمارها  المعلومـــات،  وتقنيـــة 
بطريقـــة ُمثلـــى فـــي نمـــو مشـــاريعها 
األفـــراد  وخدمـــة  المســـتقبلية، 
المتطلبـــات  ومواكبـــة  والمجتمعـــات، 
الوطنيـــة والتطـــورات العالميـــة، إضافًة 
مـــن  المزيـــد  وجـــذب  اســـتقطاب  إلـــى 
كمـــا  األجنبيـــة.  التقنيـــة  االســـتثمارات 
ستســـهم االســـتراتيجية في تحســـين 
المختلفة،  التنمويـــة  األنشـــطة  وتطوير 
ورفـــع فاعليـــة وأداء القطاعيـــن العـــام 
التحـــول  تمكيـــن  طريـــق  عـــن  والخـــاص 
الرقمـــي، لتصبـــح المملكـــة مـــن الـــدول 

الرائدة في العالم فـــي مجال االتصاالت 
المعلومـــات. وتقنيـــة 

اســـتراتيجية  إعـــداد  أعمـــال  انطلقـــت 
شـــاملة  منهجيـــة  بوضـــع  القطـــاع 
رئيســـية  أربعـــة مراحـــل  تشـــتمل علـــى 
هـــي دراســـة الوضـــع الراهـــن، وتحديـــد 
الوضـــع المســـتهدف، وإعـــداد معالـــم 
االســـتراتيجية، وتفصيل نموذج التنفيذ. 
وقـــد تم من خـــالل مرحلة دراســـة الوضع 
الراهن تحديـــد معالم قطـــاع االتصاالت 
التقنيات  وتصنيف  المعلومـــات،  وتقنية 
رئيســـية،  مجموعـــات  ثـــالث  ضمـــن 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت، 
كمـــا  الناشـــئة  والتقنيـــات  التقليديـــة، 
كمـــا   ،)4( رقـــم  بالشـــكل  موّضـــح  هـــو 
المســـتفيدة  القطاعـــات  تحديـــد  جـــرى 
الرئيســـية مـــن تطـــّور قطـــاع االتصاالت 
القطاع  وممّكنات  المعلومـــات،  وتقنية 
التي ســـيكون لهـــا أثر علـــى القطاعات 
المســـتفيدة كمـــا يوّضـــح الشـــكل )5(. 
الراهـــن  الوضـــع  دراســـة  تضمنـــت  كمـــا 
الرئيســـية  للمعالـــم  شـــاماًل  تحليـــاًل 

للقطـــاع وجمـــع البيانات عن مســـاهمة 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وحصة 
كل من ســـوق االتصاالت وســـوق تقنية 
المعلومـــات واألســـواق األخـــرى ضمـــن 
القطـــاع في تلـــك المســـاهمة. وأجريت 
دراســـات معياريـــة لتحليل حالـــة القطاع 
فـــي المملكـــة مقارنـــة بالـــدول األخرى 
والمتوســـطات العالمية، وذلك لدراسة 
ينبغـــي  التـــي  المســـتهدفات  ووضـــع 
الخمـــس  الســـنوات  خـــالل  تحقيقهـــا 
القادمـــة. ومن ثـــم أجريت أعمـــال تحديد 
الفجـــوة مـــن الوضـــع الحالـــي والوضـــع 
المســـتهدف لتحليـــل الفجـــوة وتحديـــد 

متطلبـــات تطويـــر القطـــاع.
وقـــد تكّللـــت جهـــود الـــوزارة فـــي إعداد 
قـــرار  بصـــدور  القطـــاع  اســـتراتيجية 
وتاريـــخ   )704( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس 
علـــى  بالموافقـــة  1440/12/26هــــ 
وتقنية  االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية 

. ت مـــا لمعلو ا

استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
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 االتــــصــــاالت
 وتـــقـــنـــيــــــة
 الـمـعـلومات

 الشكل )4(: 
التقنيات ضمن قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات.

 التجارة
 الرقمية

 التعليم
الرقمي

 الصحة
 الرقمية

 الثورة الصناعية
 الرابعة

 المدن
 الذكية

 البيانات
 الوطنية

 الحكومة
 االلكترونية

 سوق
 االتصاالت

 سوق تقنية
 المعلومات

والتقنيات الناشئة
 البنية

التحتية
 السياسات

 والتنظيمات
 التمويل واستثمار

 القطاع الخاص
 رأس المال

 البشري
 البحث وتطوير

 الربتكار

القطاعات المستفيدة

 ممكنات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

الشكل )5(: 
القطــاعــــات المستفــــيـــــدة وممكنات القطاع.
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الوضـــع  دراســـة  نتائـــج  علـــى  وبنـــاًء 
الراهـــن ووضـــع المســـتهدفات، تم 
إعداد االســـتراتيجية بنـــاء على ثالثة 

هي: اســـتراتيجية  محـــاور 

وقـــد تـــم تفصيل هذه المحـــاور إلـــى ) 13( أولوية للقطـــاع ينبغي العمل علـــى تحقيقها. 
وتـــم العمل علـــى مواءمة هـــذه األولويات مع أهـــداف رؤية المملكـــة 2030، حيث ترتبط 

االســـتراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشـــكٍل مباشـــر. 

تحــول قطاع االتصـــاالت

توطين التقنية واالبتكار

مضاعفة سوق التقنية

استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
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تعزيز مستوى المنافسة

ضمان جاهزية البنية التحتية

تحسين مشاركة المرأة

استقطاب الشركات الدولية

زيادة حصة
 المحتوى المحلي

تعزيز المعرفة
 والوعي الرقمي

ضمان التنسيق في 
القطاعين الحكومي والخاص

تمكين تطوير
 المشاريع الضخمة

دفع عجلة االبتكار التقني

تحسين المهارات
 التقنية المحلية

تحفيز الطلب على منتجات 
وخدمات المنشآت 

السعودية

تنمية القطاعات الفرعية 
لتقنية المعلومات الناشئة

تعزيز أسواق االتصاالت
 الثابتة والمتنقلة

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

١٣ أولوية
لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
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وتتلخص أبرز مستهدفات استراتيجية 
القطـــــاع لعــــام 2023م  بالتــــالـــــي:

رفع مساهمة 
القطاع في الناتج 

المحلي بواقع 
)50( مليار ريال

زيادة حجم سوق 
تقنية المعلومات 
والتقنيات الناشئة 

بـ)50 %(

زيادة مستوى 
التوطين في وظائف 

القطاع لتصل إلى 
)% 50(

خلق ما يزيد عن 
)25( ألف وظيفة 
نوعية في القطاع

رفــــع 
مشاركة المرأة 

بـ)50 %(

استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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مضاعفة سوق التقنيةتوطين التقنية واالبتكارتحول قطاع االتصاالت

 تحسين السياسات واألنظمة لتبني تقنيةتوطين حركة البيانات على اإلنترنت وخدمات اإلنترنت
المعلومات والتقنيات الناشئة

تعزيز تطبيق أنظمة االتصاالت

 تطوير وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للطيف
الترددي

دعم تحسين النظام التعليمي لتعزيز المواهب الرقمية

التطور السريع لمهارات القوى العامة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

دعم تطوير المشاريع الضخمة

تسهيل ممارسة األعمال في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

تحسين الثقافة الرقمية

تحسين مشاركة المرأة

إنشاء تجمعات في التقنيات الناشئة الرئيسية

رعاية شركات التقنيات الناشئة ومنظومة االبتكار

جذب الشركات الرائدة في مجال التقنيات الناشئة الرئيسية

تعزيز ربحية سوق االتصاالت

زيادة التنفسية في سوق التصاالت الثابتة

 موازنة تكاليف وتوافر النطاق العريض الثابت
والمحمول

تمكين تبني الجيل الخامس

تمكين الوصول إلى النطاق العريض
(حزم تحفيزية) 

تحفيز الطلب على النطاق العريض الثابت\
األلياف البصرية المنزلية

 جذب الشركات الدولية إلى المملكة،
وتوطين حضورها وزيادة محتواها المحلي

 تحفيز اعتماد القطاع الخاص على تقنية
المعلومات

 زيادة المحتوى المحلي ودعم نمو شركات
تقنية المعلومات المحلية

 زيادة الوعي وتشجيع الطلب على التقنيات
الناشئة

استحداث جهة ممكنة للتقنية

الشكل )6(: 
مبادرات استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
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استراتيجية وزارة االتصاالت 
وتقنية المعلومات

تعزيـــز  فـــي  الـــوزارة  مســـاعي  ضمـــن 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  منظومـــة  دور 
المعلومـــات في تحقيق أهـــداف وبرامج 
والمســـاهمة   ،2030 المملكـــة  رؤيـــة 
فـــي تطويـــر القطـــاع وتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة فيه، وضمان تكاتف جهود 
الـــوزارة بكوادرها ووكاالتهـــا وإداراتها 
مـــن  المرجـــوة  النتائـــج  أفضـــل  لتحقيـــق 
عملـــت  ومجهوداتهـــا،  الـــوزارة  أعمـــال 
الـــوزارة علـــى إعداد خطـــة اســـتراتيجية 

 ولتحقيق تلك التطلعات، حرصت الوزارة على أن تشـــتمل اســـتراتيجيتها على جميع 
المجـــاالت ذات األهميـــة الحيويـــة لتطوير القطـــاع، لذا فقد تـــم إعداد اســـتراتيجية 

الوزارة لتتمحـــور حول )5( محاور رئيســـية هي:

تحول قطاع 
االتصاالت

توطين التقنية 
واالبتكار ومضاعفة 

السوق

تنمية القدرات 
البشرية للقطاع

تمكين قطاع 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

التميز المؤسسي 
)تمكين والكفاءة 

المؤسسية(

متكاملة تم استقاؤها من استراتيجية 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات، 
مـــع الحـــرص علـــى مواءمتها مـــع برامج 
تحقيـــق الرؤيـــة ذات العالقـــة. وتهـــدف 
الـــوزارة  دور  تعزيـــز  إلـــى  االســـتراتيجية 
في قيـــادة القطاع ووضع التشـــريعات 
التطويرية  المبـــادرات  وتنفيـــذ  الالزمـــة، 
للقطـــاع التـــي ستســـاهم فـــي تعزيز 
دور القطاع وتحســـين خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومـــات، وتوفير بنية تحتية 

قويـــة تمّكـــن الوصول إلـــى تلـــك الخدمات 
بســـهولة ويســـر، وذلـــك باالســـتفادة من 
أحدث التقنيات الحديثة والناشـــئة، وتأهيل 
كـــوادر وطنية ممّيزة تســـاهم فـــي تنفيذ 
هـــذه األعمـــال، حتـــى يتمّكن القطـــاع في 
المملكة مـــن االرتقاء بمســـتوى الخدمات 
والمنتجـــات المقّدمـــة ليصبح القطـــاع رائدًا 

والعالمي. اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى 

استراتيجية وزارة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
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ولـــكل محور من هـــذه المحـــاور أهداف اســـتراتيجية 
تســـعى الوزارة إلـــى تحقيقها.

يركـــز هـــذا المحـــور علـــى تطويـــر البنية 
التحتيـــة لالتصاالت وتقنيـــة المعلومات 
ومـــا يلـــزم عملـــه لتعزيـــز هذا الســـوق 

تنوعه. وزيـــادة 

يركـــز هـــذا المحـــور علـــى بنـــاء القـــدرات 
البشـــرية في مجاالت االتصاالت وتقنية 

المعلومـــات للعامليـــن فـــي القطاع.

يركز هـــذا المحـــور علـــى تعزيـــز التقنية 
التقنيـــات  دعـــم  خـــالل  مـــن  واالبتـــكار 

وتوطينهـــا. الناشـــئة 

يركـــز هـــذا المحور علـــى تمكيـــن قطاع 
مـــن  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
خالل التشـــريعات وضمـــان أمنه الرقمي 

المخاطـــر. وإدارة 

تحــول قــطـاع 
االتصـــــــــــاالت

تنمية القدرات البشرية 
للقطاع

توطين التقنية واالبتكار 
ومضاعفة السوق

تمكين قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات

استراتيجية وزارة 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات
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يركز هـــذا المحور على ضمان دعـــم الوكاالت 
األساســـية فـــي الـــوزارة وتوفيـــر مـــا يلـــزم 
الـــوزارة  أهـــداف  تحقيـــق  مـــن  لتمكينهـــا 

الرئيســـية.

التميز المؤسسي
 )التمكين والكفاءة المؤسسية(

االســـتراتيجية  المحـــاور  بـــأن  شـــك  وال 
الخمس البـــد أن يدعمها ويمكن تحقيق 
المؤسســـي،  التميـــز  محـــور  أهدافهـــا 
حيـــث ســـتركز الـــوزارة مـــن خاللـــه علـــى 
تمكيـــن ودعم تحقيـــق أهـــداف األربعة 
محاور الســـابقة مـــن خـــالل تمكين رأس 
الـــوزارة، وتعزيـــز  البشـــري فـــي  المـــال 
الحوكمـــة والتميز المؤسســـي، وتعزيز 
العالقـــات والتواصل محليـــًا ودوليًا ومع 
كافة أصحـــاب العالقة، عـــالوة على خلق 
بيئـــة جاذبـــة تدفـــع الموظفيـــن لزيـــادة 
الـــوالء  وترفـــع  الـــوزارة  فـــي  اإلنتاجيـــة 

لمنســـوبيها. الوظيفـــي 
أهـــداف  المحـــاور  هـــذه  مـــن  ولـــكل 
اســـتراتيجية معرفة، ومؤشـــرات قياس 

ومبـــادرات  تحقيقهـــا،  مـــدى  لمتابعـــة 
تحقيـــق  فـــي  تســـاهم  ومشـــاريع 
مســـتهدفاتها.  ولضمـــان تحقيق هذه 
األهـــداف االســـتراتيجية بشـــكل فاعـــل 
نموذج  االســـتراتيجية  تضمنـــت  ومؤثـــر، 
حوكمة لمتابعة التنفيـــذ عن طريق لجنة 
تنظيمـــي  وهيـــكل  عليـــا،  اســـتراتيجية 
جديد للوزارة منســـجم مع هذه األهداف 
خطـــة  إلـــى  إضافـــة  تنفيذهـــا،  ويدعـــم 
تواصـــل إلدارة التغيير )داخليـــًا وخارجيًا(، 
طريـــق  عـــن  والمتابعـــة  لـــألداء  وإدارة 
مكتب إدارة االســـتراتيجية ومكتب إدارة 
المشـــاريع وإدارة التميـــز المؤسســـي. 
وأخيـــرًا – وليس آخرًا – توفيـــر الميزانيات 
خـــالل  مـــن  المبـــادرات  لدعـــم  الالزمـــة 

برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة ووزارة الماليـــة، 
برامـــج  فـــي  الـــوزارة  إســـهام  لتفعيـــل 
الرؤيـــة المختلفـــة إضافـــًة إلـــى دورهـــا 
الحالـــي فـــي برنامـــج التحـــّول الوطنـــي. 
ومن البرامج ذات االرتباط المباشـــر التي 
ســـيتم التركيـــز عليهـــا: برنامـــج تطويـــر 
الصناعة والخدمات اللوجســـتية، وبرنامج 
تنميـــة القدرات البشـــرية، وبرنامج خدمة 
ضيـــوف الرحمـــن، وبرنامج جـــودة الحياة، 
وبرنامـــج صنـــدوق االســـتثمارات العامة، 

الوطنية. الشـــخصية  تعزيـــز  وبرنامـــج 
وينـــدرج تحـــت هـــذه المحـــاور )17( هدفًا 
مـــع  مواءمتهـــا  تمـــت  اســـتراتيجيًا 
وتقنية  االتصـــاالت  قطـــاع  اســـتراتيجية 
تمـــت  بدورهـــا  والتـــي  المعلومـــات، 
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مواءمتهـــا مـــع أهـــداف رؤيـــة المملكة 
االســـتراتيجية  تســـاهم  حيـــث   ،2030
بشـــكل مباشر وغير مباشـــر في تحقيق 
)21( هدفـــًا مـــن أهـــداف رؤيـــة المملكة 
علـــى المســـتوى الثالث، وتشـــارك في 
تنفيـــذ ثمانيـــة برامـــج من برامـــج تحقيق 
الرؤية، ويوّضح الشـــكل رقـــم )7( ارتباط 
ببرامـــج  المباشـــر  الـــوزارة  اســـتراتيجية 
تنفيـــذ  وسيســـهم  الرؤيـــة.  تحقيـــق 
االســـتراتيجية، بحـــول اللـــه تعالى، في 
رفع نســـبة مســـاهمة قطاع االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومات فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة إلـــى مـــا يزيـــد عن 
)%4.6(، ورفـــع نســـبة العامليـــن فـــي 
القطـــاع إلى )%2( مـــن إجمالي القوى 
العاملـــة فـــي المملكـــة. إضافـــة إلى أن 
االســـتراتيجية تهـــدف إلـــى رفع نســـبة 
المحتـــوى  فـــي  القطـــاع  مســـاهمة 
المحلـــي وزيادة االســـتثمار األجنبي في 

القطـــاع إلـــى )3( مليـــار ريال ســـنويًا.

.الشكل (6): مبادرات استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

 ٤٫٣٫١ تعزيز
 ودعم
 ثقافة

 االبتكار
 وريادة

األعمال
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 المرأة في
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 تنمية
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 المحتوى
 المحلي

 في
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غير النفطية

 دفع عجلة االبتكار التقني
 من خالل تعزيز البحث

 والتطوير ومنظومة عمل
 الشركات الناشئة في

المملكة

 تحفيز الطلب على
 منتجات وخدمات تقنية

 المعلومات من
المنشئات السعودية

 تنمية القطاعات
 الفرعية لتقنية

 المعلومات والتقنيات
الناشئة

 استقطاب الشركات
 الدولية الرائدة في

 المجاالت ذات األولوية
الخاصة بالتقنيات الناشئة

 زيادة حصة
 المحتوى

 المحلي في
 قطاع تقنية
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 تحسين المهارات التقنية
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 المحلية العاملة في مجال
 االتصاالت وتقنية

المعلومات

 تعزيز
 المعرفة
 والوعي
 التقني

والرقمي
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* ملكية وزارة ا�تصا�ت وتقنية المعلوماتا

اع
ط

 ق
ل

وي
ح

ت

ت
ا�

ص
�ت

ا

ية
قن

الت
 �

�
�

وط
ت

ار
تك

ب ��
وا

اع
ط

لق
ة ل

مي
رق

 ال
ت

درا
لق

ة ا
مي

تن

 زيادة مشاركة
 المرأة في قطاع
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 ضمان جاهزية
 البنية التحتية

 لالتصاالت لتمكين
 التحول الرقمي

 القطاعي
والتطوير التقني

 تعزيز
 أسواق

 االتصاالت
 الثابتة

والمحمولة

 تعزيز مستوى
 المنافسة،

 وتحديدًا  في
 أسواق الجملة

 والتجزئة
 لخطوط

االتصال الثابتة

 تمكين
 تطوير

 المشاريع
 الضخمة

 في
المملكة

الشكل )7(: 
ارتباط استراتيجية الوزارة 

المباشر ببرامج تحقيق الرؤية.

استراتيجية وزارة 
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غير النفطية

 دفع عجلة االبتكار التقني
 من خالل تعزيز البحث

 والتطوير ومنظومة عمل
 الشركات الناشئة في

المملكة

 تحفيز الطلب على
 منتجات وخدمات تقنية

 المعلومات من
المنشئات السعودية

 تنمية القطاعات
 الفرعية لتقنية

 المعلومات والتقنيات
الناشئة

 استقطاب الشركات
 الدولية الرائدة في

 المجاالت ذات األولوية
الخاصة بالتقنيات الناشئة

 زيادة حصة
 المحتوى

 المحلي في
 قطاع تقنية
المعلومات

 تحسين المهارات التقنية
 لدى القوى العاملة

 المحلية العاملة في مجال
 االتصاالت وتقنية

المعلومات

 تعزيز
 المعرفة
 والوعي
 التقني

والرقمي

نامج ي� وع: تابعة ل�� خارج نطاق الم��
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 زيادة مشاركة
 المرأة في قطاع
 االتصاالت وتقنية

المعلومات

 ضمان جاهزية
 البنية التحتية

 لالتصاالت لتمكين
 التحول الرقمي

 القطاعي
والتطوير التقني

 تعزيز
 أسواق

 االتصاالت
 الثابتة

والمحمولة

 تعزيز مستوى
 المنافسة،

 وتحديدًا  في
 أسواق الجملة

 والتجزئة
 لخطوط

االتصال الثابتة

 تمكين
 تطوير

 المشاريع
 الضخمة

 في
المملكة
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 التحول الرقمي للجهات والقطاعات الحكومية
 المرحلة األولى

تكامل المنظومة الرقمية

جمـــع  إلـــى  المبـــادرة  هـــذه  تهـــدف 
واألولويات،  المعوقـــات،  أبـــرز  ودراســـة 
والفرص، والمنجزات، ومشـــاريع التحول 
لعـــام  الحكوميـــة  بالجهـــات  الرقمـــي 
خطـــط  بحالـــة  تقريـــر  وإصـــدار  2019م، 
ويشـــمل  بالجهـــة،  الرقمـــي  التحـــول 
التقريـــر: مرئيات وحدة التحـــول الرقمي، 
والدعـــم المرتقـــب مـــن اللجنـــة الوطنية 
للتحـــول الرقمـــي، وبحث ســـبل التعاون.

وقـــد تم تحديـــد الجهات المســـتهدفة 
المرحلـــة األولـــى مـــن المشـــروع  فـــي 
بنـــاء علـــى الجهـــات ذات األولويـــة )وما 

يتبعهـــا( فـــي االســـتراتيجية الوطنيـــة 
بعيـــن  األخـــذ  مـــع  الرقمـــي،  للتحـــول 
االعتبـــار الجهـــات ذات التأثيـــر األشـــمل 

األخـــرى. بالجهـــات  مقارنـــة 
يتـــم نشـــر التقاريـــر المنجـــزة علـــى )3( 
كل  فـــي  تقاريـــر   )5( بواقـــع  دفعـــات 
دفعـــة. وقد تـــم تنفيذ المرحلـــة األولى 
لخمـــس  تقاريـــر  مشـــاركة  خـــالل  مـــن 
جهـــات حكومية كمـــا هو موّضـــح أدناه. 
ويجـــري حاليا اإلعـــداد إلطـــالق المرحلة 

التقارير. مـــن  الثانيـــة 

وزارة 
التعليم

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية

وزارة 
العدل

وزارة الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد

وزارة 
اإلسكان

تقارير  منشورة للتحول 
الرقمي

5
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 تطوير تقرير تحليل فجوات البيئة
التنظيمية للتحول الرقمي

انطالقـــًا من تكليف وحـــدة التحول الرقمي باقتراح مشـــروعات األنظمـــة المتعلقة بالتحول الرقمـــي، قامت الوحدة 
بتحليـــل البيئة التنظيمية للتحـــول الرقمي من خالل )3( مراحل رئيســـة:

تحديد المجاالت الرئيسة ذات االرتباط بالتحول الرقمي بما يوائم التوجهات االستراتيجية والممارسات الدولية.

الحكومة 
الرقمية

التقنيات 
الناشئة

الصحة

الرياضة 
والترفيه

السياحة

التعليم

تطوير 
المدن

التجارة

النقل 
والخدمات 
اللوجستية

البيانات

الزراعة

الصناعة

االتصاالت

اإلعالم

المالية
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حصـــر قرابة )100( وثيقـــة تنظيمية متعلقـــة بالمجاالت التي 
تـــم تحديدها في بعـــض الدول الرائـــدة رقميًا.

اقتـــراح )22( وثيقـــة تنظيميـــة لســـد فجـــوات الوضـــع 
الحالـــي فـــي المملكـــة مقارنـــة بأفضـــل الممارســـات 
والوثائـــق  السياســـات  يخـــص  فيمـــا  العالميـــة 
التنظيميـــة بناًء على األثر المتوقـــع وتطلعات الجهات 
مـــع  العمـــل  ويجـــري  الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقة لتبني هـــذه الوثائق 

وتطويرهـــا.

الواليات 
المتحدة

المملكة أستراليا
المتحدة

االتحاد 
األوروبي

اإلمارات العربية 
المتحدة

اإلنـــجــــازات
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يعتبـــر القطاع الصحي مـــن أولويات التحـــول الرقمي، حيـــث أنه يعنى بجميع شـــرائح 
المجتمـــع، إضافـــة إلى كـــون الرعايـــة الصحية ضـــرورة أساســـية. وســـيكون للتحول 
الرقمـــي للخدمـــات والرعاية الصحيـــة األثر الكبير في رفع مســـتوى جـــودة الخدمات 
المقّدمـــة، إضافـــة إلى تمكيـــن الوصول إلـــى تلك الخدمـــات في أي وقـــت ومن أي 
مـــكان، ممـــا ســـيمّكن القائمين علـــى القطاع الصحـــي تقديـــم الخدمـــات والرعاية 
الالزمـــة لجميع أفـــراد المجتمع. وحرصـــًا من الـــوزارة ألن تكون داعمًا لـــكل القطاعات 
فـــي التحـــول الرقمـــي، وخصوصـــًا القطاعـــات ذات األهميـــة كقطـــاع الصحـــة، فقد 
ســـاهمت الـــوزارة ممثلـــة بوحـــدة التحـــول الرقمـــي وبالتعاون مـــع شـــركاء التحول 

الرقمـــي على تطويـــر تطبيقيـــن يختصـــان بالقطاع الصحـــي على النحـــو التالي:

المساهمة في تطوير تطبيقين 
للتحول الرقمي للقطاع الصحي

تطبيق »طمني«:

يوفر تطبيـــق »طمني« معلومـــات ثرية 
والمنتجـــات  األدويـــة  مـــن  العديـــد  عـــن 
الغذائيـــة والمعـــدات الطبيـــة التي تؤثر 
بشـــكل مباشـــر على صحة المســـتهلك، 
فعنـــد البحـــث باســـم المنتـــج أو مســـح 
بـــه، يقـــدم التطبيـــق  الباركـــود الخـــاص 
تهـــم  التـــي  المعلومـــات  جميـــع 
المســـتهلك، كما يقـــوم التطبيق أيضا 
بتوفير البيانات الغذائية بشـــكل يســـهل 

قراءتـــه وفهمـــه.

تطبيق »سارة«:

»ســـارة«  الذكيـــة  المســـاعدة  تعمـــل 
علـــى مـــدار اليـــوم وخـــالل جميـــع أيـــام 
الســـنة لتقديـــم الوعي الصحـــي الالزم 
للمســـتهلكين بجميع فئاتهم السنية. 
وذلك مـــن خالل الـــرد اآللي المباشـــر من 
»واتســـاب«.  المحادثـــة  تطبيـــق  خـــالل 
كمـــا تمّكـــن المســـاعدة الذكية ســـارة 
من تيســـير الوصول لمعلومـــات األدوية 
ومواصفاتهـــا  كأســـعارها  الصحيـــة، 
التـــي  المعلومـــة  وتحديـــد  وبدائلهـــا، 
وتوفيرهـــا  المســـتخدم  عنهـــا  يســـأل 

بطريقـــة تفاعليـــة.
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 الدليل االسترشادي
للمدن الذكية

يرتبط مفهـــوم المدن الذكيـــة بالعديد 
كإنترنـــت  المختلفـــة،  التقنيـــات  مـــن 
والـــذكاء  الضخمـــة  والبيانـــات  األشـــياء 
الذكيـــة  والحساســـات  االصطناعـــي 
تعـــدد  ومـــع  التقنيـــات.  مـــن  وغيرهـــا 
المســـتخدمة،  التقنيـــات  واختـــالف 
والصعوبـــات  التحديـــات  أكبـــر  مـــن  فـــإن 
التـــي تواجـــه تطبيـــق مفهـــوم المدن 
الذكيـــة، هو تحقيق التناســـق فيما بين 
لـــذا  المســـتخدمة.  واألدوات  التقنيـــات 
إلـــى معايير  فمـــن الضـــروري الوصـــول 
تحقيـــق  تضمـــن  رئيســـية  ومفاهيـــم 

درجـــات عاليـــة مـــن الترابـــط والتناســـق 
بيـــن التقنيـــات المختلفـــة، ممـــا يضمـــن 
لتطبيـــق  األداء  مـــن  أعلـــى  مســـتويات 
مفهوم المـــدن الذكيـــة والوصول إلى 

أفضـــل النتائـــج فـــي هـــذا الســـياق.
الـــوزارة ممثلـــة بوحدة  ولذلـــك، ســـعت 
التحـــول الرقمي وبالتعاون مع شـــركاء 
دليـــل  إعـــداد  إلـــى  الرقمـــي  التحـــول 
استرشـــادي للمدن الذكيـــة. الغرض من 
هـــذا الدليل دعـــم أعمال وجهـــود تبني 
مفاهيـــم وتقنيـــات المـــدن الذكية من 
خـــالل توفيـــر المعلومـــات والمفاهيـــم 

األساســـية التـــي يمكـــن اســـتخدامها 
المـــدن  مبـــادرات  إلطـــالق  كمحفـــز 
الذكيـــة. كمـــا يقـــدم رؤى حـــول ماهية 
المدينـــة الذكيـــة وأبعادهـــا وفوائدهـــا 
وتحدياتهـــا. واألهم من ذلـــك، أنه يوفر 
إرشـــادات حول األنشـــطة الرئيسة التي 
تمكن من صياغة وتنفيذ اســـتراتيجيات 
الناجحـــة  الذكيـــة  المدينـــة  ومبـــادرات 
باإلضافة إلى تقديم المشـــورة بشـــأن 
االعتبارات الرئيســـية من منظور األعمال 

والتقنية. التجاريـــة 

اإلنـــجــــازات
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امتـــدادًا للمشـــروع االستكشـــافي للمـــدن الذكيـــة في عـــام 2018م فـــي مدينة 
الريـــاض، تـــم بالتعـــاون مـــع شـــركاء التحـــول الرقمـــي ومـــع الهيئـــة العامـــة لحي 
الســـفارات، العمل علـــى تطبيق بعض الحلـــول الذكية المرتبطة بالمـــدن الذكية في 

حـــي الســـفارات، وذلك علـــى النحـــو التالي:

المشاريع االستكشافية 
للمدن الذكية 

األعمدة الذكية:

ذكيـــة  أعمـــدة   )2( عـــدد  تركيـــب  تـــم 
تحتوي على مجموعة مـــن الخدمات من 
أهمهـــا )شاشـــات إعالنيـــة، حساســـات 
بيئيـــة، كاميـــرات مراقبة، مخـــارج طاقة(

الكراسي الذكية:

تم تركيـــب كراســـي ذكية تعمـــل على 
الطاقـــة الشمســـية تهـــدف الـــى رفع 
لـــزوار  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 

المنطقـــة.
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 نشر خدمة
النفاذ الموحد

لألفـــراد  الموّحـــد  النفـــاذ  خدمـــة  تتيـــح 
الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة  إمكانيـــة 
الحكوميـــة اإللكترونيـــة التـــي تقّدمها 
خـــالل  مـــن  مختلفـــة  حكوميـــة  جهـــات 
هوّيـــة رقميـــة موّحدة بـــداًل مـــن الحاجة 
مســـتقلة  رقميـــة  هويـــة  إنشـــاء  إلـــى 
لكل جهـــة حكومية، مما يدعم انتشـــار 
اســـتخدام الخدمـــات الحكوميـــة ويزيـــد 
ويعـــزز  موثوقيتهـــا  مســـتوى  مـــن 
ســـهولة اســـتخدامها. وتســـتند خدمة 
النفـــاذ الموّحدة على الهويـــة الرقمية، 
وهـــي خدمة وطنيـــة مقدمة مـــن مركز 
هويات  لتعريـــف  الوطنـــي  المعلومـــات 

مقدمـــي  أمـــام  إلكترونيـــًا  األفـــراد 
الخدمـــات الحيوية الحكوميـــة والخاصة. 
أمنيـــة  ومقاييـــس  آليـــات  وتشـــمل 
عاليـــة وبأفضـــل الممارســـات العالمية. 
ويتـــم التحقـــق مـــن الهويـــة الرقميـــة 
عبر بوابـــة توثيق واحـــدة بأفضل معايير 
وبروتوكـــوالت تقديـــم الخدمة. وقد تم 
العمل مـــع مركـــز المعلومـــات الوطني 
النفاذ  الجهـــات الحكومية بخدمـــة  لربط 
الجهـــات  عـــدد  وصـــل  حيـــث  الموحـــد، 
النفـــاذ  بخدمـــة  المرتبطـــة  الحكوميـــة 
حكوميـــة  جهـــة   )101( إلـــى  الموّحـــد 
مقارنة بــــ)42( جهة في عـــام 2018م.

جهة حكومية مرتبطة 
بخدمة النفاذ الموحد

101 

اإلنـــجــــازات
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حوكمة انتقال الشبكة 
 )GSN( الحكومية اآلمنة

واستضافة قناة التكامل 
)GSB( الحكومية

يعـــد هذا المســـار أحـــد توصيـــات اللجنة 
المقـــرة،  الرقمـــي  للتحـــول  الوطنيـــة 
مشـــروع  مخرجـــات  علـــى  والمبنيـــة 
الحكومة الرقميـــة 2020. وذلك إلعادة 
بيـــن  والمســـؤوليات  األدوار  توزيـــع 
منظومـــة  فـــي  العالقـــة  ذات  الجهـــات 
الجهـــات  ودفـــع  الرقميـــة،  الحكومـــة 
الحكومـــة  بمنظومـــة  العالقـــة  ذات 
الرقميـــة لتكون أكثـــر فاعليـــة ومرونة، 
حيث تـــم العمـــل علـــى حوكمـــة انتقال 
الحكوميـــة  التكامـــل  قنـــاة  اســـتضافة 
)GSB( ونقـــل االســـتضافة والتشـــغيل 
اآلمنـــة  الحكوميـــة  للشـــبكة  واإلدارة 
الوطنـــي.  المعلومـــات  لمركـــز   )GSN(
وذلـــك تنفيـــذًا لما نصـــت عليـــه التوصية 
الســـادس  االجتمـــاع  فـــي   )1( رقـــم 
الموافـــق  27/8/1439هــــ  بتاريـــخ 
13/5/2018م، وغيرهـــا مـــن التوصيات 
ذات العالقـــة. وقـــد تـــم اعتمـــاد وثيقة 
الحوكمـــة النتقـــال الشـــبكة الحكومية 
الحكوميـــة  التكامـــل  وقنـــاة  اآلمنـــة 
وتوقيعهـــا من قبـــل برنامـــج التعامالت 
اإللكترونيـــة الحكوميـــة )يســـر( ومركـــز 

الوطنـــي.  المعلومـــات 
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 مشروع دراسة استخدام
 تقنية الذكاء االصطناعي

 في رقمنة الصكوك
 ونسبة دقة مخرجاتها

يعتبـــر التعـــرف علـــى الخطـــوط اليدوية 
وثائـــق  أو  نصـــوص  إلـــى  وتحويلهـــا 
المفيـــدة  االســـتخدامات  أحـــد  رقميـــة 
للـــذكاء االصطناعـــي، حيث يتـــم التعرف 
علـــى الطـــرق المختلفـــة فـــي الكتابـــة 
وتحليلهـــا للتمّكـــن مـــن التعـــرف علـــى 
إلـــى  وتحويلهـــا  المكتوبـــة  الكلمـــات 
االســـتخدام  ولهـــذا  رقميـــة.  صيغـــة 
الوثائـــق  رقمنـــة  فـــي  كبيـــرة  فوائـــد 
بمختلف أنواعهـــا، مما يوّفـــر الكثير من 
الوقت والجهـــد في جمعهـــا وتخزينها 
وتنســـيقها والبحـــث فيهـــا. وقـــد تـــم 
العمـــل مـــع شـــركات التحـــّول الرقمـــي 
اســـتخدام  لدراســـة  مشـــروع  إلطـــالق 
الـــذكاء االصطناعـــي في التعـــرف على 
الخـــط اليـــدوي العربي لتســـريع عملية 
رقمنـــة الصكـــوك. ونتـــج عن تجربـــة هذه 
المشـــروع تقرير مفصل عن مـــدى نجاح 
فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــة 
التعـــرف علـــى الخـــط العربـــي اليـــدوي 
والتعـــرف علـــى أنـــواع الوثائـــق بنســـبه 
سيســـاعد  ممـــا   ،)90%( إلـــى  تصـــل 
بشـــكل كبيـــر فـــي تحويل الصكـــوك من 
صيغتهـــا الورقيـــة إلـــى صيغـــة رقمية.

اإلنـــجــــازات
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 ورش عمل
التحول الرقمي

التحـــول . 1 وحـــدة  مبـــادرات  ورشـــة 
2019م. لعـــام  الرقمـــي 

القطـــاع . 2 مـــع  المواءمـــة  ورشـــة 
تحديـــث  مشـــروع  فـــي  الخـــاص 
للتحـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

. قمـــي لر ا

المـــدن . 3 لقطـــاع  المواءمـــة  ورشـــة 
تحديـــث  مشـــروع  فـــي  الذكيـــة 
للتحـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

. قمـــي لر ا

ورشـــة المواءمـــة لقطـــاع التعليم . 4
تحديـــث  مشـــروع  فـــي  والتطويـــر 
للتحـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الرقمـــي.

التجارة . 5 لقطـــاع  المواءمـــة  ورشـــة 
االلكترونيـــة فـــي مشـــروع تحديث 
للتحـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الرقمـــي.

تهـــدف هـــذه المبـــادرة إلى نشـــر الوعي حـــول التحـــول الرقمـــي وإثـــراء المجتمع 
الرقمـــي فيما يخص التحـــول الرقمي والمواءمـــة مع الجهات الحكومية لتســـليط 
الضـــوء حول المنجـــزات الخاصة بالتحـــول الرقمي. وتمت المشـــاركة فـــي )9( ورش 

خالل عـــام 2019م:

الثـــورة . 6 ورشـــة المواءمـــة لقطـــاع 
مشـــروع  فـــي  الرابعـــة  الصناعيـــة 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تحديـــث 

الرقمـــي. للتحـــول 

ورشـــة المواءمة لقطاع الســـياحة . 7
والثقافـــة والترفيـــه في مشـــروع 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تحديـــث 

الرقمي. للتحـــول 

ورشـــة المواءمـــة لقطـــاع الصحـــة . 8
تحديـــث  مشـــروع  فـــي  والحيـــاة 
للتحـــول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الرقمـــي.

ورشـــة عمـــل االبتـــكار التشـــاركي . 9
البلدية  لمنســـوبي وزارة الشـــؤون 
وشـــركة  واألمانـــات  والقرويـــة 
أوراكل لتطويـــر منصـــة الشـــكاوى 

.9 4 0
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 أعمال تطوير منصة
 موّحدة للتوظيف

الحكومي

ضمـــن المســـاعي القائمة علـــى تحقيق 
التكامـــل الرقمي بين الجهات الحكومية، 
ذات  الحكوميـــة  المنصـــات  وتوحيـــد 
تنظيـــم  وبهـــدف  المشـــترك،  النطـــاق 
أعمـــال التوظيـــف الحكومي بمـــا يضمن 
سالســـة اإلجراءات واستقطاب الكفاءات 
وتوظيفهـــا في المكان المناســـب، يتم 
العمل مع شـــركاء التحـــول الرقمي على 
دمـــج جميع منصات التوظيـــف الحكومية 
ســـيتم  موحـــدة،  وطنيـــة  منصـــة  فـــي 
إطالقهـــا وتدشـــينها في النصـــف األول 

مـــن عـــام 2020م.

 توسيع نطاق خدمات منصة “أبشر”
 وإطالق مبادرة “فرجت” لمساعدة

الموقوفين في القضايا المالية

تـــم إطـــالق مبـــادرة “فرجت” علـــى منصة “أبشـــر” بالشـــراكة مـــع وزارة 
الداخليـــة لمســـاعدة الموقوفيـــن فـــي القضايـــا الماليـــة علـــى ســـداد 
ديونهـــم. وتهـــدف المبـــادرة إلى إشـــراك المجتمـــع في مد يـــد العون 
للموقوفيـــن في قضايـــا مالية. وبلغ عـــدد المفرج عنهـــم )871( بمبالغ 

ماليـــة بلغـــت أكثر مـــن )75( مليـــون ريال.

وتـــم إضافة )17( خدمة جديدة على منصة “أبشـــر” ليصبـــح عدد الخدمات 
المتاحـــة )180( خدمة ســـاهمت فـــي تحقيق وفر مالي علـــى الحكومة 
يقـــدر بــــ )15( مليـــار ريـــال، إضافـــة إلـــى تقليل الوقـــت المســـتغرق في 
تقديـــم الخدمات حيث بلغ متوســـط الوقت لتنفيذ أي خدمـــة )3( دقائق 

فقط. ويســـتفيد من المنصـــة )14( مليون مواطـــن ومقيم.

اإلنـــجــــازات
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تطوير المنصات الرقمية )مراس، فسح، اعتماد، 
بلدي، إيجار( بالتعاون مع شركاء التحول الرقمي

منصة »مراس«:

لتســـهيل  إلكترونيـــة  منصـــة  وهـــي 
الوصـــول إلـــى الخدمـــات للمســـتثمرين 
ورجـــال األعمـــال وتوفـــر أكثر مـــن )152( 
خدمة عـــن طريـــق منصة وطنيـــة موحدة 
للمســـتثمرين، بالتكامـــل مـــع أكثـــر من 
)26( جهـــة حكوميـــة، وأكثـــر مـــن )50( 
الخدمـــات  لتســـهيل  تجـــاري  ترخيـــص 
المنصـــة  وتمكـــن  للمســـتثمرين. 
باألعمـــال  البـــدء  مـــن  المســـتثمرين 

التجاريـــة خـــالل يـــوم واحـــد فقـــط.

منصة »اعتماد«:

وتســـهيل  لتوحيـــد  المنصـــة  تهـــدف 
والمشـــتريات  المنافســـات  إجـــراءات 
الحكوميـــة، حيث بلـــغ عدد أوامـــر الدفع 
أكثر مـــن )1( مليون أمر ألكثـــر من )200( 
ألـــف منافســـة بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت 
أكثر مـــن )900( مليار ريال. وســـجل في 
المنصة أكثـــر من )82( ألف مســـتخدم و 

)50( ألـــف مـــورد.

منصة »فسح«: 

تعيد  موّحدة؛  إلكترونية  نافذة  وتمثل 
وإجراءات  تعامالت  جميع  هندسة 
من  العديد  لتقديم  والتصدير،  االستيراد 
الخدمات الميسرة للتجارة الدولية؛ بالربط 
الشحنات  وتتبع  المعنية،  الجهات  مع 
وحجز المواعيد، والدفع اإللكتروني، عبر 
المنصة  وتتيح  موحدة.  إلكترونية  نافذة 
تم  وقد  خدمة،   )135( من  االستفادة 
ويتم  جمركي،  بيان   )6,000( إصدار 

فسح حوالي )9,880( حاوية يوميًا.

منصة »إيجار«: 

وهي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف 
في  العقاري  اإليجار  قطاع  تنظيم  إلى 
العملية  أطراف  حقوق  وحفظ  المملكة 
الوسيط  المؤجر،  )المستأجر،  اإليجارية 
تطوير  في  يسهم  مما  العقاري(، 
قطاع اإليجار العقاري وتنظيمه وتيسير 
القطاع  في  التوازن  يحقق  بما  أعماله، 
تحفيز  في  ويسهم  به،  الثقة  وتعزيز 

االستثمار فيه.

منصة »بلدي«: 

على  الحصول  تسهيل  إلى  وتهدف 
الخدمات  بدمج  البلدية  الخدمات 
عبر  والمراكز  البلديات  من  المقدمة 
جودة  وتحسين  موحدة،  وطنية  منصة 
دور  وتفعيل  البلدية  الخدمات  مستوى 
المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين 
مستوى  وتعزيز  رضاهم  مستوى 

الشفافية بين جهات القطاع البلدي.
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 إعداد تقرير عن قطاع التجزئة
في التجارة اإللكترونية

يشـــهد قطـــاع التجزئـــة فـــي التجـــارة اإللكترونية فـــي المملكـــة نموًا 
ملحوظـــًا في الســـنوات الماضية، حيـــث اتجه العديد من المســـتهلكين 
المحلييـــن إلـــى طلـــب المنتجات عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، وقابل ذلـــك تزايد 
فـــي عدد المتاجر اإللكترونيـــة المحلية واإلقليمية، حيـــث أصبحت المتاجر 
اإللكترونيـــة تنافـــس المتاجـــر التقليديـــة وتضاهيهـــا. ومع هـــذا النمو 
المتزايـــد، أصبـــح مـــن الضـــروري العمـــل علـــى جمـــع بيانـــات ومعلومات 
وافيـــة عـــن هذا القطـــاع لتحليـــل أدائـــه ودعم نمـــوه بالشـــكل الصحيح. 
لذلـــك عملت الـــوزارة ممثلة بوحدة التحـــول الرقمي مع شـــركاء التحول 
الرقمـــي علـــى إعـــداد تقريـــر متخصـــص بقطـــاع التجزئـــة فـــي التجـــارة 
اإللكترونيـــة، ويهدف التقرير إلى إنشـــاء مصدر واحـــد لألرقام الحقيقية 
للتجـــارة اإللكترونيـــة، مبني علـــى تعاريـــف واضحة وطرق بحثيـــة علمية 
ومعتمـــدة، ومشـــاركته مع القطـــاع الخـــاص والعام للمســـاعدة في 

اتخاذ قـــرارات فعالـــة لتطوير ســـوق التجـــارة اإللكترونية.
موّحـــدة  وتعاريـــف  مفاهيـــم  وضـــع  فـــي  التقريـــر  هـــذا  وسيســـاهم 
للمؤشـــرات والمصطلحـــات في قطـــاع التجزئة في التجـــارة اإللكترونية، 
مما ينّظم ويســـهل أعمـــال جمع بيانـــات القطاع ودراســـتها. كما يضع 
هذا التقرير األســـس لوضـــع الخطط والتوجهات االســـتراتيجية المعنية 

بدعم القطـــاع واســـتمرارية نمّوه.

اإلنـــجــــازات

 إصدار تقارير التحول
 الرقمي واالقتصاد

 الرقمي

تهدف هـــذه المبـــادرة إلى حصـــر إنجازات 
التحـــول الرقمـــي وإصـــدار تقارير شـــاملة 
ألبرز منجـــزات التحـــول الرقمـــي الوطني، 
كما تهـــدف إلى إصـــدار تقاريـــر االقتصاد 
أبـــرز  تتنـــاول  التـــي  والتقاريـــر  الرقمـــي 

منجـــزات الحـــج الذكي. 

وقـــد تـــم إطـــالق تقريريـــن عـــن التحول 
الرقمـــي علـــى النحـــو التالي:

التقرير النصف سنوي لمنجزات . 1
التحول الرقمي الوطني لعام 

2019م باللغتين العربية 
واإلنجليزية.

تقرير الحج الذكي إلنجازات التحول . 2
الرقمي في حج 1440هـ باللغتين 

العربية واإلنجليزية. 

كمـــا تم إطالق )41( حملـــة رقمية تهدف 
إلـــى نشـــر الوعـــي فيمـــا يخـــص التحول 
الرقمـــي مـــن خالل تســـليط الضـــوء على 
جهود الجهات الشـــريكة، ومساهمتها 
المواطـــن،  حيـــاة  جـــودة  تحســـين  فـــي 
مـــن خالل نشـــرها علـــى مواقـــع التواصل 

االجتماعـــي لوحـــدة التحـــول الرقمي.
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 دراسة بناء إطار عمل وحوكمة
الهوية الوطنية الرقمية

تهدف هذه الدراســـة إلـــى مراجعة المبادرات والتشـــريعات والمعرفات 
للهويـــة الوطنيـــة الرقميـــة القائمة حالًيـــا، والعمل على إصـــدار حوكمة 
وإطـــار عمـــل للهويـــات فـــي المملكـــة لكافـــة القطاعـــات. وذلـــك لمنع 
االزدواجية والتكرار بيـــن الهويات بالقطاعات المختلفـــة، وتقليل الوقت 
المســـتغرق بتعريف وإنشـــاء وإصـــدار الهويات الجديدة، وســـهولة ربط 
الهويـــات المختلفـــة لدى الجهـــات، مما يرفـــع الكفاءة ويســـاهم في 

االرتقـــاء بالخدمات. 

إطالق منصة 
“استشراف” لتمكين 

صناعة القرار المبني 
على األدلة والبيانات

وهي منصـــة وطنية تعزز وفـــرة البيانات 
وقـــدرات االستشـــراف وكفـــاءة اإلنفاق 
علـــى البنية التحتية الرقمية وتســـاهم 
فـــي تمكيـــن صانـــع القـــرار فـــي اتخـــاذ 
القـــرارات المبنيـــة على أدلة. وتســـهم 
تحديـــات  عـــدة  معالجـــة  فـــي  المنصـــة 
وطنيـــة مثـــل البطالـــة والفقـــر وتعزيـــز 
التنبـــؤات  فـــي  الوطنيـــة  اإلمكانـــات 
الوطنية.  األولويات  حول  واالستشـــراف 

جوهريـــة  رؤى  عـــن  المنصـــة  وكشـــفت 
للمجـــاالت ذات األولوية لقيادة المملكة 
باســـتخدام بيانـــات العديد مـــن الجهات 
مركـــز  التجـــارة،  وزارة  الماليـــة،  )وزارة 
التعليـــم،  وزارة  الوطنـــي،  المعلومـــات 
وزارة  الصحـــة،  وزارة  العـــدل،  وزارة 
وزارة  االتصـــاالت،  شـــركات  اإلســـكان، 
االجتماعية،  والتنمية  البشـــرية  الموارد 
المعلومـــات(  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة 

الجهات.  من  وغيرها 
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 رفع مستوى نضج
الخدمات الحكومية

فعالية الحكومة اإللكترونية

الـــوزارة وضع مؤشـــر لمســـتوى  تبنـــت 
ويحلـــل  االلكترونيـــة،  الخدمـــات  نضـــج 
فـــي  الرقمنـــة  مســـتوى  المؤشـــر 
يقدمهـــا  التـــي  الحكوميـــة  الخدمـــات 
القطاع العـــام للمواطنين/المقيمين/

والجهـــات  األعمـــال  وقطـــاع  الـــزوار 
المؤشـــر  ويصنـــف  األخـــرى.  الحكوميـــة 
ثـــالث فئـــات  إلـــى  الجهـــات الحكوميـــة 
حســـب أدائهـــا فـــي تقديـــم الخدمـــات 

ونيـــة: اإللكتر

 الفئة الخضراء:
ونسبتها من )%85( إلى )100%( - 

أدائها ممتاز

الفئة الصفراء:
أدائهـــا   -  )84%( إلـــى   )60%( مـــن 

ســـط متو

الفئة الحمراء: 
من صفر إلى )%59( - أدائها ضعيف

اإلنـــجــــازات
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خدمة تقليدية:	 
بشكل  تقدم  التي  الخدمة  هي 
تفاصيل  أي  لها  يوجد  وال  ورقي، 
اإللكترونية  القنوات  خالل  من 
المستفيد  حضور  وتتطلب  للجهة. 
متطلباتها  لمعرفة  الجهة  لمقر 
والحصول على النماذج الخاصة بها.

خدمة معلوماتية:	 
عن  معلومات  تقديم  في  تتمثل 
الخدمة الحكومية من خالل القنوات 
اإللكترونية  كالبوابة  اإللكترونية؛ 
وصف  على  تحتوي  بحيث  للجهة، 
للخدمة، ومتطلبات الحصول عليها، 
طلب  نموذج  طباعة  إلى  باإلضافة 
من  تفاعل  دون  وجد(  )إن  الخدمة 

جانب المستفيد أو الجهة.

خدمة تفاعلية:	 
من  واحد  باتجاه  التفاعل  يكون 
الحكومية،  الجهة  إلى  المستفيد 
بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة 
طريق  عن  اإللكتروني  النموذج 
ثم  ومن  اإللكترونية،  القنوات 
إرساله بشكل الكرتوني، مع إتاحة 
خاصية االستعالم ومتابعة الطلب، 
المستفيد  مراجعة  يتطلب  ولكن 

للجهة إلتمام الخدمة.

وينقسم مستوى نضج الخدمات إلى )5( مستويات:

مستوى نضج الخدمات 
الحكومية الرئيسية رقميًا

81%

خدمة إجرائية:	 
من  باتجاهين  التفاعل  يكون 
الحكومية  الجهة  إلى  المستفيد 
الجهة  تتيح  بحيث  والعكس، 
النموذج  تعبئة  للمستفيد 
القنوات  طريق  عن  اإللكتروني 
مع  إرساله،  ثم  ومن  اإللكترونية، 
ومتابعة  االستعالم  خاصية  إتاحة 
بتنفيذ  الجهة  وتقوم  الطلب، 
داخل  إجراءاتها  بكامل  الخدمة 
الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة 
المستفيد  لمراجعة  الحاجة  دون 

لمقر الجهة.

خدمة تكاملية:	 
من  باتجاهين  التفاعل  يكون 
الحكومية  الجهة  إلى  المستفيد 
الجهة  تتيح  بحيث  والعكس، 
النموذج  تعبئة  للمستفيد 
القنوات  طريق  عن  اإللكتروني 
مع  إرساله،  ثم  ومن  اإللكترونية، 
ومتابعة  االستعالم  خاصية  إتاحة 
بتنفيذ  الجهة  وتقوم  الطلب، 
داخل  إجراءاتها  بكامل  الخدمة 
الجهة وخارجها، عن طريق التكامل 
حتى  األخرى  الخارجية  الجهات  مع 
الحاجة  دون  الخدمة  تقديم  انتهاء 

لمراجعة المستفيد لمقر الجهة.

ونتيجـــة للعمل المســـتمر مـــع الجهات 
لتدقيـــق خدماتهـــا وضمـــان توافقهـــا 
الخدمـــات  نضـــج  مؤشـــر  معاييـــر  مـــع 
الحكومية وصل مســـتوى النضج العام 
للجهـــات في خدماتهـــا الرئيســـية إلى 
وذلـــك  2019م.  عـــام  فـــي   )81%(
بنســـبة نمو )%12.5( عن عام 2018م، 
حيث كان مســـتوى النضـــج للخدمات هو 

.)72% (
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تحقيق وفورات  مشاريع 
تقنية المعلومات 

الحكومية بلغت )800( 
مليون ريال سعودي

حرصـــت الـــوزارة علـــى تحســـين كفـــاءة 
مشـــاريع  علـــى  الحكومـــي  اإلنفـــاق 
حيـــث  الحكوميـــة،  المعلومـــات  تقنيـــة 
برنامـــج  فـــي  ممثلـــة  الـــوزارة  عملـــت 
“يســـر” علـــى مراجعـــة مشـــاريع تقنية 
المعلومـــات الحكوميـــة المحالـــة لهـــا، 
وتقديـــم الخدمـــات االرشـــادية التقنية. 

والعمل على دعـــم االتفاقيات اإلطارية 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  والشـــراكة 
اإللكترونية  الخدمـــات  مشـــاريع  تنفيـــذ 
البنيـــة  معاييـــر  وتطبيـــق  الحكوميـــة، 
المؤسســـية الحكوميـــة. ونتيجـــة لذلك 
وصل إجمالي الوفـــورات المتحققة في 
مشـــاريع تقنية المعلومـــات الحكومية 

إلـــى )800( مليـــون ريال ســـعودي.

إجمالي الوفورات المتحققة 
في مشاريع تقنية 

المعلومات الحكومية

عدد الخدمات المرتبطة 
بالمنصة

عدد زوار المنصة 

8003,300890 مليون ريال
سعودي

ألف زائرخدمة

إطالق المنصة الوطنية الموّحدة 
)My.Gov.sa( بهويتها الجديدة 

تشّكل المنصة الوطنية الموّحدة مبادرة طموحة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة 
خالل  من  موحدة  تجربة  عبر  عالية،  وكفاءة  بجودة  الحكومية  الخدمات  كافة  تقدم 
من  المجتمع  فئات  لجميع  الحكومية  الخدمات  المنصة  تقّدم  حيث  متعددة.  قنوات 
خدمات  بتقديم  المنّصة  وتتميز  للمملكة.  وزوار  أعمال  ورجال  ومقيمين  مواطنين 
الخدمات  عن  موثوقة  معلومات  تقّدم  كما  المستخدم،  احتياجات  حسب  مخصصة 
الحكومية  الخدمات  جميع  إلى  الوصول  المنصة  وتتيح  المختلفة،  الحكومية 

اإللكترونية بسرعة وسهولة تامة في أي مكان وفي أي وقت.

وحرصًا من الوزارة ممثلة ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر( على تعزيز 
العمل  تم  الحكومية،  الخدمات  إلى  الوصول  تسهيل  في  دورها  وتفعيل  المنّصة 
المواقع  مجال  في  التجارب  أفضل  مع  تتوافق  للمنصة  جديدة  هوّية  تصميم  على 
وسلسة  مميزة  استخدام  تجربة  لتقديم  وذلك  الخدمات،  وتقديم  اإللكترونية 
تسّهل على المستخدمين بكافة فئاتهم الوصول إلى الخدمات المقّدمة بسرعة. 
كما تحتوي المنصة بهويتها الجديدة على ميزة الدعم الفني من خالل المحادثة 
يستوفي  بما  المنصة  من  لالستفادة  المستخدمين  لمساعدة  وذلك  المباشرة، 

متطلباتهم واحتياجاتهم.

واسعين  وانتشارًا  تغطيًة  حققت  قد  الموّحدة  الوطنية  المنّصة  بأن  بالذكر  ويجدر 
على مستوى الخدمات المقّدمة، حيث وصل عدد الخدمات المرتبطة بالمنصة إلى 
)3,300( خدمة، ووصل عدد زوار المنصة إلى )890( ألف زائر، بينما بلغ عدد األنظمة 

واللوائح المنشورة عبر المنصة إلى )385( نظام والئحة.

اإلنـــجــــازات
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 مركز تطوير
 الحكومة الذكية

مسار القطاع التقني.. 1

مسار االبتكار وتصميم . 2
الخدمات الحكومية.

دورة تدريبية للقادة التقنيين . 1
في جامعة إمبريال في لندن.

دورة تدريبية للقادة . 2
التنفيذيين في جامعة 

أكسفورد.

األداء  مـــن  المأمولـــة  والتطلعـــات  الطمـــوح  مســـتوى  ارتفـــاع  مـــع 
الحكوميـــة علـــى جميـــع المســـتويات، وخصوصًا فـــي مجـــال الحكومة 
الـــوزارة  عملـــت  الحكوميـــة،  لألعمـــال  الرقمـــي  والتحـــول  اإللكترونيـــة 
ممثلـــة ببرنامـــج التعامـــالت اإللكترونيـــة الحكوميـــة )يّســـر( على دعم 
وتعزيز أعمـــال أكاديمية الحكومـــة الرقمية، والتي تهـــدف إلى تطوير 
رأس المـــال البشـــري الحكومي في قطـــاع االتصاالت وقيـــادة األعمال 
في الجهات الحكوميـــة، بالتركيز على تطوير مهـــارات المدراء التقنيين 

والتنفيذييـــن فـــي عدد مـــن المســـارات هي:

وقـــد رّكـــزت األكاديميـــة في هذا العـــام على إطـــالق عدد مـــن الدورات 
التدريبيـــة التي تســـتهدف القياديين في الجهـــات الحكومية، حيث تم 

إطـــالق عدد من الـــدورات التدريبيـــة المخصصة على النحـــو التالي:

مسار إدارة األعمال.. 3

مسار االستشارات الرقمية.. 4

)40( دورة تدريبية معتمدة . 3
في إدارة التغيير. 

ورشتي عمل للمدراء . 4
الحكوميين.
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ربط الجهات
بالمنصات الحكومية

المستمر،  الوزارة  عمل  خالل  من 
اإللكترونية  التعامالت  ببرنامج  ممثلة 
الترابط  تعزيز  إلى  )يّسر(  الحكومية 
الجهات  وربط  الحكومية،  الجهات  بين 
الحكومية بالمنصات التي يشرف على 

تشغيلها البرنامج.

بما يحقق للجهات الحكومية المرتبطة 
والتعامالت  للبيانات  أكبر  ترابط 
يؤدي  مما  بينها،  فيما  والخدمات 
المقّدمة  الخدمات  جودة  تحّسن  إلى 
ودّقتها. وفيما يلي سرد لما تم على 
عام  في  الحكومية  المنصات  صعيد 

2019م.

اإلنـــجــــازات
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مرصد الخدمات الحكومية:

يتـــم من خـــالل نظـــام »مرصـــد الخدمات 
التـــي  الخدمـــات  حصـــر  الحكوميـــة« 
بهـــدف  المختلفـــة  الجهـــات  تقّدمهـــا 
تطويرها مـــن خالل إعداد خطـــط لتحويل 
تلـــك الخدمات مـــن األســـلوب التقليدي 
تقديمهـــا  ليتـــم  تقديمهـــا  فـــي 
الخدمـــات  عـــدد  وصـــل  وقـــد  إلكترونيـــًا. 
فـــي  حصرهـــا  تـــم  التـــي  الحكوميـــة 
 )5,059( إلـــى  2019م  لعـــام  المرصـــد 
خدمـــة حكوميـــة، منهـــا )3,435( خدمة 
رئيســـية و)1,624( خدمـــة فرعية. ووصل 
عـــدد الجهـــات التي تـــم رصـــد خدماتها 

حكوميـــة جهـــة   )167( إلـــى 

الشبكة الحكومية اآلمنة:

تقـــوم الشـــبكة الحكومية اآلمنـــة بربط 
الجهـــات الحكومية بمركز بيانـــات برنامج 
الحكوميـــة  اإللكترونيـــة  التعامـــالت 
ـــر«، والـــذي تـــم تأسيســـه علـــى  »يسِّ
واألمنيـــة،  الفنيـــة  المواصفـــات  أعلـــى 
وتمكن هذه الشـــبكة مركـــز التعامالت 
يكـــون  أن  مـــن  الحكوميـــة  اإللكترونيـــة 
الحكوميـــة  الجهـــات  بيـــن  وصـــل  حلقـــة 
بحيـــث يتـــم توحيـــد آليـــة االرتبـــاط بيـــن 
ويعمـــل  تكلفتهـــا.  وُتختصـــر  الجهـــات 
البرنامـــج علـــى توســـعة هذه الشـــبكة 
نظرًا للتوســـع الكبير في اســـتخدامها، 
حيـــث تم انجـــاز مـــا نســـبته )%40( من 
الحكومية  الشـــبكة  توســـعة  مشـــروع 
اآلمنة، وربـــط )40( جهـــة حكومية خالل 
عـــدد  إجمالـــي  ليصـــل  2019م،  عـــام 
الجهـــات الحكومية المرتبطة بالشـــبكة 
جهـــة   )227( إلـــى  اآلمنـــة  الحكوميـــة 

حكوميـــة.

نظام
المراسالت:

الموحـــد  المراســـالت  نظـــام  يهـــدف 
للمراســـالت الحكوميـــة إلـــى تســـهيل 
الجهـــات  بيـــن  المراســـالت  وأتمتـــة 
الحكومية، مع تحقيق أعلى مســـتويات 
األمـــان والموثوقيـــة، مـــن خـــالل إعـــداد 
وتبادلهـــا  والوثائـــق  المراســـالت 
وتتبعهـــا واســـترجاعها إلكترونيـــًا. وقد 
بلـــغ إجمالـــي عـــدد الجهـــات الحكومية 
المرتبطـــة بنظام المراســـالت مع نهاية 

جهـــة.   )34( 2019م  عـــام 

تم حصرها في مرصد الخدمات 

الحكومية منها 3,435  خدمة 

رئيسية و 1,624  خدمة فرعية

تم رصذ خدماتها في مرصد 
الخدمات الحكومية

مرتبطة بالشبكة 
الحكومية اآلمنة 

5,059

167 227

 خدمة
حكومية

جهة
 جهة

حكومية
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 قناة التكامل الحكومية 
)تكامل(:

 )GSB( تشـــّكل قناة التكامل الحكومية
أحد أبـــرز المنصـــات التي تدعـــم الجهات 
الحكوميـــة لتقديـــم خدمـــات متكاملـــة 
فيما بينها، وتســـهم فـــي تمكين تلك 
الجهـــات مـــن تقديـــم خدماتها بشـــكل 
ســـهل وميّســـر، حيث تتطلـــب الخدمات 
الحكوميـــة مســـتوى عـــال مـــن تبـــادل 

الحكومية.  والمعلومـــات  البيانـــات 

حيـــث تقـــّدم قنـــاة التكامـــل الحكومية 
منّصـــة مركزية تتيح للجهـــات الحكومية 
التكامـــل والترابـــط فيما يخـــص البيانات 
المعلومـــات والبيانات المطلوبة لتقديم 

إلكترونيًا. الخدمـــات 

وضمـــن جهـــود البرنامـــج لربط أكبـــر عدد 
من الجهات بقنـــاة التكامـــل الحكومية، 

مزودة للبيانات بقناة التكامل 
الحكومية

مستفيدة من قناة التكامل 
الحكومية لتبادل البيانات

عدد عمليات تبادل البيانات 
التي تم تنفيذها من خالل 

قناة التكامل الحكومية 
خالل عام 2019م 

75

132

1.07 

جهة

جهة

مليار

وصـــل عـــدد الجهـــات المـــزودة للبيانـــات 
 )75( إلـــى  الحكوميـــة  التكامـــل  بقنـــاة 
جهة حكومية، كما تـــم أتمتة الخدمات 
إلكترونيـــًا لــــ)28( جهة، بينمـــا وصل عدد 
الجهـــات المســـتفيدة إلـــى )132( جهة.

 وجرى مـــن خالل قناة التكامل الحكومية 
تنفيـــذ )1,071,606,248( مليون عملية 
تبادل بيانـــات خالل عـــام 2019م. وبذلك 
يصـــل إجمالي عـــدد العمليات منـــذ بداية 
الخدمة إلـــى )2,370,583,705( عملية. 

وقـــد تـــم وضـــع خطـــة طموحـــة إلتاحـــة 
البيانات الحكوميـــة اإللكترونية عبر قناة 
التكامـــل الحكوميـــة، وقـــد تـــم تحقيق 
نســـبة )%71( مـــن هـــذه الخطـــة خـــالل 

2019م. عـــام 

اإلنـــجــــازات
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مرتبطة بمركز )آمر(

تم تنفيذها من خالل مركز 
االتصال الوطني )آمر( ليصبح 

اإلجمالي 6.7 مليون عملية

مقّدمة من خالل مركز 
االتصال الوطني )آمر(

37

3.4

336

 جهة
حكومية

مليون عملية

خدمة

مركز االتصال
الوطني )آمر(:

هـــو  )آمـــر(  الوطنـــي  االتصـــال  مركـــز 
مركـــز اتصـــال موّحـــد يقـــدم خدمـــة الرد 
علـــى استفســـارات المســـتفيدين مـــن 
الحكوميـــة،  اإللكترونيـــة  التعامـــالت 
وتقديـــم الدعـــم الفنـــي لمســـتخدمي 
الخدمات الحكومية، وتوفير المعلومات 
الالزمـــة لهـــم. ويقـــّدم المركـــز خدمات 
منهـــا  متعـــددة  قنـــوات  طريـــق  عـــن 
والموقع  اإللكتروني،  والبريـــد  الهاتف، 
المباشـــرة،  والمحادثـــة  اإللكترونـــي، 
والرســـائل النصيـــة، وشـــبكات التواصـــل 
االجتماعـــي، والفاكـــس، وغيرهـــا مـــن 

التواصـــل.  وســـائل 

واســـتمر مركـــز االتصـــال الوطنـــي )آمر( 
فـــي تقديـــم خدمـــات االتصـــال والدعم 
الموّحد للجهـــات الحكوميـــة، حيث وصل 
عـــدد الجهات الحكومية إلـــى )37( جهة. 
ووصـــل عدد الخدمـــات المقّدمة من خالل 
المركـــز إلى )477( خدمـــة. بينما بلغ عدد 
العمليـــات التي تـــم تنفيذهـــا من خالل 
مركـــز االتصـــال الوطني )آمر( خـــالل عام 

عملية  )3,357,713( إلـــى  2019م 
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 تقديم خدمات االستشارات التقنية لـ)17( جهة
 حكومية وتسهيل عمليات ربطها بقناة التكامل

الحكومية

كجـــزء من جهـــود الوزارة ممثلـــة ببرنامج 
إلـــى  الجهـــات  تحـــّول  لدعـــم  “يّســـر” 
الحكوميـــة،  اإللكترونيـــة  التعامـــالت 
فـــإن أحـــد الخدمـــات المقّدمـــة للجهات 
االستشـــارات  خدمـــات  هي  الحكوميـــة 
التقنية، حيث يمكـــن للجهات الحكومية 
االســـتفادة من خبرات برنامج “يّسر” في 

مجـــال التحـــّول للتعامـــالت الحكوميـــة، 
والتقنيـــة  التنظيميـــة  والمتطلبـــات 
عـــام  خـــالل  تـــم  وقـــد  ذلـــك.  لتحقيـــق 
2019م تقديـــم خدمـــات االستشـــارات 
التقنيـــة لــــ)17( جهة حكوميـــة، كما تم 
العمـــل معها لتســـهيل عمليات ربطها 

بقنـــاة التكامـــل الحكوميـــة.

تم تقديم خدمات 
االستشارات التقنية لها

 جهة17
حكومية

اإلنـــجــــازاتاإلنـــجــــازات
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 االنتهاء من تفعيل خدمة الختم الرقمي
 للجهات الحكومية وتطوير خدمة التوقيع

 الرقمي ألوامر الدفع بوزارة المالية وبالشؤون
الصحية بالحرس الوطني

ضمـن أعمـال الـوزارة ممثلـة ببرنامـج التعامـالت اإللكترونيـة الحكوميـة “يّسـر” 
الجهـات  فـي  الرقمـي  التحـول  لتمكيـن  الرقمـي  للتصديـق  الوطنـي  والمركـز 
للجهـات  الرقمـي  الختـم  خدمـة  ونشـر  تفعيـل  علـى  العمـل  يتـم  الحكوميـة، 
التعامـالت  فـي  التقليـدي  الختـم  عـن  االسـتغناء  بهـدف  وذلـك  الحكوميـة، 
الورقيـة واسـتبداله بختـم إلكترونـي مرتبـط بهويـة المنشـأة وبصـورة قانونيـة 
ومسـتوى عـاٍل مـن األمان. باإلضافـة إلى تفعيـل التوقيع الرقمي إلنجـاز أوامر 
الدفـع بشـكل إلكترونـي بالكامل، مما يسـاهم في االسـتغناء عن المعامالت 
كمـا  سـاعات.   )3( إلـى  أيـام   )3( مـن  المعامـالت  إنجـاز  مـدة  وتقليـل  الورقيـة 
أصبحـت الخدمـة أكثـر مرونـة وأسـهل اسـتخدامًا، وذلـك مـن خـالل ربطهـا ضمـن 

 .)GSN( اآلمنـة  الحكوميـة  الشـبكة 

وقـد تـم تفعيـل الخدمـة لمـا يقـارب مـن )44( ألـف موظـف، و)15( ألف مـوّرد، و 
)85( حسـاب بنكـي، عبـر )11( موقـع بيـن مـدن طبيـة ومراكـز وجامعـات فـي أكثر 

مـن مدينة.

تقليل مدة إنجاز المعامالت 

من 3 أيام إلى  3 ساعات 

 إنشاء وتطوير منصة
 بوابة متخصصة

 بالقيادات الحكومية
)cio.gov.sa(

الجهـــات  كافـــة  تمكيـــن  إلـــى  ســـعيًا 
الحكوميـــة فـــي المملكة مـــن الحصول 
على مختلـــف الخدمـــات التـــي يقدمها 
الجهـــات  تلـــك  ودعـــم  )يّســـر(،  برنامـــج 
للمضـــي في مســـيرة التحـــول الرقمي. 
أطلقـــت الـــوزارة ممثلـــة ببرنامج “يّســـر” 
تقنيـــة  لمـــدراء  اإللكترونيـــة  البوابـــة 
منصـــة  تعتبـــر  والتـــي  المعلومـــات، 
تفاعليـــة تقـــدم معلومـــات محدثة عن 
الخدمـــات التي تســـتفيد منهـــا الجهة، 
بحيـــث تتيـــح لمـــدراء تقنيـــة المعلومات 
علـــى  االطـــالع  بأعمالهـــم  والقائميـــن 
توفيـــر  عـــن  فضـــاًل  البرنامـــج،  خدمـــات 
واجهـــة مســـتخدم تمكـــن الجهـــة من 

مراجعـــة االســـتخدام الخـــاص بهـــا.
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 أعمال تحسين ترتيب المملكة في مؤشر األمم
المتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية

يعتبر مؤشـــر األمم المتحـــدة لتطّور الحكومـــة اإللكترونية من أبـــرز األدوات لقياس 
التقّدم فـــي مجال الحكومـــة اإللكترونية من خـــالل المقارنة الدوليـــة، حيث يقيس 
المؤشـــر الذي يصدر كل عامين كاًل من مؤشـــرات الخدمات اإللكترونية، ومؤشـــرات 
البنية التحتية لالتصاالت، ومؤشـــرات رأس المال البشـــري، ويقيس المؤشـــر تطور 
الحكومـــة اإللكترونيـــة )193( دولـــة مـــن خالل فريـــق عمل يضـــم )206( عضـــوًا من 

دولة.  )89(
وحرصـــًا مـــن الـــوزارة علـــى التقـــّدم فـــي تحقيـــق أعلـــى المراكـــز في المؤشـــرات 
الدوليـــة، ونظـــرًا ألهميـــة مؤشـــر األمـــم المتحـــدة لتطـــور الحكومـــة اإللكترونية، 
عملـــت الوزارة علـــى تحديد الجهات ذات العالقة بالمؤشـــرات الفرعيـــة، وتم تكوين 
لجنة توجيهية برئاســـة معالـــي نائب وزير االتصـــاالت وتقنية المعلومات حســـب ما 

هو موّضح بالشـــكل رقـــم )5(:

الشكل )5(: اللجنة التوجيهية لمؤشر األمم المتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية

اللجنة التنفيذية للتحول الرقمي

اللجنة التوجيهية (معالي نائب وزير االتصاالت وتقنية المعلومات)

تقرير شهري تجتمع كل أسبوعين

رئيس اللجنة
التنفيذية

رئيس فريق 
التعليم

رئيس فريق 
الصحة

رئيس فريق 
التمويل

رئيس فريق 
العمالة

رئيس فريق 
البيئة

رئيس فريق 
البوابة الوطنية

رئيس فريق مؤشر 
البنية التحتية

رئيس فريق مؤشر 
رأس المال

رئيس فريق الرفاه 
االجتماعي

اإلنـــجــــازات
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وزارة االقتصاد والتخطيط.	 

وزارة الشئون البلدية والقروية.	 

الهيئة العامة لإلحصاء.	 

مركز المعلومات الوطني.	 

هيئة تطوير مدينة الرياض.	 

هيئة األمن السيبراني.	 

أمانة مدينة الرياض.	 

كما تمـــت إضافة جهات أخـــرى لعضوية 
فـــي  تواجدهـــا  ألهميـــة  نظـــرًا  اللجنـــة 

اللجنـــة، حيـــث ضمـــت الجهـــات التالية:

كمـــا تـــم االتفـــاق علـــى تكويـــن لجنـــة 
مديـــر  ســـعادة  برئاســـة  تنفيذيـــة 
اإللكترونيـــة  التعامـــالت  برنامـــج  عـــام 
التنفيذية  الفـــرق  وبعضوية  الحكوميـــة 
مـــن الجهـــات ذات العالقة. وتـــم العمل 
على تحليل ودراســـة جميع المؤشـــرات 
بـــكل  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  الفرعيـــة 
لتطبيـــق  عمـــل  خطـــة  وأعـــّدت  مؤشـــر، 
األعمـــال التـــي ســـتؤثر بشـــكل إيجابي 

علـــى نتائـــج المؤشـــر. 

كمـــا تم وضـــع إطـــار زمني لالســـتعداد 
بخصـــوص  المتحـــدة  األمـــم  لتقييـــم 
المؤشـــر تضمنت إجراء تقييـــم للبوابات 
الحكوميـــة المســـتهدفة والعمل على 
رفـــع جاهزيتها وفقـــًا لمعاييـــر تقييم 
األمـــم المتحـــدة، حيـــث تم تقييـــم تلك 
بنـــاء علـــى معاييـــر ومنهجية  البوابـــات 
األمـــم المتحـــدة. لذلـــك مـــن المتوقـــع 
تحقيـــق تقـــّدم ملحـــوظ فـــي النســـخة 

المؤشـــر. من  القادمـــة 
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 التصديق
الرقمي

إطالق وتدشين الختم الرقمي لدى 
جامعة الملك سعود للبيئة الفعلية 

دشـــنت الـــوزارة ممثلة في المركـــز الوطني للتصديـــق الرقمي، 
ختـــم جامعـــة الملـــك ســـعود الرقمـــي، وتعـــد بذلـــك أول جهة 
وجامعـــة تحصل على الختـــم الرقمي في المملكـــة، األمر الذي 
ســـيمكن الجامعـــة مـــن التثبت مـــن صحـــة الوثائـــق اإللكترونية 

الرســـمية الصادرة لمنســـوبيها.

وتأتـــي هذه الخطوة ضمن ســـعي الـــوزارة والمركـــز إلى ضمان 
نجـــاح تطبيق التصديـــق الرقمـــي، الذي يعتبـــر أحد أبـــرز مبادرات 
منظومة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات االســـتراتيجية، وذلك 
من خـــالل التعاون والتنســـيق مع الجهـــات الحكوميـــة لتفعيل 
ونشـــر خدمـــات التصديـــق الرقمـــي، ودعـــم مقدمـــي خدمـــات 
التصديق المعتمديـــن لتقديم خدمات موثوقـــة. وتأتي أهمية 
هـــذه المبادرة نظـــرًا ألنهـــا تدعم التحـــول الرقمي، وتســـاهم 
في االســـتغناء عن المعامـــالت الورقية بطريقـــة مبتكرة، وذات 
موثوقية عاليـــة.  وقد أدى تفعيل الختـــم الرقمي لدى جامعة 
الملك ســـعود علـــى البيئة الفعلية إلى االســـتغناء عـــن أكثر من 

)180( ألـــف تعريف ورقـــي يوميًا.

وضمـــن جهـــود البرنامـــج لربـــط أكبـــر عـــدد مـــن الجهـــات بقنـــاة 
الحكوميـــة،  التكامـــل 

تعريف ورقي تم االستغناء 
عنه بعد تفعيل الختم 

الرقمي

ألف 180

اإلنـــجــــازات
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تطبيق الختم الرقمي للبيئة التجريبية لـ)6( 
جهات حكومية

تقوم منصـــة خدمة الختم الرقمي للمنشـــآت الحكوميـــة بتوفير خاصية 
الختـــم الرقمـــي الموثق للمســـتخدم وهو المنشـــأة الحكوميـــة، حيث 
أنـــه يمكـــن ألي جهـــة حكوميـــة ختـــم المســـتندات رقميـــًا فيما يشـــبه 
عمليـــة التوقيـــع الرقمـــي، ويتم الختـــم الرقمـــي باســـتخدام المفتاح 
الخـــاص المخـــزن فـــي أجهـــزة تشـــفير عاليـــة األمـــان لـــدى مركـــز بيانات 
المركز الوطني بعد أن يتم التحقق من المســـتخدم باســـتخدام وســـائل 
التحقـــق عالية األمان مثـــل المصادقـــة الثنائية، ويضمن الختـــم الرقمي 
للمســـتندات ســـالمة البيانـــات وحجيـــة الختـــم وعـــدم التعديـــل علـــى 
المســـتند بعد ختمه. وفي هذا الســـياق، تـــم تطبيق ودعـــم )6( جهات 
لتفعيـــل خدمـــة الختم الرقمـــي لديهم علـــى البيئـــة التجريبيـــة للمركز، 

: هم و

حصول المركز الوطني 
للتصديق الرقمي على 

األيزو )ISO 22301( في 
إدارة استمرارية األعمال:

حصل المركز الوطنـــي للتصديق الرقمي 
 )ISO 22301( األيـــزو  شـــهادة  علـــى 
نظـــام  إلدارة  الدولـــي  للمعيـــار  وفقـــًا 
اســـتمرارية األعمال  )BCMS(  الذي تم 
تطويـــره لتوفيـــر الحماية للمنشـــآت من 
المتطلبات  وتوفيـــر  المحتملة  الكـــوارث 
العمـــل  اســـتمرارية  لضمـــان  الالزمـــة 

والفاعليـــة فـــي أوقـــات األزمات.

المركـــز  حـــرص  اإلنجـــاز  هـــذا  ويعكـــس 
الرقمـــي على تبني  الوطنـــي للتصديق 
منهـــج وقائـــي لتقليـــل احتمـــال توقف 
أســـاليب  وتحســـين  التقنيـــة  الخدمـــات 
االســـتجابة  وســـرعة  االزمـــات  إدارة 
أو  الطـــوارئ  حـــاالت  مـــع  للتعامـــل 

الكـــوارث.

  )ISO 22301( يذكـــر أن شـــهادة األيـــزو
تعد إثبـــات لمـــدى الجاهزيـــة لمواجهة 
الحـــوادث  عـــن  الناتجـــة  التحديـــات 
تؤكـــد  كمـــا  والماديـــة،  اإللكترونيـــة 
الوطنـــي  المركـــز  قـــدرة  الشـــهادة 
الرقمي علـــى تحديد وفهم  للتصديـــق 
التهديـــدات والمخاطـــر وكيفية تأثيرها 
الضوابـــط  ووضـــع  العمـــل  ســـير  علـــى 
المناســـبة إلدارتها والتصـــدي لها قبل 
حدوثهـــا أو الحـــد مـــن آثارهـــا الســـلبية 

عنـــد حدوثهـــا.

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
الخيرية )مسك(

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

 أمانة جدة

وزارة التجارة واالستثمار.
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الحصول على شهادات واعترافات عالمية 
في مجال التصديق الرقمي 

اعتمـــاد شـــركة أدوبـــي )Adobe( المركز الوطنـــي للتصديق الرقمي 
ضمـــن قائمتها للجهـــات الموثوق بها فـــي إصدار الهويـــات الرقمية 

المعتمدة: 

اعتمـــدت شـــركة أدوبـــي المركـــز الوطنـــي للتصديق الرقمـــي ضمن 
قائمتها للجهـــات الموثوق بها في إصدار الهويـــات المعتمدة على 
الشـــهادات الرقميـــة، وبذلك تكـــون المملكة أول دولـــة عربية تحصل 
علـــى هذا االعتماد. وســـوف يمّكن هـــذا االعتماد ماليين األشـــخاص 
حـــول العالـــم مـــن التحقق من صحـــة التوقيـــع اإللكترونـــي المعتمد 

من المركـــز بكل ســـهولة عبر برمجيـــات أدوبي لقـــراءة الملفات. 

المحافظـــة علـــى حصـــول المركـــز علـــى شـــهادة معيـــار التصديـــق 
التوالـــي: علـــى  الســـابع  للعـــام  »ويبترســـت«  العالمـــي  الرقمـــي 

يعتبـــر المركـــز الوطنـــي للتصديـــق الرقمـــي الجهـــة األولـــى علـــى 
مســـتوى الوطـــن العربـــي التي حصلت علـــى هذه الشـــهادة والتي 
تعتبـــر متطلبـــًا لالعتـــراف الدولـــي من قبـــل مصنعي ومـــزودي حلول 

البرامـــج وأنظمـــة التشـــغيل فـــي العالم.

محافظـــة علـــى اعتـــراف شـــركة مايكروســـوفت العالميـــة للعـــام 
الســـادس علـــى التوالـــي

تـــم إدراج المركـــز الوطنـــي للتصديـــق الرقمـــي ضمـــن قائمـــة مراكز 
التصديـــق المعتمـــدة لدى شـــركة مايكروســـوفت العالميـــة، وذلك 

للعـــام الســـادس علـــى التوالي.

اإلنـــجــــازات
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تدشين خدمات التصديق الرقمي التجارية 
لشركة )ُبعد( لالتصاالت السلكية والالسلكية 

)إمضاء( كأول مقدم لخدمات التصديق الرقمي 
التجارية في المملكة

اعتمـــدت الـــوزارة ممثلـــة بالمركـــز الوطنـــي للتصديـــق الرقمي تدشـــين 
خدمـــات شـــركة )بعـــد( لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية كأول مقدم 
لخدمـــات التصديـــق الرقمـــي وخدمـــات الثقـــة الرقميـــة التجاريـــة فـــي 
المملكـــة تحـــت العالمـــة التجاريـــة )إمضـــاء(، وذلك بعـــد اجتياز الشـــركة 
لمعاييـــر ومواصفـــات تقديـــم الخدمـــة حســـب الرخصـــة الممنوحـــة لها.

 
وتســـاهم هذه الخطوة في فتـــح المجال للقطاع الخـــاص لتقديم حزمة 
مـــن الخدمات التـــي تدعم الثقة فـــي التعامالت اإللكترونيـــة الحكومية 
والتجاريـــة، حيث تمكن هـــذه الخدمات العديد من المســـتفيدين من اجراء 
عمليـــات التوقيـــع الرقمـــي والختـــم الزمني وغيرهـــا من خدمـــات الثقة 
الرقميـــة، مما يدعم توثيق العقـــود وإجراء التعامـــالت بموثوقية عالية 

من خـــالل المنصات اإللكترونيـــة المختلفة.
 

ويمّثل هذا االعتماد شـــراكة اســـتراتيجية مع القطـــاع الخاص بالمملكة 
لتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 2030، حيـــث سيســـاهم القطـــاع الخاص 
في توفيـــر الممكنـــات الالزمـــة لدعم التحـــول الرقمي ورفع مســـتوى 
الثقة فـــي التعامـــالت اإللكترونيـــة وذلك للوصـــول إلـــى مجتمع رقمي 

تعامالتـــه آمنة.

إطالق اإلصدار الجديد من 
برنامج التوقيع الرقمي 

والتحقق منه 

 
موثوقيـــة  الرقمـــي  التوقيـــع  يعطـــي 
لصحـــة الرســـالة أو الوثيقـــة مـــن خـــالل 
بمفتـــاح  الوثيقـــة  أو  الرســـالة  تشـــفير 
خـــاص بالمرســـل مـــع إمكانيـــة االطـــالع 
على محتوياتهـــا من خالل مفتـــاح عام. 
وتحقـــق عمليـــة التشـــفير عبـــر التوقيع 
الرقمـــي ضمانـــًا للســـرية والمصداقيـــة 
للرســـائل والوثائـــق التي يتـــم تداولها 
من خـــالل برنامج التوقيـــع الرقمي التي 
يقوم عليـــه المركـــز الوطنـــي للتصديق 

. قمي لر ا

ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير 
برنامـــج التوقيع الرقمـــي لتحقيق أعلى 
مســـتويات الســـرية والموثوقيـــة لمـــا 
يتم تداولـــه من خالل التوقيـــع الرقمي. 
وضمـــن تلـــك األعمـــال فقـــد تـــم إطالق 
التوقيـــع  برنامـــج  مـــن  الجديـــد  اإلصـــدار 
الرقمـــي والتحقـــق منه كأحـــد المنتجات 
ذات قيمـــة المضافة التـــي يقوم المركز 
بتطويرهـــا لتفعيـــل الحكومة الشـــاملة 
لرفـــع موثوقية التعامـــالت اإللكترونية.
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منصة خدمة التوقيع 
الرقمي عن بعد للموظف 

الحكومي

أطلقت الـــوزارة ممثلة بالمركـــز الوطني 
التوقيـــع  خدمـــة  الرقمـــي  للتصديـــق 
الرقمـــي عـــن بعـــد للموظـــف الحكومي 
والتـــي توّفر خاصية اســـتخدام التوقيع 
مـــن  للمســـتخدم  الموثـــق  الرقمـــي 

الـــوزارة.  موظفـــي 

مـــن  مســـتخدم  ألي  يمكـــن  أنـــه  حيـــث 
استيراد أي مستند بصيغة )PDF( أو أي 
 ،)Microsoft Office( صيغة مـــن برامـــج
وذلـــك من خـــالل منصة لمعالجـــة توقيع 
الملفـــات، حيث يتـــم تحويـــل الملف إلى 
صيغـــة )PDF(، ثـــم توفـــر المنصة جميع 
أنواع التواقيع الرقمية للملف وإرســـاله 
عليـــه  للتوقيـــع  آخريـــن  اشـــخاص  إلـــى 
بالتـــوازي أو بالتتابع. حيـــث يتم توقيعه 
حســـب المعايير العالميـــة المعترف بها 

.)Adobe( مـــن قبل شـــركة أدوبـــي

باســـتخدام  بعـــد  عـــن  التوقيـــع  ويتـــم   
المفتـــاح الخـــاص المخـــزن فـــي أجهـــزة 
تشـــفير عالية األمـــان لدى مركـــز بيانات 
المركـــز الوطني بعد أن يتـــم التحقق من 
المستخدم باســـتخدام وسائل الرسائل 
النصيـــة أو تطبيقـــات الموبايـــل كعامـــل 
توثيـــق ثانـــوي. حيـــث يضمـــن التوقيـــع 
البيانات  ســـالمة  للمســـتندات  الرقمـــي 
وحجيـــة التوقيـــع وعـــدم التعديـــل على 

توقيعه. بعـــد  المســـتند 

منصة خدمة التوقيع 
الرقمي عن بعد للبريد 

اإللكتروني

 أطلقت الـــوزارة ممثلـــة بالمركز الوطني 
التوقيـــع  خدمـــة  الرقمـــي  للتصديـــق 
الرقمـــي عـــن بعـــد للبريـــد االلكترونـــي، 
والتـــي توّفر خاصيـــة التوقيـــع الرقمي 
موظفـــي  مـــن  للمســـتخدم  الموثـــق 
الـــوزارة. حيث أنـــه يمكن ألي مســـتخدم 
االلكترونـــي  للبريـــد  رقميـــًا  التوقيـــع 
بصيغـــة )Outlook( أو وثائـــق الكترونية 
 Microsoft( برامـــج  مـــن  صيغـــة  بـــأي 
بعـــد  عـــن  التوقيـــع  ويتـــم   ،)Office
باســـتخدام المفتاح الخـــاص المخزن في 
أجهـــزة تشـــفير عالية األمان لـــدى مركز 
يتـــم  بيانـــات المركـــز الوطنـــي، بعـــد أن 
باســـتخدام  المســـتخدم  مـــن  التحقـــق 
تطبيقـــات  أو  النصيـــة  الرســـائل  وســـائل 
الموبايـــل كعامـــل توثيق ثانـــوي، حيث 
يضمـــن التوقيـــع الرقمـــي للمســـتندات 
ســـالمة البيانات وحجيـــة التوقيع وعدم 
التعديـــل علـــى المســـتند بعـــد توقيعه.

اإلنـــجــــازات
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التطوير المستمر 
لخدمات التصديق الرقمي 

والشهادات الرقمية

يعمل المركـــز الوطني للتصديق الرقمي 
بشـــكل مســـتمر على تطوير وتحســـين 
وحوكمة خدمات التصديـــق الرقمي وما 
يرتبـــط بها مـــن شـــهادات رقميـــة. حيث 
قام المركـــز بتطوير سياســـات ومعايير 
وطنيـــة جديـــدة لتبني خدمـــات التصديق 
التوقيـــع  سياســـة  مثـــل  الرقمـــي، 
تحكـــم  والتـــي  الســـحابية،  الرقمـــي 
وتنظـــم التعامـــالت بالتوقيـــع الرقمي 
المرتبطـــة بخدمـــات ومنصات الحوســـبة 

 . بية لسحا ا

إضافـــة إلـــى معاييـــر مســـتويات الثقة 
التـــي تحـــدد المواصفات والممارســـات 
موثوقيـــة  مســـتويات  تحقـــق  التـــي 
مرتفعـــة. كمـــا عمل المركز علـــى تأمين 
ارتبـــاط كافة الخدمـــات اإللكترونية على 
باســـتخدام  الحكوميـــة  التكامـــل  قنـــاة 
مـــن  المصـــدرة  الرقميـــة  الشـــهادات 
الخدمـــات  تصبـــح  وبذلـــك  المركـــز، 
اإللكترونيـــة المرتبطـــة بقنـــاة التكامـــل 

وأمانـــًا. موثوقيـــة  أكثـــر  الحكوميـــة 

التوعية والتدريب
في مجال التصديق الرقمي

يتطلـــب تفعيـــل اســـتخدام تقنيـــات التصديـــق الرقمي فـــي الجهات 
الحكوميـــة المختلفـــة وجـــود كـــوادر مهّيـــأة بالمعرفـــة والمهـــارات 
الالزمـــة للتعامـــل مـــع أدوات وتطبيقـــات التصديـــق الرقمـــي، حيـــث 
ينبغي تحقيق أعلى مســـتويات الدقة حتى يحقـــق التصديق الرقمي 
الموثوقيـــة المطلوبـــة التـــي تضمـــن ســـالمة الوثائـــق والتعامـــالت 
التي يتـــم التعامل معها. وعلى ذلـــك، عملت الـــوزارة ممثلة بالمركز 
الوطنـــي للتصديق الرقمـــي على تنفيذ عـــدد من المبـــادرات للتوعية 
والتدريـــب فـــي مجـــال التصديق الرقمـــي، وذلـــك على النحـــو التالي:

وإدارة 	  إلصدار  الحكومية  للجهات  تدريبية  برامج   )10( عقد 
الشهادات الرقمية في مراكز التصديق الرقمي لديهم.

السعوديين 	  والخريجات  الخريجين  استقطاب  في  المشاركة 
البشرية  الموارد  تنمية  لصندوق  التابع  )تمهير(  برنامج  من 
إلعدادهم  الالزمة  والمهارات  الخبرات  اكتساب  من  لتمكينهم 

وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

الجامعات 	  وطالبات  لطالب  التعاوني  التدريب  في  المشاركة 
لتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة وتعويدهم على التفكير 
االبتكاري وتمكينهم من ممارسة مهارات حل المشاكل واتخاذ 

القرار.

 المشاركة في ورشة عمل ضوابط استخدام تقنيات المعلومات 	 
المركز  خدمات  لشرح  الحكومية  الجهات  بحضور  واالتصاالت 

وكيفية االستفادة منها.
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نشر شبكات األلياف الضوئية 
في المناطق الحضرية

فـــي  الحثيثـــة  الـــوزارة  جهـــود  أثمـــرت 
نشـــر شـــبكات األليـــاف البصريـــة ضمـــن 
إلـــى وصـــول  برنامـــج التحـــول الوطنـــي 
بشـــبكات  المغطـــاة  المنـــازل  عـــدد 
األليـــاف البصرية فـــي المناطق الحضرية 
إلـــى )3( مالييـــن منـــزل، بزيـــادة وصلـــت 
إلـــى حوالـــي مليـــون منـــزل عـــن نهايـــة 
نســـبة  تصـــل  وبذلـــك  2018م.  عـــام 
انتشـــار األليـــاف البصريـــة إلـــى )53%( 
مقارنـــة بــــ)%37.4( في عـــام 2018م. 
الوزارة الوصول إلى نسبة  وتســـتهدف 
إجمالـــي  مـــن   )60%( تبلـــغ  تغطيـــة 
المنـــازل فـــي جميـــع مناطـــق المملكة 
مـــع نهايـــة عـــام 2020م. ويأتـــي هذا 

اإلنجـــاز بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص 
مـــن خـــالل تحفيـــز االســـتثمار في نشـــر 
عاليـــة  الضوئيـــة  األليـــاف  شـــبكات 

الحضريـــة. المناطـــق  فـــي  الســـرعة 
وتأتـــي أهميـــة نشـــر شـــبكات األلياف 
البصريـــة باعتبارهـــا مكّونا حيويـــًا للبنية 
الحيـــوي  ودورهـــا  لالتصـــاالت  التحتيـــة 
في تســـريع التحـــّول الرقمـــي لمواكبة 
رؤيـــة  فـــي  إنجـــازه  المأمـــول  الطمـــوح 
المملكـــة 2030 الســـاعية إلـــى تعزيـــز 
دور قطـــاع االتصـــاالت في بنـــاء مجتمع 
واقتصـــاد  رقميـــة،  وحكومـــة  رقمـــي، 

. قمي ر

منزل مغطاة بشبكات 
األلياف الضوئية في 

المناطق الحضرية

نسبة تغطية المنازل بخدمات 
األلياف الضوئية في جميع 

مناطق المملكة

 3

53%

مليون

قبل المبادرة
�(23�)

نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل في المملكة

 مساهمة
 المبادرة حتى

 نهاية 2019
�(30�)

 المتبقي من
مستهدف 2020 (�7)�

 تحت الدراسة
المستقبلية (�40)�

 تحول
قطاع االتصاالت

اإلنـــجــــازات
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نشر شبكات النطاق العريض 
الالسلكي في القرى والهجر 

حرصًا من الوزارة على تحقيق مســـعاها 
في نشـــر خدمات االتصـــاالت في جميع 
أنحاء المملكـــة لتصل إلى كافة شـــرائح 
المجتمع، تمكنـــــت الـــــوزارة بالشـــراكة 
مـــع القطـــــاع الخـــــاص، وبفضـــــل اللـــــه 
مـــــن إيصـــــال خدمـــــة النطـــــاق العريــض 
الالسلكي عالـــــي الســـــرعة - بسرعات 
إلـــى   - تتجاوز)10ميجابت/الثانيـــــة( 
)374( ألـــــف منــزل فـــــي القرى والهجر 
بنهايـــة عـــام 2019م مقارنـــة بــــ)128( 
ألف بنهاية عـــام 2018م. وبذلك وصلت 
نسبة تغطيــة خدمـــــة النطــاق العريــض 

الالســـلكي للمنازل في القـــرى والهجر 
2019م،  عـــام  بنهايـــة   )48%( إلـــى 
مرتفعًة من )%17( فـــي عام 2018م. 
بـــــأن الــوزارة تســـــتهدف الوصول  علًما 
المنـــــازل  مـــــن   )70%( تغطيـــــة  إلـــى 
فـــــي القرى والهجر بالنطـــــاق العريــض 
الالسلكي عالـــــي الســـــرعة قبل نهاية 
العام 2020م، وذلــك ضمــن مبادرتهــا 
فــي نشــر خدمــات االتصــاالت وخدمــات 
فـــــي  الالســـلكية  العريـــــض  النطـــــاق 

والهجر. القـــرى 

منزل مغطاة بشبكات النطاق 
العريض الالسلكي عالي 

السرعة في القرى والهجر

نسبة تغطية المنازل بالنطاق 
العريض الالسلكي عالي 

السرعة في القرى والهجر

374

48%

ألف

اإلنـــجــــازات
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تحفيز الطلب على االشتراكات 
بخدمة األلياف الضوئية 

للخدمـــات  المّطـــرد  التزايـــد  مـــع 
شـــبكة  عبـــر  المقّدمـــة  والتطبيقـــات 
اإلنترنـــت فـــي جميـــع المجـــاالت، وحاجة 
العديـــد مـــن تلـــك الخدمـــات إلـــى توافر 
اتصـــال عالي الســـرعة بشـــبكة اإلنترنت 
لالســـتفادة منها بالشـــكل األمثل، مما 
يحقـــق المزيد مـــن االنتشـــار والفعالية 
لتلـــك الخدمـــات، ويحقق لمســـتخدمي 
تلـــك الخدمـــات الحصـــول علـــى خدمـــات 
علـــى  الـــوزارة  عملـــت  أعلـــى،  بجـــودة 
تحفيـــز االشـــتراك فـــي خدمـــة األليـــاف 
الضوئيـــة، وذلـــك من خـــالل متابعـــة أداء 
جهـــود  ومتابعـــة  االتصـــاالت،  شـــركات 
الشـــركات فـــي رفـــع الوعـــي والتوعية 

الضوئيـــة. األليـــاف  باســـتخدامات 

وفي هذا الســـياق، عملـــت الوزارة على 
إطالق حملـــة إعالمية للتوعيـــة باأللياف 
االلكترونيـــة  التجـــارة  فـــي  الضوئيـــة 
والصحـــة والتعليـــم، لرفـــع الوعـــي عن 
استخداماتها ورفع نســـبة االشتراكات 
وقـــد  الضوئيـــة،  األليـــاف  خدمـــة  فـــي 
حققـــت الحملـــة اإلعالميـــة انتشـــارًا بلغ 
أكثـــر مـــن )14.5( مليـــون وصـــول علـــى 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.
 ونتـــج عـــن تلـــك الجهـــود زيـــادة نســـبة 
المشـــتركين بخدمـــة األليـــاف الضوئيـــة 
إلى عدد المنازل الموصلـــة لها الخدمة، 
لتصل النســـبة إلـــى )%35( بنهاية عام 

2019م.

نسبة المشتركين بخدمة 
األلياف الضوئية إلى عدد 

المنازل الموصلة لها الخدمة

35%

وصول لنشرات الحملة 
اإلعالمية على وسائل 

التواصل االجتماعي

مليون14.5 
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توفير البنية التحتية 
لالتصاالت في المدن الصناعية 

تعتبـــر البنيـــة التحتيـــة لالتصـــاالت أحـــد 
الصناعي،  للقطـــاع  الحيوية  الممكنـــات 
المنشـــآت  قـــدرة  تعـــزز  أنهـــا  حيـــث 
الصناعية على تنظيـــم وإدارة عملياتها 
يمّكـــن  ممـــا  أكبـــر،  وفعاليـــة  بكفـــاءة 
مســـتويات  رفـــع  مـــن  المنشـــآت  تلـــك 
أدائهـــا وإنتاجيتها. ونظـــرًا لذلك، تقوم 
الـــوزارة ضمـــن برنامـــج تطويـــر الصناعـــة 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الوطنيـــة 

بتحفيـــز االســـتثمار فـــي توفيـــر البنيـــة 
مدينـــة   )35( فـــي  لالتصـــاالت  التحتيـــة 
صناعيـــة ضمـــن مبـــادرة البنيـــة التحتيـــة 
تـــم  حيـــث  الرابعـــة،  الصناعيـــة  للثـــورة 
إطـــالق وتنفيـــذ المرحلـــة األولـــى فـــي 
عـــام 2019م والتـــي تـــم مـــن خاللهـــا 
ربـــط حوالـــي )1,300( مصنـــع باألليـــاف 

الضوئيـــة فـــي )5( مـــدن صناعيـــة.

1,300

5

 مصنع تم ربطها
 بشبكات األلياف

الضوئية

مدن صناعية تمت خدمتها

اإلنـــجــــازات
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إخالء وتخصيص )690( 
ميجاهرتز من الترددات 

لتعزيز البنية التحتية 
وتحسين جودة الخدمات

الثانيـــة  المرتبـــة  المملكـــة  احتلـــت 
العشـــرين  مجموعـــة  دول  قائمـــة  فـــي 
ــة  ــات التردديـ لمجمـــوع تخصيـــص النطاقـ
خدمـــات  لتقديـــم  عالمًيـــا  المحـــددة 
وفًقـــا  وذلـــك  المتنقلـــة،  االتصـــاالت 
دول  تخصيـــص  وإحصـــاءات  لتقاريـــر 
ــت  ــة. وحلـ ــات التردديـ ــة للنطاقـ المجموعـ
المملكـــة ثانيـــًة بعـــد اليابـــان متقدمـــَة 
وألمانيـــا  المتحـــدة  المملكـــة  علـــى 
وإيطاليـــا وكنـــدا، وبقيـــة دول العشـــرين.

والتنســـيق  الشـــراكة  خـــالل  ومـــن 
والداخليـــة،  الدفـــاع  وزارتـــي  مـــع 
مـــن  ميجاهرتـــز   )690( إخـــالء  تـــم 
لمقدمـــي  وتخصيصهـــا  التـــرددات 
حجـــم  ليصـــل  االتصـــاالت  خدمـــات 
التـــرددات اإلضافيـــة التـــي تـــم إخالؤهـــا 
ميجاهرتـــز.   )1,110( إلـــى  وتخصيصهـــا 
جهـــود  ضمـــن  المنجـــز  هـــذا  ويأتـــي 
هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
فـــي تحقيـــق أحـــد مســـتهدفات برنامـــج 
ــبة الطيـــف  التحـــول الوطنـــي وهـــو “نسـ
التـــرددي الـــذي تـــم توفيـــره لتقديـــم 
خدمـــات االتصـــاالت العامـــة” حيـــث تـــم 
إجمالـــي  مـــن   )114%( نســـبة  تحقيـــق 

2020م.  للعـــام  المســـتهدف 
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تحسين متوسط سرعات 
اإلنترنت في المملكة 

تعمل فـــرق العمـــل في الـــوزارة وهيئة 
المعنية  المعلومات  وتقنيـــة  االتصاالت 
بشكل حثيث على رفع ســـرعات اإلنترنت 
المقّدمة عبر شـــبكات االتصاالت الثابتة 
نشـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك  والمتنقلـــة، 
عبـــر  الســـرعة  عالـــي  اإلنترنـــت  خدمـــات 
شـــبكات األلياف الضوئيـــة في المناطق 
الحضريـــة، والنطاق العريض الالســـلكي 
عالـــي الســـرعة فـــي المناطـــق النائية. 
كمـــا شـــّكلت الـــوزارة لجنـــة مـــن الهيئة 
والشـــركات المشـــّغلة بهـــدف متابعـــة 
وتحديـــد  الراهـــن،  الوضـــع  تقييـــم 
المســـببات والعقبـــات، ووضـــع الخطـــط 
االنترنـــت  ســـرعات  لتحســـين  الالزمـــة 
المقدمـــة مـــن قبـــل شـــركات االتصاالت 
فـــي المملكة. وقـــد أوكلت إلـــى اللجنة 

عـــدد مـــن المهـــام هي:

معالجة ومنع بيع األجهزة الالسلكية . 1
والتي تؤثر على أداء الشبكة وسرعة 

االنترنت للمستخدم النهائي.
خاص . 2 فريق  مع  عمل  ورش  عقد 

على  لالطالع  المشّغلين  كل  من 
وكيفية  والسرعات  الشبكات  وضع 
تم  حيث  اإلنترنت.  جودة  تحسين 
اإلنترنت  سرعات  وضع  توضيح 
األجهزة  وتقييم  والمتنقل،  للثابت 
الخدمة  وجودة  والسيئة،  الجيدة 
نسب  وأيضًا  والمدن،  المناطق  في 

التغطية وقوة اإلشارة. 
السيء . 3 األداء  ذات  األبراج  مشاركة 

مع شركات االتصاالت للمعالجة.
تم وضع قواعد إجرائية للفسوحات . 4

تلزم أن تكون األجهزة تدعم الجيل 
الرابع كحد أدنى.

سرعة اإلنترنت عبر شبكات 
االتصاالت المتنقلة

سرعة اإلنترنت عبر شبكات 
االتصاالت الثابتة

55.58

52.93

 ميجابت/الثانية

 ميجابت/الثانية

فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  أثمـــرت  وقـــد 
اإلنترنـــت  ســـرعات  متوســـط  تحســـين 
المملكـــة.  فـــي  والمتنقـــل  الثابـــت 
حيـــث وصـــل معـــّدل ســـرعة اإلنترنت من 
خـــالل شـــبكات االتصـــاالت الثابتـــة إلـــى 
)52.93( ميجابت/الثانية، بنســـبة ارتفاع 
)%90.8( عن عـــام 2018م. بينما وصل 
معّدل ســـرعة اإلنترنت من خالل شـــبكات 
 )55.58( إلـــى  المتنقلـــة  االتصـــاالت 
ميجابت/الثانيـــة، وبذلك تكون الســـرعة 
عـــام  عـــن   )89.6%( بنســـبة  ارتفعـــت 
2018م.  وتمضي الـــوزارة بالتعاون مع 
الهيئـــة قدمـــًا فـــي جهودها لتحســـين 
ســـرعات  ورفـــع  الخدمـــات  مســـتوى 
اإلنترنـــت، مما يعزز التحـــّول الرقمي في 

كافـــة القطاعـــات.

اإلنـــجــــازات
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مقسم
اإلنترنت السعودي 

تم إطالق مقســـم اإلنترنت الســـعودي 
ارتبـــاط  وتحقـــق  الريـــاض،  مدينـــة  فـــي 
جميع مشـــغلي البنية التحتية بمقسم 
اإلنترنـــت الســـعودي بواقـــع )6( أعضاء. 

ووصلـــت الحركـــة المتبادلـــة عـــن طريـــق 
جيجابت/الثانيـــة   )22( إلـــى  المقســـم 
بـــدأ العمـــل  خـــالل ســـنة 2019م. كمـــا 
على المرحلـــة الثانية لمقســـم اإلنترنت 
الســـعودي لرفـــع الكفاءة التشـــغيلية 
مقســـم  لتفعيـــل  النطـــاق  وتوســـعة 
اإلنترنـــت فـــي مناطـــق أخـــرى، وتمكين 

ربـــط مزيـــد مـــن األعضاء. 

مقســـم  مبـــادرة  بـــأن  اإلشـــارة  وتجـــدر 
اإلنترنـــت الوطنـــي  تهـــدف إلـــى   إيجـــاد  
نقطة محايـــدة غيـــر ربحية لتبـــادل حركة 
اإلنترنت، ويســـاهم ذلـــك لتعزيـــز البنية 
التحتيـــة التقنية لالتصـــاالت، كما يمّكن 
من إيجـــاد منظومة فعالـــة لإلنترنت في 
المملكـــة، وذلك لما لها من مســـاهمة 
في تنمية االقتصـــاد الرقمي عن طريق 
تحســـين كفاءة وأداء اإلنترنت، وتوطين 
الحركـــة والخدمات، ورفع جـــودة التجربة 
للمســـتخدم وتمكيـــن المملكـــة من أن 

تصبـــح مركـــزًا رقميا فـــي المنطقة.

اإلطالق التجاري لخدمة الجيل الخامس من 
االتصاالت المتنقلة والذي يعد ثالث أكبر 

إطالق على مستوى العالم

اســـتكمااًل للجهود التي أطلقتها الـــوزارة والهيئة في عام 2018م 
لتمكيـــن نشـــر خدمـــة الجيـــل الخامـــس فـــي المملكة، تـــم اإلطالق 
الســـعودية  االتصـــاالت  شـــركة  مـــع  بالشـــراكة  للخدمـــة  التجـــاري 
وموبايلـــي وزين، فـــي الربع الثاني مـــن عـــام 2019م كإحدى الدول 
الســـباقة فـــي العالـــم في تمكيـــن الجيـــل الخامـــس، باإلضافة إلى 
نشـــر الجيـــل الخامـــس فـــي الحرميـــن والمشـــاعر المقدســـة وفـــي 
مطـــار نيـــوم، حيث يمكـــن لمســـتخدمي خدمـــات االتصـــاالت وتقنية 
المعلومات االشـــتراك واســـتخدام تلـــك التقنية في الوقـــت الحالي. 
وقـــد تم تجهيز أكثر مـــن )5,400( بـــرج تدعم تقنيـــة الجيل الخامس 

. لمملكة با

ومن المتوقع أن تســـهم شـــبكة الجيـــل الخامس في توفيـــر البنية 
التحتيـــة الرقميـــة لمراكز الخدمـــات الحرجة وتمكين الثـــورة الصناعية 
الرابعة والمـــدن الذكية. كما يتوقع أن تســـهم في زيـــادة الوظائف 
فـــي قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات بأكثـــر مـــن )20( ألـــف 
وظيفـــة بحلـــول 2030م، إضافة إلى زيـــادة الناتج المحلـــي بأكثر من 

)67.5( مليـــار ريال بحلول عـــام 2030م.

برج تدعم تقنية الجيل 
الخامس بالمملكة

5,400
 تم تجهيز أكثر من
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مشروع العدادات
الذكية

وزارة  برئاسة  عمل  فريق  تشكيل  تم 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  الطاقة 
وتقنية  االتصاالت  وزرارة  تشمل  والتي 
وهيئة  الكهرباء،  وشركة  المعلومات، 
وهيئة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت 
والمشتريات  المحلي  المحتوى 
الكهرباء  تنظيم  وهيئة  الحكومية، 
التعاون  سبل  لبحث  المزدوج،  واإلنتاج 
الوطنية  المبادرات  من  واالستفادة 
مشروع  لتسريع  االتصاالت  لقطاع 
تركيب العدادات الذكية. حيث تم العمل 
على دراسة أفضل السبل لتنفيذ مشروع 
باالعتبار  األخذ  مع  الذكية،  العدادات 
أفضل التجارب والخبرات العالمية. وأجريت 
المستخدمة  للتقنيات  مفصلة  دراسة 
وشملت  عالميا  الرائدة  الشركات  في 
استخدامها  يتم  والتي   )PLC( تقنيات 
وآسيا،  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  في 
Iber-(و  ،)EDF شركات  )وتستخدمها 

وكذلك   ،)ENEL(، )EDF(و  ،)drola
الشمالية،  أمريكا  في   )RF( تقنيات 
في   )DCC( شركة  تجارب  وكذلك 
 )KEPCO( وشركة  المتحدة  المملكة 
الصين  في   )SGCC( وشركة  كوريا  في 
وشبكات اليابان،  في   )TEPCO(و 

)NB-IoT(. بعد ذلك قامت لجنة العدادات 
اختبار  لعمل  مشروع  بتصميم  الذكية 
مختلف  في  مدينة   )12( في  للتقنيات 
وذلك  التقنيات،  لتجربة  المملكة  مناطق 

بقرابة )1,000( عداد ذكي،

تجربـــة  فـــي  شـــركات   )7( وشـــاركت 
NB-( جميـــع التقنيـــات ومنها شـــبكة

كاآلتـــي:  )IoT

شركة )SGCC( الصينية.	 
شركة )EDF( الفرنسية. 	 
شركة )Enel(  اإليطالية 	 
 شركة االتصاالت السعودية 	 
 شركة موبايلي 	 
شركة زين 	 
شركة ضوئيات	 

االتصاالت  شركات  دخول  أدى  وقد 
وزين  السعودية  االتصاالت  )شركة 
الذكية  العدادات  تجربة  في  وموبايلي( 
إلى آثار إيجابية كبيرة على التجارب التي 
حققت معدالت عالية من النجاح، وإثبات 
م من  قدرة شبكة )NB-IoT( والتي تقدَّ
قبل شركات االتصاالت المشغلة، والتي 
المدن  تمكين  في  أيضا  كبير  دور  لها 

الذكية من خالل تقنيات إنترنت األشياء. 
NB-( تقنية  إدراج  الحمد  ولله  وتم 
مشروع  في  التقنية  الحلول  ضمن   )IoT
من  كبير  جزء  وترسية  الذكية،  العدادات 
شركة  بقيادة  تحالف  على  المشروع 
باستثمار  الفنار  شركة  مع  موبايلي 

تجاوز )5( مليار ريال. 

اإلنـــجــــازات
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تحديث عدد من اللوائح البلدية المرتبطة 
بشكل مباشر بقطاع االتصاالت 

وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  عملـــت 
الشـــؤون البلدية والقرويـــة على تحديث 
عـــدد مـــن اللوائـــح البلديـــة التـــي ترتبـــط 
بشـــكل مباشـــر بقطاع االتصاالت، وذلك 
ســـعيًا نحو تســـهيل أعمال نشـــر البنية 
التحتيـــة لالتصـــاالت فـــي كافـــة مناطق 
التنظيميـــة  البيئـــة  وتوفيـــر  المملكـــة، 
لمقدمـــي  تتيـــح  التـــي  والتشـــريعية 
األعمـــال  تنفيـــذ  االتصـــاالت  خدمـــات 
المرتبطة بنشـــر البنية التحتية بسهولة 

 . يسر و

حيث قامـــت الـــوزارة في هـــذا المجال 
بمـــا يلي:

التنفيذية 	  “الالئحة  واعتماد  تحديث 
إلجراءات رخص الحفريات”.

لألعمال 	  الفنية  المواصفات  إطالق 
ضمن  االتصاالت  لقطاع  المدنية 
لألعمال  العامة  “المواصفات  الئحة 
البلدية  الشؤون  لوزارة  المدنية 

والقروية”.
السالمة 	  مواصفات  معايير  تعديل 

قطاع  بمشاريع  الخاصة  المرورية 
“دليل  الئحة  ضمن  االتصاالت 
تنفيذ  عند  السالمة  متطلبات 

مشاريع شبكات المرافق العامة”.

اتفاقيـة 	  إعـداد  فـي  المسـاهمة 
شـركات  بيـن  الخدمـة  مسـتوى 
البلديـة  الشـؤون  ووزارة  االتصـاالت 
إصـدار  إجـراءات  لتسـريع  والقرويـة 
رخـص الحفـر وإزالـة العوائـق الخاصـة 
مـع  للتصاريـح  أعلـى  حـد  بتحديـد 
ضمـان رفـع جـودة األعمـال المدنيـة 

. حبـة لمصا ا
الفنيـة 	  الضوابـط  الئحـة  تحديـث 

والبلديـة ألبـراج االتصـاالت الهوائيـة 
الصـادرة مـن وزارة الشـؤون البلديـة 

والقرويـة
إضافة وتخصيص مسـارات لشبكات 	 

االتصـاالت ضمـن مواصفـات مقطـع 
الشـؤون  وزارة  مـن  الصـادر  الطريـق 

البلديـة والقرويـة.
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 micro-trench تطبيق تقنية الحفر بالغ الدقة
للمرة األولى في قطاع االتصاالت بالمملكة

الحفر  أعمال  إجراء  على  الوزارة  من  حرصًا 
الضوئية  األلياف  شبكات  بنشر  المعنية 
على  الوزارة  عملت  السكنية،  للمناطق 
mi- الدقة  بالغ  الحفر  تقنية  )تطبيق 

ضمن  إضافتها  خالل  من   )cro-trench
للحفر،  باستخدامها  المصرح  الطرق 
أحياء  أحد  ضمن  تجريبية  كمرحلة  وذلك 
للمناطق  الضوئية  األلياف  إيصال  مبادرة 

السكنية.
مع  بالشراكة  الخطوة  هذه  وتأتي 
حيث  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة 
األنابيب  لتمديد  التقنية  هذه  تستخدم 

بعمق  والكابالت  الصغيرة  األقطار  ذات 
وسيسهم  األرض.  سطح  تحت  منخفض 
تسريع  في  التقنية  هذه  استخدام 
حيث  كبير،  بشكل  التمديد  أعمال  تنفيذ 
كان متوسط المدة الزمنية المستغرقة 
في تنفيذ أعمال تمديد الخدمات للحي 
من شهر إلى شهر ونصف، وباستخدام 
هذه التقنية ستصبح المدة المستغرقة 
تّسهل  كما  أسبوعين.  إلى  أسبوع  من 
التمديد  أعمال  إجراء  التقنية  هذه 
الحواجز  واستخدام  الحركة  إعاقة  دون 
إجراء  إلى  الحاجة  دون  ومن  االسمنتية، 

إضافة  الطرق،  سفلتة  وإعادة  الكشف 
 )64( من  الحفر  تكاليف  تخفيض  إلى 
مما  للمتر،  ريال   )45( إلى  للمتر  ريال 

يعني تحقيق توفير بنسبة )29,7%(.
 “ بعنوان  عمل  ورشة  الوزارة  نّظمت  كما 
الحفر  تقنية  ومتطلبات  بفوائد  تعريف 
الفنية  المتطلبات  لشرح  الدقة”  بالغ 
قطاع  شبكات  لمد  المدنية  لألعمال 
بالغ  الحفر  تقنية  باستخدام  االتصاالت 
مع  بالتعاون  حصرها  تم  والتي  الدقة، 
بفوائد  تعريف  إلى  إضافة  المشغلين، 

ومتطلبات تقنية الحفر بالغ الدقة.

اإلنـــجــــازات
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إصدار دليل لتنفيذ شبكات 
االتصاالت وإدراجه ضمن 

كود البناء السعودي 

ضمن مساعي الوزارة لتعزيز نشر خدمات 
بما  المملكة  أنحاء  جميع  في  االتصاالت 
جميع  في  الخدمات  جودة  ضمان  يحقق 
الوزارة على إعداد دليل  المناطق، عملت 
األدنى  الحد  على  يحتوي  متكامل  فني 
االتصاالت  خدمات  توفير  متطلبات  من 
السكنية  أنواعها  بكافة  المباني  داخل 
والتجارية والصناعية والتعليمية وغيرها 

من المباني.

وقد تم مشاركة الدليل وطلب المرئيات 
هيئة  مثل  المرتبطة،  الجهات  كافة  من 
االتصاالت وتقنية المعلومات، وشركات 
المكاتب  إلى  باإلضافة  االتصاالت، 
االستشارية العالمية، وجهات االعتماد 

.)BICSI( للمعايير والقياسات

المرئيات بعين االعتبار والعمل  وبعد أخذ 
على توثيق الدليل بصيغته النهائية، تم 
رسمي  بشكل  وإضافته  الدليل  اعتماد 
بالموقع  السعودي  البناء  كود  ضمن 
السعودي.  البناء  كود  للجنة  الرسمي 
كود  اعتماد  على  حاليًا  العمل  وجاري 
القائم  الدليل  عن  عوضًا  لالتصاالت 
كود  لجان  ضمن  للكود  لجنة  وتشكيل 

البناء السعودي.
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توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن( لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي

عت الوزارة مذكرة تفاهم مع الهيئة  وقَّ
ومناطق  الصناعية  للمدن  السعودية 
الثورة  تمكين  بهدف  “مدن”،  التقنية 
الصناعية الرابعة وتحفيز االستثمار في 
والمشاركة  الرقمية،  التحتية  البنية 
الرقمنة  مجاالت  تدعم  رقمية  بحلول 
للتحّول  الالزمة  المعلومات  وتقنية 
إضافًة  الصناعي،  القطاع  في  الرقمي 

إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية 
الرقمية  القدرات  وتأهيل  المناسبة، 
بيئة  إيجاد  في  يسهم  بما  الوطنية، 
صناعية وتقنية ذكية وجاذبة لالستثمار، 
وبالتالي  الوطني،  االقتصاد  وتنمية 
مستهدفات  تحقيق  في  اإلسهام 

رؤية المملكة 2030.

توحيد  إلى  التفاهم  مذكرة  تهدف 
ومتينة  قوية  شراكة  وإيجاد  الجهود 
التي  التحديات  معالجة  في  تسهم 
تواجه نشر شبكة االتصاالت وتوفير البنية 
المدن  وتطور  لنمو  المناسبة  الرقمية 
الصناعية، إضافًة إلى اإلسهام في إيجاد 

بيئة عمل إلكترونية متنوعة وآمنة.

اإلنـــجــــازات
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ارتفاع إيرادات قطاع 
االتصاالت

نمـــوًا  االتصـــاالت  شـــركات  حققـــت 
ملحوظـــًا فـــي إجمالـــي اإليـــرادات لعـــام 
ــار  ــي )76.2( مليـ ــت حوالـ 2019م، إذ بلغـ
ــة  ــبته )%6.8( مقارنـ ــاع نسـ ــال بارتفـ ريـ
مـــع عـــام 2018م. كمـــا لوحـــظ نمـــو فـــي 
بنســـبة  2019م  للعـــام  القطـــاع  اربـــاح 
ــد  ــام 2018م. وقـ ــة بالعـ )%2.5( مقارنـ
مليـــار   )11.27( الشـــركات  اربـــاح  بلغـــت 
ريـــال خـــالل عـــام 2019م، علمـــًا ان جميـــع 
ــام  ــاح للعـ ــجلت صافـــي أربـ ــركات سـ الشـ
ـــتثنائيًا. ـــًا اس ـــد حدث ـــا يع ـــو م 2019م، وه
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إنجازات مبادرة
)ThinkTech(

مظلـــة  هـــي   )ThinkTech( مبـــادرة 
لمشـــاريع توعويـــة اســـتراتيجية علـــى 
الـــوزارة  أطلقتهـــا  المملكـــة  مســـتوى 
لتحقيق  التقنية  مستـجدات  الستشراف 
التنميـــة المســـتدامة، وبنـــاء نـــشء واع 
مبـــدع متكامـــل يملـــك المهـــارات التي 
تؤهلـــه للتعامـــل مـــع معطيـــات العصر 
وتغطيـــة االحتيـــاج المعرفـــي التقنـــي 
العربيـــة.  باللغـــة  المتحدثيـــن  لجميـــع 
آليـــات  علـــى  المبـــادرة  هـــذه  وتعتمـــد 
جديـــدة تصـــب أهدافها في استشـــراف 
المســـتقبل ونشـــر الوعي حول التقنيات 

رقمي.  مجتمـــع  لخلـــق  الناشـــئة 

وتهدف المبادرة إلى:
نشـر الوعـي فـي مجـال التقنية 	 

الناشـئة.
استشراف المستقبل وخلق 	 

مجتمع رقمي.
خلق بيئة جاذبة ألصحاب األفكار 	 

المبدعة.
بناء جيل منتج وباحث في مجال 	 

التصنيع.
تسـليـط الـضـوء لجـمـيع فـئـات 	 

المجـتمـع للتعريف بأهمية 
المبادرة.

إشعال فتـيل اإلبداع العلمي ونشـر 	 
ثقافة االبتكار واالختراع.

وقد تحققت من خالل هذه المبادرة عدد 
ستساهم  التي  الهامة  المنجزات  من 
شتى  من  متمّكن  جيل  تنشئة  في 
وتمكينهم  المختلفة،  التقنية  وسائل 
مجاالت  كافة  في  واالبتكار  اإلبداع  من 
أفضلية  للمملكة  يحقق  مما  التقنيات، 
لتكون من الدول الرائدة في االستفادة 
فيها  واالبتكار  الناشئة  التقنيات  من 
على  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
نجحت  كما  الوطني.   المستوى 
ضمن  كبير  انتشار  تحقيق  في  المبادرة 
عدد  وصل  حيث  المستهدفة،  الفئات 
الرقمية  المحتويات  من  المستفيدين 
إلى )2.26( مليون مستفيد، ووصل عدد 
المستفيدين من فعاليات المبادرة إلى 

)76( ألف مستفيد. 

مستفيد من المحتويات 
الرقمية

مستفيد من الفعاليات

 2.26

 76

مليون

ألف

تنمية القدرات البشرية

اإلنـــجــــازات
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مبادرة
العطاء الرقمي

تهـــدف مبـــادرة العطـــاء الرقمـــي إلـــى 
نشـــر المعرفة الرقمية بيـــن المجتمعات 
العربيـــة حول العالـــم، وإثـــراء المحتوى 
التقنـــي العربـــي علـــى شـــبكة اإلنترنت 
عبر عدد مـــن الوســـائل واألدوات الخالقة 
والنوعيـــة، من خـــالل المختصين والهواة 
المباشـــر  التدريـــب  وإتاحـــة  التقنييـــن 
والتدريـــب عـــن بعـــد لتطويـــر المهـــارات 
غيـــر  القطـــاع  دعـــم  وكذلـــك  التقنيـــة، 
الربحـــي فـــي مجـــال تطويـــر المهـــارات 
التقنيـــة وتســـريع التحـــول الرقمي في 
ونشـــاطاتها  المؤسســـات  عمليـــات 

المتعـــددة.

ومن أهم إنجازات المبادرة ما يلي:
إطالق أكثر مـــن )431( دورة تدريبية 	 

مباشـــرة بحضور )37,184( مستفيد 
ومســـتفيدة فـــي مختلـــف مناطق 

. لمملكة ا

و 	  إلكترونيـــة  دورة   )72( إطـــالق 
)234( درس إلكترونـــي حيـــث وصل 
عدد المجتازين للـــدورات )58,688( 

ومســـتفيدة.  مســـتفيد 

عضـــو 	   )31,231( عـــدد  تســـجيل 
إلـــى  والوصـــول  المبـــادرة  فـــي 

مســـتفيد.  )6,988,370(
نشر قرابة )800( محتوى تقني.	 

العطـــاء 	  ليالـــي  حملـــة  إطـــالق 
الرقمـــي والتـــي تهدف إلـــى رفع 
الوعـــي التقنـــي، وإثـــراء المحتوى 
الحملة  التقنـــي. وحققـــت  العربـــي 
مليـــون   )11( مـــن  ألكثـــر  الوصـــول 
مســـتفيد، وتم نشـــر أكثر من ألف 
تغريـــده تقنيـــة، كمـــا وصـــل عـــدد 
العمـــل  ورش  فـــي  المشـــاركين 
التقني  والمعرض  الحوار  وجلســـات 

إلـــى أكثـــر مـــن )550( مســـتفيد.

الرقمـــي 	  العطـــاء  نـــادي  إطـــالق 
وتحفيـــز  لتمكيـــن  يهـــدف  الـــذي 

التقنيـــة.  المجموعـــات 

عقـــد )11( فعاليـــة جماهيريـــة في 	 
مدينة الرياض، المنطقة الشـــرقية، 
أبهـــا ومدينـــة جـــدة بالتعـــاون مـــع 

التقنيين. المؤثريـــن 

خاصـــة 	  فعاليـــة   )12( إقامـــة  تـــم 
الســـيبراني  األمن  بعنوان  باألطفال 
لألطفـــال وتعلـــم محـــرك األلعـــاب 
بعـــدد   )Unity Playground(

حضـــور أكثـــر مـــن )380( طفـــل.
)مايكروبيـــت( 	  مجموعـــة  تكريـــم 

الســـعودية  )دروبـــال(  ومجموعـــة 
مواقـــع  ترجمـــة  فـــي  لجهودهـــم 

العربيـــة. للغـــة 

مـــن 	  عـــدد  فـــي  المشـــاركة 
المؤتمـــرات ذات العالقـــة حيـــث تم 
إقامـــة ركن خاص بالعطـــاء الرقمي 

التالـــي: النحـــو  علـــى 
اليوم العالمي للتطوع 2018 	 

بمدينة عنيزة. 
مؤتمر التعليم المستمر األول 	 

بمدينة الرياض.
مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي 	 

)حلول 2019( بمدينة الرياض.
الجنادرية بمدينة الرياض.	 
معرض التحول التقني التابع 	 

لمجلس وزراء العرب لالتصاالت 
والمعلومات.

المشـــاركة فـــي األيـــام العالمية، 	 
كاليـــوم العالمـــي للمـــرأة، اليوم 
اليـــوم  للمبرمجيـــن،  العالمـــي 
العالمـــي لألعمال الخيريـــة، اليوم 
ويـــوم  االميـــة  لمحـــو  العالمـــي 

المعلومـــات. مجتمـــع 
العالمي 	  اليـــوم  فـــي  المشـــاركة 

للـ)أردوينـــو( بإقامة ورش عمل في 
وأبهـــا،  وجـــدة،  وجـــازان،  الريـــاض، 
حيث وصـــل عدد المســـتفيدين إلى 

مســـتفيد.  )200(
رعايـــة هاكاثـــون )Devfest(، وهو 	 

شـــركة  برعايـــة  عالميـــة  فعاليـــة 
المطوريـــن  يســـتهدف  جوجـــل، 
عـــدد  وصـــل  وقـــد  المبدعيـــن. 
مســـتفيد.  )158( إلـــى  المســـتفيدين 
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مستفيد من مبادرة 
العطاء الرقمي

مستفيد من دورات 
المبادرة

تسجيل في دورات 
المبادرة

دورة مقّدمة

6,988,370

95,872

31,231

431

اإلنـــجــــازات
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مبادرة المعمل
االفتراضي 

أطلقت الوزارة مبادرة المعمل االفتراضي، 
إنشاء  تتبنى  تعليمية  مبادرة  وهي 
يسمى  ما  أو  افتراضي  معمل  وتدشين 
المعمل  يستهدف  حيث  الب(،  )فاب 
العام  التعليم  مدارس  وطالبات  طالب 
عالم  في  الجنسين  من  والمهتمين 
من  المبادرة  وتقّدم  الرقمي.  التصنيع 
اإللكترونية   )ThinkTech( منصة  خالل 

تصميم  وبرامج  األدوات  من  مجموعة 
حديثة التي تتيح لألفراد تحويل أفكارهم 
إبتداء  النظرية إلى نماذج أولية حقيقية، 
البسيطة،  األطفال  ألعاب  أفكار  من 
باألجهزة  المرتبطة  األفكار  إلى  ووصواًل 
المبادرة  وتقّدم  الحديثة.   اإللكترونية 
لجميع سكان المملكة إمكانية تصميم 
أفكارهم ورفعها عبر المنصة اإللكترونية 

يتم  أولية  نماذج  إلى  لتحويلها  للمبادرة 
تواجدهم  أماكن  في  إليهم  إرسالها 

بدون أي رسوم.
 )30( ترشيح  على  الوزارة  تعمل  كما 
 )3,000( أصل  من  وتصميم  نموذج 
نموذج كمستهدف حتى عام 2020م، 
المتميزة  األفكار  ذوي  لتحفيز  وذلك 

ومكافأتهم. 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 

اإلنـــجــــازات
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إطالق إطار المهارات
الرقمية في المملكة 

الرقميـة  المهـارات  إطـار  الـوزارة  أطلقـت 
العالمـي.   )SFIA( إطـار  علـى  المبنـي 
شـركة  ألـف   )26( فـي  والمسـتخدم 
أنحـاء  مختلـف  فـي  حكوميـة  ووجهـة 
عمليـة  تسـهيل  بهـدف  وذلـك  العالـم، 
وتوظيفهـا  الرقميـة  المهـارات  تطويـر 

واحـدة. لغـة  تبنـي  خـالل  مـن 

إطالقـه  تـم  الـذي  اإلطـار  يهـدف 
المـوارد  وزارة  مـن  كل  مـع  بالشـراكة 
ووزارة  االجتماعيـة،  والتنميـة  البشـرية 
إلـى  التعليـم  تقويـم  وهيئـة  التعليـم، 
خدمـة عـدد من الجهات، أبرزها الشـركات 
والجهـات  الحكوميـة،  والجهـات 
التدريبيـة والتعليمية، إلـى جانب األفراد. 

وذلـك مـن خـالل تنميـة القـدرات وتطويـر 
رأس المـال البشـري، وتوجيـه الشـركات 
نحـو  الحكوميـة  والجهـات  والهيئـات 
المهـارات المسـتقبلية المعتمـدة علـى 
االتصـاالت وتقنية المعلومـات ليتمكنوا 
المتغيـرات  مـع  التكّيـف  مـن  جميعـًا 

العمـل. سـوق  فـي  المتوقعـة 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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إطالق النسخة الثالثة
من مسابقة هواوي

مسابقة  حققته  الذي  للنجاح  استمرارًا 
رعت  السابقتين،  نسختيها  في  هواوي 
مسابقة  من  الثالثة  النسخة  الوزارة 
التي  المعلومات  وتقنية  لالتصاالت 
حيث  العالمية.  هواوي  شركة  تنظمها 
اختبار  المسابقة  هذه  خالل  من  يتم 
مجاالت  في  المتسابقين  معلومات 
وأنظمة  السحابية،  الحوسبة  تشمل 
الشبكات.  وأمن  والتوجيه،  التبديل 
في  المشاركون  الطالب  ِلع  يطَّ كما 
الرقمية  التقنيات  أحدث  على  المسابقة 
مثل إنترنت األشياء، والذكاء االصطناعي، 

والبيانات الضخمة، وتقنية الجيل الخامس 
المستقبلية.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف ورعاية 
المواهب المميزة في مجاالت االتصاالت 
وتقنية المعلومات، والعمل مع الجهات 
مهاراتهم  لصقل  والمعنية  المختصة 
التقنية  مستقبل  لقيادة  وإعدادهم 
واستراتيجيات  خطط  مع  بالتماشي 

الوزارة في تأهيل رأس المال البشري.
تشمل  مراحل   )3( من  المسابقة  تتألف 
التصفيات  ومرحلة  التمهيدية،  المرحلة 
النهائية  التصفيات  ومرحلة  المحلية، 

المتفوقة  الفرق  صعدت  حيث  العالمية، 
إلى مرحلة التصفيات المحلية، التي جرت 
ما  على  وعالوًة  2019م،  نوفمبر  في 
حصده الفائزون في التصفيات المحلية من 
شهادات وجوائز عينية ومادية، تأهل )6( 
من الطلبة والطالبات للسفر إلى الصين، 
واستكشاف العالم الداخلي إلحدى أبرز 
االتصاالت  مجال  في  العالمية  الشركات 
الفريق  حصل  وقد  المعلومات.  وتقنية 
على  الثالث  المركز  على  السعودي 

مستوى الشرق األوسط.

اإلنـــجــــازات
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تدشين نادي
العطاء الرقمي

في  مهم  دور  التقنية  للمجموعات  إن 
تبادل  خالل  من  الرقمي  االقتصاد  تنمية 
مجاالت  مختلف  في  والخبرات  المعرفة 
الرقمي  المحتوى  وإثراء  التقنية، 
حول  المعرفة  ونشر  المتخصص،  التقني 
دّشنت  لذا  الرقمي.  التحول  مفاهيم 
الوزارة نادي العطاء الرقمي ليكون مظلة 
لها  وتوّفر  التقنية  المجموعات  تجمع 
نشاطاتها  الستمرار  والمساندة  الدعم 
على  المجموعات  تلك  أعضاء  وتشجيع 
المعرفة  نشر  في  جهودهم  مواصلة 

وإثراء المحتوى.
الرقمي  العطاء  نادي  شهد  وقد 
التقنية  المجموعات  من  واسعًا  إقبااًل 
من  العديد  استفادت  حيث  السعودية، 
يقدمها  التي  الخدمات  من  المجموعات 
الوزارة  وتسعى  الرقمي.  العطاء  نادي 
هو  الرقمي  العطاء  نادي  يصبح  ألن 
التقنية  للمجموعات  الرئيسية  المنصة 
النمو  من  تمّكنهم  التي  المملكة  في 
مصدرًا  المجموعات  تلك  لتصبح  والتطّور 
شتى  في  والمحتوى  للمعرفة  رئيسيًا 

المجاالت التقنية.
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إقامة محاضرات وورش عمل لنشر المعرفة 
التقنية وجلسات مجلس العطاء الرقمي

المعرفة  نشر  إلى  الوزارة  من  سعيًا 
تبني  لتعزيز  المجتمع  أفراد  بين  التقنية 
تلك التقنيات بين كافة أطياف المجتمع، 
أقامت الوزارة عددًا من الجلسات الحوارية 
الرقمي”.  العطاء  “مجلس  مظلة  تحت 
من  التقنيون  المختصون  ناقش  وقد 
من  عدد  الرقمي  للعطاء  مجالس  خالل 
المجال  في  األهمية  ذات  المواضيع 
التقنية، مثل االبتكار في التقنية، واألمن 
الرابعة،  الصناعية  الثورة  في  الرقمي 
والتحول الرقمي، وغيرها من المواضيع. 
المجالس  لتلك  الحضور  عدد  وصل  وقد 

االختصاص  ذوي  من  مستفيدًا   )170(
واالهتمام بمجاالت القطاع.

الدورات  من  عدد  الوزارة  أقامت  كما 
والتثقيفية  التعريفية  والمحاضرات 
مثل  المختلفة،  التقنية  بالمجاالت 
االبعاد،  ثالثية  والطباعة  البرمجة، 
تشين،  والبلوك  االصطناعي،  والذكاء 
من  وغيرها  السحابية  والحوسبة 
المجاالت التقنية.  حيث أقيمت )45( دورة 
المجموعات  مع  بالشراكة  عمل  وورشة 
التقنية بإجمالي حضور )2,211( مستفيد.

دورة وورشة عمل 
بالشراكة مع المجموعات 

التقنية

مستفيد من الدورات 
وورش العمل

مجالس للعطاء 
الرقمي

مستفيد من مجالس 
العطاء الرقمي

45

2,211

3

170

اإلنـــجــــازات
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تطوير برنامج شامل لرفع 
الوعي الرقمي لجيل الناشئين

تنمية  إلى  الوزارة  لمساعي  تحقيقًا 
واستثمار  الرقمية،  الشباب  قدرات 
الرقمي،  التحول  عملية  لدفع  قدراتهم 
وتطوير مهارات الجيل الناشئ وتهيئته 
الثورة  عصر  في  المستحدثة  للوظائف 
مشاركة  وتحقيق  الرابعة،  الصناعية 
المحافل  في  للمملكة  وتميزًا  بروزًا  أكثر 
برنامجًا  الوزارة  أطلقت  التقنية،  الدولية 
وتطوير  الرقمي  الوعي  لرفع  شاماًل 
البرنامج  وتضمن  الناشئين،  مهارات 
والمبتكرة  الفريدة  المبادرات  من  عدد 
في  وواسعًا  كبيرًا  انتشارًا  حققت  التي 
المستهدفة.  الناشئين  جيل  شريحة 
التعليمية  المركبات  زوار  عدد  وصل  حيث 
إلى  المستقبل  قوافل  إطار  ضمن 
)31,842( زائر، واستفاد من ورش العمل 

التدريبية التحضيرية لألولمبياد العالمي 
ووصل  مستفيد،   )2,200( إلى  للروبوت 
العطاء  مبادرة  من  المستفيدين  عدد 
 ،)385( إلى  الناشئين  من  الرقمي 
في  وطالبة  طالب   )17,000( وسّجل 
وبمشاركة  الواعد  “المبرمج  مسابقة 
 )70( وشارك  وطالبة،  طالب   )4,185(
الملتقى  في  الناشئين  الموهوبين  من 
والتحق  األلعاب،  لتطوير  العالمي 
تطوير  مهارات  لتنمية  طويق  بمعسكر 
من   )34( للناشئين  األلعاب  تطبيقات 
العدد  ليصل  المهارات.  ذوي  من  النشء 
برنامج  من  للمستفيدين  اإلجمالي 
الناشئين  لجيل  الرقمي  الوعي  رفع 
لتلك  وصف  يلي  وفيما   .)51,531( إلى 

المبادرات.

إجمالي عدد المستفيدين 
من برنامج رفع الوعي 

الرقمي لجيل الناشئين

عدد الطالب والطالبات 
الزائرين لقوافل المستقبل

مستفيد من ورش عمل 
األولمبياد العالمي للروبوت

مستفيدين من مبادرة 
العطاء الرقمي من جيل 

الناشئين

مشارك  في معسكر طويق 
لتطبيقات األلعاب للناشئين

طالب وطالبة مسّجلين في 
مسابقة المبرمج الواعد

مشارك ومشاركة من النشء 
الموهوبين في الملتقى 

العالمي لتطوير األلعاب

51,531

31,842

2,200385

34

17,00070
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مبادرة قوافل
المستقبل 

ضمـن  المسـتقبل  قوافـل  مبـادرة  تأتـي 
خطط الـوزارة وتوجهاتها االسـتراتيجية 
وتعزيـز  البشـري،  المـال  رأس  لتنميـة 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات  تبنـي 
والعشـرين.  الواحـد  القـرن  ومهـارات 
مبـادرة  وسـائل  أحـد  القوافـل  وتعتبـر 
)ThinkTech( التـي تهتـم باستشـراف 
تعليميـة  مركبـات  وهـي  المسـتقبل، 
الثـورة  تقنيـات  وأدوات  بأجهـزة  مـزودة 
الصناعيـة الرابعـة ومواد علميـة متطورة 
تدعـم المهـارات الرقميـة، وتعـزز ثقافة 
االبتكار والريادة الرقمية. حيث يسـتطيع 

الفـرد مـن خاللها تحويـل أفـكاره النظرية 
زارت  وقـد  حقيقيـة.  أوليـة  نمـاذج  إلـى 
 )3( األولـى  نسـختها  فـي  القوافـل 
الريـاض  وهـي  المملكـة  فـي  مناطـق 
وجـدة والمنطقـة الشـرقية، ووصـل عـدد 
وقـد  زائـرًا.   )31,842( إلـى  المسـتفيدين 
اسـتهدفت القوافـل فئة طـالب وطالبات 
مـدارس التعليـم العـام والمهتمين من 
الرقمـي  التصنيـع  عالـم  فـي  الجنسـين 
بمنهجيـة  للتعريـف  األمـور  وأوليـاء 

.STEAM

عدد الطالب والطالبات 
الزائرين لقوافل المستقبل 

31,842

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 

اإلنـــجــــازات
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األولمبياد العالمي
)WRO( للروبوت

 )WRO( للروبوت  العالمي  األولمبياد 
إلظهار  تهدف  عالمية  مســابقة  هــي 
في  ومهاراتهــم  الشــباب  إبـــداعات 
انطالقا  والتحديات،  المشــكالت  حل 
التكامل  في   )STEAM( منهجية  مــن 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  بين 
مشاريع  خالل  من  والرياضيات  والفنون 
تبنت  وقد  االصطناعي.  والذكاء  الروبـوت 
األولمبياد  مسابقة   Thinktechمبادرة
العالمي للروبوت على مستوى المملكة 
من  2019م  لعام  السعودية  العربية 
التدريبية  الدورات  العديد من  خالل إقامة 

في مختلف مناطق المملكة. 
بالمملكة  مرة  ألول  المسابقة  وانطلقت 
العربية  المملكة  رؤية  في  لتساهم 
السعودية 2030 وتنمية مهارات القرن 
مستقباًل  الشباب  وتأهيل  العشرين 
الصناعية  للثورة  المستحدثة  للوظائف 
الرابعة بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة 

المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة 
ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
السيبراني  لألمن  السعودي  واالتحاد 
والبرمجة والدرونز ووحدة التحول الرقمي 
وجمعية  الالسلكية  الرياضات  واتحاد 
مدرب   )500( تأهيل  وجرى  إنسان. 
المملكة  مناطق  مختلف  في  ومدربة 
لتجهيز أكثر من )800( فريق، وعقد )29( 
عدد  وصل  والتي  تدريبية،  عمل  ورشة 
المستفيدين منها إلى أكثر من )2,200( 
BE- مستفيد باإلضافة إلى إطالق منصة
والتأهيل  اإللكتروني  للتعليم   STEAM
النهائية  التصفيات  في  المشاركة  على 

ل)100( ألف مشترك.
وتكللت المجهودات المبذولة في تحقيق 
في  السابع  للمركز  السعودي  الفريق 
العالم  مستوى  على  المتقدمة  الفئة 
 )423( وتنافس  دولة   )74( بمشاركة 

فريق.

مدرب ومدربة تم تأهيلهم 
لتجهيز فرق المسابقة

مستفيد من ورش العمل

فريق مشارك في 
المسابقة

ورشة عمل تدريبية

مشترك في التصفيات 
النهائية

المركز المتحقق للفريق 
السعودي في األولمبياد 

العالمي للروبوت

500

2,200

80029

1007 ألف

اإلنـــجــــازات
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(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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ملتقى تطوير األلعاب العالمي
Global Game Jam )GGJ(

يجمـــع ملتقى تطوير األلعـــاب العالمي 
Global Game Jam )GGJ( العديـــد من 
الناشـــئين من حول العالم لتشـــجيعهم 
لصناعـــة األلعاب الرقميـــة وغير الرقمية، 
حيث يقوم المشـــاركون فـــي الملتقى 
بتصميم نمـــاذج األلعاب وابتـــكار األفكار 
الجديـــدة خالل وقـــت قصير، ويكـــون هذا 
الملتقـــى فرصة لتوليد األفـــكار الجديدة 

والمبتكـــرة في مجال صناعـــة األلعاب.
كمـــا تتضمن الفعاليـــة العديد من ورش 

العمل والمســـاحات اإلبداعية التي تحفز 
واالســـتمتاع  التعلـــم  علـــى  الناشـــئين 

بجميـــع مراحل صناعـــة األلعاب.
أقيمـــت  الســـعودية  فـــي  مـــرة  وألول 
فعالية )GGJ Next( هذا العام بتنظيم 
من الـــوزارة، وبالتزامن مـــع أكثر من )29( 
موقـــع حـــول العالم فـــي أكثر مـــن )14( 
دولـــة.  وقد وصـــل عدد المشـــاركين إلى 
)70( مـــن النشء الموهوبيـــن في مجال 

التطوير.

مشارك ومشاركة من 
النشء الموهوبين

70

اإلنـــجــــازات
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معسكر
طويق للناشئين

ســـعيًا إلـــى تطويـــر المهـــارات التقنية 
لـــدى الجيـــل الناشـــئ، أقامـــت الـــوزارة 
معســـكرًا يشـــتمل على أربعـــة أيام من 
التدريـــب المكّثف بمجموع )28( ســـاعة 
تدريبيـــة، والتي شـــارك فيهـــا )34( من 
ذوي الجيـــل الناشـــئ. وجـــرى مـــن خالل 
المعســـكر تعليم المشاركين أساسات 
برمجـــة  لغـــات  باســـتخدام  البرمجـــة 
مســـتخدمة علـــى نطـــاق واســـع مثـــل 
بـــدءًا مـــن مبـــادئ   ،)Python( و )Java(
ومنّصـــات  أدوات  باســـتخدام  البرمجـــة 
بســـيطة مثل )Scratch( و)Alice( التي 
ال تتطّلب أي خبـــرة برمجية، باإلضافة إلى 
مقّدمـــات في تطويـــر المواقـــع واألمن 
الســـيبراني. كمـــا أتاح المعســـكر فرصة 
للمشـــاركين لتطبيـــق مـــا تعلمـــوه من 

خالل عـــدد من التمارين واألنشـــطة، مما 
مّكنهم مـــن تطويـــر مهاراتهم العامة 
اســـتهدفت  وقد  التقنية.  ومهاراتهـــم 
الـــوزارة تحقيـــق التالـــي مـــن خـــالل هذا 

: لمعسكر ا
زيادة الوعي بأمان اإلنترنت. 	 
فهم أساسيات البرمجة، وتلّقي 	 

مقّدمات عن تطوير المواقع 
واألمن السيبراني. 

المقدرة على إنشاء األلعاب 	 
والقصص باستخدام منّصات 

برمجية مختلفة. 
اكتساب مهارات التواصل، 	 

والتحليل، والتعاون، وحل 
المشكالت.

مشارك ومشاركة من 
النشء الموهوبين

70
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إطالق المسابقة الوطنية للبرمجة
 ” المبرمج الواعد ”

وزارة  مـــع  بالتعـــاون  الـــوزارة  اختتمـــت 
التعليـــم وبالشـــراكة مع شـــركة تطوير 
لتقنيـــات التعليـــم النســـخة األولـــى من 
المســـابقة الوطنيـــة للبرمجـــة »المبرمج 
الواعد« ضمن برنامـــج المهارات الرقمية. 
القـــرن  مهـــارات  تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك 
لطـــالب  والبرمجـــة  والعشـــرين  الواحـــد 
والمتوســـطة،  االبتدائيـــة  المرحلتيـــن 
نحـــو  لديهـــم  إيجابـــي  اتجـــاه  وتكويـــن 
تعلـــم تقنيات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
الـــذكاء  تشـــمل  والتـــي  وعلومهـــا 
االصطناعي، إنترنت األشـــياء، الروبوتات، 
والواقـــع االفتراضـــي، والطباعـــة ثالثية 

الســـحابية. والحوســـبة  األبعـــاد، 
تألفت المســـابقة من )3( مراحل تشمل 

)3( جـــوالت ومرحلة التصفيـــات النهائية، 
وقد تـــم اختيار أفضـــل )16( طالبـــًا و)16( 
طالبـــة من كل فئـــة عمرية مـــن أصل عدد 
الطـــالب والطالبات المشـــاركين، والذين 
وطالبـــة،  طالـــب   )4,185( عددهـــم  بلـــغ 
للصعـــود إلـــى الجولـــة النهائيـــة. وحصد 
الفائـــزون فـــي المســـابقة العديـــد مـــن 
الماديـــة والعينية.  الشـــهادات والجوائز 
تأتـــي هـــذه المســـابقة ضمـــن الجهود 
الحثيثـــة لتأهيل وصقل مهـــارات النشء 
والشباب الســـعودي في مجال البرمجة 
والعشـــرين،  الواحـــد  القـــرن  ومهـــارات 
معرفتهـــم  إثـــراء  مـــن  وتمكينهـــم 
وتطويـــر قدراتهـــم ليكونوا صنـــاع الغد 

األفضل. المســـتقبل  وبنـــاة 

طالب وطالبة مشاركين 
في المسابقة

4,185

اإلنـــجــــازات
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إطالق األكاديمية
السعودية الرقمية 

أسســـت الوزارة أكاديميـــة مختصة في 
بناء وتطويـــر القدرات الرقميـــة الوطنية 
لوظائف المســـتقبل المرتبطـــة بتقنيات 
بمســـمى  الرابعـــة  الصناعيـــة  الثـــورة 
الرقميـــة.  الســـعودية  األكاديميـــة 
أهـــم  إحـــدى  األكاديميـــة  وتشـــكل 
المبادرات النوعيـــة الوطنية التي تعنى 
بتطويـــر القـــدرات الرقميـــة ألبنـــاء وبنات 
الوطـــن فـــي مجـــال التقنيـــات الحديثـــة 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  والمتقدمـــة 
الخاص وتطبيق أفضـــل التجارب الدولية. 
مســـارات   )4( األكاديميـــة  تبّنـــت  وقـــد 

والصناعـــة  الرقميـــة،  األعمـــال  هـــي: 
الرقمية، واالتصـــاالت الرقمية، والبرامج 

التنفيذيـــة. 
وتتميـــز األكاديميـــة فـــي التركيـــز على 
النوعيـــة،  للوظائـــف  الوظيفيـــة  األدوار 
مثل وظائـــف علماء البيانـــات، ومختصي 
الـــذكاء االصطناعـــي، وخبراء لغـــة اآللة، 
الســـحابية،  الحوســـبة  ومهندســـي 
الشـــاملة،  الويب  تطبيقـــات  ومطـــوري 
ومطـــوري  تشـــين،  البلـــوك  وخبـــراء 
ومطوري  اإللكترونيـــة،  الفيديـــو  ألعاب 
والواقـــع  المعـــزز  الواقـــع  تطبيقـــات 

عمـــل  نمـــوذج  ويعتمـــد  االفتراضـــي. 
األكاديميـــة علـــى التمهيـــن فـــي هذه 
الوظائـــف من خالل تطويـــر وتنفيذ برامج 
نمـــط  علـــى  مباشـــرة  مكثفـــة  نوعيـــة 
القصيـــرة  والشـــهادات  المعســـكرات 
)Micro Degrees(، كمـــا تعتمـــد على 
الكفايـــات المهنيـــة والتدريـــب العملي 
مخرجـــات  وربـــط  الوظيفيـــة،  لـــألدوار 
البرامـــج بالوظيفـــة قبـــل بـــدء البرنامـــج، 
التوظيـــف  لجهـــات  الفرصـــة  وإتاحـــة 

األكاديميـــة.   خريجـــي  الســـتقطاب 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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النوعية  للوظائف  التأهيل  تستهدف  للتمهين  برامجًا  األكاديمية  دّشنت  وقد 
المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ومن أهم تلك البرامج اآلتي:

برنامج علم البيانات:

أول برنامـــج لألكاديميـــة الرقميـــة فـــي 
علـــم البيانات، ويهـــدف لتأهيـــل )100( 
كادر مـــن حديثـــي التخـــرج فـــي وظائـــف 
نوعيـــة مرتبطة بعلـــم البيانـــات من خالل 
معســـكر »علـــم البيانـــات« الـــذي يضم 
مجـــاالت  فـــي  برنامجـــا   )14( مـــن  أكثـــر 
تتضمـــن  مختلفـــة،  وتقنيـــة  مهنيـــة 
اآللـــة،  وتعلـــم  واإلحصـــاء،  االحتمـــاالت 
والنمـــاذج اإلحصائيـــة، وتصـــور البيانـــات، 
ولغـــات   ،)Python( البرمجـــة  ولغـــة 
البرمجـــة اإلحصائيـــة، إلـــى جانـــب عديـــد 

وظيفة جديدة في مجال 
علم البيانات

متقّدم ومتقّدمة 
للبرنامج

100

3,802

مـــن البرامـــج التـــي تعمل على إكســـاب 
المهـــارات  مـــن  عديـــدا  المشـــاركين 
الشخصية، مثل حل المشـــكالت، واتخاذ 

الفعـــال. والتواصـــل  القـــرارات، 
للبرنامـــج  المتقدميـــن  عـــدد  بلـــغ  وقـــد 
)3,802( متقـــدم ومتقدمـــة، ونتـــج عن 
البرنامـــج خلـــق أكثـــر مـــن )100( وظيفة 
وجهـــات  مؤسســـات،  شـــركات،  فـــي 
من القطـــاع الحكومـــي والخـــاص تجاوز 

جهـــة.  )21( عددهـــم 

اإلنـــجــــازات
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برنامج رواد أمن االتصاالت:

هـــو برنامـــج يهـــدف إلـــى تمهيـــن )32( 
االتصـــاالت  أمـــن  وظائـــف  فـــي  مختـــص 
وحجـــز الوظائـــف مـــع )7( مـــن الجهـــات 
االتصـــاالت.  قطـــاع  فـــي  المســـتفيدة 
يحتـــوي البرنامـــج المبتـــدئ بالتوظيـــف 
علـــى مجموعـــة مـــن الـــدورات العمليـــة 
الجيـــل  شـــبكات  أمـــن  فـــي  المكثفـــة 

كوادر وطنية مؤهلة 
لشغل الوظائف النوعية 
المرتبطة بأمن االتصاالت

32
انترنـــت  شـــبكات  وحمايـــة  الخامـــس، 
الرقميـــة،  الثغـــرات  واختبـــار  األشـــياء، 
وحوكمـــة أمـــن البيانـــات فـــي شـــركات 
االتصـــاالت. باإلضافة إلـــى توجيه مهني 
وتأهيـــل لشـــهادات مهنية فـــي مجال 

المعلومـــات أمـــن 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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 إدخال المهارات الرقمية والبرمجة في
 الصفوف األولية بالتعليم العام

أطلقت  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون 
تطوير  إلى  تهدف  مبادرة  الوزارة 
الصفوف  طالب  لدى  الرقمية  المهارات 
من  تمكينهم  خالل  من  وذلك  األولية، 
الحاسوبي،  التفكير  مهارات  اكتساب 
الحوسبة  وتطبيقات  المرئية،  والبرمجة 
ومفكر  واع  تقني  جيل  لبناء  المادية. 
مبني على أسس رقمية قوية، ُمعترِف 
بمبادئ المواطنة الرقمية التي تساعده 
وقد  واالبتكار.  واإلبداع  اإلنتاج  على 
أثمرت الجهود الحثيثة بالتعاون مع وزارة 

التعليم إلى تحقيق ما يلي:

على  ومعّلمة  معّلم   )50( تدريب      
وتدريس  الرقمية  التقنيات  مبادئ 

المهارات الرقمية.

تفاعلية  إلكترونية  منصة  تـــــجـهيز       
الستخدامها  والطالبات  للطالب 

في المادة التعليمية.

الرقمية  التعليمية  البيئة  تجهيز     
تجهيز  خالل  من  وذلك  المناسبة 
الرقمية  للمهارات  معماًل   )50(
والمعّدات  األدوات  على  يحتوي 
والطالبات  للطالب  تتيح  التي 
بواقع  الرقمية،  مهاراتهم  تطوير 
معماًل  و)25(  للطالب  معماًل   )25(

للطالبات.

المشرفين  من   )10( تدريس    
المناطق  في  والمشرفات 

التعليمية على المهارات الرقمية.

             تدريس المهارات الرقمية والبرمجة 
في  وطالبة  طالبًا  لـ)8,552( 
المبادرة  في  المشاركة  المدارس 

ضمن صفوف التعليم العالم.

معّلم ومعّلمة تم 
تدريبهم على مبادئ 

التقنيات الرقمية وتدريس 
المهارات الرقمية

طالب وطالبة مستفيدين 
من تدريس المهارات 

الرقمية والبرمجة

معمل للمهارات الرقمية 
تم إنشاؤه لتطوير مهارات 

الطالب والطالبات

مشرفين ومشرفات تم 
تدريسهم المهارات 

الرقمية

50

8,552

50

10

اإلنـــجــــازات
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إقامة مسابقة
“قلوبنا تسمعكم”

“قلوبنــا  مســابقة  الــوزارة  نظمــت 
وتمكيــن  دعــم  بهــدف  تســمعكم” 
فئــة الصــم وضعــاف الســمع، وذلــك مــن 
المجتمــع  لكافــة  الفرصــة  إتاحــة  خــالل 
بمشــاركة حلــول تقنيــة تخدم هــذه الفئة 
والتعليميــة،  الصحيــة،  المجــاالت  فــي 

والثقافيــة.  واالجتماعيــة 
فــي  نجاحــًا  المســابقة  حققــت  وقــد 
وتمكيــن  دعــم  نحــو  االهتمــام  جــذب 
بلــغ  إذ  الســمع،  وضعــاف  الصــم  فئــة 
المســابقة  فــي  المشــاركين  عــدد 
واختتمــت  ومشــاركة،  مشــاركًا   )270(
المســابقة فــوز ثالثــة مشــاريع رقميــة 
كمــا  ريــال.  مليــون  نصــف  بلغــت  بجوائــز 
 )10( المســابقة  خــالل  مــن  وأطلقــت 

رقميــة. أعمــال  نمــاذج 

هـذه  إقامـة  خـالل  مـن  الـوزارة  وتسـعى 
الرقمـي  الوعـي  نشـر  إلـى  المسـابقة 
المجتمـع،  أفـراد  جميـع  بيـن  والريـادي 
وتحفيـز رياديـي األعمـال وذوي الخبـرات 
مبتكـرة  رقميـة  حلـول  لتطويـر  التقنيـة 
مـن  السـمع  وضعـاف  الصـم  فئـة  تخـدم 
الحديثـة  التقنيـات  مختلـف  تسـخير  خـالل 
طبيعـي  بشـكل  حياتهـم  لممارسـة 
وجـه  أكمـل  علـى  بمهامهـم  والقيـام 
وتذليـل  المجتمـع،  فـي  دورهـم  وتعزيـز 
الصعوبـات التـي تواجههم فـي مجاالت 
وصقـل  مهاراتهـم  وتنميـة  متعـددة، 
مواهبهـم المختلفة لخدمة مجتمعهم 
باإلضافـة  للتقنيـة،  األمثـل  باالسـتخدام 
التحديـات  علـى  كثـب  عـن  التعـرف  إلـى 

تذليلهـا. وآليـة  تواجههـم  التـي 

مشارك ومشاركة في 
المسابقة

نماذج أعمال تم إطالقها 
من خالل المسابقة

270

10
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 إطالق خطة توطين وظائف االتصاالت وتقنية المعلومات بالشراكة مع
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وصندوق تنمية الموارد

 البشرية )هدف(، ومجلس الغرف السعودية

ضمن مبادرات الوزارة بالشراكة مع وزارة 
االجتماعيـة  والتنميـة  البشـرية  المـوارد 
وظائـف  لتوطيـن  المشـتركة  والجهـود 
المعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت  قطـاع 
الموّقعـة  التفاهـم  مذكـرة  خـالل  ومـن 
خطـة  الـوزارة  أطلقـت  الوزارتيـن،  بيـن 
وتقنيـة  االتصـاالت  وظائـف  لتوطيـن 
المعلومات، بالشـراكة مع وزارة الموارد 
البشـرية والتنميـة االجتماعية، وصندوق 
تنمية الموارد البشرية )هدف(، ومجلس 

السـعودية.  الغـرف 

تمكيـن  إلـى  التوطيـن  خطـة  تسـعى 
علـى  الحصـول  مـن  الوطنيـة  الكـوادر 
قدراتهـم  وتوظيـف  نوعيـة  عمـل  فـرص 
فـي دعـم مسـيرة التحـول الرقمـي فـي 
توطيـن  وتسـتهدف  القطاعـات،  جميـع 
أكثـر مـن )15( ألـف وظيفـة بنهايـة عـام 

2020م.
وسيتم من خالل الخطة إطالق مجموعة 
مـن البرامـج التدريبيـة والتأهيليـة لدعـم 
سـوق  فـي  للدخـول  الوطنـي  الكـوادر 
العمـل، وتتضمن البرامـج التدريبية برامج 

القطـاع،  فـي  القيـادات  وإعـداد  لتأهيـل 
برامـج  وبرامـج دعـم تمكيـن المـرأة مثـل 
تأهيـل القياديـات فـي قطـاع االتصـاالت 
وتقنيـة المعلومـات، وقياديـات التقنيـة 
وبرامـج  المكثـف،  التدريـب  ومعسـكرات 
تدريـب متخصصـة فـي التقنيـات الحديثـة 
مثل الـذكاء االصطناعي، وعلـم البيانات، 
والبلـوك  والروبـوت،  البيانـات،  وأمـن 
تشـين، باإلضافـة إلـى موضوعـات تقنيـة 

مختلفـة.

اإلنـــجــــازات
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تدشين برنامج دعم توطين وظائف االتصاالت 
وتقنية المعلومات بالشراكة مع صندوق تنمية 

الموارد البشرية )هدف(

الموارد  تنمية  صندوق  مع  بالشراكة 
برنامجًا  الوزارة  دّشنت  )هدف(،  البشرية 
فرصة  ألف   )14( لتوطين  مشتركًا 
االتصاالت  قطاع  منشآت  في  وظيفية 
وتقنية المعلومات. يهدف البرنامج إلى 
الوطنية  الكوادر  وتأهيل  استقطاب 
القطاع.  منشآت  في  توظيفها  بهدف 
تدريب  برامج  تقديم  خالل  من  وذلك 
مكثفة  تدريبية  ومعسكرات  احترافية 
المهني،  واإلرشاد  للتأهيل  وبرامج 

في  للتوظيف  المالي  الدعم  وبرامج 
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

أربعة  وفق  البرنامج  على  العمل  ويتم 
األولى  المرحلة  في  يتم  حيث  مراحل، 
الفني،  الدعم  وظائف  على  التركيز 
تحليل  وظائف  الثانية  المرحلة  وفي 
المرحلتين  تستهدف  بينما  البيانات، 
الثالثة والرابعة وظائف مدراء المشاريع 

ووظائف مراكز االتصال.
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تدريب الكوادر السعودية في مجال 
االتصاالت وتقنية المعلومات

توطيـــن  فـــي  الـــوزارة  جهـــود  ضمـــن 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات، 
وتمكيـــن الكوادر المحلية من اكتســـاب 
الوظائـــف  لشـــغل  الالزمـــة  المهـــارات 
المســـتويات  بمختلـــف  القطـــاع  فـــي 
بالتعـــاون  الـــوزارة  عملـــت  والمجـــاالت، 
مع كبرى الشـــركات علـــى التدريب أكثر 
مـــن )18,635( كادر وطنـــي فـــي مجـــال 

وقـــد  المعلومـــات.  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
تميزت البرامج التدريبيـــة بجودة ونوعية 
المواضيـــع، حيث اشـــتملت علـــى تحليل 
االصطناعي،  والـــذكاء  البيانـــات،  وعلـــم 
والبلوك تشـــين، وأمن البيانـــات، وإنترنت 
الخامـــس  الجيـــل  وشـــبكات  األشـــياء، 

.)5G (
كادر تم تدريبهم منذ بدء 

المبادرة

18,635

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 

اإلنـــجــــازات
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 تصميم برنامج شامل يهدف لتمكين المرأة في
 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المملكة  رؤية  توجهات  مع  تماشيًا 
نسبة  ورفع  المرأة  بتمكين   2030
العمل،  سوق  في  المرأة  مشاركة 
عملت الوزارة على تصميم برنامج شامل 
للمرأة  الرقمية  القدرات  لتنمية  يسعى 
تحتضن  رقمية  بيئة  وبناء  السعودية، 
في  لديها  الرقمية  المواهب  وتنمي 
المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  قطاع 
برامج  عدة  تفعيل  خالل  من  وذلك 

ومشاريع في عدة مسارات منها:

نشر الوعي الرقمي:

إلثـــراء  محافـــل  عـــدة  فـــي  المشـــاركة 
المعرفـــة الرقميـــة لزيـــادة الوعـــي عن 

بالقطـــاع المـــرأة  مشـــاركة  أهميـــة 

رفع المهارات الرقمية:

لبنـــاء  تدريبيـــة  برامـــج  عـــدة  إقامـــة 
المهـــارات الرقميـــة. وقـــد تـــم تدريـــب 
أكثـــر مـــن )4,700( ســـيدة مـــع مختلف 

األهميـــة.  ذات  الرقميـــة  المجـــاالت 

رفع المهارات القيادية 
للمرأة في القطاع: 

المهـــارات  لتطويـــر  مبـــادرات  تقديـــم 
القياديـــة للنســـاء، مثل مهـــارات الصف 

القيـــادة. فـــي  األول 

دعم رائدات االعمال في 
القطاع: 

تصميم برامـــج تهدف للتدريـــب وصناعة 
قيادات ورائدات أعمـــال في مجال تقنية 
المعلومات. وقـــد تم تحفيـــز )39( رائدة 
أعمـــال لتأســـيس شـــركات ناشـــئة في 

قطاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات.

نماذج األعمال لمراكز 
التعهيد: 

تم العمل علـــى نماذج متعـــددة لمراكز 
التعهيـــد النســـائية، والتعـــاون مع عدة 
جهات بغـــرض تأســـيس عدد مـــن مراكز 
زيـــادة  بهـــدف  المشـــتركة  الخدمـــات 
الفـــرص الوظيفيـــة للمرأة فـــي القطاع.



136

التقرير السنوي
2019

فـــي  المـــرأة  مشـــاركة  شـــهدت  وقـــد 
ســـوق العمل ارتفاعـــًا طفيفـــًا عن عام 
القـــوى  نســـبة  وصلـــت  حيـــث  2018م، 
العاملـــة النســـائية فـــي القطـــاع إلـــى 
2019م  عـــام  بنهايـــة   )14.48%(
مقارنـــة بــــ)%13.2( في عـــام 2018م. 
ويبين الشـــكل )8( نمو نســـبة التوظيف 
النســـائي في مجال االتصـــاالت وتقنية 
حتـــى  2016م  عـــام  مـــن  المعلومـــات 

. 20م 1 9

شـــكل )8( : نســـبة نمو التوظيف النســـائي في مجال االتصاالت وتقنيـــة المعلومات من 
عـــام 2016م حتى عام 2019م.

14.48%

2019 2018 2017 2016

13.2%
12.4% 11.0%

اإلنـــجــــازات
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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
وأكاديمية مسك ضمن برنامج شراكات مهارات المستقبل

وتحقيـق  التعـاون  سـبل  تعزيـز  بهـدف 
تطويـر  مجـال  فـي  المعرفـي  التبـادل 
أبرمـت  القطـاع،  فـي  القـدرات  وتأهيـل 
مؤسسـة  مـع  تفاهـم  مذكـرة  الـوزارة 
محمـد بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز “مسـك 
الخيريـة” علـى هامـش فعاليـات منتدى 
علـى  للعمـل   ،2019 العالمـي  مسـك 
القطـاع  فـي  والشـابات  الشـباب  دعـم 
علـى توفيـر برامـج تدريبيـة للباحثيـن عـن 
العمـل فـي مجـال التطبيقـات والتقنيات 
توظيـف  فـي  والمسـاهمة  الناشـئة 
أكاديميـة  وجعـل  السـعودية  الكـوادر 
االسـتراتيجيين  الشـركاء  أحـد  مسـك 
شـراكات  برنامـج  فـي  المعتمديـن 

مهـارات المسـتقبل الذي تتبنـاه الوزارة.
محاور  أربعة  المذكرة  وتشتمل 
برامج  بتوفير  األول  يعنى  أساسية، 
عدد  في  متخصصة  تقنية  تدريبية 
استعداد  تعزز  التي  المواضيع  من 
العمل.  سوق  في  للدخول  المتدربين 
على  التدريبية  المواضيع  وتشتمل 
البرمجة،  وأساسيات  التطبيقات،  تطوير 
األشياء،  وإنترنت  األعمال،  وتحليل 
الصناعي،  والذكاء  الشبكة،  وتطوير 
المنتجات،  وإدارة  السيبراني،  واألمن 
وتصميم تجارب المستخدم، والحوسبة 

السحابية، والمهارات المهنية.

 أما المحور الثاني فيعنى بإطالق برامج 
مجال  في  الداخلي  والتدريب  الزمالة 
بالتعاون  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
الجامعات  من  وعدد  التقنية  رواد  مع 
للمحور  وبالنسبة  المتميزة.  العالمية 
إنشاء  على  العمل  فيتضمن  الثالث 
المطورين  لدعم  مشترك  ابتكار  مركز 
وأصحاب المشاريع التقنية على مختلف 
المستويات مثل مراحل التعليم األولية، 
المهنيين.  والشباب  العالي،  والتعليم 
الفعاليات  بإقامة  الرابع  المحور  ويعنى 
بمجال  العالقة  ذات  والمسابقات 

االتصاالت وتقنية المعلومات.
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نمو سوق تقنية المعلومات 
والتقنيات الناشئة في المملكة

تنمية التقنية ودعم وتحفيز
 االبتكار ومضاعفـــة الـــســـوق

بذلـــت الـــوزارة جهـــودًا حثيثـــة فـــي األعـــوام 
الماضيـــة لتنميـــة ســـوق التقنيـــة المحلـــي 
التنظيميـــة  البيئـــة  تطويـــر  خـــالل  مـــن 
والتشـــريعية للقطـــاع، وإطالق المبـــادرات 
والبرامـــج التحفيزيـــة الداعمـــة لنمـــو ســـوق 
تقنيـــة المعلومـــات المحلـــي، والتحفيـــز 
فـــي  الناشـــئة  التقنيـــات  تبنـــي  علـــى 
المملكـــة، وقـــد أثمـــرت تلـــك الجهـــود بنمـــو 
والتقنيـــات  المعلومـــات  تقنيـــة  ســـوق 
الناشـــئة ليصـــل بقراءتـــه األوليـــة لنهايـــة 
ريـــال  مليـــار   )45.2( إلـــى  2019م  عـــام 
ـــن  ـــى )%15( ع ـــل إل ـــادة تص ـــعودي، بزي س

عـــام 2018م، كمـــا ارتفعـــت نســـبة تبنـــي 
التقنيـــات الناشـــئة إلـــى مـــا يقـــارب )9%(. 
المحلـــي  المحتـــوى  حصـــة  بلغـــت  كمـــا 
ـــج  ـــن نات ـــات م ـــة المعلوم ـــاع تقني ـــي قط ف
تقنيـــة المعلومـــات إلـــى )%21(. ووصـــل 
حجـــم ســـوق خدمـــات الحوســـبة الســـحابية 
إلـــى )1.7( مليـــار ريـــال ســـعودي. وتســـعى 
الـــوزارة إلـــى مواصلـــة أعمالهـــا ومنجزاتها 
المعلومـــات  تقنيـــة  ســـوق  لتنميـــة 
أبـــرز  مـــن  ليصبـــح  الناشـــئة  والتقنيـــات 
األســـواق علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 

والعالمـــي.

قيمة سوق تقنية 
المعلومات والتقنيات 

الناشئة في المملكة

نمو قيمة سوق تقنية 
المعلومات والتقنيات 

الناشئة في المملكة عن 
العام الماضي

45.2

15%

مليار ريال سعودي

اإلنـــجــــازات
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تدشين مركز ديلويت 
للحلول الرقمية

للحلــول  ديلويــت  مركــز  الــوزارة  دّشــنت 
تطويــر  دعــم  بهــدف  وذلــك  الرقميــة، 
للقطاعيــن  المبتكــرة  الرقميــة  الحلــول 
ــال  ــاركة رواد األعم ــاص بمش ــام والخ الع
التقنييــن، إضافــة إلــى خلــق فــرص العمــل 
النوعيــة للكــوادر الرقميــة الوطنيــة. كمــا 
ــارية  ــات االستش ــز الخدم ــيقّدم المرك س
مجلــس  دول  مســتوى  علــى  الرقميــة 
األوســط.  والشــرق  الخليجــي  التعــاون 
ويعتبــر هــذا األول مــن نوعــه فــي الشــرق 

أفريقيــا. وشــمال  األوســط 
القادمــة  مرحلتــه  فــي  المركــز  يهــدف 
مــن  تقنــي  مستشــار   )200( تأهيــل 
الكــوادر الرقميــة الوطنيــة. كمــا يســعى 

القــدرات  وتنميــة  تطويــر  إلــى  المركــز 
خاصــة  برامــج  عبــر  الوطنيــة  البشــرية 
تشــمل االبتعــاث والتدريــب. وســيعمل 
بالخدمــات  االرتقــاء  علــى  المركــز 
الرقمــي.  المجــال  فــي  االستشــارية 
عــام  دور  للمركــز  ســيكون  وبذلــك 
بنــاء  فــي  المملكــة  جهــود  دعــم  فــي 
مجتمــع  وتحفيــز  الرقمــي،  االقتصــاد 

واالبتــكار. بالحيويــة  ينبــض  رقمــي 
ــي  ــوت الرقم ــز ديلي ــين مرك ــي تدش ويأت
قطــاع  اســتراتيجية  مــع  منســجمًا 
التــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
وداعمــا  مؤخــرًا،  الــوزارة  أطلقتهــا 
الناشــئة  الرقميــة  المشــاريع  ألصحــاب 

يقــدم  كمــا  التقنييــن،  االعمــال  ورواد 
ريــادة  منظومــة  لدعــم  برامــج  المركــز 
األعمــال الرقميــة، باإلضافــة إلــى جــذب 
فــي  التقنيــة  االســتثمارات  مــن  مزيــد 
نمــو  ســيواكبه  الــذي  األمــر  المملكــة، 
فــي عــدد الوظائــف النوعيــة للملتحقيــن 
جهــود  دعــم  إلــى  إضافــة  بالقطــاع، 
الرقميــة  القــدرات  تنميــة  فــي  الــوزارة 

الســعودي.   للشــباب 
التميــز  مراكــز  عــدد  يكــون  وبذلــك 
المتخصصــة فــي التقنيــة قــد وصــل إلــى 
مكاتــب  عــدد  وصــل  كمــا  مراكــز،   )7(
الدوليــة  المعلومــات  تقنيــة  شــركات 

مكتــب.  )36( إلــى  المملكــة  فــي 

مركز ديلويت للحلول الرقمـيـــة 
المجاالت والخدمات الوظيفية 

مختبر ابتكار 
رقمي

استوديو 
ابداع رقمي

مصنع رقمي
 لإلنتاج والخدمات

اكاديمية تطوير 
رقمية
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إعداد دراسة شاملة لبرنامج وطني لتنمية 
التقنية لتحقيق منظومة تقنية مستدامة

دراســـة  إعـــداد  علـــى  الـــوزارة  عملـــت 
تقنيـــة  لتنميـــة  وطنـــي  لبرنامـــج 
المعلومـــات يهـــدف إلـــى تســـريع وتعزيـــز 
قطـــاع  فـــي  االقتصاديـــة  المنظومـــة 
تقنيـــة المعلومـــات التقليديـــة والناشـــئة 
ـــالت  ـــالل تدخ ـــن خ ـــك م ـــة، وذل ـــي المملك ف
تمويليـــة وتنفيذيـــة فاعلـــة فـــي الســـوق.

مراحـــل  كافـــة  علـــى  البرنامـــج  ويركـــز 
منظومـــة العمـــل فـــي قطـــاع التقنيـــة 
بـــدءا بالبحـــوث واالبتـــكار مـــرورًا بالتوطيـــن 

ثـــم  وتعزيـــز المحتـــوى المحلـــي ومـــن 
تحفيـــز القطاعـــات االقتصاديـــة المختلفـــة 

علـــى تبنـــي واســـتخدام التقنيـــة.
أدوات  المقترحـــة  التدخـــالت  وتتضمـــن 
الفجـــوات  لســـد  ماليـــة  وغيـــر  ماليـــة 
وضمـــان الفعاليـــة وتعزيـــز االســـتدامة. 
كمـــا يهـــدف البرنامـــج لتعزيـــز التعـــاون 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، مثـــل الهيئـــة 
الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة، ومدينـــة 
الملـــك عبـــد العزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة، 

الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  والهيئـــة 
المحتـــوى  وهيئـــة  والمتوســـطة، 
الحكوميـــة،  والمشـــتريات  المحلـــي 
والهيئـــة العامـــة لالســـتثمار، والصناديـــق 
الصناعـــي،  كالصنـــدوق  التمويليـــة 
ــتثمار الجزئـــي.  ــة لالسـ ــركة الوطنيـ والشـ
الشـــركات  البرنامـــج  وسيســـاعد 
العاملـــة فـــي القطـــاع لتعزيـــز مكانتهـــا 
وإمكاناتهـــا لالنتقـــال مـــن المســـتوى 
اإلقليمـــي. المســـتوى  إلـــى  المحلـــي 
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استقطاب شركات 
عالمية رائدة في مجال 

الخدمات السحابية 

عــدد  اســتقطاب  علــى  الــوزارة  عملــت 
لالســتثمار  العالميــة  الشــركات  مــن 
الحوســبة  مجــال  فــي  المملكــة  فــي 
االســتثمار  أحدثهــا  كان  الســحابية، 
ــاق  ــركة أوراكل واتف ــل ش ــن قب ــن م المعل
شــراكة بيــن شــركة زيــن وشــركة علــي 

كالود. بابــا 

رئيســها  عبــر  أوراكل  شــركة  إعــالن 
المملكــة  فــي  اســتثمارها  التنفيــذي 
بمركــزي بيانــات واتخاذهــا مــن المملكــة 
مركــزًا إقليميــًا للحوســبة الســحابية ممــا 
ــتثمرين  ــة المس ــز ثق ــي تعزي ــاهم ف يس
الســعودي  الســوق  بجاذبيــة  األجانــب 
الحوســبة  مجــال  فــي  لالســتثمار 

. بية لســحا ا

ــي  ــع عل ــا م ــن اتفاقيته ــركة زي ــالن ش إع
محليــة  ســحابية  خدمــات  إلنشــاء  بابــا 
ســوق  تعــزز  فريــدة  بشــراكة  وذلــك 
الخدمــات المحليــة للحوســبة الســحابية 
ــد  ــع أح ــراكة م ــرض بالش ــودة الع ــد ج وتزي
أكبــر شــركات الحوســبة الســحابية فــي 

بابــا(. علــي  )شــركة  العالــم 
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إطالق برنامج
المصدر المفتوح

أطلقـت الـوزارة برنامجـًا متكامـاًل للمصـدر 
والـذي  “مصـدر”،  بمسـمى  المفتـوح 
يهـدف لالسـتفادة مـن منظومـة المصدر 
المفتوح بما يسـاهم فـي تنمية التقنية 
وتعزيـز المحتـوى المحلـي، والعمل على 
بيئة مسـتدامة، مما يضمن الفعالية في 
رحلـة التحـول الرقمـي وخفـض التكاليـف 
وتحفيز االبتكار الرقمـي. ويطمح البرنامج 
الرقمـي،  التحـول  وتيـرة  تسـريع  إلـى 
وتنميـة سـوق تقنيـة المعلومـات وزيادة 
المحتوى المحلي التقنـي، وخلق وظائف 
نوعيـة، وخفـض التكاليف بشـكل مجدي، 

باإلضافـة إلـى تحفيـز االبتـكار الرقمـي.
قيـادة  إلـى  البرنامـج  ويسـعى  كمـا 
المصـدر  حلـول  تبنـي  خـالل  مـن  االبتـكار 
المفتـوح، وتمكيـن القطاعـات المختلفـة 
واألفـراد المتطوعيـن مـن دخـول منظومة 
بقصـص  والتعريـف  المفتـوح،  المصـدر 

النجـاح ودعمهـا وإزالة العوائق لتسـهيل 
مفهـوم  وتعزيـز  وتبنيهـا  لهـا  الوصـول 
العطـاء والمشـاركة لبنـاء مجتمـع فعـال 
في المملكة. وذلك بتعزيز سوق منتجات 
الخدمـات،  ومـوردي  المفتـوح  المصـدر 
المفتـوح  المصـدر  نجـاح  قصـص  وتعزيـز 
الوطنـي واإلقليمـي، وتمهيـن وتمهيـر 
بالمصـدر  المتخصصـة  الوطنيـة  الكـوادر 
اسـتخدام  وتنميـة  وتحفيـز  المفتـوح، 
القطاعـات  فـي  المفتـوح  المصـدر 
التقنيـة  توطيـن  باإلضافـة  المختلفـة، 

االبتـكار. وريـادة 
مـن  المفتـوح  المصـدر  برنامـج  ويعمـل 
خـالل منظومـة متكاملـة ومتناغمـة مـن 
المكونـات الفاعلـة لتعزيـز توطيـن صناعـة 
تقنيـة  خدمـات  تبنـي  وقيـادة  التقنيـة، 
المعلومات، ورقمنة القطاعات المختلفة 
الغيـر  والقطـاع  الحكومـي،  كالقطـاع 

الصناعـي،  والقطـاع  والوقفـي،  ربحـي 
وقطاع المنشـآت الصغيرة والمتوسطة، 
باإلضافـة  واألبحـاث؛  الدراسـات  وقطـاع 
والمبرمجيـن  المواهـب  تنميـة  إلـى 
المتخصصـة  التقنيـة  والمجتمعـات 
البرنامـج  وسيسـاعد  المفتـوح.  بالمصـدر 
المصـدر  اسـتخدام  تبنـي  تحفيـز  علـى 
الوطنيـة  الجائـزة  خـالل  مـن  المفتـوح 
قيـادة  إلـى  ويتطلـع  المفتـوح  للمصـدر 

محليـًا. المفتـوح  المصـدر  مؤشـر 
سـوق  فـي  البرنامـج  أدوار  وتوزعـت 
االتصـاالت وتقنيـة والمعلومـات، وسـوق 
التقنيات الناشـئة بين القيادة، والتمكين، 
 )28( للبرنامـج  ُرصـد  حيـث  والمسـاهمة 
مبـادرات   )8( منهـا  اسـتراتيجية  مبـادرة 
مبـادرات  و)10(  أساسـية  ممكنـات 
 )10( إلـى  باإلضافـة  سـريعة  مكاسـب 

محوريـة.  أخـرى  مبـادرات 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 

اإلنـــجــــازات



143

التقرير السنوي
2019

توقيع اتفاقية مع شركة 
جولي شيك الصينية

وقعــت الــوزارة مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
شــركة  مــع  المعرفــي  التبــادل  وتعزيــز 
تعتــزم  حيــث  الصينيــة،  شــيك  جولــي 
نشــاطاتها  فــي  التوســع  الشــركة 
واالســتثمار  والرقميــة  اللوجســتية 
إضافيــة  مبالــغ  بضــخ  وذلــك  بالمملكــة، 

القادمــة. الثــالث  األعــوام  خــالل 
 وتهــدف المذكــرة إلــى رفــع مســتوى 
وظائــف المســتودعات المحليــة، وزيــادة 
شــبكة  وتوســيع  التســليم،  ســعة 
ــركة  ــوي الش ــا تن ــة. كم ــل الوطني التوصي

الخدمــات  تيســير  بتدابيــر  التوســع 
مســتوى  رفــع  بهــدف  اللوجســتية 
ــى  ــول عل ــتودعات، والحص ــف المس وظائ
 )LMD( تراخيــص تســليم الميــل األخيــر
التنظيميــة،  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
التــي  الرقميــة  الدفــع  حلــول  وتوفيــر 
للدفــع  الشــركة  منصــة  توفرهــا 
ــة  ــم عملي ــي” لدع ــي ب ــي “جول اإللكترون
فــي  الرقمــي  االقتصــادي  التحــول 
االتفاقيــة  تضمنــت  كمــا  الســعودية. 
التــزام الشــركة برفــع مســتوى جــودة 

خدمــة العمــالء فــي المملكــة علــى عــدة 
مراحــل تتمثــل فــي تواجــد أكبــر لمجــاالت 
خدمــة العمــالء وخدمــات مراكــز االتصــال.
جهــود  ضمــن  االتفاقيــة  هــذه  وتأتــي 
التجــارة  انتشــار  لتعزيــز  الــوزارة 
وذلــك  المملكــة،  فــي  اإللكترونيــة 
مــن خــالل توفيــر بيئــة داعمــة لهــا مــن 
ــع  ــات دف ــتية وخدم ــات لوجس ــالل خدم خ
إلكترونيــة عاليــة المســتوى بمــا يحقــق 
لتعامــالت التجــارة اإللكترونيــة موثوقية 

االســتخدام. فــي  وســهولة  عاليــة 
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توقيع مذكرتي تفاهم مع كبرى الشركات الهندية 
لتوطين التقنية وخدمات مراكز التميز في المملكة

مــع  تفاهــم  مذكرتــي  الــوزارة  وقعــت 
قطــاع  فــي  الهنديــة  الشــركات  كبــرى 
هــي:  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت 
االستشــارية  للخدمــات  تاتــا  شــركة 
ــدودة؛  ــرو المح ــركة ويب ــدودة”، وش المح
بهــدف توطيــن التقنيــة ونقــل المعرفــة 
الرقميــة  المهــارات  وتطويــر  للمملكــة 
متمّيــز  جيــل  إلعــداد  الوطنيــة  للكــوادر 
مــن أبنــاء وبنــات الوطــن يســهم بفاعليــة 
الرقمــي  التحــول  مســيرة  دعــم  فــي 

المنشــود.
مــع  التفاهــم  مذكــرات  تتضمــن 
فــي  اســتراتيجية  شــراكة  الشــركتين 
توطيــن التقنيــة و مراكــز التميــز و تطويــر 
القــدرات الرقميــة بالشــراكة مــع الــوزارة، 
الحاليــة  الخدمــات  فــي  والتوســع 
االقتصــاد  تعزيــز  فــي  يســاهم  بمــا 
ــرص  ــق ف ــة، وخل ــي المملك ــي ف المناطق
تدريبيــة  دورات   وتقديــم  وظيفيــة، 
فــي  للمســاهمة  عاليــة  مهــارات  ذات 
قطــاع  فــي  الوظائــف  توطيــن  برامــج 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وبرامــج 
المعرفــة،  ونقــل  المواهــب،  تطويــر 
ودعــم وتمكيــن ريــادة األعمــال الرقميــة، 
الرقميــة،  الفعاليــات  فــي  والمشــاركة 
وتبــادل الزيــارات بيــن الخبــراء والمختصيــن.

أولــي  تصــور  إلــى  التوصــل  تــم  حيــث 
أخــرى  مناطــق  فــي  الشــركة  لتواجــد 
الخدمــات  لتقديــم  المملكــة  داخــل 

: ليــة لتا ا
الخدمات االستشارية لتقنية 	 

المعلومات.
جودة واختبار البرمجيات.	 
خدمات البيانات والتحليل.	 
أنظمة تقنية المعلومات.	 
خدمات عمليات اإلسناد.	 
خدمات هندسة األنظمة.	 
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إطالق محفظة التقنيات 
الناشئة بقيمة مليار ريال

أطلقـت الـوزارة بالتعاون مع بنـك التنمية 
االجتماعيـة محفظـة “التقنيـات الناشـئة 
“، لدعـم وتمويـل وتحفيـز مشـاريع رواد 
الناشـئة،  التقنيـات  وأنشـطة  االعمـال 
تصـل  ماليـة  محفظـة  إنشـاء  خـالل  مـن 
تشـجيع  بهـدف  وذلـك  ريـال،  مليـار  إلـى 
رقمـي،  مجتمـع  لبنـاء  الرقمـي  االبتـكار 
رقمـي  واقتصـاد  رقميـة،  وحكومـة 
أفضـل  مسـتقبل  وتحقيـق  مزدهـر، 
رؤيـة  مـع  يتوافـق  بمـا  للمملكـة، 
تنويـع  إلـى  الهادفـة   2030 المملكـة 
مسـيرة  ودفـع  الوطنـي،  الدخـل  مصـادر 
االقتصـاد السـعودي، وخلـق المزيـد مـن 
الوطـن. وبنـات  ألبنـاء  الوظيفيـة  الفـرص 

توفيـر  إلـى  المحفظـة  تهـدف  كمـا 
األعمـال  لـرواد  المناسـب  التمويـل 
الواعـدة  الرقميـة  والمشـاريع  التقنييـن 
والتـي  الحديثـة،  التقنيـات  مختلـف  فـي 
االصطناعـي،  الـذكاء  تطبيقـات  تشـمل 

االفتراضـي،  والواقـع  األشـياء،  وإنترنـت 
والروبوتـات،  األبعـاد،  ثالثيـة  وطباعـة 
والحوسـبة  االلكترونيـة،  والتجـارة 
واألمـن  الماليـة،  والتقنيـات  السـحابية، 
وتحقيـق  لتوطينهـا  وصـواًل  السـيبراني، 

المملكـة. فـي  الرقمـي  التحـول 
وقـد القى إطـالق المحفظة إقبـااًل كبيرًا، 
حيـث وصـل عـدد المتقدميـن لالسـتفادة 
مـن دعـم المحفظـة إلـى )700( متقّدم 
المتوقـع  ومـن  2019م.  عـام  بنهايـة 
الكبيـر  األثـر  المحفظـة  لهـذه  يكـون  أن 
الناشـئة  التقنيـات  سـوق  تحفيـز  علـى 
توليـد  يتوّقـع  حيـث  المملكـة،  فـي 
)14,000( وظيفـة فـي مجـال التقنيـات 
مشـروع،   )3,500( وإطـالق  الناشـئة، 
مسـاهمة  قيمـة  وصـول  يتوّقـع  كمـا 
المحلـي  الناتـج  فـي  الناشـئة  التقنيـات 
بحلـول  ريـال  مليـار   )2.6( إلـى  اإلجمالـي 

2030م. عـام 

قيمة المحفظة المالية 
للتقنيات الناشئة

متقدم لالستفادة من دعم 
المحفظة

مليار ريال

700
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إطالق برنامج
رواد التقنية 

إلـــى  التقنيـــة  رواد  برنامـــج  يســـعى 
المســـاهمة فـــي إيجـــاد حلـــول أعمـــال 
 2030 المملكـــة  رؤيـــة  لبرامـــج  رقميـــة 
مـــن  األعمـــال  رواد  تمكيـــن  خـــالل  مـــن 
الخدمـــات  مـــن  حزمـــة  تقديـــم  خـــالل 
واإلرشـــادية  والتمويليـــة،  التقنيـــة، 
ــر  ــج تطويـ ــة وبرامـ ــات الحديثـ فـــي التقنيـ
األعمـــال بمشـــاركة نخبـــة مـــن الشـــركاء 

المختلفـــة. القطاعـــات  مـــن 
كمـــا يقـــّدم البرنامـــج فرصـــة االلتحـــاق 
متخصصـــة  تدريبيـــة  بمعســـكرات 
والتقنيـــة  األعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي 
المســـجلين  مهـــارات  وتطويـــر  لصقـــل 
بالمعرفـــة  لتزويدهـــم  البرنامـــج  فـــي 
والمهـــارات الالزمـــة إلطـــالق مشـــاريع 
ناجحـــة فـــي مجـــال التقنيـــة. كمـــا يتضمـــن 
لدعـــم  أعمـــال  مســـّرعات  البرنامـــج 
المشـــاريع الناشـــئة وتعزيـــز انطالقهـــا 
أفضـــل  لهـــا  يحقـــق  التـــي  بالشـــكل 

النتائـــج.

ملحوظـــًا  نجاحـــًا  البرنامـــج  حقـــق  وقـــد 
المســـجلين  عـــدد  وصـــول  خـــالل  مـــن 
شـــخص،   )3,500( إلـــى  البرنامـــج  فـــي 
وانضمـــام )350( متـــدرب ومتدربـــة إلـــى 
ـــى  ـــول إل ـــة، والوص ـــكرات التدريبي المعس
ـــال. ـــرعات األعم ـــن مس ـــتفيد م )60( مس
كخطـــوة  البرنامـــج  هـــذه  يأتـــي 
اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى إزالـــة العوائـــق 
القطاعـــات  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
ـــات  ـــمل قطاع ـــي تش ـــتهدفة، والت المس
التجـــارة اإللكترونيـــة، والحـــج والعمـــرة، 
والترفيـــه والرياضـــة، والصناعـــة والمـــدن 
الذكيـــة، والصحـــة. حيـــث تتيـــح التقنيـــات 
الناشـــئة الكثيـــر مـــن الحلـــول والفـــرص 
لمعالجـــة التحديـــات التـــي تواجـــه تلـــك 
القطاعـــات. كمـــا يعمـــل البرنامـــج يعمـــل 
ـــة  ـــف بأهمي ـــى التعري ـــك عل ـــب ذل ـــى جان إل
مســـايرة الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة فـــي 

تنميـــة وتطويـــر األعمـــال.

عدد المسجلين في 
برنامج رواد التقنية

مستفيد من 
المعسكرات التدريبية

مستفيد من 
مسرعات األعمال

3,500

350

60

القطاعات المستهدفة:

الصناعة والمدن الصحة
الذكية

التجارة الحج والعمرةالترفيه والرياضة
اإللكترونية

اإلنـــجــــازات
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 أكبر مسرعة أعمال 
لأللعاب االلكترونية

الهيئـة  مـع  بالشـراكة  الـوزارة  وقعـت 
العامـة للترفيـه إتفاقيـة تعاون مشـترك 
تطويـر  لدعـم  أعمـال  مسـرعة  إلطـالق 
األلعـاب اإللكترونيـة محليـًا علـى هامـش 
هـذا  ويهـدف  الترفيـه.  صناعـة  منتـدى 
الكـوادر  بنـاء  إلـى  المشـترك  التعـاون 
الترفيـه  قطـاع  فـي  التقنيـة  البشـرية 
الرقمي، إضافة إلى إنشـاء مركز مشترك 
واألعمـال  الحلـول  لبنـاء  الرقمـي  لالبتـكار 

الترفيـه. قطـاع  فـي  الرقميـة 

وسـتعمل الوزارة من خالل المذكرة على 
تأهيـل وتدريـب كـوادر وطنيـة فـي عـدد 
الترفيـه  بقطـاع  المعنيـة  المجـاالت  مـن 
وبرمجـة  تصميـم  بينهـا  مـن  الرقمـي، 
األعمـال،  وريـادة  اإللكترونيـة  األلعـاب 
وتسـريع أعمال المشاريع الرقمية. كما 
سـتقدم الوزارة اإلرشاد التقني وتطوير 
األعمال وإيجاد حلول تمويلية للمشاريع 
المتأهلـة. كمـا اتفـق الطرفـان على بحث 
سـبل التعـاون فيمـا بينهما فـي مجالي 
االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات والترفيه

الرقمـي  لالبتـكار  مركـز  بإنشـاء  وذلـك 
يسـتهدف تمكين رواد األعمال واصحاب 
فـي  الناشـئة  الرقميـة  المشـاريع 
تضمنـت  كمـا  الرقمـي.  الترفيـه  مجـال 
البحـث  مجـاالت  فـي  التعـاون  االتفاقيـة 
مثـل  الناشـئة  التقنيـات  فـي  والتطويـر 
األشـياء،  وإنترنـت  االصطناعـي،  الـذكاء 
السـحابية،  والحوسـبة  والروبوتـات، 
والبلوك تشين وغيرها، التي تستهدف 
تطويـر حلـول رقميـة جديـدة فـي قطـاع 

الترفيـه.

اإلنـــجــــازات
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توقيع مذكرة تعاون بين وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات ونظيرتها من الجانب اإلندونيسي

مشتركة  تعاون  إتفاقية  الوزارة  وقعت 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  مع 
التعاون  تعزيز  بهدف  اإلندونيسية 
المشترك بين البلدين في دعم وتشجيع 
مختلف  في  األعمال  وريادة  االبتكار 
المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجاالت 
التطوير  لتحقيق  المعرفي،  والتبادل 
قطاع  أسواق  في  والتوسع  التقني 
االتصاالت وتقنية المعلومات بما يحقق 

مصلحة البلدين الشقيقين.
عقد  المذكرة  لتوقيع  المباحثات  وتخلل 
عدة ورش عمل بمشاركة كل من الوزارة 
ووزارة الحج، والهيئة العامة لالستثمار، 
الصغيرة  للمنشآت  العامة  والهيئة 
عرض  تناولت  )منشآت(،  والمتوسطة 

االتصاالت  مجال  في  االستثمار  فرص 
جهود  واستعراض  المعلومات،  وتقنية 
“وادي مكة” للتقنية في الحج والعمرة، 
لمساعدة  التقنية  استثمار  وجهود 
الحجاج والمعتمرين، واستكشاف فرص 
السياحية  المناطق  في  االستثمار 

بالمملكة.
جهود  إطار  في  االتفاقية  هذه  وتأتي 
الوزارة الهادفة إلى التعاون مع العديد 
في  األهمية  ذات  الصديقة  الدول  من 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  مجال 
تسهم  ومثمرة  هادفة  شراكة  لبناء 
وتقنية  االتصاالت  قطاع  تطوير  في 
الرقمي  التحول  وتحقيق  المعلومات 

المنشود.
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فصل المسؤوليات التنظيمية عن التشغيلية لقطاع البريد لرفع 
النضج التنظيمي في القطاع وتحفيز االستثمارات وحماية حقوق 

المستثمر والمستهلك
 )403( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر 
بتاريــخ 12/7/1440هـــ القاضــي بتولــي 
علــى  اإلشــراف  مســؤولية  الــوزارة 
قطــاع البريــد ووضــع سياســاته العامــة 
وخططــه التطويريــة، واقتــراح مشــاريع 
مــع  والتنســيق  وتعديالتهــا،  أنظمتــه 
الجهــات المعنيــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات 
الحكوميــة،  الجهــات  إلــى  المقدمــة 
وتمثيــل المملكــة فــي الهيئــات المحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة فــي قطــاع البريــد، 
هــذا  فــي  المملكــة  إلتزامــات  ومتابعــة 
االتصــاالت  هيئــة  تتولــى  بينمــا  الشــأن. 

االختصاصــات  المعلومــات  وتقنيــة 
ــب  ــاع. وبموج ــة للقط ــة والرقابي التنظيمي
الهيئــة  ســتتولى  االختصاصــات  هــذه 
الســوق  وضبــط  البريــد  قطــاع  حوكمــة 
وضمــان  العالميــة  االســتثمارات  وجــذب 
العدالــة والمســاواة والشــفافية ووضــع 
الخاصــة  والشــروط  واألســس  القواعــد 
االســتخدام  وحــق  الشــاملة  بالخدمــة 

الشــامل. 
وتــم االنتهــاء مــن فصــل المســؤوليات 
التنظيميــة عــن التشــغيلية لقطــاع البريــد 
وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  قامــت  حيــث 

تســجيل  علــى  بالعمــل  المعلومــات 
التوصيــل  خدمــات  شــركات  مــن   )40(
واالنتهــاء  اإللكترونيــة،  التطبيقــات  عبــر 
“قواعــد  وثيقــة  إعــداد  مراحــل  مــن 
ــات  ــن الخدم ــتفيد م ــوق المس ــة حق حماي
البريديــة.” كمــا تــم إطــالق مركــز خدمــات 

البريديــة. االتصــال 
ويســهم هــذا القــرار فــي رفع مســاهمة 
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  فــي  القطــاع 
التجــارة  فــي  المتوقــع  النمــو  ودعــم 
االلكترونيــة حيــث إن المملكــة اليــوم مــن 

أكثــر عشــر دول نمــوًا فــي العالــم.

تنظيم
 قطاع البريد

اإلنـــجــــازات
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الرفع بمشروع نظام 
البريد الجديد

الوزارة  بتولي  الكريم  للتوجيه  تنفيذًا 
البريد،  قطاع  على  اإلشراف  مسؤولية 
بإجراء مراجعة شاملة  الوزارة  فقد قامت 
المتأثرة  البريد  بقطاع  الخاصة  لألنظمة 
للوزارة،  اإلشرافية  االختصاصات  بنقل 
إلى  والرقابية  التنظيمية  واالختصاصات 
المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  هيئة 
الراهن  للوضع  تحلياًل  الوزارة  أجرت  حيث 
مقارنة  المملكة  في  البريد  لقطاع 
تصور  ووضع  المعيارية،  بالدراسات 
البريد مرورًا بإصالحات  مستقبلي لقطاع 
وأن  السيما  بالقطاع،  لالرتقاء  عاجلة 
نظام البريد الحالي أقر منذ فترة طويلة، 
الرؤية  مع  يتماشى  ال  فإنه  وبالتالي 
وأن  للقطاع،  المستقبلية  والتطلعات 
نظام  إيجاد  في  التسريع  يتطلب  الوضع 
من  المرجوة  والتطلعات  األهداف  يلبي 
الجهود  تكللت  فقد  الله  وبحمد  القطاع، 
تتم  للقطاع  جديد  نظام  مشروع  بإعداد 
مراجعته حاليًا في هيئة الخبراء بمشاركة 

الجهات الحكومية ذات العالقة.
ومن المتوقع أن يسهم تحديث النظام 
البريد  قطاع  في  االستثمار  تعزيز  في 
وتنمية  المستفيدين  ثقة  وتعزيز 
رافدًا  القطاع  ليكون  التجاري  التعامل 
لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل تشجيع 
والتجارة  اإللكترونية،  الحكومة  خدمات 
اللوجستية؛  والخدمات  اإللكترونية، 
والتعامالت  للتجارة  ما  يخفى  وال 
تتحقق  أن  يمكن  ال  آثار  من  اإللكترونية 

ولوجستية  بريدية  خدمات  وجود  بدون 
عمل  فرص  خلق  اآلثار  تلك  ومن  متطورة 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  في 
باألسواق  تتصل  أن  الممكن  من  والتي 
العالمية بأقل تكلفة استثمارية، وكذلك 
زيادة عدد األفراد الذين يقومون بالعمل 
من المنازل وبالتالي التقليل من ازدحام 
الطرق وتخفيض تكلفة صيانتها، وكذلك 
بيئة  وتحسين  التنافسية  القدرة  زياد 
العمل وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة.

األطر  النظام  مسودة  حددت  كما 
الخدمات  لتوفير  األساسية  التنظيمية 
بشكٍل  والمتمثلة  البريدية  المالية 
واالدخار.  المالية  الحواالت  في  أساس 
عمل  مفهوم  توسيع  شأنها  من  التي 
البريد ليصبح مثل معظم بنوك البريد في 
ادخار  حسابات  فتح  من  ُيمكن  العالم، 
لألفراد وغيرهم، ويستفيد من المدخرات 
في المشاريع وفي تطوير أعمال البريد، 
مشروع  وتطبيق  اعتماد  تم  حال  وفي 
عدد  تحقيق  المتوقع  من  فإنه  النظام 
من اآلثار اإليجابية في عدد من المجاالت 
المالية واالجتماعية واالقتصادية اآلتية:

تحويل خدمات البريد إلى استثمار حر.. 1
للمنافسة . 2 المناسب  المناخ  إيجاد 

وتشجيعها  والفعالة  العادلة 
وجذب  البريد  مجاالت  جميع  في 
والخبرات  االستثمارات  من  المزيد 
األجنبية وتوطين المعرفة المتعلقة 

بالخدمات البريدية.
استقطاب الكفاءات البشرية للعمل . 3

وظيفية  فرص  إيجاد  عبر  بالبريد 
لشركات  الترخيص  عند  للمواطنين 

محلية وأجنبية.

ضمان حق الوصول إلى كافة خدمات . 4
في  معقولة  بأسعار  العامة  البريد 
ومتابعة  المملكة  مناطق  كافة 
التطور المزدوج المستمر في جودة 
العالمية  البريد  خدمات  وأسعار 

وموازنته مع الواقع المحلي.
ومصلحة . 5 العامة  المصلحة  حماية 

مستوى  وزيادة  المستخدمين 
والمحاسبة  الرقابة  نظم  كفاءة 

على خدمات البريد.
يتواكب . 6 بما  البريد  خدمات  تطوير 

البريد  جودة  ومعايير  صناعة  مع 
التقنيات  أحدث  نقل  العالمية، 
وتوطينها  البريد  بمجال  المتعلقة 

ومواكبة تقدمها.
البريدية . 7 والدراسات  البحوث  تمكين 

جديدة  آفاق  لفتح  المتخصصة 
لالستثمار في خدمات البريد إقليميا 

وعالميا.
لميزانية . 8 المالية  العوائد  زيادة 

تراخيص  من  المتوقعة  الدولة 
مقدمي خدمات البريد.

على . 9 الوطني  المال  رأس  تشجيع 
نحو  استثماراته  من  حصة  توجيه 

االستثمار في الخدمات البريدية.
نسبة . 10 زيادة  وجهود  فرص  تعزيز 

الناتج  في  البريد  خدمات  مساهمة 
المحلي.
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تبني معايير عالمية للجودة 
والتميز المؤسسي

لتحقيـــق  رحلتهـــا  فـــي  الـــوزارة  تبنـــت 
التميـــز أحـــد األســـاليب العلميـــة الرائـــدة، 
المؤسســـة  تميـــز  نمـــوذج  وهـــو 
 .)EFQM( الجـــودة  إلدارة  األوروبيـــة 
وذلـــك لخلـــق بيئـــة تنافســـية قـــادرة علـــى 
مواكبـــة التطـــورات المتالحقـــة لتحقيـــق 
ـــوذج  ـــدف نم ـــوزارة، ويه ـــداف ال ـــة وأه رؤي
التميـــز إلـــى تعزيـــز القـــدرات مـــن أجـــل 
الحديثـــة  اإلداريـــة  المفاهيـــم  تطبيـــق 
والمســـتدامة بأقـــل التكاليـــف وبجـــودة 
بمـــا يحقـــق رضـــى المتعامليـــن  عاليـــة 
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية وتشـــجيع روح 
اإلبـــداع وإطـــالق المهـــارات والقـــدرات.

ــة  ــر ثقافـ ــى نشـ ــوزارة علـ ــت الـ ــا عملـ كمـ
بأفضـــل  والتعريـــف  داخليـــًا  التميـــز 
الممارســـات العالميـــة لتحقيـــق التطويـــر 
واالســـتدامة  المســـتمر  والتحســـين 
فـــي الخدمـــات والعمليـــات وذلـــك مـــن 
العمـــل  ورش  مـــن  عـــدد  إطـــالق  خـــالل 
التدريبيـــة لنشـــر المعرفـــة بأساســـيات 
ومبـــادئ إدارة اإلجـــراءات والجـــودة مـــن 
ِقبـــل مدربيـــن معتمديـــن، وقـــد وصـــل عـــدد 
المتدربيـــن مـــن خـــالل هـــذه الـــورش إلـــى 

أكثـــر مـــن )150( متـــدرب.
جـــودة  لرفـــع  الـــوزارة  مـــن  وســـعيًا 
الُمقدمـــة  العمليـــات  وكفـــاءة 
ــت  ــا، وجهـ ــًا وخارجيـ ــتفيدين داخليـ للمسـ
نضـــج  تعزيـــز  إلـــى  اهتمامهـــا  الـــوزارة 
فـــي  الـــوزارة  قامـــت  لـــذا  اإلجـــراءات، 
بعمليـــة  بالقيـــام   2019 عـــام  مطلـــع 

تقييـــم ممنهجـــة مبنيـــة علـــى اســـتبيان 
موجـــه  واإلجـــراءات  العمليـــات  عـــن 
للموظفيـــن والموظفـــات، إضافـــة إلـــى 
اإلدارات  ممثلـــي  مـــع  مقابـــالت  إجـــراء 
نضـــج  مســـتوى  لقيـــاس  المختلفـــة 
اإلجـــراءات الحالـــي لتحديـــد خـــط أســـاس 
لمســـتوى النضـــج وتـــم تحديـــد القيمـــة 
)2.3 مـــن 5( كخـــط أســـاس لمســـتوى 
مســـتهدف  ووضـــع  اإلجـــراءات  نضـــج 

العـــام.  لنهايـــة 
بعـــد ذلـــك قامـــت الـــوزارة ببنـــاء خارطـــة 
طريـــق ســـنوية لتعزيـــز نضـــج اإلجـــراءات 
النتيجـــة  لتحقيـــق  الـــوزارة  فـــي 
العـــام  نهايـــة  وفـــي  المســـتهدفة، 
ــم  ــادة تقييـ ــوزارة بإعـ ــت الـ 2019م قامـ
ـــس  ـــاع نف ـــراءات باتب ـــج اإلج ـــتوى نض لمس
المنهجيـــة، وقـــد حققـــت الـــوزارة بفضـــل 
وهـــي  المســـتهدفة،  النتيجـــة  اللـــه 
ــة  ــات خارطـ ــرز مخرجـ ــن أبـ ــن 5(. ومـ )3.3 مـ
تعزيـــز  فـــي  ســـاعدت  التـــي  الطريـــق 
لبوابـــة  الـــوزارة  تدشـــين  هـــو  النضـــج 
اإلجـــراءات، وهـــي بوابـــة داخليـــة إلدارة 
إلكترونـــي،  بشـــكل  العمـــل  إجـــراءات 
وقـــد ســـهلت بوابـــة اإلجـــراءات عمليـــة 
واالطـــالع  اإلجـــراءات  إلـــى  الوصـــول 
عليهـــا وفهمهـــا لتعزيـــز النضـــج وزيـــادة 

فيهـــا. الحوكمـــة  مســـتوى 
كمـــا تـــم بنـــاء هيكليـــة خاصـــة بإجـــراءات 
إجـــراءات  إلـــى  وتقســـيمها  العمـــل 
وقـــد  وجوهريـــة،  وداعمـــة  إداريـــة 

مـــع  الهيكليـــة  هـــذه  موائمـــة  تمـــت 
واســـتراتيجية  القطـــاع  اســـتراتيجية 
اإلجـــراءات  هيكليـــة  وتهـــدف  الـــوزارة، 
االســـتراتيجية  األهـــداف  ترجمـــة  إلـــى 
إدارة  خـــالل  مـــن  تنفيـــذي  واقـــع  إلـــى 
كمـــا  اإلجـــراءات.  طريـــق  عـــن  المنظمـــة 
تـــم توثيـــق وتطويـــر أكثـــر مـــن )180( 
ــراء عمـــل باســـتخدام وســـائل نمذجـــة  إجـ

ومبتكـــرة. عالميـــة  وتطويـــر 
الـــوزارة  أداء  متابعـــة  جانـــب  وفـــي 
الـــوزارة  قامـــت  فقـــد  لخدماتهـــا، 
ـــات  ـــات للمعلوم ـــدة لوح ـــر ع ـــر ونش بتطوي
التنفيذييـــن ومـــالك اإلجـــراءات  للقـــادة 
أداء  لمتابعـــة  الـــوزارة  ومنســـوبي 
األتمتـــة  حالـــة  ومتابعـــة  اإلجـــراءات 

الموثقـــة. لإلجـــراءات 

متدرب على أساسيات 
ومبادئ إدارة اإلجراءات 

والجودة

150

ارتفاع تقييم مستوى نضج 
اإلجراءات في الوزارة

من 2.3 إلى 3.3

التميز المؤسسي 

اإلنـــجــــازات
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رفع الطاقة االستيعابية 
للمبنى بـ)256( مكتب

مكتب إضافي متاح على 
مختلف المستويات اإلدارية

256

حرصــًا مـــــن الــوزارة  علــى توفيــر البيئــة 
المكانيــة المناســبة لتمكيــن الموظفيــن 
مــن أداء أعمالهــم بالشــكل األمثــل، فقد 
عملــت علــى دراســة المســاحات المتاحــة 
الســبل  وتحديــد  الــوزارة،  مبانــي  فــي 
مــن  االســتفادة  لتعظيــم  المناســبة 
تنفيــذ  علــى  وعملــت  المســاحات،  تلــك 
مشــاريع تطويريــة تحقــق ذلــك الهــدف. 
وقــد نتــج عــن تلــك األعمــال نمــو أعــداد 
المكاتــب بواقــع )256( مكتــب إضافــي 
علــى مختلــف المســتويات اإلداريــة، حيــث 

للمبنــى  االســتيعابية  الطاقــة  ارتفعــت 
ــام 2018م  ــي ع ــخص ف ــن )1,080( ش م
إلــى )1,336( شــخص فــي عــام 2019م. 
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إدارة أكثر من )11( ألف زائر 
و )543( فعالية للوزارة   

تصميم وتنفيذ )8( 
غرف ألرشيف الوزارة

فـــي إطـــار أعمـــال الـــوزارة لنشـــر الوعـــي والتأهيـــل والتدريـــب بمختلـــف 
مجـــاالت قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، ومـــا أقيـــم فـــي مقـــر 
الـــوزارة مـــن دورات تدريبيـــة وورش العمـــل فـــي مرافـــق الـــوزارة، أصبـــح 
لتلـــك الفعاليـــات التـــي تنظمهـــا الـــوزارة دور هـــاٌم فـــي تأهيـــل الكـــوادر 
المتخصصـــة فـــي القطـــاع، ونشـــر الثقافـــة بالتقنيـــات الناشـــئة، ورفـــع 
مســـتوى الوعـــي بالعديـــد مـــن المجـــاالت المختلفـــة فـــي القطـــاع، وقـــد 
وصـــل عـــدد الفعاليـــات التـــي أقامتهـــا الـــوزارة فـــي هـــذا العـــام إلـــى )543( 

ــارك. ــر مـــن )11( ألـــف مشـ ــا أكثـ ــارك بهـ فعاليـــة شـ

فعالية أقيمت في 
مقر الوزارة

مشارك في الفعاليات 
المقامة في مقر الوزارة

11 ألف543

علـى  للحفـاظ  الـوزارة  سـعي  ضمـن 
الوثائـق ذات األهمية وإتاحتها بالشـكل 
تصميـم  مـن  االنتهـاء  تـم  المناسـب، 
وتنفيـذ عـدد )8( غـرف أرشـيف فـي مقـر 
الـوزارة، لتكون المرحلة األولية لألرشـفة 

اإلدارات، لـدي 

النحـو  علـى  الغـرف  تنفيـذ  تـم  وقـد 
: لـي لتا ا

غرفة أرشيف لمكتب معالي الوزير. . 1
غرفة أرشيف خاصة بالموارد . 2

البشرية. 
عدد ست غرف مشتركة لجميع . 3

إدارات الوزارة.

اإلنـــجــــازات
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لوحة المعلومات
المالية

تعزيـــزًا لمبـــدأ الشـــفافية الماليـــة فـــي الـــوزارة، أطلقـــت الـــوزارة لوحـــة 
المعلومـــات الماليـــة، والتـــي توفـــر أدوات تتعامـــل مـــع البيانـــات بشـــكل 
مرئـــي، حيـــث تعـــرض مؤشـــرات أداء رئيســـة لمراقبـــة النشـــاط المالـــي لكافـــة 

قطاعـــات الـــوزارة وإصـــدار التقاريـــر المســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرار.
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تحقيق الجاهزية لتطبيق نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية الجديد 

وزارة  مـن  كل  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون 
اإلنفـاق،  كفـاءة  تحقيـق  ومركـز  الماليـة 
جاهزيتهـا  رفـع  علـى  الـوزارة  عملـت 
لتفعيل نظـام المنافسـات والمشـتريات 
تبنـي  لضمـان  وذلـك  الجديـد،  الحكوميـة 
جميع المسـتفيدين لهذا النظـام الجديد 
بشـكل  واإللكترونـي  القانونـي  بشـقيه 
كامـل، وذلـك مـن خـالل تدريـب أخصائيـي 
متخصصـة  دورات  فـي  المشـتريات 
وتأهيـل  العامـة  اإلدارة  معهـد  يقدمهـا 
تحقيـق  مركـز  مـن  المشـتريات  سـفير 
وتقديـم  التغييـر،  إلدارة  اإلنفـاق  كفـاءة 
أكثـر من )10( ورش عمل ورسـائل توعوية 

الـوزارة. فـي  للمسـتفيدين 
ويتميـز نظـام المنافسـات والمشـتريات 
الحكوميـة الجديـد بعـدد مـن المزايـا التـي 
ستعود بالفائدة على الجهات الحكومية 
والشـركات المتقدمـة لتنفيـذ المشـاريع 

الحكوميـة، حيـث سـيحفز النظـام الجديـد 
منـح  خـالل  مـن  المملكـة  فـي  االسـتثمار 
المتقدمـة  الناشـئة  للشـركات  أفضليـة 
لتنفيـذ المشـاريع مـن خـالل تقديـم عـدد 
كمـا  الشـركات،  لتلـك  التسـهيالت  مـن 
فـي  المدرجـة  الشـركات  النظـام  يدعـم 
السـوق الماليـة عبـر إعطائهـا أولوية في 
مـن  المزيـد  سـيحفز  ممـا  المنافسـات، 
الماليـة،  السـوق  فـي  لـإلدراج  الشـركات 
ومعاييـر  ضوابـط  وضـع  إلـى  إضافـة 
الحكوميـة  المشـتريات  إجـراءات  لتنظيـم 
فـي  اإلنفـاق  كفـاءة  تحقيـق  يضمـن  بمـا 
المشـاريع الحكومية، كما يقدم النظام 
والمتوسـطة  الصغيـرة  للمنشـآت  دعمـًا 
سـيعزز  ممـا  المحلـي،  والمحتـوى 
نمـو  مـن  وسـيرفع  الوطنـي  االقتصـاد 

المحلـي. الناتـج 

اإلنـــجــــازات
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إطالق برنامج التدريب 
النوعي للوظائف 

اإلشرافية 

علـــى  مســـتمر  بشـــكل  الـــوزارة  تعمـــل 
تقديـــم كل مـــا فيـــه تطويـــر وتحســـين 
ـــث  ـــوزارة، حي ـــرية لل ـــوادر البش ـــاءات الك لكف
إن رفـــع مســـتوى كفـــاءة العامليـــن فـــي 
فـــي  للـــوزارة  داعمـــًا  ســـيكون  الـــوزارة 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج مـــن أعمالهـــا، وقـــد 
 )100( توفيـــر  2019م  عـــام  خـــالل  تـــم 
مقعـــد لتقديـــم تدريـــب نوعـــي متخصـــص 
ويعـــزز  التدريبيـــة،  الفجـــوات  يعالـــج 
المهـــارات المطلوبـــة لتوجهـــات الـــوزارة 
االســـتراتيجية عبر )28( ورشـــة تســـتهدف 

الوظائـــف اإلشـــرافية فـــي الـــوزارة.

مقعد للتدريب النوعي 
المتخصص

ورشة تدريبية للوظائف 
اإلشرافية في الوزارة

100

28
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مبادرة الوالء الوظيفي 
“عشانك تستاهل”

يعتبـــر الـــوالء الوظيفـــي مـــن العوامـــل 
أداء  مســـتوى  رفـــع  فـــي  الهامـــة 
مـــن  العديـــد  وتعنـــى  الموظفيـــن، 
المؤسســـات بتعزيـــز الـــوالء الوظيفـــي 
الطـــرق  مـــن  بالعديـــد  لموظفيهـــا 
المختلفـــة، ســـعيًا نحـــو تحقيـــق بيئـــة عمـــل 
ــل  ــم أفضـ ــى تقديـ ــن علـ ــن الموظفيـ تعيـ
مـــا لديهـــم، وضمـــن حـــرص الـــوزارة علـــى 
اســـتدامة بيئـــة عمـــل إيجابيـــة وداعمـــة 
لموظفيهـــا، فقـــد أطلقـــت الـــوزارة مبـــادرة 
ــتاهل”،  ــانك تسـ ــوالء الوظيفـــي “عشـ الـ
بمشـــاركة  المبـــادرة  هـــذه  وتهتـــم 

منســـوبي ومنســـوبات الـــوزارة الفرحـــة 
مـــن  وذلـــك  الســـعيدة،  بمناســـباتهم 
رمزيـــة  وهدايـــا  ورد  باقـــة  إرســـال  خـــالل 
ــبات قـــدوم مولـــود أو الـــزواج  فـــي مناسـ
أو الترقيـــة أو التكريـــم علـــى مســـتوى 
الـــوزارة وغيرهـــا مـــن المناســـبات، وتلقـــى 
هـــذه المبـــادرة تأثيـــرًا إيجابيـــًا واضحـــًا مـــن 
خـــالل تعليقـــات الموظفيـــن الـــذي تمـــت 
مشـــاركتهم مناســـباتهم الســـعيدة، 
مـــن  المســـتفيدين  عـــدد  وصـــل  وقـــد 
ــام 2019م )115(  ــي عـ ــادرة فـ ـــذه المبـ ه

موظـــف.

مستفيد من مبادرة الوالء 
الوظيفي )عشانك(

115

اإلنـــجــــازات
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إقامة فعاليات مميزة
لتحسين بيئة العمل

تقيمهـــا  التـــي  الفعاليـــات  تســـهم 
المختلفـــة  المناســـبات  فـــي  الـــوزارة 
بشـــكل كبيـــر فـــي تحســـين بيئـــة العمـــل 
مـــن  تضفيـــه  لمـــا  وذلـــك  الوظيفـــي، 
أجـــواء مختلفـــة عـــن العمـــل الروتينـــي، 
مـــن  الموظفيـــن  بيـــن  التقـــارب  وتعـــزز 
مختلـــف الوحـــدات واإلدارات فـــي الـــوزارة، 
مســـتويات  ارتفـــاع  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا 
الوظيفـــي،  والـــوالء  واالندمـــاج  الرضـــا 
والـــذي بـــدوره يدعـــم تحقيـــق الســـعادة 
المؤسســـية فـــي الـــوزارة لتكـــون بيئـــة 
وبذلـــك  وجاذبـــة،  عصريـــة  بيئـــة  العمـــل 

يتحقـــق رفـــع لمســـتوى اإلنتاجيـــة واألداء 
ثقافـــة  ويخلـــق  الـــوزارة،  أعمـــال  فـــي 
إيجابيـــة متميـــزة تعـــزز القيـــم والســـلوك 
ــد  ــوزارة، وقـ ــي الـ ــدى موظفـ ــي لـ اإليجابـ
أقامـــت الـــوزارة خـــالل عـــام 2019م )20( 
بيئـــة  فعاليـــة داخليـــة بهـــدف تحســـين 
التـــي  المناســـبات  وتعـــددت  العمـــل، 
مثـــل  الفعاليـــات،  تلـــك  فيهـــا  أقيمـــت 
الســـنوي  والحفـــل  الوطنـــي،  اليـــوم 
وفعاليـــة  للـــوزارة،  الســـنوي  ونصـــف 
مـــن  وغيرهـــا  الـــوزارة”،  فـــي  “طفلـــي 

المختلفـــة. الفعاليـــات 

فعالية داخلية أقيمت 
بهدف تحسين بيئة العمل 

للموظفين

20
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نشر الرسائل 
التوعوية والتثقيفية

تتواصـــل الـــوزارة مـــع موظفيهـــا بشـــكل 
يومـــي مـــن خـــالل ابتـــكار فقـــرات إبداعيـــة 
ســـواء  وهـــادف،  متميـــز  محتـــوى  ذات 
أكان محتـــوى هـــذه الرســـائل التوعويـــة 
فـــي مجـــال العمـــل أو الصحـــة أو التطويـــر 
الشـــخصي أو غيـــر ذلـــك مـــن المواضيـــع 
التـــي تهـــم كل الموظفيـــن، وتهـــدف 
الـــوزارة مـــن خـــالل هـــذه الرســـائل إلـــى 
تثقيـــف وتوعيـــة موظفيهـــا فـــي كافـــة 
هـــذه  وتســـاهم  الحياتيـــة،  المجـــاالت 
الرســـائل فـــي خلـــق بيئـــة عمـــل واعيـــة 

داعمـــة لإلبـــداع.

إطالق ورش التوجيه الشخصي
 )Coaching(

التوجيـه  خـالل  مـن  التدريـب  يعتبـر 
الوسـائل  مـن   )Coaching( الشـخصي 
المهـارات  وتنميـة  تطويـر  فـي  الفّعالـة 
المهنـي،  المجـال  فـي  المعرفـة  ونقـل 
وسـعيًا من الـوزارة إلى تحقيق كل ما من 
شـأنه تطويـر مهـارات الكـوادر الوظيفيـة 
المعرفـة  اسـتدامة  يضمـن  ومـا  لديهـا 
الـوزارة،  ضمـن  المكتسـبة  والمهـارات 
حيث عملـت الوزارة علـى تحديد القياديين 
الـوزارة،  فـي  الواعديـن  والموظفيـن 
وقامـت بتأهيلهم كموجهين شـخصيين 
للتوجيـه  الدولـي  االتحـاد  مـن  معتمديـن 

شـخصي  موّجـه   )40( بواقـع  الشـخصي 
معتمـد فـي الـوزارة، كمـا طـّورت الـوزارة 
تقديـم  إلتاحـة  شـخصي  للتوجيـه  منصـة 
لمنسـوبي  شـخصي  توجيـه  جلسـات 
الـوزارة مـن قبـل الموجهيـن المعتمديـن.

موّجه شخصي معتمد في 
الوزارة من االتحاد الدولي 

للتوجيه الشخصي

40

اإلنـــجــــازات
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إطالق مبادرة
“مّكن”

الحصول على جائزة 
أسرع الجهات نموًا 

في مؤشر الثقة

وهـــي  “مّكـــن”،  مبـــادرة  الـــوزارة  أطلقـــت 
تدريبيـــة  دورات  بتقديـــم  تعنـــى  مبـــادرة 
ــن  ــة لتمكيـ ــاالت المهنيـ ــف المجـ ــي مختلـ فـ
أداء  علـــى  والموظفـــات  الموظفيـــن 
بالشـــكل  بهـــم  المنوطـــة  مهامهـــم 
ــن  ــدورات للموظفيـ ــار الـ ــم اختيـ ــل، ويتـ األمثـ
بنـــاء علـــى اســـتراتيجية المنظومـــة، وذلـــك 
الالزمـــة  المهـــارات  إكســـابهم  بهـــدف 
لالرتقـــاء بمســـتوى األداء وتحقيـــق أهـــداف 
المنظومـــة. وكمرحلـــة أولـــى لمبـــادرة “مكـــن” 
تـــم إطـــالق عـــدة دورات تدريبيـــة متنوعـــة 
ـــدد  ـــل ع ـــد وص ـــة، وق ـــارات اإلداري ـــر المه لتطوي
ـــى  ـــادرة إل ـــالل المب ـــن خ ـــة م ـــد التدريبي المقاع

تدريبـــي. مقعـــد   )200(

حصلـــت وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
علـــى جائـــزة أســـرع الجهـــات نمـــوا فـــي مؤشـــر 
الثقـــة والرضـــا الوظيفـــي علـــى مســـتوى 
القطاعيـــن الخـــاص والعـــام للســـنة -2018

2019

إطالق المرحلة الثانية من 
تطبيق “موارد موبايل”

أطلقـــت الـــوزارة فـــي عـــام 2018م تطبيقـــًا إلدارة المـــوارد علـــى األجهـــزة 
الذكيـــة بمســـمى “مـــوارد موبايـــل”. حيـــث أتـــاح التطبيـــق للموظفيـــن 
ــات  ــف خدمـ ــى مختلـ ــم علـ ــم والتقديـ ــى بياناتهـ ــول إلـ ــهولة الوصـ سـ

الـــوزارة فـــي أي وقـــت مـــن خـــالل أجهزتهـــم الذكيـــة. 

وامتـــدادًا لمـــا حققـــه التطبيـــق مـــن تســـهيالت للموظفيـــن، عملـــت 
الـــوزارة علـــى إطـــالق المرحلـــة الثانيـــة مـــن تطويـــر التطبيـــق، حيـــث شـــملت 
ــى  ــتريات إلـ ــات المشـ ــة وخدمـ ــات الماليـ ــة الخدمـ ــة إضافـ ــذه المرحلـ هـ
ـــر  ـــتكملت توفي ـــا اس ـــق. كم ـــالل التطبي ـــن خ ـــة م ـــات المتاح ـــة الخدم قائم
مـــا تبقـــى مـــن خدمـــات المـــوارد البشـــرية إلتاحتهـــا عـــن طريـــق التطبيـــق. 
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تعزيز البنية
التقنية للوزارة

ــن  ــه مـ ــا تتضمنـ ــة بمـ ــة التقنيـ ــر البيئـ تعتبـ
تجهيـــزات وخدمـــات أحـــد أهـــم العناصـــر 
المؤسســـي  األداء  لتعزيـــز  الداعمـــة 
وتحســـين أداء الموظفيـــن نظـــرًا العتمـــاد 
الكثيـــر مـــن األعمـــال واإلجـــراءات علـــى تلـــك 
البنيـــة التقنيـــة، لذلـــك عملـــت الـــوزارة علـــى 
ــة للـــوزارة  ــة التقنيـ ــز البنيـ تحســـين وتعزيـ
التقنيـــة  بنيتهـــا  لتكـــون  منهـــا  ســـعيًا 
عامـــاًل مســـاهمًا فـــي تطـــّور أداء الـــوزارة 

وموظفيهـــا، 

ــا  ــن تحقيـــق مـ ــوزارة مـ ــت الـ حيـــث تمّكنـ
ــياق: ــذا السـ ــي هـ ــي فـ يلـ

جديدة 	  إلكترونية  خدمة   )25( إضافة 
ليصبح  للوزارة  الداخلية  البوابة  إلى 

مجموعها )29( خدمة.
الستقبال 	  متكاملة  بوابة  بناء 

لتلبية  التقني  التغيير  طلبات  وإدارة 
االحتياجات التقنية في الوزارة، وتم 
معالجة وتطوير )%76( من إجمالي 
إلى  عددها  وصل  التي  الطلبات 

)690( طلب تغيير.
 	 SIEM بناء نظام مراقبة المعلومات

وتشغيل العمليات األمنية 24/7.
الطلب 	  استقبال  خطوات  تحسين 

وتفعيل الرد اآللي وتوفير إحصاءات 
وذلك  الفني  الدعم  لطلبات  دقيقة 

لتحسين جودة الخدمة المقدمة.
متكامل 	  معلومات  أمن  معمل  بناء 

الجنائي  التحليل  من  الوزارة  يمّكن 
البرمجيات  وتحليل  الرقمي، 
االختراق،  اختبارات  وإجراء  الخبيثة، 
األمنية،  الثغرات  بفحوصات  والقيام 

واالستجابة للحوادث.
الطلب 	  استقبال  خطوات  تحسين 

وتفعيل الرد اآللي وتوفير إحصاءات 
دقيقة لطلبات الدعم الفني بهدف 

تحسين جودة الخدمة المقدمة.

عالية 	  إنترنت  خطوط  ثالث  عدد  توفير 
السرعة بتقنيات مختلفة من مشغلين 
الوزارة  منسوبي  لجميع  مختلفين 
خدمة  تقديم  إلى  باإلضافة  وزوارها، 
برامج  لجميع  السرعة  عالي  اإلنترنت 
إضافة  الوزارة،  وفعاليات  ومعسكرات 
 )100( من  اإلنترنت  سرعة  زيادة  إلى 
ميجابت/  )400( إلى  ميجابت/الثانية 

الثانية.
بناء نظام متكامل يساهم في تنظيم 	 

وإدارة المهام لجميع منسوبي الوزارة.
وخدمات 	  بحلة  الداخلية  البوابة  إطالق 

الحديثة  التقنيات  تواكب  جديدة 
واحتياجات منسوبي الوزارة.

االنتهاء من إعادة ارتباط نظام مرسال 	 
الشبكة  عبر  مراسالت  منصة  مع 
سوف  والذي  اآلمنة،  الحكومية 
المراسالت  نقل  تسهيل  في  يساهم 
والجهات  الوزارة  بين  الحكومية 

المرتبطة.
المدنية 	  الخدمة  وزارة  بين  اآللي  الربط 

المعلومات  لتكامل  االتصاالت  ووزارة 
الوظيفية عن الوظائف والموظفين

الحصول على شهادة االعتماد الدولية 	 
االيزو 22301 لنظام استمرارية األعمال 
للخدمات اإللكترونية وشهادة المعيار 
األيزو  المعلومات  تقنية  إلدارة  الدولي 

.20000

اإلنـــجــــازات
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تحقيق المستوى البالتيني في إتمام الربط االلكتروني عبر منصة التزام 
وتحقيق نسبة )96%(

وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  حققــت 
مــن  البالتينــي  المســتوى  المعلومــات 
إتمــام  فــي  الحكوميــة  الجهــات  بيــن 
الشــامل  اإللكترونــي  الربــط  عمليــات 
لتوفيــر  الحكومــي  التكامــل  قنــاة  عبــر 
مــن  الشــاملة  البشــرية  المــوارد  بيانــات 
أهميــة  وتكمــن  )إلتــزام(،  منصــة  خــالل 

الربــط اإللكترونــي وتبــادل البيانــات مــع 
قاعــدة  بنــاء  فــي  الحكوميــة  الجهــات 
المــوارد  عــن  وموثقــة  موحــدة  بيانــات 
لصنــاع  وتوفيرهــا  الحكوميــة  البشــرية 
األعمــال  ذكاء  مركــز  خــالل  مــن  القــرار 
وتشــمل  المدنيــة،  الخدمــة  وزارة  فــي 
البيانــات الوظيفيــة الحاليــة والتاريخيــة 

والعمليــات  األداء  وإدارة  والمؤهــالت 
البشــرية  المــوارد  إجــراءات  وأتمتــة 
المدنيــة  الخدمــة  وزارة  مــن  المقدمــة 
للجهــات الحكوميــة، وقــد حققــت  الوزارة 

.)96%( بلغــت  إلتــزام  نســبة 
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تحديث االستراتيجية 
الوطنية للتحول الرقمي 

نظـرًا لألهميـة الحيويـة للتحـول الرقمـي 
فـي تطـّور وتقـّدم القطاعـات المختلفـة 
والمـدن  والتجـارة  والصحـة  كالتعليـم 
عملـت  القطاعـات،  مـن  وغيرهـا  الذكيـة 
الرقمـي  التحـول  بوحـدة  ممثلـة  الـوزارة 
الوطنيـة  االسـتراتيجية  تحديـث  علـى 
علـى  تشـتمل  والتـي  الرقمـي،  للتحـول 
للتحـول  األولويـة  ذات  القطاعـات  تحديـد 
األثـر  عاليـة  المبـادرات  وحصـر  الرقمـي، 
مسـاهمة  وتحديـد  ومتطلباتهـا، 
المملكـة  رؤيـة  فـي  الرقمـي  التحـول 
للتحـول  الطريـق  خارطـة  ورسـم   ،2030
الوطنـي،  المسـتوى  علـى  الرقمـي 
التحـول  كمـا تـم تطويـر مبـادرات لدعـم 

مختلـف  فـي  المملكـة  فـي  الرقمـي 
المبـادرات  اعتمـاد  تـم  حيـث  القطاعـات، 
الوطنيـة  االسـتراتيجية  ضمـن  المطـورة 
للتحـول الرقمـي فـي )7( قطاعـات، ومن 
المبـادرات  تنفيـذ  يسـهم  أن  المتوقـع 
الوطنيـة  االسـتراتيجية  فـي  المحـددة 
أصحـاب  جميـع  مـن  الرقمـي  للتحـول 
تحقيـق  فـي  اعتمادهـا  بعـد  المصلحـة 
مليـار   )211( بــ  تقـدر  اقتصاديـة  عوائـد 
االقتصـاد  مسـاهمة  يرفـع  ممـا  ريـال، 
اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  فـي  الرقمـي 
2025م،  عـام  حتـى   )19.4%( بنسـبة 
وظيفـة   )150,000( خلـق  إلـى  ويـؤدي 
غيـر مباشـرة مـن خـالل تطبيق المبـادرات.

قطاعات تمت الموائمة 
معها في االستراتيجية 
الوطنية للتحول الرقمي

7
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إطالق استراتيجية 
إنترنت األشياء 

أبرز  أحد  األشياء  إنترنت  تقنية  أصبحت 
الماضية  الفترة  خالل  الناشئة  التقنيات 
واسع،  بشكل  تطبيقاتها  النتشار  نظرًا 
الذكية  المدن  مجال  في  خصوصًا 
والمنازل الذكية، وقد أصبح من الضروري 
ونشاطات  أعمال  تنظيم  على  العمل 
وتوسيع  نموها  لتحفيز  التقنية  هذه 
الوزارة  أطلقت  لذلك  استخدامها،  نطاق 
األشياء،  إنترنت  استراتيجية  والهيئة 
الحالي،  الوضع  دراسة  شملت  والتي 
تقنيات  تواجه  التي  العوائق  وتحليل 
مع  حلها  على  والعمل  األشياء،  إنترنت 

الجهات المختلفة،
وتتضمن االستراتيجية المحاور التالية:

التنظيمي . 1 اإلطار  على  الموافقة 
إلنترنت األشياء باستخدام الترددات 
يفتح  والذي  الرسوم،  من  المعفاة 

أسواق جديدة لتطبيقات وبرمجيات 
تقنيات إنترنت األشياء.

لتطبيقات . 2 خاص  مسار  إطالق 
برنامج  ضمن  األشياء  إنترنت  وحلول 
الشركات  يؤهل  مما  التقنية،  رواد 
إنترنت  سوق  في  للدخول  الصغيرة 
خاصة،  تطبيقات  وتطوير  األشياء، 

والحصول على الدعم الالزم.
)شركة . 3 االتصاالت  شركات  دخول 

وزين  السعودية  االتصاالت 
العدادات  تجربة  في  وموبايلي(، 
الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  الذكية 
شملت  والتي  الكهرباء،  وشركة 
 )1,000( قرابة  وتركيب  مدينة   )12(
هذه  للمنازل.  ذكي  عداد  جهاز 
NB-( شبكة  نجاح  أثبتت  التجربة 
قبل  من  تقدم  والتي   )IoT

المشغلة،  االتصاالت  الشركات 
المدن  تمكين  في  تساهم  والتي 
األشياء.  إنترنت  وتقنيات  الذكية 
NB-( تقنية  إدراج  الحمد  ولله  وتم 
في  التقنية  الحلول  ضمن   )IoT
مشروع العدادات الذكية، وترسية 
تحالف  على  المشروع  من  جزء 
شركة  مع  موبايلي  شركة  بقيادة 
الفنار باستثمار تجاوز )5( مليار ريال. 

إنترنت . 4 وحملة  محتوى  تطوير 
بتوعية  تعنى  والتي  األشياء، 
إنترنت  تقنية  حول  المجتمع 
في  مساهمتها  وكيفية  األشياء، 
الفرد والمجتمع، وأثرها على  حياة 
في  الذكية  والحلول  التطبيقات 

كافة مجاالت الحياة.

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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إنشاء دليل
السياسات الرقمية

التحـول  بوحـدة  ممثلـة  الـوزارة  قامـت 
للسياسـات  دليـل  بإعـداد  الرقمـي 
شـمولية  نظـرة  إلـى  للوصـول  الرقميـة 
للجانـب التشـريعي للتحـول الرقمـي، عن 
طريـق جمـع مختلـف الوثائـق التنظيميـة 
الرقمـي،  بالتحـول  العالقـة  ذات 

ومعاييـر  وأدلـة  ولوائـح  أنظمـة  مـن 
تصنيفهـا  ثـم  وغيرهـا،  ومواصفـات 
ذات  والجهـة  وأثرهـا  نوعهـا  حيـث  مـن 
الصلـة بهـا فـي دليـل موحـد، سيسـاهم 
التعـاون  تشـجيع  فـي  الدليـل  هـذا 
الجانـب  فـي  الحكوميـة  الجهـات  بيـن 

مـن  والحـد  الرقمـي  للتحـول  التشـريعي 
مسـتقباًل. الجهـود  تكـرار 

مـن  أكثـر  علـى  الدليـل  يحتـوي  حيـث 
بــ)13(  مرتبطـة  تنظيميـة  وثيقـة   )200(

التالـي: النحـو  علـى  حكوميـة  جهـة 

وزارة التجارة
واالستثمار

وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

الهيئة العامة لإلعالم 
المرئي والمسموع

مؤسسة النقد العربي 
السعودي

برنامج يسر للتعامالت 
اإللكترونية الحكومية

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

مركز المعلومات 
الوطني

هيئة
السوق المالية

المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات

الهيئة الوطنية لألمن 
السيبراني

المركز الوطني 
للتصديق الرقمي

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

مكتب إدارة البيانات 
الوطنية

تعزيز البيئة التنظيمية 
والتشريعية للقطاع
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تطوير استراتيجية
الجيل الخامس

الخامـس  الجيـل  تقنيـات  اكتسـبت 
األعـوام  خـالل  بالغـة  أهميـة  لالتصـاالت 
الفائقـة  للسـرعات  نظـرًا  الماضيـة، 
لتبـادل البيانـات المتاحـة مـن خـالل الجيـل 
يجعلهـا  ممـا  لالتصـاالت،  الخامـس 
التقنيـات  تمكيـن  فـي  محوريـًا  عنصـرًا 
منهـا،  الفوائـد  أقصـى  وتحقيـق  األخـرى 

كالبيانـات الضخمـة والـذكاء االصطناعـي 
التقنيـات  مـن  وغيرهـا  الذكيـة  والمـدن 
علـى  أساسـي  بشـكل  تعتمـد  التـي 
لـذا  البيانـات،  مـن  هائلـة  كميـات  تبـادل 
الـدول  مـن  لتكـون  تتسـابق  الـدول  فـإن 
الرائـدة في نشـر شـبكات الجيل الخامس 
الـوزارة  عملـت  ذلـك  وعلـى  لالتصـاالت، 

مـع هيئة االتصـاالت وتقنيـة المعلومات 
الجيـل  اسـتراتيجية  إطـالق  علـى 
للوضـع  دراسـة  شـملت  حيـث  الخامـس، 
الحالـي، والعوائـق التـي تواجـه تقنيـات 
الحلـول  وتقديـم  الخامـس،  الجيـل 
علـى  للعمـل  العوائـق  لتلـك  المناسـبة 
المعنيـة. والجهـات  اإلدارات  مـع  حلهـا 
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تطوير سياسة
الحوسبة السحابية أواًل 

صدور نظام التجارة 
اإللكترونية

سياسـة  تطويـر  الـوزارة  اسـتكملت 
والتـي  أواًل”،  السـحابية  “الحوسـبة 
الحكومـي  اإلنفـاق  ترشـيد  إلـى  تهـدف 
وتسـريع  المعلومـات  تقنيـة  علـى 
مـن  الحكوميـة  الجهـات  انتقـال  وتيـرة 
حلـول تقنيـة المعلومـات التقليديـة إلـى 
حلـول الحوسـبة السـحابية، والتـي هـي 
احـدى الركائـز األساسـية لدعـم التحـول 
واالسـتفادة  المملكـة  فـي  الرقمـي 
لرفـع  السـحابية  الحوسـبة  خدمـات  مـن 

الحكومـي. القطـاع  وكفـاءة  إنتاجيـة 
تعتبـر  التـي  السياسـة  هـذه  تسـاعد 
تحسـين  علـى  ُمثلـى  عالميـة  ممارسـة 
كفـاءة اإلنفـاق علـى تقنيـة المعلومـات 
منصـات  بـه  تتمتـع  لمـا  كبيـر،  بشـكل 
الحوسـبة السـحابية من تكلفة منخفضة 
المـوارد  مشـاركة  علـى  عاليـة  وقـدرة 
تطبيـق  يعـزز  كمـا  المسـتخدمين.  بيـن 
والشـفافية  المرونـة  السياسـة  هـذه 
بيـن مؤسسـات القطـاع العـام باإلضافة 
األمـن  نضـج  لمسـتوى  تعزيزهـا  إلـى 
السـيبراني وتعزيـز أدوات االبتـكار التـي 
توفرهـا بـكل سـهولة منصـات الحوسـبة 

  . بية لسـحا ا
تقديـم  فـي  السياسـة  وتسـاهم 
المتبعـة  الخطـوات  حـول  إرشـادات 
تقنيـة  فـي  الجديـدة  لالسـتثمارات 
المعلومـات بالقطـاع الحكومـي والنظـر 

المعامـــالت  فـــي  الثقـــة  لتعزيـــز 
حقوق  وحماية  اإللكترونيـــة  التجاريـــة 
التجارة  أنشـــطة  وتحفيز  المســـتهلك 

وتطويرهـــا اإللكترونيـــة 

اإللكترونيـة،  التجـارة  نظـام  إصـدار  تـم 
التـي  الـدول  أول  مـن  المملكـة  لتكـون 
تصـدر هـذا النظـام عالميـا، وقـد سـاهم 
المسـتهلك  حمايـة  تعزيـز  فـي  النظـام 
بالحقـوق  الوعـي  مسـتوى  ورفـع 
اإللكترونيـة  التجـارة  فـي  والتشـريعات 
ورفـع نسـبة النضج في القطـاع، كما تم 
مـع  اإللكترونيـة  التجـارة  نظـام  مواءمـة 
وزارة االقتصـاد اإلماراتيـة بغـرض حمايـة 

البلديـن. فـي  والتجـار  المسـتهلكين 

التـي  السـحابية  الحوسـبة  خيـارات  فـي 
تلبـي المتطلبـات مـن تلـك االسـتثمارات، 
وكيفية اتخاذ القرار بخصوص االسـتفادة 
السـحابية  الحوسـبة  خدمـات  مـن 
المناسـب  النمـوذج  واختيـار  الحكوميـة 
التـي  والبيانـات  األعمـال  طبيعـة  حسـب 

معهـا.  التعامـل  يتـم 
السياسـة  هـذه  إعـداد  تـم  وقـد 
لرؤيـة  األساسـية  الركائـز  مـع  تماشـيًا 
األهـداف  يحقـق  وبمـا   ،2030 المملكـة 
الحوسـبة  لقطـاع  االسـتراتيجية 
تسـريع  مـن  المملكـة  فـي  السـحابية 
عجلـة التحـول الرقمـي وتحسـين كفـاءة 
اإلنفـاق علـى تقنيـة المعلومـات وتعزيـز 
أمـن وحمايـة البيانـات وتطويـر منظومـة 
مسـاهمة  وزيـادة  المعلومـات  تقنيـة 

فيـه. الخـاص  القطـاع 

التنظيميـة  البيئـة  تطويـر  سـياق  وفـي 
للحوسـبة السـحابية، انتهـت الـوزارة مـن 
السـحابية  الحوسـبة  تبنـي  إطـار  تطويـر 
 )Cloud Adoption Framework – CAF(
فـي  المنشـآت  سيسـاعد  الـذي 
علـى  والخـاص  الحكومـي  القطاعيـن 
السـحابية  الحوسـبة  حلـول  تبنـي 
لمنصـات  والمباشـر  السـلس  واالنتقـال 
الحوسـبة السـحابية، ممـا يسـاهم فـي 
السـحابية. الخدمـات  سـوق  حجـم  زيـادة 
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إنشاء مركز
 استشراف التقنية

أنشـأت الـوزارة مركـز استشـراف التقنيـة 
بهـدف دعـم متخـذي القـرار فـي قطـاع 
والبريـد  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
والمشـورة  الـرأي  تقديـم  خـالل  مـن 
وتوفيـر معلومـات وبيانـات متكاملـة عن 
البحـوث  بإجـراء  المركـر  ويقـوم  القطـاع. 
واالقـتـصـاديــة  الــتـقـنـيــة  والـدراســات 
الـمـتـعـمـقــة فـــي مـــخــتــلـــف مــجـــاالت 
والبريـد.  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
كمـا يعمل المركز على بناء قاعدة بيانات 
إحصائيـة شـاملة لجميـع بيانـات القطـاع 

لدعـم أعمـال تحليل تلـك البيانـات وإصدار 
الدوريـة.  اإلحصائيـة  والنشـرات  التقاريـر 
ويقـوم المركـز بإجـراء عدد من الدراسـات 
لتحليل التوجهات المسـتقبلية للتقنيات 
لتقديـم  الناشـئة  والتقنيـات  الحديثـة 
التنبـؤات حـول التوجهـات والمسـتجدات 
ويعمـل  التقنيـات.  تلـك  فـي  المتوقعـة 
البحـث عـن  المركـز بشـكل مسـتمر علـى 
أحـدث المواضيـع والمجـاالت المسـتجدة 
في القطاع، وذلك ليكون المركز سـّباقًا 
المسـتجدات  تلـك  وتحليـل  دراسـة  فـي 

بهـا. المتعلقـة  المعلومـات  وجمـع 
مـن  عـدد  ببنـاء  المركـز  يعنـى  كمـا 
واإلقــلـــيمية  الــمــحــلــيـــة  الـشـراكـــات 
والــدولــيـــة الـتــي تــهــدف إلــى تـبــادل 
مـجــال  فـــي  والـمـعـلــومـــات  الـخـبــرات 
واألعمـال  األنشـطة  ذات  األبحـاث  مراكـز 
المماثلـة. ويهـدف المركـز إلـى أن يصبـح 
واإلحصـاءات  للدراسـات  أساسـيًا  مصـدرًا 
فـي القطـاع ليكـون داعمـًا هامـًا لتعزيـز 
تطـّور وتبني أحـدث التقنيات والتوجهات 

المملكـة. فـي  التقنيـة 
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إنشاء وحدة 
المؤشرات الدولية

حرصًا من الوزارة على تحقيق مستهدفاتها وإنجاز التقّدم في التصنيفات والمؤشرات الدولية، أنشأت الوزارة وحدة للمؤشرات 
على  للعمل  والمقترحات  التوصيات  وتقديم  وتحليلها،  ومتابعتها  بياناتها،  وجمع  الدولية،  المؤشرات  بحصر  تختص  الدولية 

تحسين ترتيب المملكة في تلك المؤشرات، وتتلخص مهام الوحدة حول ثالثة محاور أساسية:

مراقبة األداء وتحسينه:

للمؤشرات 	  فني  بتحليل  القيام 
االتصاالت  بقطاع  الخاصة  الدولية 

وتقنية المعلومات وقطاع البريد.

وأداء 	  ترتيب  عن  دورية  تقارير  رفع 
التابعة  المؤشرات  في  المملكة 

للقطاع.

بــنــاء وتـــوثــيــق خــطــط تــحــســيـــن 	 
المؤشرات  مالك  مع  للمؤشرات 
وتقنية  االتصاالت  منظومة  داخل 

المعلومات.

إدارة البيانات:

ذات 	  الدولية  المؤشرات  حصر 
وتقنية  االتصاالت  بقطاع  العالقة 
ومتابعة  البريد  وقطاع  المعلومات 

كل ما يتعلق بها بشكل مستمر.

ذات 	  والبيانات  المعلومات  طلب 
من  الدولية  بالمؤشرات  العالقة 
مالك  وترشيح  التابعة،  الجهات 
وفقًا  المملوكة  غير  للمؤشرات 

لطبيعة المؤشر.

التمثيل والتعاون الدولي:

الدولية 	  المنظمات  مع  التواصل 
داخل  العالقة  ذات  والجهات 
يخص  فيما  وخارجها  المنظومة 

المؤشرات الدولية.

يتصل 	  ما  كل  في  الوزارة  تمثيل 
بالمؤشرات الدولية من لجان وفرق 

عمل داخل الوزارة وخارجها.
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النشرات الدورية اإلحصائية لقطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات

الربط مع برنامج 
“مصدر”

ــل  ــّور متكام ــاء تص ــوزارة لبن ــن ال ــعيًا م س
وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  معالــم  عــن 
فــي  الحيــوي  واألثــر  المعلومــات، 
واتخــاذ  واالســتراتيجيات  الخطــط  بنــاء 
القــرارات ذات العالقــة بالقطــاع، عملــت 
الــوزارة علــى جمــع وحصــر بيانــات القطــاع 
وتقنيــة  االتصــاالت  منظومــة  مــن 
المعلومــات ومــن الجهــات ذات العالقــة، 
وتنقيحهــا  تصنيفهــا  علــى  والعمــل 

بيانــات  لجمــع  الحثيثــة  الجهــود  ضمــن 
دّقتهــا  مــن  والتحقــق  القطــاع 
تكامــل  علــى  والعمــل  ومصداقياتهــا، 
العالقــة،  ذات  البيانــات  مصــادر  جميــع 
الشــبكي  الربــط  بأعمــال  الــوزارة  بــدأت 
فيمــا  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  مــع 
علــى  للعمــل  “مصــدر”  ببرنامــج  يتعلــق 
تناقــل البيانــات، وهــو برنامــج وطنــي لبناء 

ونشــرها ضمــن نشــرات مخصصــة. حيــث 
احصائــي  كتــاب  بإصــدار  الــوزارة  قامــت 
مختــص يشــمل جميــع البيانــات المتعلقة 
الرئيســي  المصــدر  ليكــون  بالقطــاع، 
والمحــّدث لبيانــات القطــاع لدعــم أصحــاب 
معرفــة  فــي  القــرار  وصنــاع  المصلحــة 
وتقييــم الوضــع الراهــن للقطــاع التخــاذ 

القطــاع. بشــأن  المناســبة  القــرارات 

ــراف  ــة بإش ــة وطني ــات إحصائي ــد بيان قواع
الهيئــة العامــة لإلحصــاء، وربــط مصــادر 
البيانــات مــن جهــات حكوميــة ومصــادر 
الهيئــة  فــي  بالمســتخدمين  أخــرى 
والباحثيــن  القــرار  وصنــاع  والجهــات 
والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، ليســهل 

إليهــا.  الوصــول 
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إعداد ونشر عدد من الدراسات 
المتعّمقة في المجاالت ذات األهمية

عملت الوزارة على إعداد ونشر عدد من الدراسات والتقارير المختصة بعدد من التقنيات الحديثة والتقنيات الناشئة، وذلك لنشر 
بالمعرفة بتلك التقنيات، ورفع الوعي بها، والبحث في الفرص المتاحة لتبني تلك التقنيات واالستفادة منها، والمساعدة في 
اتخاذ القرارات بشأنها، وقد حرصت الوزارة على إجراء هذه الدراسات والتقارير بإشراك خبراء محليين وعالميين، وبالتعاون مع 
الجهات المعنية بتلك التقنيات، لتكون جميع الدراسات والتقارير شاملة ووافية، وذات موثوقية ومصداقية مرتفعة، وكانت 

أبرز الدراسات والتقارير التي تم إعدادها:

عوامل نجاح الجيل الخامس
في المملكة: 

يقـــدم التقريـــر نظـــرة علـــى التطـــورات 
الجيـــل  خـــالل  مـــن  المتاحـــة  التقنيـــة 
الخامـــس لالتصـــاالت في مجـــاالت عدة 
أبرزها إنترنت األشـــياء، والمـــدن الذكية، 
ومـــدى  القيـــادة،  ذاتيـــة  والمركبـــات 
اســـتخدام  نمـــاذج  تطبيـــق  إمكانيـــة 
لتلـــك التقنيـــات والمزيـــد مـــن التقنيات 
األخرى مع توّســـع تبني شـــبكات الجيل 

الخامـــس.

الشركات الناشئة في قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات في 

المملكة

يبحـــث التقرير عـــن العوامل المســـاعدة 
التنظيميـــة  البيئـــة  ناحيـــة  مـــن 
الناشئة  الشـــركات  لتحفيز  والتشريعية 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  فـــي 
علـــى النمـــو والتطويـــر فـــي المملكة، 
التقريـــر االحتياجـــات الحالية من  ويوّضح 
الناحية االســـتراتيجية والتنظيمية على 
المـــدى القصيـــر والطويـــل إليجـــاد بيئة 

الناشـــئة. للشـــركات  داعمـــة 

تحّول قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات في المملكة من خالل 

االستثمارات األجنبية المباشرة

ينظـــر التقريـــر إلـــى أهمية االســـتفادة 
المباشـــرة  األجنبيـــة  االســـتثمارات  مـــن 
فـــي تنميـــة قطـــاع االتصـــاالت وتقنية 
المعلومـــات محليـــًا، وذلك نظـــرًا ألثرها 
أحـــدث  اســـتقطاب  فـــي  اإليجابـــي 
التقنيـــات والمعرفة بها إلـــى المملكة، 
إضافة إلـــى دورها في توليـــد الوظائف 
الناتج  ورفـــع مســـاهمة القطـــاع فـــي 

اإلجمالـــي. المحلـــي 



176

التقرير السنوي
2019

تقرير استشراف المستقبل 
للتقنيات الواعدة:

يســـتعرض التقرير )36( خبـــرًا وحدثًا بارزًا 
فـــي عالـــم التقنيـــة، ويبحث فـــي مدى 
األثـــر المتوّقـــع لتلـــك األخبـــار واألحداث، 
ويقّدم )12( توقعًا مســـتقبليًا بخصوص 
تلك األحـــداث لبناء تصّور عن المســـتقبل 
المحتمـــل فـــي عالـــم التقنيـــة. وقد تم 
وضع آليـــة لبناء التوّقعات المســـتقبلية 
كما هـــو موّضح في الشـــكل رقـــم )9(.

تقرير فريق عمل تقييم اآلثار 
الصحية والبيئية للموجات 

الكهرومغناطيسية المستخدمة 
في تقنيات االتصاالت الراديوية:

والمتغيـــرات  التقنـــي  التقـــدم  مـــع 
مجـــال  فـــي  المتســـارعة  والمتطلبـــات 
ظهـــرت  الالســـلكية،  االتصـــاالت 
اآلثـــار  عـــن  التســـاؤالت  مـــن  العديـــد 
الصحيـــة والبيئيـــة المحتملـــة للموجـــات 
الكهرومغناطيســـية التـــي تســـتخدم 
الراديويـــة  االتصـــاالت  تقنيـــات  فـــي 
الحديثـــة، لـــذا تم تشـــكيل فريـــق عمل 
مـــن مختصين من عـــدة جهـــات حكومية 
واألبحـــاث  الدراســـات  أبـــرز  لتقييـــم 
الموجـــات  مخاطـــر  حـــول  العالميـــة 
الكهرومغناطيســـية التـــي تســـتخدم 

الراديويـــة.  االتصـــاالت  تقنيـــات  فـــي 

االنضمام إلى
سباق الحوسبة الكّمية

الحوسبة  أهمية  التقرير  يستعرض 
من  تحّولت  أنها  وكيف  الكمية، 
من  للكثير  أولوية  إلى  ناشئة  تقنية 
وذلك  والجامعات،  البحثية  المراكز 
تتيحها  التي  الكبيرة  لإلمكانات  نظرًا 
الحوسبة الكمية بما تتميز به من قدرات 
يبحث  كما  السرعة،  فائقة  معالجة 
التقرير اآلثار المتوقعة لتطور الحوسبة 
الكمية على أمن المعلومات والتشفير 

وغيرها من المجاالت ذات األهمية.

نظرة على
تقنيات حديثة مختارة

تعنـــى الدراســـة بتقديم نظـــرة عن عدد 
التجـــارة  مثـــل  الحديثـــة  التقنيـــات  مـــن 
الرقميـــة،  والمدفوعـــات  الرقميـــة، 
االصطناعي،  والـــذكاء  العرض،  وتقنيات 
وغيرهـــا، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى 
التطـــورات والمســـتجدات فـــي تلك  آخر 
تحدثـــه  أن  المتوقـــع  واألثـــر  التقنيـــات، 

تلـــك التقنيـــات علـــى الحيـــاة اليوميـــة.

تقنيات االتصاالت البصرية 
الالسلكية

االتصـــاالت  تقنيـــات  التقريـــر  يـــدرس 
البصريـــة الالســـلكية، والتـــي تعتبر من 
أحـــدث التقنيـــات المختصـــة باالتصـــاالت 
الالســـلكية، والتي تعتمد على إرســـال 
البيانـــات عبـــر اإلشـــارات الضوئيـــة، حيث 
تتيح الموجـــات الضوئية إرســـال كميات 
التقريـــر  ويبحـــث  البيانـــات،  مـــن  ضخمـــة 
بتبنـــي  المرتبطـــة  والتحديـــات  الفـــرص 

التقنية. هـــذه 

تعزيز البيئة التنظيمية 
والتشريعية للقطاع
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الشكل )9(: آلية بناء التوقعات المستقبلية.

تحديد 
الموضوع 

التقني

البحث عن 
عالمات 
التغيير 
التقني

بناء مجموعة 
من التوقعات 

المستقبلية االستدالل 
بالعالمات 

على التوقعات 
العالمةالمستقبلية

الثانية
العالمة
الثالثة

العالمة األولى

توقع مستقبلي
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بصفتهــا المســؤولة والمشــرفة علــى 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
ــة  ــي اللجن ــس ف ــا الرئي ــى دوره ــة إل إضاف
وإشــرافها  الرقمــي  للتحــول  الوطنيــة 
الرقمــي،  التحــول  وحــدة  أعمــال  علــى 
فــإن الــوزارة تســهم فــي رؤيــة المملكة 
يأتــي  مســتويات  عــدة  علــى   2030
ــج  ــي برنام ــهامها ف ــا إس ــي مقدمته ف
إســهامها  وكذلــك  الوطنــي،  التحــول 
فــي برامــج الرؤيــة األخــرى انطالقــًا مــن 
أهــداف المســتوى الثالــث ذات العالقــة 
ذلــك  إلــى  إضافــة  بالــوزارة،  المباشــرة 
فقــد أطلقــت الــوزارة اســتراتيجية لقطاع 
وقــد  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
وبرامــج  بأهــداف  ربطهــا  علــى  حرصــت 
والتكامــل  الموائمــة  لتحقيــق  الرؤيــة 

الرؤيــة. وتمكيــن  وتعزيــز  المطلــوب 

األهداف:

ضمـــن إطـــار مســـاهمة وزارة االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات في تحقيـــق رؤية 
تحديـــد  تـــم  فقـــد   ،2030 المملكـــة 
مجموعـــة من األهـــداف من المســـتوى 
الثالث ضمـــن رؤية المملكـــة 2030 ذات 
عالقـــة بالـــوزارة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 
مباشـــر. كمـــا وتـــم تحديـــد )3( أهـــداف 
علـــى المســـتوى الثالـــث ضمـــن الرؤيـــة 
لتكون تحـــت مســـؤولية الـــوزارة، ويبّين 
الجـــدول )1( والجـــدول )2( عالقـــة الوزارة 
بأهـــداف الرؤية مـــن المســـتوى الثالث.

مساهمة الوزارة في 
التقرير السنويرؤية المملكة 2030

2019
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أهداف من المستوى الثالث ضمن رؤية 2030 ذات العالقة المباشرة

أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة

أهداف تحت مسؤولية الوزارةجدول )1(: أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات العالقة المباشرة بالوزارة

جدول )2(: أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة بالوزارة

2.3.1 االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية
3.1.6  جذب االستثمار األجنبي المباشر

3.3.2  تنمية االقتصاد الرقمي
3.3.7  رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

3.4.3  توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
4.1.5  توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية

4.1.6  ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
4.2.2  زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

4.3.1  تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
5.2.4 تطوير الحكومة اإللكترونية

5.3.3 ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها

1.2.2 تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين
2.5.1 تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان 

3.3.3 توطين الصناعات الواعدة
3.5.1  إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية

3.5.2 تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل
3.7.1 دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمًيا

3.7.2 تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميًا وعالميًا
4.1.2 تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم )خاصة في المناطق القروية(

4.3.2 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد
5.2.3 تحسين إنتاجية موظفي الحكومة

5.2.5 االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
5.3.1 تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية
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أهــداف  مــن  انطالقــًا  هدفــًا   )15( تطويــر  علــى  الــوزارة  عملــت  وقــد 
الرؤيــة الثــالث المســندة إليهــا ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي.  ويوّضــح 
الشــكل )10( ارتبــاط أهــداف الرؤيــة بأهــداف الــوزارة علــى المســتوى 

الرابــع

شــكل )10(: تفصيــل أهــداف المســتوى الرابــع المندرجــة تحــت أهــداف المســتوى 
الثالــث ضمــن رؤيــة 2030 والتــي تقــع ضمــن مســؤولية الــوزارة

تأهيــل رأس المــال البشــري الســعودي 
المخصــص لحــد الفجــوة الرقميــة

تطبيــق  لضمــان  حوكمــة  إطــار  تطويــر 
اإللكترونيــة الحكومــة  معاييــر 

تطويــر  فــي  العمــالء  مشــاركة  تعزيــز 
وتحســين قــرارات وسياســات وخدمــات 

الحكوميــة الجهــات 

رفــع مســتوى رضــا العمــالء عــن تجــاوب 
ــة ــات الحكومي الجه

تســريع تجــاوب الجهــات الحكوميــة مــع 
عمالئهــا

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي في 
تقنية المعلومات

زيادة مستوى تكامل الخدمات الرقمية 
واألنظمة الحكومية الداخلية

رفع استخدام الخدمات الرقمية لتحقيق  
رضى العمالء

زيادة تبني الجهات الحكومية للمنصات 
الموحدة

تعزيز اإلبتكار من خالل البحث والتطوير 
ودعم ريادة الشركات المحلية 

والرقمية

ــي  ــل ف ــون االفض ــة تك ــة خارجي ــاء بني إنش
المنطقــة لجــذب االســتثمار الرقمــي

خــالل  مــن  الصناعيــة  اإلنتاجيــة  تحســين 
الصناعيــة  التقنيــات 

ورفــع  اإلنترنــت  انتشــار  نســبة  زيــادة 
الســرعة فــي جميــع مناطــق المملكــة

زيادة تأثير التقنية الرقمية على القطاع 
االجتماعي من خالل رفع الوعي الرقمي 

بين المواطنين والقوى

رفع مستوى الجودة وزيادة مساهمة 
قطاع الخدمات في الناتج المحلي 

اإلجمالي عبر التجارة

5.2.4      تطوير الحكومة اإللكترونية3.3.2         تنمية االقتصاد الرقمي
5.3.3       ضمان تجاوب الجهات 

الحكومية لمالحظات عمالئها

مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030
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برنامج التحول الوطني 
2.0

يعتبــر برنامــج التحــول الوطنــي 2.0 مــن 
ــة  ــة المملك ــة لرؤي ــج التنفيذي ــر البرام أكب
للعديــد  لشــموليته  وذلــك   ،2030
ويهــدف  الوطنيــة،  القطاعــات  مــن 
فــي  التميــز  تحقيــق  إلــى  البرنامــج 
الممكنــات  وتعزيــز  الحكومــي،  األداء 
بمســتوى  واالرتقــاء  االقتصاديــة، 
مــن  وذلــك  المعيشــية،  الخدمــات 
مشــاريع  تنفيــذ  وتيــرة  تســريع  خــالل 
والرقميــة،  األساســية  التحتيــة  البنيــة 
التعــرف  فــي  المســتفيدين  وإشــراك 
الحلــول،  وابتــكار  التحديــات  علــى 
ومســاهمتهم فــي التنفيــذ، وتقييــم 

البرنامــج،  مبــادرات  أداء 

رئيســة  محــاور   )8( تحديــد  تــم  وقــد 
علــى: تنــص  للبرنامــج 

االرتقاء بالرعاية الصحية.	 
تحسين مستوى المعيشة 	 

والسالمة.
ضمان استدامة الموارد الحيوية.	 
تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير 	 

القطاع غير الربحي.
تحقيق التميز في األداء الحكومي.	 
تمكين فئات المجتمع من دخول 	 

سوق العمل ورفع جاذبيته.
اإلسهام في تمكين القطاع 	 

الخاص.
تطوير القطاع السياحي والتراث 	 

الوطني.

البرنامــج  فــي  الــوزارة  وتســاهم 
تحقــق  مبــادرة   )17( تنفيــذ  خــالل  مــن 
مــن  إليهــا  المســندة  الثــالث  األهــداف 
فيمــا  وســيتم   ،2030 المملكــة  رؤيــة 
ــادرات  ــرات ومب ــى مؤش ــالع عل ــي االط يل
اإلنجــاز  ومــدى  البرنامــج  ضمــن  الــوزارة 

حيالهــا.  المتحقــق 



184

التقرير السنوي
2019

المؤشرات:

بهـــدف قيـــاس مســـاهمة الـــوزارة في 
تنفيذ برنامـــج التحول الوطنـــي وتحقيق 
مســـتوى  وتقييـــم  مســـتهدفاته، 
أعمـــال  خـــالل  مـــن  المتحققـــة  النتائـــج 
الـــوزارة فـــي البرنامـــج، أســـندت للـــوزارة 
مرتبطـــة  األداء  لقيـــاس  مؤشـــرات   )10(
و)18(  الثالـــث  المســـتوى  بأهـــداف 
مؤشـــر لقيـــاس األداء مرتبطـــة بأهداف 

الرابـــع. المســـتوى 

تحقيـــق  مـــن  الـــوزارة  تمّكنـــت  وقـــد 
مـــن  لعـــدد  وتجاوزهـــا  المســـتهدفات 
المؤشـــرات، ففيمـــا يخـــص المؤشـــرات 
المرتبطـــة بهـــدف زيادة نســـبة انتشـــار 
جميـــع  فـــي  الســـرعة  ورفـــع  اإلنترنـــت 
إلـــى  تـــم الوصـــول  مناطـــق المملكـــة، 
نســـبة تغطية شـــبكات النطاق العريض 
الالسلكية )أكثر من 10 ميجابت بالثانية( 
بالمناطق النائية بلغـــت )%47.8(، بينما 
 .)42%( المســـتهدفة  النســـبة  كانـــت 

األليـــاف  تغطيـــة  نســـبة  وصلـــت  كمـــا 
الضوئيـــة للمنـــازل فـــي جميـــع مناطـــق 
المملكـــة إلى )%52.6(، فـــي حين كان 
نســـبة  ووصلـــت   .)50%( المســـتهدف 
لتقديـــم  المتوفـــر  التـــرددي  الطيـــف 
خدمات االتصاالت العامـــة المتنقلة إلى 
)%114( مقارنة بالمستهدف )80%(. 
الحكومـــة  تطويـــر  مجـــال  وفـــي 
اإللكترونيـــة، بلغ مســـتوى نضـــج تحول 
الخدمات الحكومية الرئيســـية إلكترونيًا 
)رقميـــًا( مـــا نســـبته )%81.29(، وبذلك 

تكـــون قـــد فاقـــت المســـتهدف لعـــام 
2019م الذي تـــم تحديده عند )70%(. 
بينمـــا تـــم تحقيـــق المســـتهدف لعدد 
المتاحة  اإللكترونية  الحكوميـــة  البيانات 
 )GSB( على قنـــاة التكامـــل الحكوميـــة

بواقـــع )182( جهـــة.

المـــال  رأس  تأهيـــل  بخصـــوص  أمـــا 
لســـد  المتخصص  الســـعودي  البشـــري 
الفجوة الرقميـــة، فقد بلغ عـــدد الكوادر 
التـــي يتـــم تدريبهـــا فـــي  الســـعودية 
مجـــال االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات 
كان  بينمـــا  كادر،   )18,635( إلـــى 

.)11,000( المســـتهدف 

المســـتهدف  تحقيـــق  عـــدم  ويعـــود 
فـــي مؤشـــر ترتيـــب المملكـــة العربيـــة 
االبتـــكار  مؤشـــر  فـــي  الســـعودية 
األدوار  تعـــدد  إلـــى   )GII( العالمـــي 
المشـــاركة  والجهـــات  المســـاهمة 
المعتمـــد عليهـــا لقيـــاس التقـــدم في 
ترتيـــب  انخفـــض  حيـــث  المؤشـــر،  أداء 
المملكـــة فـــي جميـــع محـــاوره الفرعية 
البشـــري  المـــال  ورأس  )المؤسســـات، 
والبنيـــة  األســـواق،  وتطـــور  والبحـــوث، 
التحتيـــة ومخرجـــات المعرفـــة والتقنية، 
باســـتثناء  وذلك  اإلبداعية(،  والمخرجـــات 
محور تطـــور األعمـــال، ويواجه المؤشـــر 
يتمثـــل  وتشـــغيليًا  اســـتراتيجيًا  تحديـــًا 
بعـــدم وجـــود حوكمـــة وخطة عمـــل بين 
لتمكيـــن  بالمؤشـــر  المعنيـــة  الجهـــات 
فاعلية مؤثرات جوانب المؤشـــر وقياس 

مـــدى التقـــدم لتحقيـــق تحفيـــز وتبني 
الصعيـــد  علـــى  االبتـــكار  جوانـــب  جميـــع 
دقـــة  عـــدم  إلـــى  باإلضافـــة  الوطنـــي، 
الجهـــات  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  البيانـــات 
الحكومية للمنظمـــات الدولية والداعمة 
لقيمـــة المؤشـــر، كمـــا يواجه المؤشـــر 
تحديـــًا تشـــغيليًا آخـــر يتمثـــل بغمـــوض 
مفهـــوم الرقمنـــة وســـبل تبنيهـــا في 
الشـــركات المحلية، وتعمل الوزارة حاليًا 
علـــى التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
للعمـــل  الجهـــود  لتوحيـــد  بالمؤشـــر 
علـــى تحســـين قيمـــة المؤشـــر، إضافة 
إلـــى التحقـــق مـــن توفـــر بيانـــات دقيقة 
المؤشـــر  يعكـــس  حتـــى  وموثوقـــة 
الواقـــع الفعلي للتطـــورات الحاصلة في 

المملكـــة علـــى صعيـــد االبتـــكار.

مســـاهمة  نســـبة  لمؤشـــر  وبالنســـبة 
تقنيـــة  ناتـــج  مـــن  المحلـــي  المحتـــوى 
المعلومات، فإن القيم الحالية للمؤشـــر 
هي قيم تقديريـــة، يجري العمـــل حاليًا 
بالتعـــاون مع هيئـــة المحتـــوى المحلي 
والمشـــتريات الحكوميـــة علـــى تطويـــر 
وتحديـــد  المؤشـــر  لقيـــاس  منهجيـــة 
خـــط األســـاس. وعنـــد االنتهاء مـــن تلك 
قيـــاس  باإلمـــكان  ســـيصبح  األعمـــال 

دقة. أكثـــر  بشـــكل  المؤشـــر 

شـــهده  الـــذي  التراجـــع  مـــن  وبالرغـــم 
األمـــم  مؤشـــر  فـــي  المملكـــة  ترتيـــب 
المتحدة لتطويـــر الحكومـــة اإللكترونية 
بمـــا يعـــادل )8( مراتـــب مقارنـــة بأدائـــه 

مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030
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فـــي الفتـــرة الســـابقة ليبتعد عـــن تحقيق 
فإنـــه  2018م،  عـــام  فـــي  مســـتهدفه 
بالنظـــر إلى أداء المؤشـــرات الفرعية الثالثة 
للمؤشـــر، يظهـــر أن المملكة حققـــت األداء 
األفضل فـــي مؤشـــر الخدمـــات اإللكترونية 
يعـــادل  تقـــدم  بتحقيـــق  وذلـــك   ،)OSI(
)%17.5(، كمـــا حققـــت تقدمًا في مؤشـــر 
يعـــادل  بمـــا   )HCI( البشـــري  المـــال  رأس 
)%1.3(، بينما شـــهد مؤشـــر البنية التحتية 
تراجعًا بما يعـــادل )%6,8( مقارنة بقيمته 
في عـــام 2016م ، ويعود ذلـــك التأخر إلى 
حداثة المفاهيم التي يقيســـها المؤشـــر 
البيانـــات  المتكاملـــة،  الحكومـــة  مثـــل 
المفتوحة، المشـــاركة اإللكترونيـــة، تعزيز 
المحتـــوى الرقمي وعدم وضـــوح ملكيتها 
علـــى المســـتوى الوطنـــي ممـــا أدى إلى 
ضعـــف تجـــاوب بعـــض الجهـــات الحكوميـــة 
المســـاهمة في أداء المؤشـــر ، إضافة إلى 
تأخـــر اعتماد ميزانيـــات المبـــادرات الممكنة 
للمؤشـــر. لذا قامـــت الوزارة بإنشـــاء لجنتين 
توجيهيـــة وتنفيذيـــة لدعم تقـــدم أعمال 

المؤشر. تحســـين 

مـــع  بالتنســـيق  الـــوزارة  تعمـــل  كمـــا 
الجهـــات المعنيـــة لتعديل معادلة مؤشـــر 
المبـــادرات  عـــن  الناتجـــة  الوفـــورات  نســـبة 
الحكوميـــة الرقمية ليشـــمل خطـــط عوائد 
وخدمـــات  منتجـــات  علـــى  االســـتثمار  وفـــر 
إلـــى  إضافـــة  المشـــتركة،  )يّســـر(  برنامـــج 
الوفـــورات المحققـــة مـــن االســـتثمار فـــي 
تقنيـــة المعلومات، كما يجـــري العمل على 
تعديـــل مؤشـــر نســـبة الوفـــورات المحققة 

من خـــالل االتفاقيـــات اإلطارية ليشـــمل 
وتقنيـــة  االتصـــاالت  مشـــاريع  حوكمـــة 
المعلومـــات للقطـــاع الحكومي والعام 
مفتوحـــة  والبرمجيـــات  والعســـكري، 
والبنية  الســـحابية،  والحوســـبة  المصدر، 
المؤسســـية الوطنية، وعند إجـــراء هذه 
التعديالت من المتوقـــع أن ترتفع قيمة 
المســـتهدفات  لتحقيـــق  المؤشـــرات 

المطلوبـــة.

وتواجـــه الـــوزارة صعوبـــات فـــي قيـــاس 
بعض المؤشـــرات نظرًا لتباين المفاهيم 
إلـــى  إضافـــة  للمؤشـــرات،  المقصـــودة 
المؤشـــرات  بعـــض  قيـــاس  صعوبـــة 
بعـــض  تواجـــه  كمـــا  الحالـــي،  بوضعهـــا 
المؤشـــرات نقصـــًا فـــي توافـــر البيانـــات 
عـــدم  وكذلـــك  موثوقـــة،  مصـــادر  مـــن 
لتحديـــد  دقيقـــة  أســـاس  قيـــم  وجـــود 
المســـتهدفات، كما أن طبيعـــة البيانات 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  لـــدى  المتاحـــة 
تختلف عـــن البيانـــات المطلوبـــة لتغذية 
قيـــم المؤشـــرات حـــدت من وضـــع قيم 
أن  إلـــى  باإلضافـــة  المؤشـــرات،  لبعـــض 
دورة قياس بعض المؤشـــرات تكون كل 
ســـنتين كمؤشـــر الحكومـــة اإللكترونية 
والمشـــاركة اإللكترونية، كما شـــهدت 
تغييـــرًا  الدوليـــة  المؤشـــرات  بعـــض 
والمؤشـــرات  القيـــاس  منهجيـــة  فـــي 
الفرعيـــة لها ممـــا يتطلب إعادة دراســـة 
بنـــاء  المســـتهدفات  وتحديـــد  المؤشـــر 
على مســـتجدات المؤشـــر، مثل مؤشـــر 

الشـــبكية. الجاهزيـــة 

وتعمـــل الوزارة بالتنســـيق مع منظومة 
القطـــاع، والجهـــات ذات العالقة ومنها 
والمركـــز  لإلحصـــاء،  العامـــة  الهيئـــة 
الوطنـــي لقيـــاس أداء األجهـــزة العامة 
المؤشـــرات  ودراســـة  لمراجعـــة  )أداء( 
للقيـــاس،  قابلـــة  مؤشـــرات  وتبنـــي 
وتتـــواءم مـــع متطلبات ومســـتهدفات 
برنامـــج التحـــول الوطني، ويبّيـــن الجدول 
ومســـتهدفاتها  األداء  مؤشـــرات   )3(

فـــي عـــام 2019م.
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مستوى 
المتحقق المؤشرالهدف االستراتيجيالهدف

2019
المستهدف 

2019
المستهدف 

2020
تنمية االقتصاد الرقمي 

ث
ى الثال

ستو
الم

تنمية االقتصاد الرقمي

ترتيب المملكة العربية السعودية في 
3130--مؤشر الجاهزية الشبكية*

حصة االقتصاد الرقمي من الناتج المحلي 
%3.0%2.8%1.90اإلجمالي غير النفطي

عدد الوظائف النوعية التي تم استحداثها 
275,100270,000280,000مجال االتصاالت وتقنية المعلومات**

ى الرابع
ستو

الم

زيادة نسبة انتشار اإلنترنت ورفع 
السرعة في جميع مناطق المملكة

نسبة تغطية المناطق النائية بخدمات 
%100%100%100االتصاالت األساسية (خدمة صوتية وانترنت)

نسبة تغطية شبكات النطاق العريض 
الالسلكية (أكثر من 10 ميجابت بالثانية) 

بالمناطق النائية
48%42%70%

نسبة تغطية األلياف الضوئية للمنازل في 
%60%50%53جميع مناطق المملكة

نسبة الطيف الترددي المتوفر لتقديم 
%100%80%114خدمات االتصاالت العامة المتنقلة

نسبة مستخدمي اإلنترنت في المملكة 
%85%82%95.7العربية السعودية – نسبة استخدام اإلنترنت

ى الرابع
ستو

الم

تأهيل رأس المال البشري 
السعودي المتخصص لسد الفجوة 

الرقمية

عدد الكوادر السعودية التي يتم تدريبها 
21,000 11,000 18,635 في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات**

تعزيز االبتكار من خالل البحث 
والتطوير ودعم ريادة الشركات 

المحلية الرقمية

ترتيب المملكة العربية السعودية في 
(GII) 685250مؤشر االبتكار العالمي

زيادة تأثير التقنيات الرقمية على 
القطاع االجتماعي من خالل رفع 

الوعي الرقمي بين المواطنين 
والقوى العاملة

ترتيب المملكة العربية السعودية في 
المؤشر الفرعي للتأثيرات االجتماعية ضمن 

*NRI مؤشر الجاهزية الشبكية
--3130

ى الرابع
ستو

الم

رفع مستوى الجودة وزيادة 
مساهمة قطاع الخدمات في 

الناتج المحلي اإلجمالي عبر التجارة 
اإللكترونية ورقمنة قطاعات 

التعليم والصحة

حصة الخدمات الرقمية في الناتج المحلي 
%1.75%1.50%1.2اإلجمالي غير النفطي***

انشاء بيئة حاضنة تكون األفضل في 
المنطقة لجذب االستثمار الرقمي 

وتأسيس الشركات الرقمية 
الناشئة

نسبة مساهمة المحتوى المحلي من ناتج 
%25%23%20.8تقنية المعلومات

مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030
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التقرير السنوي
2019

مستوى 
المتحقق المؤشرالهدف االستراتيجيالهدف

2019
المستهدف 

2019
المستهدف 

2020
تطوير الحكومة االلكترونية

ث
ى الثال

ستو
الم

تطوير الحكومة اإللكترونية

ترتيب المملكة في مؤشر األمم المتحدة 
524030لتطوير الحكومة اإللكترونية

ترتيب المملكة في مؤشر البيانات 
296460المفتوحة

نسبة الوفورات الناتجة عن المبادرات 
%20%15%5الحكومية الرقمية

ى الرابع
ستو

الم

رفع استخدام الخدمات الرقمية 
الحكومية لتحقيق رضا العمالء

نسبة استخدام الخدمات الحكومية 
%25%20--المقدمة رقميا مقارنة بالمقدمة تقليديا***

تطوير إطار حوكمة لضمان تطبيق 
معايير الحكومة اإللكترونية

نسبة تحول الجهات الحكومية للتعامالت 
%80%71--اإللكترونية الحكومية (قياس)***

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي في 
تقنية المعلومات

نسبة الوفورات المحققة من خالل 
%15%10%0االتفاقيات اإلطارية***

زيادة مستوى تكامل الخدمات 
الرقمية واألنظمة الحكومية 

الداخلية

مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية 
%75%70%81الرئيسية إلكترونيًا (رقميًا)

زيادة تبني الجهات الحكومية 
للمنصات الموحدة

عدد البيانات الحكومية اإللكترونية المتاحة 
(GSB) 221 182 182 على قناة التكامل الحكومية

ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها

ث
ى الثال

ستو
الم

ضمان تجاوب الجهات الحكومية 
لمالحظات عمالئها

ترتيب المملكة العربية السعودية في 
30--67مؤشر المشاركة اإللكترونية***

نسبة الجهات الحكومية التي لديها قنوات 
تحت الدراسة----تواصل فعالة للتفاعل مع عمالئها***

نسبة الجاهزية لتمكين استجابة الجهات 
تحت الدراسة----الحكومية***

نسبة رضا العمالء عن استجابة الجهات 
تحت الدراسة----الحكومية***

ى 
ستو

الم
الرابع

تسريع تجاوب الجهات الحكومية 
مع عمالئها

نسبة التزام الجهات الحكومية التفاقيات 
تحت الدراسة----مستوى الخدمة لالستجابة للجهات***

رفع مستوى رضا العمالء من 
تجاوب الجهات الحكومية

نسبة رضا العمالء عن سهولة التواصل مع 
تحت الدراسة----الجهات الحكومية***

جدول )3(: مؤشرات أداء الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2.0

* قيمة مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 م، وقد تم إصدار تقرير في نهاية عام       

2019م بمنهجية ومؤشرات فرعية جديدة مختلفة عن النسخ السابقة.

** مؤشر تراكمي

*** تعمل الوزارة بالتعاون مع أصحاب المصلحة على دراسة وتحديد قيم المؤشرات 

والمستهدفات
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التقرير السنوي
2019

المبادرات:

أســـندت لمنظومـــة االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات تنفيـــذ )17( مبـــادرة ضمـــن 
مـــن  لتعمـــل  الوطنـــي  التحـــول  برنامـــج 
المســـتهدفات  تحقيـــق  علـــى  خاللهـــا 
التـــي تـــم تحديدهـــا للمنظومـــة ضمـــن 
ثالثـــة أهـــداف اســـتراتيجية تتمثل في 
وتطويـــر  الرقمـــي،  االقتصـــاد  تنميـــة 
الحكومـــة اإللكترونيـــة، وضمـــان تجاوب 
الجهات الحكوميـــة لمالحظات عمالئها.

وقد اســـتمرت الوزارة خالل عام 2019م 
بتطويـــر ونشـــر البنيـــة التحتيـــة لخدمات 
االتصاالت، حيث شـــهدت خدمات النطاق 
الثابـــت عبـــر شـــبكات األليـــاف  العريـــض 
كمـــا  االنتشـــار،  مـــن  مزيـــدًا  البصريـــة 
عملـــت الـــوزارة علـــى تحفيز االســـتثمار 
والتوســـع في نشـــر خدمـــات االتصاالت 
وخدمـــات النطاق العريض عبر الشـــبكات 
المتنقلـــة. وحرصت الـــوزارة علـــى تهيئة 
الداعمة  والتشـــريعية  التنظيمية  البيئة 
ألعمال نشـــر النطـــاق العريـــض بالتعاون 
مع الجهـــات المعنية، وتســـعى الوزارة 
لتقديـــم  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  إلـــى 
وأســـعار  عاليـــة  جـــودة  ذات  خدمـــات 
مناســـبة في جميـــع مناطـــق المملكة.

 وفـــي مجـــال تطويـــر القـــدرات الرقمية، 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  الـــوزارة  نفـــذت 
الرقميـــة  بالمواضيـــع  الوعـــي  لنشـــر 
المختلفة بهـــدف تعزيز تبنـــي المجتمع 
للتقنيـــات وزيادة االســـتفادة منها، مما 
يســـاهم فـــي تعزيـــز التحـــّول الرقمي. 

كمـــا عملـــت على تأهيـــل كـــوادر وطنية 
فـــي التخصصـــات التقنيـــة ذات األهمية 
والتقنيات الناشـــئة، لتصبح تلـــك الكوادر 
فـــي  التقنـــي  التطـــّور  فـــي  عامـــاًل 

المملكـــة. 

وبخصوص تطوير الحكومـــة اإللكترونية، 
عملـــت الـــوزارة علـــى تحســـين الخدمات 
الحكوميـــة اإللكترونيـــة المقّدمـــة مـــن 
خـــالل توفيـــر رخـــص األدوات اإللكترونية 
لقيـــاس تجربـــة المســـتخدم للمنتجـــات 
والخدمـــات الرقميـــة الحكومية، وإطالق 
تقرير مستوى نضج الخدمات الحكومية 
االلكترونيـــة لعـــام 2019م، كما عملت 
على ربـــط المزيد من الجهـــات بالمنصات 
ترابـــط  لضمـــان  الموّحـــدة  الحكوميـــة 
وتكامـــل الخدمات الحكوميـــة المقّدمة 

الحكومية. الجهـــات  مختلـــف  من 

وســـعيًا مـــن الـــوزارة لتكامـــل المبادرات 
وتحقيقهـــا ألفضـــل النتائـــج بمـــا يحقق 
عملـــت  بهـــا،  المنوطـــة  المســـتهدفات 
اســـتراتيجية  إطـــالق  علـــى  الـــوزارة 
لقطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 
مـــع  بالموائمـــة  للـــوزارة  واســـتراتيجية 
ورؤيـــة   2.0 الوطنـــي  التحـــول  برنامـــج 
لـــدى  يصبـــح  وبذلـــك   ،2030 المملكـــة 
منظومـــة  ضمـــن  والجهـــات  الـــوزارة 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات مســـار 
النتائـــج  تحقيـــق  نحـــو  المعالـــم  واضـــح 

المرجـــوة.

ولقـــد واجهـــت الـــوزارة بعـــض التحديات 
والصعوبات في تنفيذ بعـــض المبادرات، 
الميزانيـــة  اعتمـــاد  عـــدم  فـــي  تمثلـــت 
لبعـــض المبـــادرات، والتأخـــر فـــي اعتماد 
الميزانيات لمبـــادرات أخـــرى، إضافة إلى 
إجـــراء تعديـــالت وتغييـــرات علـــى بعـــض 
المبادرات، مما أثر على مســـتوى اإلنجاز 
فيها، ويجـــري العمل حاليـــًا على تنفيذ 
المبـــادرات التـــي تـــم اعتمـــاد الميزانية 
وتنفيـــذ  الراهـــن،  الوقـــت  فـــي  لهـــا 
تغييـــر  عليهـــا  حصـــل  التـــي  المبـــادرات 
حسب الخطط المســـتحدثة لها، ويوضح 
للمبـــادرات،  اإلنجـــاز  نســـب   )4( الجـــدول 
ويمكـــن االطـــالع على تفاصيـــل أكثر عن 

المبـــادرات فـــي الملحـــق )د(.

مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030
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التقرير السنوي
2019

عنوان المبادرة
نسبة 
اإلنجاز 

الفعلية

نسبة اإلنجاز 
حسب 
الخطة

اعتماد 
إيضاحاتالميزانية

تحفيز االستثمار في نشر شبكات األلياف 
معتمدة%75%77الضوئية في المناطق الحضرية

تحسين جودة واستدامة خدمات اإلنترنت 
وتطوير بيئة مواتية لقطاع االتصاالت من 

خالل تحديث األطر التنظيمية والتراخيص
غير 52%49%

معتمدة

تحفيز التوسع في خدمات االتصاالت عن 
طريق توفير الطيف الترددي وتسهيل 

آلية الحصول على التصاريح
معتمدة72%84%

يعود السبب في تأخر إنجاز المبادرة إلى عدم االنتهاء من تحديد 
واعتماد المعلومات المطلوب تبادلها مع الجهات المعنية حسب 

الجدول الزمني المخطط للمبادرة، وقد تم االجتماع مع الجهات 
المعنية وعقد ورشة عمل لمناقشة آلية الربط بين الجهات المعنية 

ومقّدمي الخدمات لتبادل المعلومات المطلوبة.
تحفيز االستثمار في نشر خدمات 

االتصاالت وخدمات النطاق العريض 
الالسلكية في المناطق النائية

معتمدة65%54.5%

تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة 
تقنية المعلومات واالتصاالت ومواكبة 

التطورات المتسارعة
معتمدة68%68%

تطوير االستراتيجية وخارطة الطريق 
والممكنات األساسية لرقمنة قطاع 
الصناعة والخدمات (التجارة والتعليم 

والصحة)

غير 0%60%
معتمدة

تعد المبادرة متأخرة جدا عن المسار المخطط لها حيث أنه لم يبدأ 
العمل عليها منذ عام 2018م حسب الجدول الزمني المخطط لها، 
ويعود ذلك التأخير لعدم توفير التكاليف المعتمدة للمبادرة رسميا 

للبدء بالتعاقد، وجار العمل على تحديد المشاريع ذات األولوية والبدء 
بتطوير الكراسات الخاصة بها وذلك لطرحها والبدء بالعمل بها فور 

توفير التكاليف المعتمدة.
تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل 

معتمدة%58%58دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية

تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت 
معتمدة%64%57وتقنية المعلومات

تعد المبادرة متأخرة جزئيا عن المسار المخطط لها، حيث لم يكتمل 
إطار إدارة التهديدات األمنية الرقمية في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات حسب الجدول الزمني المخطط له وذلك بسبب تأخر 
اعتماد الميزانية حتى نهاية عام 2018م، مما أدى إلى تأخر 

مشاريع المبادرة.

إطالق برنامج شامل يهدف لنشر الوعي 
والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية 
ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول 

الرقمي

معتمدة72%75%

تسير المبادرة حسب المسار المخطط لها، فقد تم ابتعاث الدفعة 
األولى من برنامج رواد التحول الرقمي، وإطالق مشروع المهارات 
الرقمية للتعليم العام، وإطالق فعالية العطاء الرقمي، وإطالق 

النسخة الخامسة من برنامج بذور من أجل المستقبل، ويعود التأخر 
في النسبة إلى إجراء تعديالت على تفاصيل المبادرة وما تتضمنه من 

مشاريع. 
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التقرير السنوي
2019

عنوان المبادرة
نسبة 
اإلنجاز 

الفعلية

نسبة اإلنجاز 
حسب 
الخطة

اعتماد 
إيضاحاتالميزانية

تطبيق حوكمة فعالة ومعايير 
مشتركة للحكومة االلكترونية 

وتمكين تحسين تجربة المستخدم
معتمدة35%39%

تسير المبادرة حسب المسار المخطط لها، فقد تم االنتهاء 
من توفير رخص األدوات اإللكترونية لقياس تجربة المستخدم 

للمنتجات والخدمات الرقمية الحكومية، وإطالق تقرير 
مستوى نضج الخدمات الحكومية اإللكترونية لعام 2019م،  

ويعود سبب تأخر نسبة اإلنجاز عن النسبة المستهدفة إلى 
إعادة تفصيل المبادرة وحذف وإضافة مشاريع جديدة، إضافة 
إلى تخفيض أسقف بعض المبادرات، مما أدى إلى حذف بعض 

المشاريع، لذا فإن نسبة اإلنجاز ال تعكس األعمال المنجزة 
الفعلية ضمن المبادرة.

تطوير وتفعيل منصات الحكومة 
معتمدة%44%44الشاملة والمفتوحة.

إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية 
معتمدة%37%37مشتركة للتعامالت الحكومية

إطالق السحابة الحكومية ورفع 
معتمدة%36%33مستوى التكامل الحكومي

يعزى التأخر في المبادرة إلى التأخر في اعتماد المبادرة 
ماليًا، حيث تم اعتمادها من قبل مركز كفاءة اإلنفاق في 

شهر أغسطس لعام 2019م، وجار العمل على اعتمادها 
من قبل لجنة البرنامج.

ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي 
االزدواجية في االستثمار على تقنية 

المعلومات
معتمدة29%34%

يعود التأخر في المبادرة للتأخير في التعاقد بمشروع الشراء 
الموحد بما يخص مجال تقنية المعلومات بسبب طول مدة 

صدور التفويض الخاص به، وقد تم تكليف مركز كفاءة اإلنفاق 
بقيادة هذه المهمة من قبل المقام السامي، كما أن إعادة 

تفصيل المبادرة وحذف وإضافة مشاريع جديدة أدى إلى 
عدم التقدم في إنجاز المبادرة.

تطوير قنوات التواصل للمشاركة 
اإللكترونية تشمل مالحظات 

وشكاوى العمالء، ومنصة لمتابعة 
استجابة وتجاوب الجهات الحكومية

غير 0%50%
معتمدة

تطوير واعتماد “اتفاقيات مستوى 
الخدمات“ تتعلق بتجاوب كل جهة 
حكومية مع مالحظات وشكاوى 

عمالئها

معتمدة0%100%

تم تصنيف هذه المبادرة ضمن "المبادرات غير الحتمية" ضمن 
برنامج التحول الوطني، ولم يتم صرف ميزانية المبادرة رغم 
اعتمادها. لذلك فالعمل على المبادرة متوقف في الوقت 

الحالي.
إنشاء دور وظيفي مسؤول عن 

متابعة وتحليل جودة وسرعة 
استجابة جميع الجهات الحكومية 

لمالحظات عمالئها وتطوير قدراتها

غير 0%65%
معتمدة

إنشاء المجلس الوطني للتحول 
معتمدة%100%100الرقمي

جدول )4(: نسب اإلنجاز لمبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني

مساهمة الوزارة في 
رؤية المملكة 2030
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مساهمة الوزارة في تحضيرات 11
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
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مساهمة الوزارة في تحضيرات رئاسة 
المملكة لمجموعة العشرين

المنتدى  العشرين  مجموعة  تعتبر 
الرئيسي في مجال التعاون االقتصادي 
أكبر  المنتدى  يضم  حيث  الدولي، 
قادة  ويضم  العالمية،  االقتصادات 
أن  كما  ونامية،  متقدمة  دواًل  يمثلون 
العشرين  مجموعة  في  األعضاء  الدول 
االقتصادي  الناتج  من   )80%( يمثلون 
الدول  هذه  ممثلوا  ويجتمع  العالمي، 
المالية  القضايا  مناقشة  بهدف 

واالجتماعية واالقتصادية.

تمكين اإلنسان: 
خاصة  الجميع،  فيها  يتمكن  التي  الظروف  تهيئة  خالل  من 

النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق االزدهار.

الحفاظ على كوكب األرض: 
من خالل تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية.

تشكيل آفاق جديدة: 
لمشاركة  المدى  وطويلة  جريئة  استراتيجيات  تبني  خالل  من 

منافع االبتكار والتقدم التقني. 

الرياض  العشرين  مجموعة  قمة  تعد 
2020 القمة الخامسة عشر للمجموعة، 
وستكون هذه هي القمة األولى التي 
للمجموعة،  المملكة  تستضيفها 
والقمة الثانية المستضافة في الشرق 
خالل  من  المملكة  وتسعى  األوسط. 
“اغتنام  عنوان  تحت  للقمة  استضافتها 
فرص القرن الحادي والعشرين للجميع” 
تم  رئيسية  أهداف  ثالثة  تحقيق  إلى 

تحديدها على النحو التالي:

مساهمة الوزارة في 
تحضيرات رئاسة المملكة 

لمجموعة العشرين
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ونظرًا ألهمية التحول الرقمي في أجندة 
االقتصاد  ركائز  كأحد  العشرين  مجموعة 
إلبراز  المملكة  تسعى  العالمي، 
الرقمي،  العالم  في  المشرف  واقعها 
التحول  مجال  في  المتمّيزة  وإنجازاتها 
محوري  دور  للوزارة  وسيكون  الرقمي. 
وأساسي في هذا المجال نظرًا لدورها 

القيادي في التحول الرقمي. 
مساهمتها  نجاح  على  الوزارة  وتحرص 
في تجهيزات رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين، حيث عملت على حوكمة فريق 
عمل االقتصاد الرقمي من خالل تشكيل 
والمتابعة  لإلشراف  رئيسيتين  لجنتين 

تطوير ذكاء اصطناعي موثوق:

حيث يتوّقع أن تصـــل القيمة االقتصادية 
المضافة مـــن الـــذكاء االصطناعـــي إلى 
)1.3( تريليـــون دوالر أمريكـــي بحلول عام 
2030م، بنســـبة زيـــادة تصل إلـــى قرابة 
المحلـــي  الناتـــج  علـــى  ســـنويًا   )1.2%(

عالميًا. اإلجمالـــي 

تحسين قياس االقتصاد الرقمي:

مـــن المتوقع أن ينمـــو االقتصاد الرقمي 
بســـرعة تزيـــد )2.5( مـــرات عـــن االقتصاد 
حاليـــًا  يوجـــد  ال  ذلـــك  ومـــع  العالمـــي، 
االقتصـــاد  لقيـــاس  واضحـــة  معاييـــر 

الرقمـــي.

تحسين تدفق البيانات:

تؤثـــر القيود علـــى تدفق البيانات ســـلبًا 
علـــى األداء والنمـــو االقتصـــادي، حيـــث 
تعيـــق نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
بنســـبة  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 

.)1.7% (

رفع مستوى األمن الرقمي في األنظمة 
االقتصادية العالمية:

يصل حجم الخســـائر من الهجمـــات اإللكترونية إلى )600( 
مليـــار دوالر أمريكي ســـنويًا، بما يبلغ نســـبة حوالي )1%( 

من الناتـــج المحلي اإلجمالي على المســـتوى العالمي.

تعزيز الشمولية من خالل المدن الذكية:

يقطـــن )%55( مـــن ســـكان العالـــم فـــي المدن، 
ومـــن المتوّقـــع أن ترتفـــع النســـبة إلـــى )68%( 
بحلـــول عـــام 2050م، ومـــن هنـــا تظهـــر أهميـــة 

الذكية. المـــدن  تطويـــر 

وزير  معالي  برئاسة  الفريق  أعمال  على 
ووكيل  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 

التخطيط والتطوير في الوزارة.
تمثيل  على  الوزارة  وعملت  كما 
خالل  من  السعودية  العربية  المملكة 
الرقمي  االقتصاد  عمل  فريق  مشاركة 
ومساهمته  العشرين  مجموعة  في 
سنة  خالل  العمل  فريق  أجندة  إنجاح  في 
اليابان  في  2019م  لعام  الرئاسة 

والخروج بالبيان الوزاري. 
العشرين  مجموعة  لرئاسة  واستعدادًا 
المسؤول  الفريق  طور  2020م،  لعام 
الرقمي،  االقتصاد  عمل  فريق  أجندة 

أولويات  ست  على  تحتوي  والتي 
المواضيع  أهم  تناقش  رئيسية 
االقتصاد  بملف  المتعلقة  العالمية 
االصطناعي،  الذكاء  وهي:  الرقمي، 
والمدن  الحدود،  عبر  البيانات  تدفق 
الرقمي،  االقتصاد  وقياس  الذكية، 

واألمن السيبراني.

الرقمي  االقتصاد  عمل  فريق  وسيعمل 
التي  التنظيمية  األولويات  تحديد  على 
تتطلب تعاونًا دوليًا إليجاد حلول للمواضيع 

المستجدة نظرًا لتوّسع التحّول الرقمي، 

وذلك من خالل مناقشة المحاور التالية:
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كما وعمل الفريق على تطوير مبادرتين: 
اتصال االنترنت بين العالم بحلول 2030، 
 .2030 بحلول  الشباب  مهارات  ورفع 
ومخرجاتها  اهدافها  تطوير  تم  حيث 
ضرورة  تتطلب  والتي  المستوى  عالية 
وضع  في  فقط  ليس  الدولي  التعاون 
االقتصاد  لتطوير  المحفزة  السياسات 
تنفذيها  على  العمل  وفي  بل  الرقمي 
المتمحورة  مستهدفاتها  وتحقيق 
حول الشمولية، والتمكين وتوفير فرص 

مناسبة للجميع.
مع  الموائمة  على  الوزارة  عملت  كما 
لضمان  العشرين  مجموعة  دول  جميع 
األعضاء  الدول  جميع  بين  فيما  التوافق 
المملكة  لرئاسة  المدعوة  والدول 

األجندة  في  المطروحة  األولويات  على 
والمخرجات المقترحة.

مع  المملكة  موقف  توافق  ولضمان 
أجندة  ألولويات  المقترحة  المخرجات 
حرصت  الرقمي،  االقتصاد  عمل  فريق 
عدد  مع  المستمر  التواصل  على  الوزارة 
العالقة،  وذات  المعنية  الجهات  من 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر، وزارة 
العامة  والهيئة  والتخطيط،  االقتصاد 
للبيانات  السعودية  والهيئة  لإلحصاء، 
الملكية  والهيئة  االصطناعي،  والذكاء 
لألمن  الوطنية  والهيئة  الرياض،  لمدينة 
وتقنية  االتصاالت  وهيئة  السيبراني، 

المعلومات.
التواصل  مجموعات  مع  الوزارة  وعملت 

والمجتمع  الخاص  بالقطاع  الممثلة 
العشرين  مجموعة  ملف  ضمن  المدني 
حول  ومقترحاتهم  بمرئياتهم  لألخذ 
فريق  ألجندة  المطروحة  األولويات 
2020م  لعام  الرقمي  االقتصاد  عمل 

ولتعزيز مشاركتهم.
مساهمتها  خالل  من  الوزارة  وتسعى 
في تجهيزات المملكة لرئاسة مجموعة 
واإلنجازات  الجهود  إبراز  إلى  العشرين 
السنوات  في  المملكة  حققتها  التي 
الماضية على صعيد التنمية االقتصادية 
والخطوات  الرقمي،  والتحول 
المملكة  تخطوها  التي  المتسارعة 
الكبرى  االقتصادات  مصاف  في  لتكون 

على المستوى العالمي.

المرونة الرقمية في األنظمة 
االقتصادية العالمية 

حوالي 600 مليار دوالر أمريكي 
  
حجم الخسائر من الهجمات اإللكترونية 

سنويًا

ذكاء اصطناعي موثوق 

حوالي 1,3 تريليون دوالر أمريكي 

قيمة اقتصادية مضافة متوقعة بحلول 
عام 2030، بنسبة زيادة سنوية على الناتج 

%1.2المحلي اإلجمالي تقارب

تدفق البيانات 

انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي على 
المستوى العالمي بنسبة %1.7 نظرًا 

للقيود على تدفق البيانات

 المدن الذكية

55% 
من سكان العالم يقطنون في 

المدن... 

 وبحلول عام 2050، من...
  المتوقع أن تصل النسبة إلى

68% 

قياس االقتصاد الرقمي 

2.5x 
 سرعة نمو االقتصاد الرقمي مقارنة

باالقتصاد العالمي

مساهمة الوزارة في 
تحضيرات رئاسة المملكة 

لمجموعة العشرين

األمــن الـرقــمي
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المساهمة في توفير خدمات االتصاالت 
والبنية التحتية الرقمية 

وتقنية  االتصاالت  فريق  ساهم   
اللوجستية  اللجنة  ضمن  المعلومات 
بقيادة  العشرين  مجموعة  لقمة 
الجهات  من  عدد  وعضوية  الوزارة 
االتصاالت  خدمات  من  عدد  توفير  في 
عالية  بجودة  الرقمية  التحتية  والبنية 
الرسمية  والوفود  االجتماعات  لمواقع 
خالل  المصاحبة  والقمم  والفعاليات 
دورة المملكة الرئاسية، والتي انطلقت 

في شهر ديسمبر لعام 2019.
فريق  تشكيل  تم  الحدث  هذا  وألهمية 
عمل مكون من الوزارة وهيئة االتصاالت 
الخدمة  ومزودي  المعلومات  وتقنية 
المواقع  جميع  لتهيئة  المملكة  في 
المملكة  حول  القمة  بأعمال  المرتبطة 

من خالل:

لجميع 	  الميدانية  المسوحات  إجراء 
المواقع لتحديد االحتياجات الخاصة لكل 

موقع.
واإلنترنت 	  االتصاالت  خدمة  توفير 

مواقع  في  السرعة  عالية  المتنقل 
وتحسين  الوفود  وسكن  االجتماعات 

التغطية الداخلية.
السرعة 	  عالي  إنترنت  دوائر  توفير   

وتوفير الشبكة الداخلية )WiFi( لخدمة 
الوفود المشاركة خالل االجتماعات.

اإللكترونية 	  الهجمات  من  الحماية 
والحفاظ على استمرارية األعمال ومنع 

مرور البيانات الضارة.
خالل 	  الساعة  مدار  على  الفني  الدعم 

عمل  استمرارية  لضمان  االجتماعات 
لخدمة.



المشاركات الدولية12
والفعــــاليـــات
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قمة الحكومات
العالمية 

العالميـة  الحكومـات  قمـة  تشـكل 
المقامـة فـي مدينـة دبـي منصـة مثاليـة 
وأفضـل  واألفـكار  المعرفـة  لتبـادل 
الممارسـات حـول سـبل اإلبـداع والريـادة 
فـي الخدمـات الحكوميـة، والتـي تعتبـر 
فـي  المسـتقبل  لحكومـات  هدفـًا 
سـعيها لتحقيـق السـعادة للمتعامليـن 
متكاملـة  منظومـة  إلـى  والوصـول 
بيـن  المشـترك  والعمـل  التعـاون  مـن 
القطاعيـن الحكومـي والخـاص. وقد حضر 
القمة أكثر من )3,500( شـخصية بينهم 

عـدد من القيادات والوزراء والمسـؤولين 
وصنـاع  المتحدثيـن  وكبـار  الحكومييـن 
التنفيذييـن  والرؤسـاء  والخبـراء  القـرار 

الحكومـي. واالبـداع  الفكـر  ورواد 
لقـاء  عقـد  تـم  القمـة،  هامـش  علـى 
واالتصـاالت  الرقميـة  التنميـة  وزارة  مـع 
مـن  وعـدد  الروسـية،  اإلعـالم  ووسـائط 
رؤسـاء مجموعـة مـن الشـركات التقنيـة 
تعزيـز  سـبل  فـي  للتباحـث  الروسـية، 
االتصـاالت  مجـال  فـي  الثنائـي  التعـاون 

الرقمـي. والتحـول 

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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المؤتمر العالمي للهواتف 
)MWC( المحمولة

المؤتمـر العالمـي للهواتـف المحمولـة 
 )Mobile World Congress - MWC(
ُمختـص  العالـم  فـي  مؤتمـر  أكبـر  هـو 
قطـاع  فـي  جديـد  هـو  مـا  كل  بإعـالن 
هـذا  ُيقـام  كمـا  وتقنياتهـا.  االتصـاالت 
شـهر  فـي  سـنوي  بشـكل  المؤتمـر 
فبرايـر مـن كل عـام فـي إسـبانيا وتحديدًا 

برشـلونة.  مدينـة  فـي 
منـذ  ضخمـًا  حضـورًا  المؤتمـر  ويشـهد 
انطالقـه في عـام 2006م، كما ويقام 

البرنامـج هامشـه  علـى 

مـن  أكثـر  يحضـره  والـذي  الـوزاري 
)2,000( شــــــخــــــص، لـــمـــناقـــــشة 
الرئيسـية  التقنيـة  التطـورات 
قطـاع  فـي  السياسـات  واتجاهـات 
شـاركت  وقـد  المتنقلـة.  االتصـاالت 
الـوزارة فـي المؤتمـر مـن خـالل كلمة 
لمعالـي الوزيـر ألقاهـا فـي المؤتمـر 
مـع  الثنائيـة  االجتماعـات  مـن  وعـدد 

المؤتمـر. فـي  بـارزة  شـخصيات 

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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المنتدى االقتصادي 
العالمي    لمنطقة 

الشرق   األوسط   وشمال 
إفريقيا

مـن  العاشـرة  النسـخة  فـي  شـارك 
بمواضيـع  يختـص  الـذي  المنتـدى 
لضمـان  االقتصاديـة  اإلصالحـات 
الصناعيـة  الثـورة  عصـر  فـي  التنافسـية 
شـباب  توقعـات  وتلبيـة  الرابعـة، 
المنطقـة فـي مجـال ريـادة األعمـال نحـو 
الحكومـات  قـادة  مـن  شـخص   )1,000(
المدنـي  والمجتمـع  الشـركات  ورؤسـاء 
العالـم،  حـول  دولـة   )50( نحـو  مـن 
مـن  ناشـئة  شـركة   )100( مـن  وأكثـر 
إلـى  باإلضافـة  العربـي،  العالـم  أنحـاء 
والماليـة،  المصرفيـة  الخدمـات  شـركات 
والطاقـة،  االسـتهالكية،  والصناعـات 
الحضريـة،  والتنميـة  التحتيـة  والبنيـة 
والسـفر والسـياحة. وقـد ألقـى معالـي 
وعقـد  المنتـدى  فـي  كلمـة  الوزيـر  نائـب 
المسـتوى. رفيعـة  ثنائيـة  اجتماعـات 

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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المنتدى السعودي المصري 
لالقتصاد الرقمي 

نّظمـت الـوزارة بالمشـاركة مـع نظيرتهـا 
المصريـة المنتـدى المصـري السـعودي 
جمهوريـة  فـي  الرقمـي  لالقتصـاد 
فـرص  لبحـث  هـذا  وأتـى  العربيـة،  مصـر 
والقـدرات  المـوارد  مـن  االسـتفادة 
تجربـة  لصناعـة  الدولتيـن  لـدى  المتاحـة 
مـن  سـتعزز  اسـتثنائية  رقميـة  تعـاون 
الرقمـي.  االقتصـاد  نحـو  التحـول  سـرعة 
كمـا شـاركت الهيئـة العامـة لالسـتثمار 
فـي المنتدى، باإلضافة إلى شـركة زين، 

ورؤسـاء عـدد مـن الشـركات السـعودية 
المنتـدى  حضـور  عـدد  ووصـل  التقنيـة، 

شـخص.  )250( إلـى 
توقيـع  تـم  المنتـدى،  هامـش  وعلـى 
البريـد  مؤسسـة  بيـن  تفاهـم  مذكـرة 
السـعودي ونظيرتهـا المصرية، كما تم 
السـعودية  الرقميـة  الشـراكة  تدشـين 
المصريـة لبناء اقتصـاد ومجتمع رقميين، 

الرقميـة. المبـادرات  مـن  عـدٍد  وإطـالق 
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طريق الحرير
الرقمي 

لمنتـدى  الثانيـة  الـدورة  أعمـال  ضمـن 
القمـة للتعاون الدولـي للحزام والطريق 
للحـزام  المشـترك  “البنـاء  عنـوان  تحـت 
الجميـل”  المسـتقبل  وبـدء  والطريـق 
بكيـن،  الصينيـة  العاصمـة  فـي  المنعقـد 
والـذي تضمـن )12( منتـدى فرعيـًا، ُعقـد 

المنتـدى الفرعـي لطريـق الحريـر الرقمـي بحضـور مسـؤولين على مسـتوى 
وزاري، إضافـة إلـى مسـؤولين مـن منظمـات دوليـة وعـدد مـن رجـال األعمال 
فـي  الـوزارة  شـاركت  وقـد  العالـم.  أنحـاء  جميـع  مـن  والعلمـاء  والخبـراء 
السـعودية  العالقـات  لترسـيخ  الرقمـي  الحريـر  لطريـق  الفرعـي  المنتـدى 
العالقـات  لتلـك  امتـدادًا  الرقمـي  الحريـر  طريـق  وليكـون  الوثيقـة،  الصينيـة 
نحـو منحـًى اقتصـادي جديـد باالسـتفادة مـن كافـة الممكنـات واالبتـكارات 

الجانبيـن. لـدى  الرقميـة 

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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االجتماع الوزاري لالقتصاد الرقمي 
)G20( بمجموعة الدول العشرين

الوزاري  االجتماع  في  الوزارة  شاركت 
مجموعة  لدول  الرقمي  لالقتصاد 
مدينة  في  والمنعقد   ،)G20( العشرين 
معالي  ألقى  وقد  اليابانية.  تسوكوبا 
الوزاري،  االجتماع  خالل  كلمة  الوزير 
حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  فيها  أوضح 
المعلومات  تقنية  مجال  في  المملكة 
واالتصاالت، موضحًا ُمساهمة المملكة 
مجموعة  مواضيع  في  الفعلية 
اليابان،  قبل  من  ُطرحت  التي  العشرين 
بجدول  المملكة  التزام  على  ومؤكدًا 

عمل  وفريق  العشرين  مجموعة  أعمال 
االقتصاد الرقمي، واإلشادة باالهتمام 
الحديثة،  المستقبلية  بالتقنيات 
ستفتح  التي  الخامس،  الجيل  وتقنيات 
المجال واسعًا أمام العديد من التقنيات 
االصطناعي،  الذكاء  مثل  المتقدمة 
االفتراضي،  والواقع  األشياء،  وإنترنت 

والروبوتات، والمدن الذكية.
الثنائية  االجتماعات  من  عدد  عقدت  كما 
على هامش االجتماع الوزاري، تضمنت 
وتقنية  الصناعة  وزير  مع  اجتماعًا 

ووزير  الصين،  بجمهورية  المعلومات 
باليابان،  واالتصاالت  الداخلية  الشؤون 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  ووزير 
وزراء  ورئيس  إندونيسيا،  بجمهورية 
مع  االجتماع  إلى  باإلضافة  إستونيا، 
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت.

تعاون  مذكرة  الوزير  معالي  ووقع 
الداخلية  الشؤون  ووزارة  الوزارة  بين 
واالتصاالت باليابان في مجال االتصاالت 
بين  التعاون  لتعزيز  المعلومات  وتقنية 

البلدين في هذا الجانب.
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أسبوع األمم الذكية واالبتكار
)Smart Nation Innovations Week(

المسـتوى  رفيـع  بوفـد  الـوزارة  شـاركت 
المنعقـد  الذكيـة  األمـم  أسـبوع  فـي 
فـي سـنغافورة. وعلـى هامـش الزيـارة 
القـى معالـي نائـب الوزيـر كلمـة تتلخـص 
فـي عـرض إنجـازات المملكـة فـي قطـاع 
كمـا  المعلومـات،  وتقنيـة  االتصـاالت 
الرقمـي  التحـول  إلـى  التطـرق  تـم 
الخدمـات  الـذي تشـهده المملكـة فـي 
االنترنـت،  سـرعات  وزيـادة  الحكوميـة، 
األعمـال  رواد  دعـم  فـي  الـوزارة  ودور 

المملكـة. فـي  واالبتـكار 

عقـد  تـم  المنتـدى،  هامـش  وعلـى 
والمعلومـات  االتصـاالت  وزيـر  مـع  لقـاء 
فـي جمهوريـة سـنغافورة، وكبيـر وزراء 
الدولـة المسـؤول عـن الحكومـة التقنيـة 
)Govtech( فـي جمهوريـة سـنغافورة، 
الصناعـة  بـوزارة  المهندسـين  ورئيـس 
جمهوريـة  فـي  المعلومـات  وتقنيـة 
زيـارة  إلـى  إضافـة  الشـعبية.  الصيـن 
سـنغافورة  وجامعـة   )Block 71( مركـز 
األعمـال  رواد  لدعـم   )NUS( الوطنيـة 

واالبتـكار.

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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مؤتمر االتصاالت 
العالمي لالتحاد الدولي 

)ITU( لالتصاالت

سـنويًا  االتصـاالت  عالـم  مؤتمـر  ُيقـام 
االتحـاد  مظلـة  تحـت  1971م  عـام  منـذ 
المؤتمـر  ويجمـع  لالتصـاالت،  الدولـي 
قنـوات  لفتـح  والخـاص  العـام  القطاعيـن 
التحديـات  ألهـم  الحلـول  وإيجـاد  للحـوار 
التـي تواجـه القطاع، ومنـذ عام 2015م 
يركـز المؤتمـر على أهمية دور المنشـآت 
الصغيـرة والمتوسـطة في قيـادة النمو 
االجتماعيـة  والتنميـة  القطـاع  فـي 
نمـو  تعزيـز  سـبل  وبحـث  واالقتصاديـة، 

والمتوسـطة.  الصغيـرة  المنشـئات 

المؤتمـر  فـي  الـوزارة  شـاركت  وقـد 
بوفـد  بودابسـت  مدينـة  فـي  المقـام 
مـع  االلتقـاء  وتـم  المسـتوى،  رفيـع 
لمناقشـة  الـدول  مـن  عـدد  ممثلـي 
مواضيـع تعزيز االبتـكار التقني، وملفات 
وتوطيـن  العالمـي،  الرقمـي  االقتصـاد 
مراكـز البحـث والتطويـر المتخصصـة فـي 
المملكـة،  فـي  االصطناعـي  الـذكاء 
ريـادة  وتحفيـز  االبتـكار  دعـم  وسـبل 

المشـتركة. والمبـادرات  األعمـال، 
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مبادرة مستقبل 
)FII( االستثمار

ُتعـد مبـادرة مسـتقبل االسـتثمار منصـة 
االسـتثمار  مجـال  فـي  رائـدة  دوليـة 
بيـن  العالمـي  التواصـل  لتشـجيع 
والقـادة  والمبتكريـن  المسـتثمرين 
تشـكيل  علـى  بالقـدرة  يتمتعـون  الذيـن 
العالمـي.  االسـتثمار  مسـتقبل 
اسـتغالل  إلـى  المبـادرة  وتهـدف 
عجلـة  لدفـع  االسـتثمارية  الفـرص 
االبتـكار  وتمكيـن  االقتصـادي،  النمـو 
وتفعيـل التقنيـات المتقدمـة، باإلضافـة 
التحديـات  ومعالجـة  استكشـاف  إلـى 

العالميـة. وتواصـل المبـادرة فـي عامها 
الثالـث مسـعاها فـي بنـاء شـبكة فّعالـة 
فـي  المؤثـرة  األطـراف  أهـم  تضـم 
السـاحة العالميـة، إضافـة إلـى تسـليط 
التـي  الناشـئة  القطاعـات  علـى  الضـوء 
سـتعمل علـى رسـم مشـهد االسـتثمار 
االقتصـاد  مسـتقبل  وتشـكيل  الدولـي 
العالمـي خـالل العقـود القليلـة المقبلـة. 
خـالل  الوزيـر  معالـي  تحـّدث  وقـد 
الرقمـي  االقتصـاد  دور  عـن  مشـاركته 
المملكـة،  فـي  التحـول  تحفيـز  فـي 

تشـكيل  فـي  الناشـئة  التقنيـات  ودور 
وذلـك  عالميـًا،  الرقميـة  المجتمعـات 
ضمـن الجهـود لتعزيـز االسـتثمارات فـي 
المنظومـة الرقميـة واالبتـكار، باإلضافـة 
الثنائيـة  إلـى عقـد عـدد مـن االجتماعـات 
فـرص  لمناقشـة  المسـتوى  رفيعـة 
فـي  الرقميـة  البنيـة  فـي  االسـتثمار 
المملكـة. كما شـارك معالـي الوزير في 
المجتمعـات  فـي  الفـرص  “اغتنـام  حـوار 

. ” قميـة لر ا

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات التابع 
لجامعة الدول العربية في دورته الثالثة والعشرون

في  الرقمي  االقتصاد  لتحقيق  تكاتًفا 
وزراء  مجلس  ُعقد  العربية،  المنطقة 
في  والمعلومات  لالتصاالت  العرب 
الرياض برئاسة المملكة ممثلة بالوزارة، 
الحلول  وابتكار  التحديات  لمواجهة 
من  أكثر  تطلعات  رسم  نحو  للمضي 
)450( مليون عربي تحت شعار “طموح 

عربي لجيٍل رقمي”.
في  وزاري  تجمع  أكبر  الحضور  هذا  يعد 
تاريخ اجتماعات المجلس، وحرصًا على أن 
تكون االستضافة تليق بمكانة المملكة 

على الصعيد الرقمي،

المبادرات  من  العديد  إطالق  تم  فقد 
للمجلس  المصاحبة  والفعاليات 

وتتمثل في التالي:

اإلعالن العربي الرقمي المشترك.	 

المستوى 	  رفيعة  حوارية  جلسة 
تمحور  والتي  الحدث،  هامش  على 
مستقبل  تحديات  حول  موضوعها 
االقتصاد الرقمي في العالم العربي.

الوزراء 	  لمجلس  الوزاري  االجتماع 
العرب لالتصاالت والمعلومات.

معرض التحول الرقمي، الستعراض 	 
في  الرقمي  التحول  إنجازات  أبرز 

أكثر  بمشاركة  وذلك  المملكة، 
العام  القطاع  من  جهة   )20( من 

والخاص في المملكة.

العربية 	  العاصمة  الرياض  تسمية 
الجهود  نظير  وذلك  الرقمية، 
المبذولة من قبل المملكة في مجال 

االتصاالت وتقنية المعلومات.

وزير   )14( من  أكثر  المجلس  حضر  وقد 
الدول  من  والمعلومات  لالتصاالت 
من  ممثلين  إلى  باإلضافة  العربية، 
العام  األمين  وهما  الدولية  المنظمات 
والمدير  لالتصاالت،  الدولي  لالتحاد 

العام لالتحاد البريدي.
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مؤتمر البنية
الرقمية األول 

منصـة  الرقميـة  البنيـة  مؤتمـر  يمثـل 
هامـة لتبـادل الخبـرات والتجـارب العلميـة 
الرقميـة،  البنيـة  مجـال  فـي  والعمليـة 
وإبـراز جهـود الـوزارة فـي بنـاء بنيـة تحتية 
قويـة ومتطـورة تكـون قادرة علـى دعم 
الجيـل  وخدمـات  المسـتقبلية،  التقنيـات 
 ،)IoT( وانترنـت األشـياء ،)5G( الخامـس
وإنشـاء   ،)AI( االصطناعـي  والـذكاء 

المملكـة. فـي  الذكيـة  المـدن 

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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مؤتمر تقنية القطاع غير 
الربحي 2019 )حلول(

نّظمت الوزارة النسخة الثالثة من معرض 
الربحي  غير  القطاع  تقنية  ومؤتمر 
إلى  يهدف  والذي   ،)2019 )حلول 
الرقمي  التحول  على  الضوء  تسليط 
في  الحديثة  التقنيات  واستخدامات 
مواكبة  إلى  باإلضافة  المجال،  هذا 
الحلول  من  واالستفادة  التقني  التقدم 

المناسبة للقطاع غير الربحي.
الرقمي،  التحول  خطط  مع  وتماشيا 
الركائز  أحد  يعتبر  والذي  والذي 

فإنه   ،2030 المملكة  لرؤية  األساسية 
المضي  الربحي  غير  القطاع  على  يتعين 
رؤية  لتحقيق  الطريق  نفس  على  قدما 
لضمان  للتحول  خطط  ووضع   ،2030
األخرى،  القطاعات  مع  التكامل  تحقيق 
تسليط  المؤتمر  خالل  من  تم  فقد  لذا 
والتي  الهامة،  المحاور  على  الضوء 
تساعد القطاع غير الربحي على التحول 
تخطيط  بأنظمة  متمثلة   ، الرقمي 
الربحية،  غير  المنظمات  في  الموارد 

والمصادر المفتوحة في المنظمات غير 
الربحي،  غير  القطاع  ورقمنة  الربحية، 
وقد  البيانات،  ومشاركة  واستخدام 
المؤتمر  من  النسخة  هذه  في  شارك 
 )400( من  أكثر  يمثلون  شخص   )700(
باإلضافة  متحدث،  و)24(  خيرية،  جهة 
ومحلية،  عالمية  تقنية  شركات  إلى 
تعريفيًا  ركنًا   )25( المؤتمر  تضمن  كما 

لشركات وجمعيات خيرية.



212

التقرير السنوي
2019

المعرض السعودي 
إلنترنت األشياء

المؤتمـر  تنظيـم  علـى  الـوزارة  أشـرفت 
والمعـرض السـعودي الدولـي لــ )إنترنـت 
وقـد  الثانيـة،  نسـخته  فـي  األشـياء( 
تـم  مـا  آخـر  علـى  الضـوء  المؤتمـر  سـّلط 
التوصـل إليـه فـي مجـال إنترنـت األشـياء، 
ليكون منصة رائدة لمشـاركة ومناقشـة 
جميـع  فـي  األبحـاث  أحـدث  ومشـاهدة 
ومـا  األشـياء،  إنترنـت  تطويـر  مجـاالت 
يرتبـط بها مـن تقنيات ناشـئة أخرى، مثل 

الـذكاء االصطناعـي، والبيانـات الضخمـة، 
والــ)Machine Learning(، وغيرهـا من 

األهميـة. ذات  الناشـئة  التقنيـات 
 )200( مـن  أكثـر  المؤتمـر  فـي  شـارك 
أسـهم  كمـا  وعالميـة،  محليـة  شـركة 
للمؤتمـر  المصاحبـة  العمـل  ورش  فـي 
الخبـراء  مـن  متحدثـا   )50( مـن  أكثـر 
ورؤسـاء  والباحثيـن  واألكاديمييـن 
فـي  والعالميـة  الوطنيـة  الشـركات 

علـى  االطـالع  وتـم  التقنيـة،  قطـاع 
اإلنجـازات والتطـورات فـي عالـم التقنيـة 
واإلنترنـت، إلـى جانـب اسـتعراض الجهات 
الحلـول  فـي  بمنجزاتهـا  المشـاركة 
رؤيـة  دعـم  فـي  وجهودهـا  التقنيـة 
علـى  أقيـم  كمـا   ،2030 المملكـة 
منتـدًى  والمؤتمـر  المعـرض  هامـش 

السـيبراني. لألمـن 
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هاكاثون
التمور 

أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارة البيئة 
المنشآت  وهيئة  والزراعة،  والمياه 
الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني 
ووادي  الرياض،  وغرفة  والتمور،  للنخيل 
Dates Hack- »طيبة، هاكاثون التمور 
التقنيات  تسخير  بهدف  وذلك   .»athon
في  التمور  إنتاج  صناعة  لتعزيز  الحديثة 
المملكة لتصل إلى المركز األول عالميًا، 
من خالل دعوة رواد األعمال، والمبتكرين، 
مطوري  إلى  إضافًة  التقنية،  وخبراء 
التطبيقات الذكية وتوجيه إمكانياتهم 
تسهم  مبتكرة،  تقنية  حلول  إيجاد  نحو 
الجودة،  ورفع  اإلنتاج،  كفاءة  زيادة  في 

وخفض التكلفة.

»هاكاثون  في  المشاركون  حظي  حيث 
انعقاده  أيام  مدى  التمور«وعلى 
مجموعة  خالل  من  بالدعم  الثالثة 
وورش  المكثفة  التدريب  برامج  من 
أولية  نماذج  بناء  من  لتمكينهم  العمل، 
احتضان  إلى  وصواًل  المبتكرة،  لحلولهم 
ويسعى  الفائزة.  الثالثة  المشاريع 
مجاالته  خالل  من  التمور«  »هاكاثون 
تقنيات  على  المتركزة  المختلفة 
في  المتمثلة  الرابعة  الصناعية  الثورة 
ثالثية  الطباعة  االصطناعي،  الذكاء 
التجارة  ومسار  األشياء  وإنترنت  األبعاد، 
المتعلقة  الحلول  إليجاد  االلكترونية 

المستلزمات  وتوفير  والدفع  بالشحن 
واألدوات، وتقديم حلول تقنية للتحديات 
مجال  في  الزراعي  القطاع  تواجه  التي 
اآلفات واألوبئة، باإلضافة إلى استخدام 
التقنيات الحديثة في التنبؤ والتشخيص 
بما  األمراض،  هذه  من  والوقاية  المبكر 
وكفاءته  اإلنتاج  جودة  في  يسهم 
المبيعات  في  والنمو  التوسع  وكذلك 
والدخول في أسواق جديدة ُتسِهم في 
رفع العائد االقتصادي، وقد تم استالم 
واالستفادة  لاللتحاق،  طلب   )1,000(
متمثلين  ومبتكرة  مبتكر   )150( قبل  من 

في عدد )32( مشروع.
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معسكرات
رواد التقنية 

التدريبيـة  المعسـكرات  الـوزارة  أطلقـت 
والتـي  التقنيـة،  رواد  ببرنامـج  الخاصـة 
الرقميـة  القـدرات  تنميـة  الـى  تهـدف 
التقنيـة  واالفـكار  المشـاريع  ألصحـاب 
الواعـدة، وتزويدهـم بالمهـارات الالزمة 
وتطبيقـات  األعمـال  ريـادة  مجـاالت  فـي 
تنظيـم  تـم  حيـث  الناشـئة،  التقنيـات 
فعاليـات البرنامـج بالتوالـي فـي كل مـن 
)جـدة، الرياض، األحسـاء، عرعـر(. ويتبعها 
الدخول في مسـرعات أعمال رقمية في 
أكثـر مـن منطقـة مـن مناطـق المملكـة، 
ودورات  جلسـات  توفيـر  إلـى  إضافـة 
إرشـادية مقدمـة مـن مستشـارين فـي 
أكبـر الشـركات التقنيـة العالميـة وخبـراء 

الحكوميـة. الجهـات  مـن 

لـرواد  الفرصـة  المعسـكر  أتـاح  كمـا 
الكتسـاب  والمشـاركين  األعمـال 
التقنيـات  تطبيقـات  فـي  عمليـة  خبـرة 
الناشـئة فـي مشـاريعهم، حيـث تلّقـى 
أيـام  خمسـة  مـدى  علـى  األعمـال  رواد 
علـى  احتـوي  مكثفـًا  تدريبيـًا  معسـكرًا 
واآلخـر  تدريبـي  أحدهمـا  برنامجيـن، 
تطبيقـات  اسـتخدام  علـى  إرشـادي، 
تلعـب  باتـت  والتـي  الناشـئة  التقنيـات 
دورًا متناميـًا فـي نمـو وتقـدم األعمـال 

. قميـة لر ا
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قمة الويب
العالمي للتقنية 

الهيئة  مع  بالتعاون  الوزارة  شاركت 
العامة لالستثمار في مؤتمر قمة الويب 
العاصمة  في  المقام  للتقنية  العالمي 
قمة  مؤتمر  ويعد  لشبونة،  البرتغالية 
الويب من أهم المناسبات العالمية التي 
وريادة  التقنية  التطورات  أحدث  تناقش 

األعمال في التقنيات الناشئة.
وقد تركزت مشاركة الوزارة عبر عدد من 
للتعريف  المختلفة  والعروض  األركان 
بالمملكة  الرقمي  التحول  بمفهوم 
واإلنجازات المحققة، باإلضافة إلى دعم 
االستثمارات  وجذب  األعمال  ريادة  مجال 

العالمية المملكة.

ضمن  المشاركة  هذه  أهمية  وتأتي 
سعي الوزارة لجذب االستثمارات األجنبية 
تقدمها  التي  بالخدمات  والتعريف 
القطاعات،  هذه  في  للمستثمرين 
في  الخاص  القطاع  مساهمة  وزيادة 
تعمل  الذي  والرقمي  التقني  التحول 
إلى  إضافة  تحقيقه،  على  المملكة 
سعي المملكة في تحقيق بيئة مثمرة 
السعودي  السوق  في  األعمال  لريادة 
ودعم الشراكات بين المستثمر األجنبي 

والمستثمر المحلي في المملكة.
“استثمر  جناح  في  الوزارة  شاركت  كما 
الهيئة  مع  بالتعاون  السعودية”  في 

العامة لالستثمار، وقد ضم الجناح عددًا 
وزارة  مثل  الحكومية،  الجهات  من  كبيرًا 
للمنشآت  العامة  والهيئة  الثقافة، 
واالتحاد  والمتوسطة،  الصغيرة 
والبرمجة  السيبراني  لألمن  السعودي 
الرقمي،  التحول  ووحدة  والدرونز، 
إضافة إلى كلية األمير محمد بن سلمان 
حاضنات  وشركة  األعمال،  وريادة  لإلدارة 
والشركة  )بياك(،  األعمال  ومسرعات 
السعودية لالستثمار الجريء، والشركة 
التقني  واالستثمار  للتنمية  السعودية 

)تقنية(.
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منتدى التقنيات 
الناشئة

برعايـة  الناشـئة  التقنيـات  منتـدى  أقيـم 
الوزارة بهدف مناقشة الخطط واألعمال 
ودور  الرقمـي  التحـول  مسـيرة  فـي 
المسـيرة،  هـذه  فـي  الناشـئة  التقنيـات 
وقـد جمـع المنتـدى أبـرز القـادة وأصحـاب 
القـرار والمختصين المحلييـن والعالميين 
الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات  فـي 
والتقنيـات الناشـئة، كما شـاركت العديد 
مجـاالت  فـي  الرائـدة  الشـركات  مـن 
مـن  لديهـا  مـا  لعـرض  الناشـئة  التقنيـات 
وقـد  المجـال،  هـذا  فـي  وحلـول  تقنيـات 
آخـر  لمناقشـة  فرصـة  المنتـدى  أتـاح 

المسـتجدات وأبـرز التحديات التـي تواجه 
التقنيـات  مجـال  فـي  الخـاص  القطـاع 
بدعـم  المنتـدى  حظـي  كمـا  الناشـئة، 
العديـد من الجهـات الحكومية والهيئات 

بالمملكـة الرائـدة 
وقـد ركـزت النسـخة األولى مـن المنتدى 
األشـياء،  إنترنـت  تطبيقـات  أحـدث  علـى 
البيانـات،  وعلـم  االصطناعـي،  والـذكاء 
السـحابية،  والحوسـبة  اإلنترنـت،  وأمـن 
 ،)Blockchain( تشـين  والبلـوك 
االفتراضـي،  والواقـع  المعـزز،  والواقـع 
والروبوتـات، والتعلم العميـق، والتعلم 

الـذي  والـدور    .0.4 والترميـز  اآللـي، 
سـيلعبه تبنـي هـذه التقنيـات فـي وضـع 
المملكـة كمركـز عالمي للبحـوث التقنية 

الرابعـة. الصناعيـة  الثـورة  وتطويـر 
حـدث  أضخـم  يعـد  المنتـدى  أن  يذكـر 
الناشـئة  التقنيـات  مجـال  فـي  متخصـص 
فـي المملكـة، حيـث تجـاوز عـدد الحضـور 
 )48( ومشـاركة  مسـتفيد،   )1,600(
خـالل  وأقيمـت  متخصصـة.  شـركة 
بمشـاركة  عمـل  ورشـة   )16( المنتـدى 
االختصـاص  ذوي  مـن  متحـدث   )56(

 . ة لخبـر ا و
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هاكاثون
دوري ذكاء

بدعـم ورعاية مـن الـوزارة، وبالتعاون مع 
السـيبراني  لألمـن  السـعودي  االتحـاد 
والبرمجـة والدرونـز، مـع مركـز الدراسـات 
االصطناعـي  الـذكاء  فـي  المتقّدمـة 
)ذكاء(، انطلـق “هاكاثـون دوري ذكاء”، 
بمشـاركة  رياضـي،  تقنـي  دوري  أول 
ومحللـي  المبرمجيـن  مـن  فريًقـا   )150(
بينهـم  فيمـا  تنافسـوا  الذيـن  البيانـات 
الـذكاء  نمـاذج  أفضـل  تطويـر  علـى 

 . عـي صطنا ال ا

فـي  المشـاركة  الفـرق  واسـتخدمت 
البيانـات  ذكاء”،  دوري  “هاكاثـون 
الخاصـة بفـرق دوري كأس األميـر محمـد 
بـن سـلمان والعبيهـم ونتائـج المباريـات 
لتوقـع نتائـج مباريـات الجـوالت المتبّقيـة 
مـن الـدوري، وبعـد انتهـاء كل جولـة يتـم 
والفـرق  التوقعـات  نتائـج  عـن  اإلعـالن 
المشـاركة التـي حققت أعلى نسـب في 
الدّقـة. ويختتـم “هاكاثـون دوري ذكاء” 
فـي  بالمنافسـة  الفائـزة  الثالثـة  الفـرق 
يـوم مبـاراة تتويـج الفائـز بالـدوري، وقـد 
وصلـت قيمـة الجوائـز إلـى أكثـر مـن نصـف 

سـعودي. ريـال  مليـون 
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معسكر تقنيات 
المياه 

المشاركة في أعمال الدورة الـ)23( 
لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت 

والمعلومات من خالل جناح المستقبل 
الرقمي 

تعتبـر المياه من أهم الثروات الطبيعية، 
وتشـّكل عنصرًا حيويًا ال يمكن االستغناء 
فـإن  لذلـك  اليوميـة،  الحيـاة  فـي  عنـه 
ومعالجـة  تحليـة  مـن  الميـاه  لتقنيـات 
وإدارة للمـوارد المائيـة وغيرهـا األهميـة 
الحيـاة  متطلبـات  توفيـر  فـي  الكبـرى 
اليوميـة، ونظـرًا ألهميـة هـذه التقنيـات 
تـم العمـل مـع شـركاء التحـول الرقمـي 
الميـاه  لتقنيـات  معسـكر  إقامـة  علـى 
فـي  االبتـكارات  وتعزيـز  دعـم  بهـدف 
مجـال تقنيـة الميـاه، كمـا أقيـم عـدد من 
ذات  المواضيـع  فـي  التدريبيـة  الـورش 
العالقـة لتعزيـز المعرفة بتقنيـات المياه 
وخصائصها للمشـاركين في المعسـكر، 
تسـتند  مشـاريع   )8( احتضـان  تـم  وقـد 
توفيـر  ليتـم  مختلفـة  تقنيـات   )4( إلـى 
ونجاحهـا. إلطالقهـا  لهـا  الـالزم  الدعـم 

اســـتضافت المملكة أعمـــال الـــدورة الــــ)23( لمجلس الـــوزراء العرب 
لالتصـــاالت والمعلومـــات، وتتـــرأس المملكـــة الـــدورة الحاليـــة عبـــر 
قطـــاع االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات تحـــت شـــعار “طمـــوح عربي 
مـــن  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت  وزارة  بحضـــور  رقمـــي”  لجيـــل 
الـــدول العربيـــة، وهي أحد الفعاليـــات المعتمدة علـــى هامش قمة 
مجموعة العشـــرين التي تســـتضيفها المملكة فـــي 2020م. ومن 
ضمـــن أعمـــال الـــوزارة ممثلـــة ببرنامج “يّســـر” فـــي فعاليـــات معرض 
التحـــول الرقمـــي المقام علـــى هامـــش المجلس المشـــاركة بجناح 
المســـتقبل الرقمـــي، والـــذي تم من خالله اســـتعراض رحلـــة التحول 
الرقمـــي فـــي المملكـــة وأبـــرز اإلنجـــازات التـــي تمـــت خـــالل المرحلة 
الحاليـــة، باإلضافة إلـــى الخدمات المقّدمة لدعـــم الجهات الحكومية 
فـــي المملكة لتمكينهـــا من خدمـــة المســـتفيدين وتقديم خدمات 

متطـــورة تواكـــب تطلعاتهم.

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات
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قمة الحكومة
الرقمية

االجتماع الـ)20( للجنة التنفيذية 
للحكومة اإللكترونية بدول مجلس 

قمة التعاون لدول الخليج هوية  ُأطلقت  الوزارة،  من  برعاية 
الحكومة الرقمية العالمية، وتقام الّقمة 
لمفهوم  مضافة  قيمة  إعطاء  بهدف 
الرقمنة في قطاع الحكومة، واالستفادة 
المثلى من ذلك. حيث تشّكل القمة نقطة 
القمة  هذه  ستقام  ثم  ومن  االنطالق، 
جميع  دعوة  خاللها  يتم  سنوي  بشكل 
الرقمية  الحكومة  بمجال  المهتمين 
تتضمن  حيث  الدولي.  المستوى  على 
التقنية،  العروض  من  مجموعة  القّمة 
الحوارية  والجلسات  العمل،  وورش 
المثمرة التي من شأنها إيجاد الحلول ألبرز 
باإلضافة  الرقمنة،  تواجه  التي  التحديات 
العالمية،  التجارب  أبرز  استعراض  إلى 
وصناع  القادة  على  التأثير  إلى  سعيًا 
ورجال  السياسات  وواضعي  المستقبل 
والتوجهات  اإلمكانات  لفهم  األعمال 
وآلية التحول الرقمي الحكومي، وتغيير 
بالرقمنة  المتعلقة  القيادية  المفاهيم 
نهضة  على  يؤثر  فيما  منها  لالستفادة 
وعن  المجتمعات.  وتطور  الدول  اقتصاد 

إطالق قمة الحكومة الرقمية العالمية.
يشار إلى أن قمة الحكومة الرقمية تعد 
الوعي  زيادة  في  يسهم  عالميًا  حدثًا 
العالم،  مستوى  على  الرقمنة  بأهمية 
في  العاملين  نخبة  يضم  دوليًا  وتجمعًا 
تهدف  حيث  المعلومات،  تقنية  قطاع 
التحول  في  قائدًا  المملكة  جعل  إلى 
الرقمية  المراكز  أهم  ومن  الرقمي، 

على مستوى العالم.

الحكوميـة  اإللكترونيـة  التعامـالت  ببرنامـج  ممثلـة  الـوزارة  شـاركت 
“يّسـر” فـي االجتمـاع الــ)20( للجنـة التنفيذيـة للحكومـة اإللكترونيـة 
العمانيـة  بالعاصمـة  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  بـدول 
مسـقط. وقـد ناقشـت اللجنـة في االجتمـاع تقريـر األمانـة العامة عما 
اللجنـة فـي االجتمـاع السـابق، كمـا قدمـت  تـم بشـأن تنفيـذ قـرارات 
الـدول األعضـاء مجموعـة مـن أوراق العمـل، حيـث ُخّصصت الورقـة التي 
قدمتهـا المملكـة عـن تصـّور إلنشـاء مركـز تميـز فـي مجـال الحكومـة 

التعـاون. مجلـس  بـدول  اإللكترونيـة 
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الجلسة الحوارية “من 
االبتكار إلى نوبل”

اسـتضافت الوزارة جلسـة حوارية بعنوان: 
“مـن االبتـكار إلـى نوبـل: مسـيرة العالـم 
شـوجي ناكامـورا”، والتـي تحـدث فيهـا 
علـى  الحائـز  ناكامـورا،  شـوجي  الدكتـور 
جائـزة نوبـل فـي الفيزيـاء لعـام 2014م، 
عـن مسـيرته العلميـة الحافلـة باإلنجازات 
عـن  تحـدث  كمـا  العلميـة.  واالبتـكارات 
نظرياتـه وفرضياتـه فـي اختراعـه لتقنيـة 
مصابـح )LED( ذات اللـون األزرق، والتـي 

كان لهـا األثـر الكبيـر فـي تطـّور صناعـة 
الشاشـات. كمـا تضمنـت الجلسـة عرضـًا 
Be-  بعنـوان “مـا بعـد الجيـل الخامـس -

yond 5G”، قدمهـا الدكتـور بـون أوي، 
عبـد  الملـك  جامعـة  فـي  البروفيسـور 
والمتخصـص  والتقنيـة،  للعلـوم  اللـه 
الضوئيـة،  الالسـلكية  االتصـاالت  فـي 
والـذي كانـت لـه نجاحـات فـي اسـتحداث 
تقنيـات اتصاالت ضوئية بسـرعات تفوق 
يعـّد  والـذي  ميجابت/الثانيـة،   )2000(

عالميـًا. قياسـيًا  رقمـًا 

الجلسـة  كامـل  مشـاهدة  ويمكنكـم 
)QR code( الحواريـة من خالل مسـح الــ

المشاركات الدولية
والفعــــاليـــات

(QR code)  يمكنكم االطالع على الفيديو المرافق من خالل مسح الـ 
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االجتماعية
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تطبيق ومنصة
حج ذكي

مــن  الثانيــة  النســخة  الــوزارة  أطلقــت 
مبــادرة “حــج ذكــي” فــي موســم الحــج 
1440هـــ، لتعلــن عــن نقلــة نوعيــة فــي 
رحلــة التحــول الرقمــي لرؤيــة المملكــة 
2030 التــي تحظــى بإشــراف ومتابعــة 
وأتــى  الرشــيدة.  القيــادة  ودعــم 
يبذلهــا  التــي  الجهــود  إطــار  فــي  ذلــك 
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
والمتزامنــة مــع جهــود كافــة القطاعــات 
الحكوميــة واألهليــة ذات الصلــة، التــي 
أفضــل  تســخير  بهــدف  جميعهــا  تأتــي 
تيّســر  أن  شــأنها  مــن  التــي  الوســائل 
مســاكنهم.  تأديــة  الرحمــن  لضيــوف 
حــج  مــن  الثانيــة  المرحلــة  تضمنــت  وقــد 
ذكــي عــدد مــن المبــادرات الفرعيــة علــى 

التالــي: النحــو 

إطالق تطبيق حج ذكي:

الرقمية  التجربة  إثراء  سبيل  في 
منصة  تطوير  تم  الرحمن،  لضيوف 
خاص  الذكية  للهواتف  وتطبيق  رقمية 
ذكي«،  »حج  اسم  يحمل  بالمبادرة 
أهم  من  حزمة  الحجاج  يدّي  بين  ليضع 
أكثر  تتضمن  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
الخدمات  ضمن  وذلك  تطبيقًا،   )80( من 
ضيوف  لخدمة  المملكة  توفرها  التي 
رقمية  خدمات  تقديم  بهدف  الرحمن 
والعمرة،  الحج  فترة  خالل  متميزة 
المقدسة،  األماكن  خدماتها  وتغطي 
بالمناسك  التعريف  تتضمن  كما 
وتحديد  المشاعر،  بين  التنقل  وخطوات 
الذروة  بأوقات  واإلشعار  القبلة،  اتجاه 
وأدلة  إرشادات  إلى  باإلضافة  لتجنبها، 
كما  وخدمية.  صحية  وتطبيقات  تقنية، 
حكومية  تطبيقات  عدة  التطبيق  يضم 
تفيد الحجاج والمعتمرين في المدينتين 

المقدستين بأسلوب تقني متطور.

منصة تدريب الحجاج عبر 
الواقع االفتراضي

تدريب  في  التقني  الجانب  تفعيل  تم 
حجاج بيت الله الحرام، عن طريق بناء واقع 
وللمشاعر  الحرام،  الله  لبيت  افتراضي 
الجمرات،  )منى،  كاملة  المقدسة 
النبوي  وللمسجد  عرفات(  مزدلفة، 
ويستهدف  الواقعية،  الصورة  يطابق 
الحجاج القادمين من خالل مبادرة »طريق 
رحلة  تسهيل  على  يساعد  مما  مكة« 

الحاج ورفع معرفته بمناسكه.

تدشين منصة تدريب 
المتطوعين

لرفع   2030 المملكة  رؤية  مع  تماشيًا 
متطوع،  مليون  إلى  المتطوعين  عدد 
تم تدشين »منصة تدريب المتطوعين« 
عن  للحج  المتطوعين  وتثقيف  لتدريب 
طريق محاضرات مرئية وتمارين تفاعلية، 
للمتدرب  يتيح  تفاعلي  مجتمع  وتوفير 
من  فوريًا  التساؤالت  وإجابة  النقاش  

المدرب.

مبادرات المسؤولية
االجتماعية
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توقيع إتفاقية مع مؤسسة الوليد اإلنسانية 
إلنشاء تطبيق يخدم الصم وضعاف السمع

مـع  تعـاون  اتفاقيـة  الـوزارة  وقعـت 
وذلـك  لإلنسـانية،  الوليـد  مؤسسـة 
الطرفيـن  بيـن  التعـاون  تعزيـز  بهـدف 
وضعـاف  “الصـم  يخـدم  تطبيـق  إلنشـاء 
السـمع” فـي المملكـة، مـن خـالل مركـز 
وتوظيـف  الوطنـي،  لالتصـال  )آمـر( 
الكـوادر فيـه بدعـم مـن مؤسسـة الوليـد 
اإلنسـانية بما يحقق األهداف المشتركة 

العامـة. والمصلحـة 
هـذه  خـالل  مـن  الـوزارة  وتسـعى 
فـي  التقنيـة  تسـخير  إلـى  االتفاقيـة 
وضعـاف  الصـم  فئـة  ودعـم  خدمـة 
بـأن  اإلحصـاءات  تشـير  حيـث  السـمع، 
يقـارب  مـا  السـمع  وضعـاف  الصـم  عـدد 
فـي  ومسـاعدتهم  فـرد،  ألـف   720
فـي  تواجههـم  التـي  الصعوبـات 
المجـاالت الخدماتيـة المختلفـة، انطالًقـا 

مـن حرص الـوزارة الدائم علـى دعم جميع 
خدمـة  إلـى  الهادفـة  التقنيـة  المبـادرات 
كافة شـرائح المجتمع، وتشجيع االبتكار 
الرقمـي لتحقيـق رؤيـة المملكـة 2030.
وسـيتم بموجـب هـذه االتفاقيـة إنشـاء 
وضعـاف  الصـم  لخدمـة  ذكـي  تطبيـق 
السـمع عبر مركـز )آمر( باالتصـال المرئي، 
وخدمـة توفيـر الترجمـة للمسـاهمة في 
اإلعاقـات  لـذوي  الخدمـات  جميـع  توفيـر 
التـي  اإلعاقـات  مـن  وغيرهـا  السـمعية، 
الخدمـات  مـن  االسـتفادة  مـن  تمنعهـم 
الحكوميـة  القطاعـات  فـي  المقدمـة 
مثـل  )آمـر(،  بمركـز  المرتبطـة  والخاصـة 
والمستشـفيات  والمحاكـم  الطـوارئ 
العمـل  سـيتم  كمـا  وغيرهـا.  والتعليـم 
بيـن الطرفيـن لإلسـهام  التنسـيق  علـى 
فـي تهيئـة فـرص وظيفيـة للسـعوديين 

مركـز  فـي  الخاصـة  االحتياجـات  ذوي  مـن 
بيئـة  تهيئـة  إمكانيـة  ودراسـة  )آمـر(، 
المشـترك  والتكامـل  للتعـاون  مناسـبة 
والقطاعـات  الحكوميـة  القطاعـات  بيـن 
لخدمـة  الخاصـة  والقطاعـات  األهليـة 

اإلعاقـة. ذوي  جميـع 
وتأتـي هـذه االتفاقيـة فـي إطـار جهـود 
المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  وزارة 
المثمـر  التعـاون  تحقيـق  إلـى  الهادفـة 
الحكوميـة،  الجهـات  مختلـف  مـع 
وشـركات القطـاع الخاص، والمؤسسـات 
فـي  التقنيـة  لتسـخير  ربحيـة،  الغيـر 
بجـودة  اإللكترونيـة  الخدمـات  تقديـم 
وكفـاءة عاليـة للوطـن والمواطـن، ورفـع 
وتوفيـر  اإلنتاجيـة،  وزيـادة  األداء،  كفـاءة 
المزيـد مـن الجهـد والوقـت والمـال علـى 

. ين لمسـتفيد ا
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تدشين مبادرة رقمية لتمكين 
األشخاص ذوي اإلعاقة

وزارة  مـع  بالشـراكة  الـوزارة  دشـنت 
االجتماعيـة  والتنميـة  البشـرية  المـوارد 
االعاقـة  ذوي  األشـخاص  رعايـة  وهيئـة 
األشـخاص  لتمكيـن  الرقميـة  المبـادرة 
إلـى  المبـادرة  وتهـدف  اإلعاقـة.  ذوي 
علـى  وحصولھـم  الكفـاءات  تمكيـن 
باإلضافـة  المناسـبة،  الوظيفيـة  الفـرص 
سـوق  متطلبـات  بيـن  الموائمـة  إلـى 
الرقميـة  العمـل السـعودي والمھـارات 
التـي يكتسـبھا الشـباب ذوي اإلعاقـة.

األهـداف  مـن  عـددًا  المبـادرة  وتشـتمل 
“إعـداد  ضمنهـا  مـن  االسـتراتيجية 
إلـى  تھـدف  التـي  والخطـط  البرامـج 
بالفـرص  وربطھـم  الكفـاءات  تأھيـل 
وتعزيـز  رقميـًا،  المالئمـة  الوظيفيـة 

فـي  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  مكانـة 
مـع  توعويـة  حمـالت  وإعـداد  المجتمـع، 
مـن  الكفـاءات  لتمكيـن  الخـاص  القطـاع 
المھنـي،  بالمجـال  واالسـتمرار  البـدء 
واالحصائيـات  الدراسـات  وإعـداد 
والتقاريـر عـن سـوق العمـل السـعودي 
الفـرص  بتوفيـر  تسـھم  بدورھـا  التـي 
متطلبـات  وفھـم  المناسـبة،  الوظيفيـة 
التدريبيـة  البرامـج  وإعـداد  العمـل  سـوق 
المسـار  ورسـم  الكفـاءات،  لتأھيـل 
الوظيفـي المتكامـل للكفـاءات بـدءًا من 
السـيرة الذاتيـة إلـى الدخـول إلى سـوق 
تقاريـر  تقديـم  إلـى  باإلضافـة  العمـل، 
دوريـة بمؤشـرات توضـح نسـبة التوظيف 
ونسـبة الرضـى لدى الكفـاءات، ومتابعة 

الكفـاءات  وتثقيـف  المھنـي،  األداء 
الخاصـة  األساسـية  واللوائـح  بالقوانيـن 

العمـل”. بسـوق 
فـي  العلمـي  البرنامـج  ُحـدد  فيمـا 
المسـارات  وتحديـد  الـذات  “تقييـم 
القوانيـن  وفھـم  المالئمـة،  الوظيفيـة 
المسـار  وإعـداد  األساسـية،  واللوائـح 
الذاتيـة  السـيرة  وبنـاء  الوظيفـي، 
المقابلـة  وأساسـيات  الرقميـة، 
فـرص  عـن  البحـث  وكيفيـة  الوظيفيـة، 
العمـل، والحصـول على الفـرص الوظيفة 
المھـارات  وتطويـر  واالسـتمرارية، 
للوظائـف القياديـة، والنصائـح مـن الخبراء 
والتـي تسـھم بدورهـا فـي رفـع األداء 

. ” ظيفـي لو ا

مبادرات المسؤولية
االجتماعية
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توقيع اتفاقية تعاون بين 
برنامج “يسر” وشركة علم

في إطـــار دعم األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
مـــن فئـــة الصـــم، رعـــت الـــوزارة توقيـــع 
“يســـر”  اإللكترونية  التعامـــالت  برنامـــج 
“علـــم”  شـــركة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة 
الرائـــدة فـــي توفيـــر الحلـــول الرقميـــة، 
ومؤسســـة الوليد لإلنســـانية، لتقديم 
ترجمـــة لغـــة اإلشـــارة من خـــالل تطبيق 
التابـــع  “آمـــر”  مركـــز  لعمـــالء  “إشـــارة” 
للجهـــات  والوصـــول  يســـر”   “ لبرنامـــج 
ســـهولة  بـــكل  المشـــتركة  الحكوميـــة 
المشـــتركة  الجهـــود  وتوحيـــد  ويســـر 

لخدمـــة العمـــالء.
التفاهـــم  مذكـــرة  أهميـــة  وتكمـــن 
فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  توحيـــد  فـــي 
مجـــال تقديم الترجمـــة اإلشـــارية، إلى 
جانـــب  تبنـــي مبـــدأ الحقوق فـــي توفير 

القطـــاع  فـــي  التيســـيرية  الترتيبـــات 
الخدمـــي مـــن حكومـــي وخـــاص لدعـــم 
حصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقة من فئة 
الصم علـــى الخدمات بطريقة مســـتقلة 
وبجـــودة عالية، حيـــث أن شـــركة “علم” 
تطبيـــق  إطـــالق  فـــي  ســـباقة  كانـــت 
المملكـــة  مســـتوى  علـــى  “إشـــارة” 
والمنطقـــة لخدمـــة ذوي اإلعاقـــة مـــن 
الصـــم ، والتـــي تعتبـــر منّصـــة تفاعليـــة 
مرئيـــة آمنـــة ترّكـــز علـــى جـــودة الخدمة 
وســـرعة االتصـــال، مـــع توفيـــر خاصيـــة 
اإلشـــعارات إلبالغ المســـتفيد بإمكانية 
االســـتفادة مـــن الخدمة فـــي المواقع 
المخدومة أو من خـــالل االتصال الثالثي 
تراعـــي  كمـــا  اإلتصـــال.  مراكـــز  مـــع 
المســـتفيدين،  خصوصيـــة  المنصـــة 

وذلـــك باســـتخدام تقنيـــات تتعرف على 
االتصـــال  وتحويـــل  المســـتفيد  جنـــس 
إلـــى مترجـــم أو مترجمـــة حســـب جنس 

أمنـــة. بطريقـــة  المّتصـــل  المســـتفيد 
الجدير بالذكـــر أن هـــذه االتفاقية تحمل 
معهـــا خدمـــات إضافية ســـيتم اإلعالن 
عنهـــا قريبـــًا، لتســـاهم االتفاقيـــة في 
الســـامعين  بيـــن  التواصـــل  جســـر  بنـــاء 
والصم لتعزيـــز عملية التواصـــل الناجحة 
فـــي  الخدميـــة  القطاعـــات  ومســـاندة 
توفيـــر الترتيبات التيســـرية لألشـــخاص 
فـــي  يســـهم  الـــذي  األمـــر  الصـــم، 
رفـــع مســـتوى الكفـــاءة فـــي تقديـــم 

الخدمـــات.



المالحق15





230

التقرير السنوي
2019

المالحق



231

التقرير السنوي
2019

ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤشر االبتكار العالمي
)Global Competitiveness Index – GII(

يصدر مؤشـــر االبتكار العالمي عن مؤسســـة إنســـياد، ويختص بقياس العوامل المحّفزة لالبتكار من خالل )7( محاور هي المؤسســـات، ورأس 
المـــال البشـــري والبحـــث، والبنية التحتية، ونضج الســـوق، ونضـــج األعمال، ومخرجـــات المعرفـــة والتقنية، ومخرجـــات اإلبداع. ومـــن المتوّقع أن 
تشـــهد قيمة المؤشـــر تقدمًا فـــي األعـــوام القادمة بالرغم مـــن التراجع في الســـنوات األخيـــرة، حيث تعمل الـــوزارة على إطـــالق العديد من 

المبـــادرات لتحفيز ونشـــر ثقافـــة االبتكار والعمل مـــع الجهات ذات العالقـــة لتحقيق ذلك.

20152016201720182019المؤشر

4349556168الترتيب في مؤشر االبتكار العالمي

40.6537.7536.1734.2732.93قيمة مؤشر االبتكار العالمي

قيمة مؤشر االبتكار العالميالترتيب في مؤشر االبتكار العالمي
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤشر التنافسية العالمي
)Global Innovation Index – GCI(

يعنـــى مؤشـــر التنافســـية العالمي الـــذي يصـــدره المنتدى االقتصـــادي العالمـــي بتقييم قدرة الـــدول على تقديـــم االزدهار وجـــودة الحياة 
لمواطنيهـــا مـــن خالل االســـتفادة من المصـــادر المتاحة لها، وذلـــك من خالل قيـــاس )12( محور تتضمن المؤسســـات، والبنيـــة التحتية، وتبني 
االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، وإطـــار االقتصـــاد الكلـــي، والخدمات الصحيـــة، والمهـــارات، وأســـواق المنتجات، وأســـواق العمـــل، والنظام 

االقتصـــادي، وحجم الســـوق، ومرونة مؤسســـات األعمـــال، والقدرة علـــى االبتكار.

وقـــد تقـــّدم ترتيـــب المملكة في المؤشـــر عـــن عـــام 2018م، مقارنة بتراجع المؤشـــر فـــي الســـنين الماضيـــة، وكان لمحور تبنـــي االتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات أثـــر كبيـــر في التقـــّدم المحقق، حيـــث ارتفـــع تقييم المملكـــة بــــ)9.4( درجات نظـــرًا للمنجـــزات المتحقق في نشـــر البنية 
التحتيـــة، ومـــن المتوقع تحقيـــق المزيد من التقّدم مع ظهـــور نتائج أعمال الوزارة في تنمية الموارد البشـــرية وتعزيز مســـاهمة القطاع في 

اإلجمالي. المحلـــي  الناتج 

20152016201720182019المؤشر

2529303936الترتيب في مؤشر التنافسية العالمي

70 (من 100)67.5 (من 100)4.83 (من 7)4.84 (من 7)5.07 (من 7)قيمة مؤشر التنافسية العالمي

قيمة مؤشر التنافسية العالميالترتيب في مؤشر التنافسية العالمي

المالحق
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤشر تطّور االتصاالت وتقنية المعلومات 
)ICT Development Index – IDI(

يعتبر مؤشـــر تطـــّور االتصاالت وتقنية المعلومات الصادر عن االتحـــاد الدولي لالتصاالت ضمن تقرير قياس مجتمع المعلومات، أحد المؤشـــرات 
األكثر انتشـــارًا بما يتعلـــق بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. ويعنى المؤشـــر بقياس البيانات ذات العالقة بانتشـــار خدمـــات الهاتف الثابت 
والمتنقـــل، والنطـــاق العريـــض الثابت والمتنقـــل، ومدى النفـــاذ إليها واســـتخدامها ومســـتوى المهارات فيهـــا، إضافة إلى تقييم أســـعار 
خدمـــات االتصـــاالت والنطـــاق العريض فـــي الدول. وتم وضـــع معايير موحدة للـــدول بغض النظـــر عن رقعتهـــا الجغرافية، وعن توزيع الســـكان 

السكانية. والتجمعات 

ويجـــدر بالذكـــر أن االتحـــاد الدولـــي لالتصاالت يعمل علـــى تطوير معايير المؤشـــر وآلية قياســـه، لذلك لم يتم نشـــر قيم للمؤشـــر في عامي 
2018م و2019م. ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق الوزارة تقّدمًا ملحوظًا في النســـخة القادمة من المؤشـــر نظرًا لإلنجازات المتحققة في التوّســـع 

في نشـــر شـــبكات األلياف البصريـــة والعمل على رفع ســـرعات اإلنترنت.

201420152016201720182019المؤشر

----47384554الترتيب في مؤشر تطّور االتصاالت وتقنية المعلومات

----6.366.886.876.67قيمة مؤشر تطّور االتصاالت وتقنية المعلومات
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

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

يقيس مؤشـــر الحكومـــة اإللكترونية الصادر عـــن األمم المتحدة تطـــّور الحكومـــة اإللكترونية في الدول مـــن ناحية تطّور الخدمـــات الحكومية 
اإللكترونية، وانتشـــار البنيـــة التقنية التي تتيح الوصـــول لتلك الخدمات، ورأس المال البشـــري. 

وللعمـــل علـــى تحســـين ترتيب المملكة في المؤشـــر، تـــم تكوين لجنـــة توجيهية برئاســـة معالي نائـــب وزير االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومات 
وبعضويـــة الجهـــات ذات العالقـــة للعمل على تحليل ودراســـة جميع المؤشـــرات الفرعيـــة مع الجهات المعنية بكل مؤشـــر، وأعـــّدت خطة عمل 
لتطبيـــق األعمـــال التي ســـتؤثر بشـــكل إيجابي علـــى نتائج المؤشـــر. كما تم وضـــع إطار زمني لالســـتعداد لتقييـــم األمم المتحـــدة بخصوص 
المؤشـــر. ومـــن المتوّقـــع تحقيـــق تقّدم فـــي ترتيـــب المملكة في النســـخة القادمـــة من المؤشـــر نظرًا لمـــا تم إنجـــازه من أعمال لتحســـين 

الحكومية. والبوابـــات  الخدمات 

201420162018المؤشر

364452الترتيب في  مؤشر الحكومة اإللكترونية

0.690.68220.7119قيمة مؤشر الحكومة اإللكترونية

قيمة مؤشر الحكومة اإللكترونية الترتيب في  مؤشر الحكومة اإللكترونية

المالحق
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤشر المشاركة اإللكترونية
)E-Participation Index(

يعتبـــر مؤشـــر المشـــاركة اإللكترونيـــة داعمًا لمؤشـــر الحكومـــة اإللكترونيـــة، حيث يعنى المؤشـــر بقيـــاس مدى توافـــر البيانـــات الحكومية 
ومشـــاركتها مـــع المواطنين، ومدى وجـــود تفاعل ما بين الحكومـــة والمواطنين في هذا الجانب. ويعنى المؤشـــر بقيـــاس ثالثة محاور هي، 
توافـــر المعلومـــات إلكترونيـــًا، وطلب المرئيـــات اإللكتروني، واتخاذ القـــرار اإللكتروني. ومن المتوقـــع تحقيق تقّدم في النســـخة القادمة من 

المؤشـــر بناء علـــى األعمال التي تم شـــرحها بخصوص مؤشـــر األمـــم المتحدة للحكومـــة اإللكترونية.

201420162018المؤشر

513967الترتيب في  مؤشر المشاركة اإللكترونية

0.56860.71190.7135قيمة مؤشر المشاركة اإللكترونية

قيمة مؤشر المشاركة اإللكترونية الترتيب في  مؤشر المشاركة اإللكترونية
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

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

يختص مؤشـــر التجـــارة اإللكترونيـــة للتعامالت من األعمـــال لألفراد الصـــادر عن مؤتمر األمـــم المتحدة للتجـــارة والتنميـــة )UNCTAD( بقياس 
الجاهزية لتطبيق تعامالت التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت من األعمال لألفراد، حيث يقيس المؤشـــر نســـبة اســـتخدام اإلنترنت، ونســـبة األفراد 
الذيـــن لديهم حســـابات بنكية، وعدد الخـــوادم اآلمنة، وموثوقية خدمات البريـــد والتوصيل، حيث تعتبر هذه العوامل هي الممكنات الرئيســـية 

لالســـتفادة من خدمات التجـــارة اإللكترونية لألفراد.

2016201720182019المؤشر

56465249الترتيب في مؤشر التجارة اإللكترونية للتعامالت من األعمال لألفراد

52.26968.773.3قيمة مؤشر التجارة اإللكترونية للتعامالت من األعمال لألفراد

قيمة مؤشر التجارة اإللكترونية للتعامالت من األعمال لألفراد

الترتيب في مؤشر التجارة اإللكترونية للتعامالت من األعمال لألفراد

المالحق
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تابع ملحق )ب( – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي 
)2IPD – Integrated Index for Postal Development(

يقيـــس المؤشـــر المتكامل لتطـــور بريد الدول األعضـــاء في االتحـــاد البريدي العالمـــي )2IPD( حالة التنميـــة البريدية في كل دولـــة من الدول 
األعضـــاء، والتي يبلـــغ عددها )173( عضًوا فـــي هذا االتحاد. حيث يقيس المؤشـــر أربعة محاور رئيســـية هي الموثوقية، والوصـــول، واالرتباط، 
والمرونـــة. وقـــد حققت المملكة تقّدمـــًا بواقع )5( مراكـــز عن عام 2018م، ويعـــود ذلك للجهود المســـتمرة في تنظيم قطـــاع البريد، والذي 

ينعكـــس إيجابًا على مســـتوى جودة الخدمات البريديـــة المقّدمة.

201720182019المؤشر

747368الترتيب في المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي

40.8939.6640.20قيمة المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي

قيمة المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي الترتيب في المؤشر المتكامل لالتحاد البريدي
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ملحق )ج( – المصطلحات والتعريفات

التعريفالمصطلح

(GSN) الشبكة الحكومية اآلمنة

شبكة اتصاالت خاصة بالتعامالت اإللكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط الجهات 
الحكومية بمركز بيانات التعامالت اإللكترونية الحكومية (يّسر) والذي تم تأسيسه 

على أعلى المواصفات الفنية واألمنية. وتمكن هذه الشبكة مركز التعامالت اإللكترونية 
الحكومية من أن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيد آلية االرتباط بين 

الجهات وُتختصر تكلفتها.

(GSB) قناة التكامل الحكومية

تعد القناة منصة مركزية للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات 
والمعلومات الالزمة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتعتبر قناة التكامل الحكومية 
GSB أحد صور الدعم والمساندة المقدمة من برنامج يّسر إلى الجهات الحكومية لتقديم 

خدماتها إلكترونيا وبشكل تكاملي سهل وميسر، خاصة وأن مفهوم التعامالت 
اإللكترونية الحكومية يتطلب من جميع الجهات الحكومية تقديم خدماتها وتوفير 

البيانات والمعلومات الالزمة إلتمام الخدمات المقدمة من جهات حكومية أخرى وهو ما 
.(GSB) يتم عبر قناة التكامل الحكومية

البوابة الوطنية "سعودي"
(saudi.gov.sa)

هي بوابة إلكترونية يستطيع من خاللها العمالء (المواطنون، المقيمون، الجهات 
الحكومية، الشركات و الزوار) الوصول للخدمات اإللكترونية المقدمة من الجهات 

الحكومية، كما تقدم البوابة محتوى ثري على المستوى الوطني.

البنية المؤسسية
(Enterprise Architecture)

تهدف الى الموائمة بين بنية األعمال وتقنية المعلومات في الجهة من خالل ربط األهداف 
االستراتيجية بإجراءات األعمال والخدمات وكافة طبقات البنية المؤسسية األخرى (أنظمة 

وبيانات وبنية تحتية تقنية) وبناء خارطة طريق للتحول للوضع المستهدف مع حوكمة 
التغيير ورفع كفاءة األصول الرقمية للجهة.

حوكمة تقنية المعلومات
(Information Technology Governance)

اإلجراءات التنفيذية التي تساعد على تحقيق االستفادة القصوى من تقنية المعلومات؛ 
لتحقيق أهداف منظومة العمل وتوسيع استراتيجيتها.

(PKI) البنية التحتية للمفاتيح العامة
وتسمى أيًضا بنية المفاتيح العامة

ن المستخدمين  مجموعة السياسات والقوانين واألجهزة والبرامج والخدمات التي تمكِّ
من تبادل المعلومات، والمعامالت، والمفاتيح، والتوقيعات الرقمية بشكل آمن، يتيح 

لألطراف المختصة التأكد من هوية المرسل والمستقبل.

الشهادة الرقمية
وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق مرخص، تستخدم لتأكيد هوية الشخص 

الحائز على منظومة التوقيع اإللكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

المالحق
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التعريفالمصطلح

المؤشر
(Indicator)

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

مؤشرات األداء الرئيسية
(Key Performance Indicators - KPIs)

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

النفاذ اإللكتروني الموحد
(Single Sign On – SSO)

تقضي هذه الخدمة بأن يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقًما تعريفًيا 
موحًدا يدخل في جميع األنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع 
الجهات المعنية المتعلقة بالتعامالت اإللكترونية، وتطبيقات التعامالت اإللكترونية 
الحكومية. ويعد النفاذ اإللكتروني الموحد خدمة مركزية مقدمة للجهات الحكومية 

المرتبطة بقناة التكامل الحكومية؛ لتوفير رقم تعريفي موحد، وموثوق به، وآمن لألفراد 
والمنشآت، يتم من خالله الدخول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية وتنفيذها، سواء 

من خالل (بوابة سعودي) أو البوابات اإللكترونية الخاصة بالجهات الحكومية.

نظام مراسالت
هو نظام إلكتروني وطني موحد للمراسالت الحكومية من أجل إعداد المراسالت والوثائق 

وتبادلها وتتبعها واسترجاعها.

الخدمات الحكومية الرئيسية
وهي الخدمات التي تمثل األنشطة األساسية للجهة. مثل: خدمة جواز السفر المقدمة 

من المديرية العامة للجوازات، خدمة السجل التجاري المقدمة من وزارة التجارة والصناعة.

وهي الخدمات التي تدعم الخدمات الرئيسية للجهةالخدمات الحكومية المساندة

التعامالت اإللكترونية الحكومية
(تسمى أيضًا الحكومة اإللكترونية)

االستخدام التكاملي الفاعل لجميع تقنيات المعلومات واالتصاالت؛ لتسهيل التعامالت 
بين القطاعات الحكومية (حكومية - حكوميةG2G (، وتلك التي تربطها بالمواطنين 

G2B. (حكومية – أعمال) وقطاعات األعمال ،G2C (حكومية - مواطن)

تقنية المعلومات
(Information Technology - IT)

تشمل صناعة أجهزة الحاسب واستخداماتها، وصناعة البرمجيات بأنواعها وتطويرها 
والخدمات ذات العالقة كالتعليم، والتدريب، واالستشارات، والمحتوى الرقمي.
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عملية الشراء أو البيع عن طريق شبكة اإلنترنت.التجارة اإللكترونية

التوقيع اإللكتروني
بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًا 

تستخدم إلثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل اإللكتروني، واكتشاف أي تعديل 
يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

الخدمات المقدمة إلكترونيًا عبر وسائل االتصاالت باستخدام تقنية المعلومات.الخدمات اإللكترونية

مؤشر قياس التحول للتعامالت اإللكترونية 
الحكومية

هو تقرير سنوي يتم رفعه إلى المقام السامي -يعده برنامج التعامالت اإللكترونية 
الحكومية يسر- يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعامالت اإللكترونية، وفقًا 

للمؤشرات الواردة في الفقرة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 16/7/1432 
هـ بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية. ويتضمن 

القياس السادس إطارين لقياس تحول الجهات الحكومية:

مرحلة اإلتاحة: وتتضمن أربع مناظير أساسية، ولكل منظور عدة محاور فرعية تتضمن عدة 	 
مؤشرات لها أوزان مختلفة حسب منهجية القياس

التعامالت   إلى  التحّول  مراحل  من  الثانية  المرحلة  وهي  والتحسين:  التميز  مرحلة 
اإللكترونية الحكومية، وتتضمن هذه المرحلة ثالثة مناظير أساسية ولكل منظور عدة 

محاور فرعية تتمحور حولها مؤشرات القياس بأوزان مختلفة حسب منهجية القياس

الذكاء االصطناعي

يعّرف الذكاء االصطناعي على أنه التقنية التي تمّكن األجهزة والبرمجيات من تحليل 
البيانات الخارجية والعوامل المحيطة بها، والوصول إلى استنتاجات من خاللها، 

واالستفادة من استنتاجاتها لتحقيق المهام واألهداف المحددة لها من خالل المرونة 
والتأقلم والمتغيرات.

ويحاكي الذكاء االصطناعي القدرات الذهنية البشرية، كالتعّلم والتحليل واتخاذ القرارات 
في حاالت مختلفة عن البرمجة األساسية للجهاز أو البرنامج. ويعتبر الذكاء االصطناعي من 
أهم التقنيات الناشئة، وذلك نظرًا إلمكانية استخدامه في العديد من المجاالت، فضاًل عن 

قدرة تقنيات الذكاء االصطناعي عن تطوير نفسها خارج إطار برمجتها األولي.

تابع ملحق )ج( – المصطلحات والتعريفات

المالحق
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البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي ُيمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود 
تقنية أو مالية وأيضًا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية 

التي تم نشر هذه البيانات بموجبها.

المناطق النائية

التجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن (5000) نسمة. وال يؤثر هذا التصنيف 
على سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لتلك المناطق. حيث التزمت الوزارة بتوفير 

بخدمات االتصاالت واإلنترنت بجودة عالية بنسبة تغطية  (%100) من المناطق النائية من 
المملكة.

المناطق الحضرية
التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن (5000) نسمة. وتعمل الوزارة على 
تغطية معظم هذه المناطق  بشبكة األلياف البصرية لتقديم خدمات اإلنترنت فائقة 

السرعة.

هاكاثون

فعالية تجمع المبرمجين وغيرهم من ذوي العالقة بالبرمجة، كالمصممين ومدراء 
المشاريع والمتخصصين في مجاالت البرمجة، بهدف العمل بكثافة على مشاريع 

برمجية وتطويرية في موضوع معّين وإتمامها خالل فترة الهاكاثون. وعادة تستمر 
هذه الفعاليات ليوم أو عدة أيام يكون فيها العمل مكّثفًا. وعادة ما يتم تنظيم هذه 

الفعاليات ألهداف تعليمية أو اجتماعية.

(Blockchain) "تقنية "بلوكتشين

تقنية حديثة تستخدم بشكل رئيسي في تسجيل التعامالت الرقمية والتحقق من 
صحتها وتشفيرها. حيث تتكون من قاعدة بيانات موّزعة يتم فيها تخزين السجالت (التي 

تسمى كتل “Blocks”) بشكل تسلسلي ويتم تشفيرها. وتتميز هذه التقنية بسبب 
توزيع قاعدة البيانات وال مركزيتها إلى أنه ال يمكن التعديل على السجالت، مما يعني 
أن بياناتها موثوقة، كما أن تشفيرها يعطي هذه البيانات درجة أمان عالية. وعادة ما 

تستخدم هذه التقنية في التعامالت المالية، وخصوصًا في العمالت الرقمية، كما يمكن 
استخدامها في أي تعامالت تسلسلية كإصدار الوثائق الرسمية والعقود وسالسل 

التمويل.

إنترنت األشياء

هي شبكة مكونه من أشياء مادية، أجهزة، وأبنية، وغيرها ُتدمج معها أجهزة إلكترونية 
متصلة بشبكة اإلنترنت تمكنها من جمع البيانات وتبادلها، وتقوم هذه الشبكة بتمكين 

األشياء من االستشعار وتجعلها محسوسة بحيث يمكن التحكم فيها عن بعد عبر بنية 
تحتية فعلية للشبكة، ومن ثم تخلق فرًصا للمزيد من الدمج المباشر للعالم الحقيقي 

في أنظمة الحاسب اآللي. وينتج عن ذلك في النهاية تحسين الكفاءة، والدقة، والمنفعة 
االقتصادية.
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ملحق )د( – بطاقات مبادرات برنامج التحول الوطني

عنوان المبادرة
تحفيز االستثمار في نشر شبكات األلياف الضوئية في 

المناطق الحضرية
%75نسبة اإلنجاز حسب الخطة%77نسبة اإلنجاز الفعلية

تحفيز مقدمي الخدمات لنشر شبكات األلياف الضوئية للمنازل في المناطق الحضرية.وصف المبادرة

عنوان المبادرة
تحسين جودة واستدامة خدمات اإلنترنت وتطوير 

بيئة مواتية لقطاع االتصاالت من خالل تحديث األطر 
التنظيمية والتراخيص

%49نسبة اإلنجاز حسب الخطة%52نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة
اجراء مراجعة شاملة لألطر التنظيمية الحالية وآلية الترخيص لغرض تحديد مدى ومالءمتها لتطورات السوق،	 
وضع الخطة وتحديد االولويات والخطوات المطلوبة لعمل التغيرات الالزمة على األطر التنظيمية الحالية	 
تحسين جودة تجربة استخدام االنترنت في المملكة	 

عنوان المبادرة
تحفيز االستثمار في نشر خدمات االتصاالت وخدمات 

النطاق العريض الالسلكية في المناطق النائية
%54.5نسبة اإلنجاز حسب الخطة%65نسبة اإلنجاز الفعلية

التحفيز لتوفير شبكات خدمات االتصاالت وشبكات النطاق العريض الالسلكية عالي السرعة للمناطق النائية بالمملكة.وصف المبادرة

عنوان المبادرة
تحفيز التوسع في خدمات االتصاالت عن طريق توفير 
الطيف الترددي وتسهيل آلية الحصول على التصاريح

%84نسبة اإلنجاز حسب الخطة%72نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

 اعداد استراتيجية وطنية للطيف الترددي للتأكد من توفر الترددات المطلوبة لتقديم الخدمات المتنقلة عريضة النطاق 	 
 اعداد خطط لترتيب القنوات الترددية لتتوافق مع المعايير العالمية وتوفير ترددات جديدة مستقبلية للتقنيات الجديدة	 

(تقنية الجيل الخامس)
المعلومات 	  وتقنية  االتصاالت  خدمات  ومقدمي  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  بين  للشراكة  التأسيسية  األطر  وضع 

لتسهيل اعمال نشر خدمات النطاق العريض

المالحق
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عنوان المبادرة
تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية 

المعلومات واالتصاالت ومواكبة التطورات المتسارعة
%68نسبة اإلنجاز حسب الخطة%68نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تطوير خطة تقنية المعلومات الوطنية بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحديد االولويات، وااللتزامات والمتطلبات االساسية:
انشاء منصات ومجتمعات لتعزيز الشفافية والتواصل بين الجهات المعنية في مجال صناعة تقنية المعلومات. 
إطالق برنامج لتمكين منشآت تقنية المعلومات المحلية من النمو والمنافسة من خالل سهولة التمويل، المشاركة في  

المشاريع الحكومية وبناء القدرات.
تحديث سياسات وتوجهات وأولويات القطاع ومراجعة وتحديث تشريعات القطاع. 

عنوان المبادرة
تطوير االستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات 

األساسية لرقمنة قطاع الصناعة والخدمات (التجارة 
والتعليم والصحة)

%60نسبة اإلنجاز حسب الخطة%0نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تطوير االستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات األساسية لرقمنة قطاع الصناعة والخدمات (التجارة والتعليم والصحة) 
وذلك بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة في القطاعات إضافة إلى الجهات الممكنة للتحول الرقمي في القطاع العام 

والخاص والرياديين، وذلك من خالل تطوير االستراتيجيات الرقمية وتقديم الدعم الالزم لتنفيذ مشاريع استكشافية إضافة 
إلى دعم االبتكار والرياديين للمساهمة في تحول القطاعات رقميًا إضافة إلى دعم توفير الممكنات األساسية للتحول.

عنوان المبادرة
تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين 

والشركات المحلية الرقمية
%58نسبة اإلنجاز حسب الخطة%58نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

وتسهيل   واإلداري  الفني  التوجيه  خالل  من  الناشئة  الرقمية  الشركات  ودعم  االبتكار  لتسريع  تنسيقي  مركز  إنشاء 
الحصول على التمويل.

بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لتأسيس مراكز للبحث والتطوير. 
إطالق برنامج االبتكار الرقمي. 
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عنوان المبادرة
تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية 

المعلومات
%64نسبة اإلنجاز حسب الخطة%57نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تركز هذه المبادرة على رفع مستوى األمن الرقمي في قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات ورفع مستوى الثقة في 
الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع من خالل:

تطوير استراتيجية وأطر حوكمة األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 
إنشاء جهة معنية بشؤون األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 
بناء شراكات وعالقات تعاون في مجال األمن الرقمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 
وضع إطار إلدارة مخاطر األمن الرقمي وخطط استمرارية تصريف األعمال لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 
تطوير قدرات التعامل مع التهديدات األمنية الرقمية وزيادة الصالبة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 

عنوان المبادرة
اطالق برنامج شامل يهدف لنشر الوعي والمعرفة 

الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع 
بعملية التحول الرقمي

%75نسبة اإلنجاز حسب الخطة%72نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

إطالق برنامج لتطوير مهارات قابلة للتوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب وذلك من خالل برامج تدريب وتأمين منح دراسية. 
إطالق برنامج لتطوير القدرات الرقمية في وظائف غير مركزة على تقنية المعلومات واالتصاالت في مختلف القطاعات  

وتطوير القدرات البشرية الحكومية.
إنشاء وتفعيل لجنة لقطاع تقنية المعلومات لخلق قناة تواصل مع الخبراء الدوليين، وتحديد معايير مهنية مشتركة  

ومراقبة حاجات سوق العمل.
إطالق برنامج لنشر الوعي التقني بين المواطنين لرفع نسبة استخدام اإلنترنت وزيادة االستفادة من الخدمات المتوفرة  

والبرنامج الوطني للمعرفة الرقمية.

عنوان المبادرة
تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة للحكومة 

اإللكترونية وتمكين تحسين تجربة المستخدم
%39نسبة اإلنجاز حسب الخطة%35نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

وضع األسس لتسهيل وتمكين قيام وعمل الحكومة اإللكترونية بفعالية من خالل  تطبيق الحوكمة وتحسين تجربة 
المستخدم مع تفعيل األدوار المطلوبة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ونشر وتحديث وتوحيد السياسات وتطوير 
المعايير واألطر الموحدة للبيانات المفتوحة وتطوير النماذج المعيارية للتطبيقات والتقنية على المستوى الوطني وتعزيز 

اإلشراف المالي والتقني على مشاريع تقنية المعلومات وإدارة الموردين وتطوير البنية المؤسسية المعيارية لرفع 
مستوى التحول الرقمي.

المالحق
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%44نسبة اإلنجاز حسب الخطة%44نسبة اإلنجاز الفعليةتطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة والمفتوحةعنوان المبادرة

وصف المبادرة

تطوير مفاهيم مبتكرة للحكومة المتكاملة (Whole of Government) وذلك عبر:
إثراء الخدمات الحكومية وتسهيل استخدامها عبر قنوات موحدة  
تحسين تجربة المستخدم  
إطالق حمالت توعوية لمفهوم الحكومة الشاملة 

عنوان المبادرة
إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت 

الحكومية
%37نسبة اإلنجاز حسب الخطة%37نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تهدف هذه المبادرة الى تعزيز التعامالت اإللكترونية الحكومية واالنتقال لمفهوم الحكومة الذكية، وذلك من خالل عدة 
مشاريع، اهمها:

للمستفيدين 	  مباشرة  الموجهة  والخدمات  المتنقلة  الخدمات  على  والتركيز  الذكية  الحكومة  تكامل  منصة  إطالق 
(الحكومة المتنقلة معاك، واجهة الحكومة الُمَوَحَدة)

الحكومية   الخدمات  من  لعدد  موحدة  وتطبيقات  منصات  ودعم  وإطالق  الحكومية  الجهات  بين  العمل  كفاءة  رفع 
المشتركة (نظام إدارة الموارد الحكومية، نظام المراسالت الحكومية، مركز االتصال الوطني الموحد)

إضافة ممكنات عامة لتحسين الخدمات بشكل عام (نظم المعلومات المكانية، الرسائل النصية، البيانات الضخمة) 

عنوان المبادرة
إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل 

الحكومي
%36نسبة اإلنجاز حسب الخطة%33نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى: :
تطوير مراكز البيانات الرئيسية للتعامالت اإللكترونية الحكومية وتوسيع قدراتها االستيعابية ودعم استمرارية األعمال 	 

واستضافة  السحابة الحكومية.
رفع مستوى التكامل الحكومي وتيسير تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية عن طريق استكمال الشبكة  

الحكومية اآلمنة، واالستمرار بدعم وتطوير منصة التكامل الحكومية وأتمتة عملية االرتباط.
تعزيز تأمين البنية التحتية بإجراء تقييم دوري لألمان. 



246

التقرير السنوي
2019

تابع ملحق )د( – بطاقات مبادرات برنامج التحول الوطني

عنوان المبادرة
ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي االزدواجية في 

االستثمار على تقنية المعلومات
%34نسبة اإلنجاز حسب الخطة%29نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى االعتماد على البنية المؤسسية الوطنية لتطوير معايير الخدمات، والتطبيقات، والبيانات، 
والتقنيات للجهات الحكومية واالستفادة  من ذلك في تعزيز اإلشراف التقني والتنسيق، مما يؤدي إلى ترشيد اإلنفاق 

الحكومي بشكل ممنهج، وذلك من خالل عدة مشاريع، أهمها:
لتقليل   المصدر  مفتوحة  البرامج  تطوير  لدعم  إضافة  القصير  المدى  على  التكلفة  لتقليل  البرامج  لرخص  الموحد  الشراء 

التكلفة على المدى الطويل.
إطالق مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتوحيد تجربة االستخدام وتقليل التكلفة. 
دعم االتفاقيات اإلطارية والشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخص التعامالت اإللكترونية الحكومية. 
توعية على نشر استراتيجية تقليل وتوحيد و تجميع مراكز البيانات في كل قطاع حكومي. 
وضع وتطوير  استراتيجية لمراجعة تشريعات التعامالت اإللكترونية الحكومية. 
تعزيز اإلشراف التقني والتنسيق، بما يتعلق بترشيد اإلنفاق الحكومي في مجال تقنية المعلومات. 

عنوان المبادرة
تطوير قنوات التواصل للمشاركة اإللكترونية تشمل 

مالحظات وشكاوى العمالء، ومنصة لمتابعة استجابة 
وتجاوب الجهات الحكومية

%50نسبة اإلنجاز حسب الخطة%0نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

العمالء   وشكاوى  واقتراحات  استفسارات  لتقديم  موحدة  بـمنصة  تتصل  اإللكترونية  للمشاركة  التواصل  قنوات  توفير 
ومتابعة سير إجراء االستجابة بكافة الجهات الحكومية، واستقطاب ردود الفعل بشأن اإلستجابة والتجاوب. 

احتياجاتها   على  والتعرف  عمالئها،  لمالحظات  باالستجابة  المتعلقة  الحالية  الحكومية  الجهات  قدرات  تقييم 
واستعداداتها للوضع المستهدف.

تشمل   قد  الحكومية.  الجهات  على  نشرها  سيتم  التي  التكامل  ومنصات  التواصل  قنوات  لتصميم  يّسر  مع  التنسيق 
هذه القنوات عدة وسائل مثل نماذج الشكاوى على المواقع اإللكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومواقع التواصل 
االجتماعي، والقنوات التقليدية، وما إلى ذلك. ومن الممكن أن تتضمن هذه القنوات تطبيقات إضافية مثل الرد التلقائي 

على المالحظات.
إطالق منصة المشاركة اإللكترونية الموحدة، وقنوات تواصل للجهات الحكومية الستقبال مالحظات عمالئها وربطهما  

بالمنصة الموحدة.

المالحق
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عنوان المبادرة
تطوير واعتماد “اتفاقيات مستوى الخدمات “ 
تتعلق بتجاوب كل جهة حكومية مع مالحظات 

وشكاوى عمالئها
%100نسبة اإلنجاز حسب الخطة%0نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

مبادرة   ضمن  وإدراجها  عمالئها،  مع  الحكومية  الجهات  بتجاوب  “الخاصة   (SLAs) الخدمات  مستوى  اتفاقيات  تطوير” 
مع   SLAs هذه  معايير  تتواءم  أن  على  والحرص  والتخطيط،  االقتصاد  لوزارة    “(SLAs) الخدمات  مستوى  “اتفاقيات 

الجهات الحكومية لضمان تجاوبها مع كل من استفسارات ومالحظات وشكاوى عمالئها.
الجهات   استجابة  لضمان  إدراجها  ينبغي  التي  المقاييس  وتحديد  الموحدة   (SLAs) الخدمات  مستوى  اتفاقيات  وضع 

الحكومية لمالحظات عمالئها (مثال سرعة الرد، حل المسألة بشكل فعال).
الجهات   استجابة  لضمان  إدراجها  ينبغي  التي   (SLAs) الخدمات  مستوى  اتفاقيات  لوضع  الحكومية  الجهات  دعم 

من  المقدمة  الخدمة  نوع  حسب  اإلستجابة  سرعة  قياس  (مثال  منها  كل  احتياج  حسب  عمالئها  لمالحظات  الحكومية 
الجهة الحكومية).

على   االتفاقيات  هذه  نشر  (مثال  تنفيذهـا  فرض  وكيفية  االتفاقيات  هذه  واعتماد  نشر  متابعة  ومتطلبـات  آليات  تحديد 
المواقع اإللكترونية وتحديد الجهات الحكومية التي اعتمدتها).

تعزيز اعتماد اتفاقيات مستوى الخدمات (SLAs) لضمان استجابة الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها في الجهات  
الحكومية وفرض االمتثال.

عنوان المبادرة
إنشاء دور وظيفي مسؤول عن متابعة وتحليل 

جودة وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية 
لمالحظات عمالئها وتطوير قدراتها

%100نسبة اإلنجاز حسب الخطة%0نسبة اإلنجاز الفعلية

وصف المبادرة

إنشاء دور وظيفي متخصص تابع لمركز التميز في وزارة االقتصاد والتخطيط، لمتابعة مدى استخدام قنوات التواصل، 
وتحليل ومتابعة استجابة وتجاوب الجهات الحكومية على مختلف األصعدة، والقيام باإلجراءات الالزمة لضمان امتثال 

الجهات المعنية:
تحديد النموذج التشغيلي للوظيفة بما في ذلك الهيكل التنظيمي ونموذج الحوكمة (التفاعل مع الجهات الحكومية)  

وضمان إصدار المرسوم ذي الصلة إلنشاء الوظيفة التابعة لمركز التميز لوزارة االقتصاد والتخطيط.
إنشاء إجراءات رئيسية (مثل إجراء التصعيد، وما إلى ذلك)، ووصف الوظائف واإلجراءات، وخطة التوظيف. 
تطوير استراتيجية التواصل بين الجهات الحكومية وعمالئها لتعزيز استخدام قنوات التواصل لتقديم المالحظات. 
تطوير وتنفيذ أنظمة مراقبة البيانات وتطوير القدرات المستخدمة لهذه األنظمة. 
وضع مقاييس / مؤشرات وأساليب لقياس أداء الجهات الحكومية وامتثالها التفاقيات مستوى الخدمة. 
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يوّضح الشكل التالي الخارطة التنظيمية لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.

المالحق
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