١٤٤٠ / ١٤٣٩

خــادم الحرمين الشــريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظــه الله

الســمو الملكي
صاحــب ّ

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفاع
حفظــه الله
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الشــكل  : 17تفصيــل أهــداف المســتوى الرابــع المندرجــة تحــت أهــداف المســتوى الثالــث ضمــن رؤية 2030
والتــي تقــع ضمــن مســؤولية الــوزارة

الحمــد للــه والصــاة والســام علــى رســول اللــه ،وبعد:
يشــهد العالــم تطــورات متســارعة ومســتمرة فــي مجــال التحــول الرقمــي معتمــداً فيهــا علــى قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،حيــث أصبــح للقطــاع دور حيــوي فــي االقتصــاد العالمــي ،وبــات مرتكــزاً رئيســاً فــي رفــع كفــاءة
وجــودة مخرجــات التنميــة ،إضافــة ألثــره المباشــر فــي رفــع مســتوى مؤشــرات الســعادة وتوفيــر الحيــاة الكريمــة،
وتوســع نطــاق تأثيــر القطــاع ليصبــح ممكّ نــاً مهمــاً فــي تطويــر قطاعــات أساســية ،كالصحــة والتعليــم والتجــارة ،ممــا
ّ
أســهم فــي خلــق ســلوكيات اجتماعيــة حديثــة.
ولقــد حرصــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى وضــع خطــة اســتراتيجية تحــدد محــاور القطــاع وأولوياتــه
لمواكبــة التطــورات والمســتجدات التــي يشــهدها ،واالســتفادة مــن اإلمكانــات الالمحــدودة لــه ،وتوظيفهــا
التوظيــف األمثــل لخدمــة الوطــن والمواطــن والمقيــم .وتتمحــور هــذه االســتراتيجية حــول تحــول قطــاع االتصــاالت،
وتوطيــن التقنيــة واالبتــكار ،ومضاعفــة ســوق التقنيــة .وذلــك بتحقيــق ثــاث ركائــز “بنيــة تحتيــة رقميــة – ثقافــة
رقميــة – بيئــة رقميــة” مســتمدة مــن المحــاور الرئيســية “مجتمــع رقمــي – اقتصــاد رقمــي – حكومــة رقميــة”.
وتســعى الــوزارة مــن خــال هــذه االســتراتيجية إلــى أن تصبــح المملكــة مــن الــدول الرائــدة علــى مســتوى العالــم
فــي التحــول الرقمــي.
أقــد م لكــم هــذا التقريــر الســنوي لعــام 1440/1439هـــ الموافــق 2018م ،والــذي يســتعرض أبــرز
أتشــرف بــأن
ّ
منجــزات وأعمــال الــوزارة ،وقــد ســعت الــوزارة مــن خــال تلــك المنجــزات واألعمــال إلــى تحقيــق اســتراتيجيتها
والمضــي قدمــاً نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
ّ

كلمــة معالي وزير االتصاالت
وتقنيــة المعلومات

مقدمــاً خالــص الشــكر والعرفــان باســمي وباســم كافــة منســوبي الــوزارة لمقــام مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وســيدي ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان
بــن عبدالعزيــز – حفظهــم اللــه – ،علــى الدعــم الدائــم الالمحــدود والــذي يحظــى بــه قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات.
والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه،

م .عبداللــه بــن عامــر الســواحه
وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
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رؤية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
تأســيس ركائــز اســتراتيجية رقميــة لتمكيــن حاضــر مترابــط ومســتقبل مبتكر

القيم

رؤيــة قطاع االتصاالت
وتقنيــة المعلومات

الملخــص التنفيذي
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الملخص التنفيـــذي
يعتبــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
الممكــن الرئيســي وحجــر األســاس للتحــول
الرقمــي فــي المملكــة .وترتكــز عليــه عمليــات
التحــول فــي القطــاع الحكومــي والقطاعــات
االقتصاديــة األخــرى إضافــة إلــى التحــول
الرقمــي المجتمعــي .وبالنظــر للمتغيــرات
والتطــورات المتســارعة وديناميكيــة أنمطــة
الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة
والبيئيــة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة الحيويــة،
نجــد األثــر الواضــح لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،ودوره الرئيــس والفاعــل فــي
رســم هــذه المتغيــرات والتطــورات بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن الــوزارة تــدرك
أثــر القطــاع وأهميتــه ،انطالقــا مــن محــاور
ومســتهدفات رؤيــة المملكــة وبرامجهــا.
وتســعى منظومــة قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات لتواكــب هــذه التطــورات
والمتغيــرات لتحقيــق الغايــات والتوجهــات
العليــا لرؤيــة المملكــة ،كممكــن ومرتكز ألعمال
وأنشــطة مختلــف القطاعــات والمجــاالت فــي
المملكــة ،وأثرهــا علــى التنميــة وعلــى جــودة
الحيــاة بمفهومهــا العــام.
ولقــد ركــزت الــوزارة فــي أعمالهــا خــال عــام
2018م ،علــى وضــع خطــط اســتراتيجية قصيرة
ومتوســطة وطويلــة المــدى ،تنطلــق مــن

الملخـــص التنفيــذي

رؤى واقعيــة وطموحــة ،لمواكبــة التطــورات
والمســتجدات علــى المســتوى الوطنــي
واإلقليمــي والعالمــي ،وتتناســق وتتوائــم مــع
متطلبــات رؤيــة المملكــة وأهدافهــا.

وكان لمنطلــق التحــول الرقمــي بمفهومــه
الشــامل ،النصيــب األكبــر فــي أعمــال
وأنشــطة الــوزارة ،لالســتفادة مــن اإلمكانــات
الالمحــدودة للتحــول الرقمــي .حيــث يعــد

التحــول الرقمــي ممكنــاً رئيســاً نحــو مجتمــع
حيــوي ،واقتصــاد مزدهــر ،ووطــن طمــوح.
ولــه دور أساســي فــي تحســين وتطويــر
األنشــطة التنمويــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والتعليميــة والحكوميــة وغيرهــا مــن األنشــطة
الحيويــة األخــرى ،وفــي رفــع فعاليــة وأداء
القطاعيــن العــام والخــاص.

ونظــراً لألهميــة البالغــة لتكامــل المنظومــة
الرقميــة ،عملــت الــوزارة علــى تحفيــز التحــول
الرقمــي فــي قطاعــات متعــددة ،باذلــة جهدهــا
فــي حوكمــة القطــاع ،ووضــع ومراجعــة
وتحديــث األنظمــة والسياســات والتنظيمــات
المتعلقــة بمنظومــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،لموائمتهــا ومواكبتهــا للمتغيــرات
المتســارعة ،ولــأدوار والمهــام الجديــدة
الموكلــة لمنظومــة القطــاع .واســتمرت الــوزارة
فــي دعــم توجهــات وأعمــال رقمنــة القطــاع
الحكومــي مــن خــال دعــم أعمــال الحكومــة
اإللكترونيــة ،والســعي ألتمتــة العمليــات
والخدمــات والتعامــات الحكوميــة وإتاحتهــا
للمســتفيدين عبــر قنــوات إلكترونيــة موثوقــة
وبجــودة عاليــة.

وباإلضافــة إلــى تكامــل المنظومــة الرقميــة
والتحــول الرقمــي للقطــاع الحكومــي ،أولــت
الــوزارة كثيــراَ مــن الرعايــة واالهتمــام لــرأس
المــال البشــري ،الــذي يمثــل الكــوادر والمواهب
ذات المعرفــة والمهــارة فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،ورفــع الوعــي الرقمــي
بيــن المواطنيــن والقــوى العاملــة.
وســوف يكــون لتنميــة التقنيــة ومضاعفــة
الســوق ،وتبنــى التقنيــات الناشــئة ،ودعــم
منظومــة البحــث والتطويــر واالبتــكار ،أثــر
كبيــر فــي تطويــر المنتجــات والخدمــات
واالبتــكارات الرقميــة التــي تدعــم التحــول
الرقمــي ،وكذلــك االســتثمارات لتمويــل
النمــو فــي القطــاع وريــادة األعمــال
والمشــاريع الناشــئة ،كمــا ســيكون لتحفيــز
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الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص
لتطويــر المنصــات الرقميــة ،وتوعيــة
المســتفيدين وتحفيزهــم الســتخدامها
وزيــادة اعتماديتهــم عليهــا كوســائل بديلــة
للوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات لتحــل
محــل الوســائل التقليديــة ،التركيــز األكبــر فــي
المرحلــة القادمــة.
كمــا أولــت الــوزارة اهتمامــاً بالغــاً لتوفيــر
البنيــة التحتيــة المناســبة ووســائل االتصــال
وعوامــل التمكيــن الرقميــة األخــرى كــرأس
المــال البشــري ،وقــدرات البحــث والتطويــر
واالبتــكار ومــا تتطلبــه هــذه الممكنــات مــن
تشــريعات وأنظمــة تدعــم وتســرع عمليــات
التحــول الرقمــي علــى المســتويين االقتصــادي
أو اإلجتماعــي ،علــى أن يســتمر هــذا التطويــر
والتحديــث فــي هــذه الجوانــب .ولقــد كان
لنشــر وتحســين البنيــة التحتيــة الرقميــة ،فــي
كافــة مناطــق المملكــة الحضاريــة والنائيــة.
مــن خــال التوســع فــي نشــر شــبكات األليــاف
الضوئيــة ،وتوفيــر اتصــال فائــق الســرعة
باإلنترنــت ،وتعميــم خدمــات االتصــاالت علــى
أوســع نطــاق ،النصيــب األكبــر فــي اهتمامــات
الــوزارة فــي هــذه المرحلــة ،حيــث تعتبــر
البنــى التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،ركيــزة وأســاس مهــم للتنميــة
بكافــة مجاالتهــا ،وتســتند جميــع األنشــطة
واألعمــال الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي
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اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

تحســين أداءهــا ،وتقديــم خدماتهــا بجــودة
عاليــة وبموثوقيــة ،علــى توافــر خدمــات
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مختلــف
مناطــق المملكــة ،ولكافــة شــرائح المجتمــع
ومؤسســاته.

فــي تحقيــق هــذه التوجهــات ،كمــا يقــدم
نبــذة عــن المؤشــرات األساســية النتشــار
خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وأبــرز
التحديــات التــي تواجــه الــوزارة والمنظومــة فــي
إنجــاز أعمالهــا وتحقيــق مســتهدفاتها.

ويســتعرض هــذا التقريــر أبــرز أعمــال
ومنجــزات الــوزارة ومنظومــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات خــال العــام المالــي
1440/1439هـــ الموافق 2018م ،والتوجهات
والتقــدم الــذي أحرزتــه الــوزارة
االســتراتيجية،
ّ

ويقــدم الشــكل التالــي نبــذة عــن ثمــرة
جهــود الــوزارة ومنظومــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي تحقيــق العديــد مــن
مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي لعــام
2 0 1 8م .

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻓﻲ 2018

اﻟﻔﻌﻠﻲ

ﻓﻲ 2018

الشكل ( :)1منجزات منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في برنامج التحول الوطني لعام 2018م

أثمــرت جهــود منظومــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي تنفيــذ المبــادرات الموكلــة
إليهــا وتحقيــق اإلنجــازات فــي مختلــف
مجــاالت التحــول الرقمــي عــن تحقيــق الــوزارة
لنســبة ( )73%مــن مســتهدفاتها فــي برنامــج
التحــول الوطنــي لعــام 2018م ،للمؤشــرات
التــي لهــا قيــم موثّ قــة .وقــد حققــت

الــوزارة نســبة إنجــاز وصلــت إلــى ( )75%فــي
المؤشــرات المندرجــة ضمــن هــدف « تنميــة
االقتصــاد الرقمــي» ،بــل أنجــزت أكثــر مــن مــا
هــو مســتهدف لبعــض المؤشــرات المعنيــة
بالبنيــة التحتيــة والقــدرات البشــرية .كمــا
حققــت نســبة إنجــاز بلغــت ( )83%للمؤشــرات
المندرجــة ضمــن هــدف «تطويــر الحكومــة

اإللكترونيــة» ،حيــث تجــاوز اإلنجــاز القيــم
المســتهدفة فــي مؤشــرات «مســتوى نضــج
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً » كمــا تجــاوزت
نســبة إجمالــي الوفــورات مــن المبــادرات
الرقميــة .وتعمــل المنظومــة للمضــي قدمــاً
والتقــدم
فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات
ّ
لمســتهدفاتها ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي.
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تكامل المنظومة الرقمية
تكامل
المنظومة الرقمية

فعالية
الحكومة اإللكترونية

تحول
قطاع االتصاالت

الملخـــص التنفيــذي

تنمية
القدرات البشرية

وترتكــز منجــزات
الــوزارة حول ()6
محــاور رئيســية

توطين التقنية
واالبتكار ومضاعفة
السوق

التميز
المؤسسي

فــي جانــب التحــول الرقمــي عملــت الــوزارة
ممثلــة بوحــدة التحــول الرقمــي علــى
تحقيــق التكامــل بيــن مكونــات المنظومــة
الرقميــة مــن خــال دعــم التحــول الرقمــي
فــي القطاعــات المختلفــة .حيــث تــم
االنتهــاء مــن بنــاء الخطــط االســتراتيجية
لقطاعــات الصحــة والتعليــم والمــدن
الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة بالتعــاون
مــع الجهــات المعنيــة بتلــك القطاعــات.
كمــا تــم تقديــم حلــول استكشــافية فــي
مجــاالت التعليــم والصحــة والمــدن الذكيــة
تهــدف إلــى االســتفادة مــن التقنيــة فــي
تقديــم حلــول مبتكــرة تثــري الخدمــات
المقدمــة فــي تلــك القطاعــات .وبالتعــاون
مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
تــم إطــاق مبــادرة المدفوعــات الرقميــة
التــي تهــدف إلــى تقديــم الخدمــات الماليــة
رقميــاً وبطــرق مبتكــرة .إضافــة إلــى ذلــك
كان للــوزارة دور هــام فــي تعزيــز حوكمــة
البيانــات فــي المملكــة مــن خــال إســهامها
فــي بنــاء اســتراتيجية مركــز المعلومــات
الوطنــي لتمكيــن رؤيتــه المســتقبلية كبنــك
للبيانــات الوطنيــة ،والمســاهمة فــي وضــع
حوكمــة مقترحــة للبنيــة التحتيــة للبيانــات
الجيومكانيــة.

4

3

عــدد القطاعــات التــي تم بناء
الخطــط االســتراتيجية لها

شــركات مرخصــة لتقديــم خدمات
المدفوعــات الرقمية
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تحـول قطـاع االتصـاالت

فاعلية الحكومة اإللكترونية

وعلــى مســتوى الحكومــة اإللكترونيــة،
فقــد اســتمرت الــوزارة ممثلــة فــي برنامــج
(يســر) فــي
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
دعــم الجهــات الحكوميــة لتحقيــق مســتويات
أعلــى مــن النضــج الرقمــي للخدمــات
الحكوميــة ،حيــث وصــل متوســط مســتوى
نضــج الجهــات فــي خدماتهــا الحكوميــة
الرئيســية إلــى ( )%72مقارنــة بـــ ( )%60فــي
عــام 2017م .إضافــة إلــى ذلــك واصلــت
“يســر” ،جهودهــا
الــوزارة ممثلــة فــي برنامــج ّ
فــي مراجعــة مشــاريع تقنيــة المعلومــات
فــي الجهــات الحكوميــة لضمــان الكفــاءة
والتجانــس وعــدم االزدواجيــة ،وأدى ذلــك
إلــى تحقيــق وفــر فــي اإلنفــاق علــى تقنيــة
المعلومــات يقــدر بـــ ( )612مليــون ريــال
ســعودي ،وهــو مــا يعــادل ( )%25مــن إجمالي
قيمــة مشــاريع تقنيــة المعلومــات فــي
الجهــات الحكوميــة التــي تمــت مراجعتهــا.
كمــا جــرى العمــل علــى ربــط المزيــد مــن
الجهــات بقنــاة التكامــل الحكوميــة ونظــام
المراســات الحكوميــة اإللكترونــي ومركــز
االتصــال الوطنــي “آمــر” وبوابــة “ســعودي”.
وقعــت الــوزارة اتفاقيــة تعــاون مشــترك
كمــا
ّ
مــع “الخدمــات الرقميــة الحكوميــة”
بالمملكــة المتحــدة لتبــادل الخبــرات فــي
عــدد مــن المجــاالت الرقميــة والتقنيــة.
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مليون ريال
قيمــة المبالــغ التــي تــم توفيرهــا مــن مشــاريع تقنيــة المعلومات
فــي الجهــات الحكومية

%72

مستوى نضج
تحــول الخدمــات الحكوميــة الرئيســية رقمياً

2017

2018

%60

%72

الشكل ( :)2نمو مستوى نضج الخدمات الحكومية الرئيسية رقمياً
بين عامي 2017م و 2018م

الملخـــص التنفيــذي

واصلــت الــوزارة جهودهــا الحثيثــة فــي نشــر
شــبكة األليــاف الضوئيــة فــي المملكــة كجــزء
مــن التزاماتهــا فــي رؤيــة المملكــة 2030
وبرنامــج التحــول الوطنــي  ،2020وشــهد عــام
2018م ،زيــادة ملحوظــة فــي انتشــار األليــاف
الضوئيــة حيــث وصــل عــدد المنــازل التــي تــم
إيصــال الخدمــة إليهــا منــذ بــدء المبــادرة إلــى
( )720ألــف منــزل ،ليصــل العــدد اإلجمالــي
للمنــازل فــي المناطــق الحضريــة التــي تــم
تمديــد األليــاف البصريــة إليهــا إلــى ( )2مليــون
منــزل .وبذلــك ترتفــع نســبة انتشــار األليــاف
البصريــة مــن ( )23%إلــى ( )37.4%مــن
مجمــوع المنــازل فــي المملكــة.
كمــا حققــت الــوزارة بالتعــاون مــع شــركائها
مــن القطــاع الخــاص تغطيــة كاملــة لخدمــات
االتصـ�االت األساسـ�ية بنسـ�بة ()%100
مــن المناطــق النائيــة ،بحيــث وصــل عــدد
المســتفيدين مــن الجيــل الثالــث للخدمــات
األساســية فــي هــذه المناطــق مــا يقــارب ()5
مالييــن مســتفيد .إضافــة إلــى إيصــال خدمــة
النطــاق العريــض الالســلكي عالــي الســرعة
إلــى ( )128ألــف منــزل.
ولــم تقتصــر جهــود الــوزارة علــى جانــب انتشــار
الخدمــة فقــط ،بــل ركــزت علــى الجــودة
المقدمــة وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بســرعة
اتصــال اإلنترنــت .ونتيجــة إلخــاء بعض نطاقات

التــرددات وتخصيصهــا للمشــغلين ،واصلــت
ســرعات اإلنترنــت فــي المملكــة ارتفاعهــا
للعــام الثانــي علــى التوالــي وتضاعفــت
لتصــل ســرعة اإلنترنــت عبــر شــبكة االتصــاالت
المتنقلــة إلــى ( )29.3ميجابت/الثانيــة مرتفعــة
بنسـ�بة ( )%81عــن العــام الماضــي ،وهــو مــا
المعــدل العالمــي لســرعات اإلنترنــت
يفــوق
ّ
عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة ،ممــا أدى
إلــى ارتفــاع ترتيــب المملكــة مــن الترتيــب
( )100إلــى الترتيــب ( )51عالميــاً  .كذلــك
زادت ســرعة اإلنترنــت عبــر شــبكة االتصــاالت
الثابتــة إلــى ( )31.4ميجابت/الثانيــة بنســبة
زيـ�ادة ( )%46عــن 2017م .وأدى ذلــك إلــى
ارتفــاع ترتيــب المملكــة مــن الترتيــب ( )70إلــى
الترتيــب ( )56عالميــاً .
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ألف منزل
تم ايصال خدمات األلياف الضوئية إليها في
المناطق الحضرية منذ بدء المبادرة في
الربــع الرابع لعام 2017م

29.3

ميجابت/الثانية
سرعة اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
في نهاية 2018م ،بنسبة ارتفاع ()%81

31.4

ميجابت/الثانية
سرعة اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت الثابتة
في نهاية 2018م ،بنسبة ارتفاع ()%46

2

مليـــــون
منزل مغطاة
بشبكات األلياف الضوئية
في المناطق الحضرية
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تنمية القدرات البشرية

أمــا فــي مجــال تنميــة القــدرات البشــرية فقــد
أعـ ّـدت الــوزارة خطــة لتوطيــن وظائــف قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالشــراكة مــع
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بهــدف
تأهيــل الكــوادر الوطنيــة وتوفيــر فــرص العمــل
المناســبة لهــم فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت بمــا يســاهم فــي دفــع عمليــة
التنميــة والتطويــر فــي المملكــة.
كمــا تضمنــت الخطــة علــى تبــادل
المعلومــات والبيانــات والدراســات لتوطيــن
القطــاع ،والتعــاون فــي مجــال التدريــب
والتأهيــل وممكنــات دعــم عمــل المــرأة فــي
القطــاع ،إضافـ ًـة للتعــاون فــي مجــال التأهيــل
والتوظيــف فيمــا يختــص بــذوي االحتياجــات
الخاصــة وأبنــاء الشــهداء .كمــا نتــج عــن
جهــود التعــاون بيــن الوزارتيــن اســتحداث
( )16,419وظيفــة فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.
إلــى جانــب ذلــك عملــت الــوزارة علــى تدريــب
الخريجيــن والخريجــات ومــن هــم علــى وشــك
التخــرج بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركات
الكبــرى العالميــة العاملــة فــي المملكــة
لرفــع مهاراتهــم الرقميــة فــي مجــاالت
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات التقليديــة
والناشــئة ،ووصــل عــدد المتدربيــن إلــى
( )9,256متــدرب بنهايــة عــام 2018م.

الملخـــص التنفيــذي

وأطلقــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة
التعليــم عــدداً مــن البرامــج لتطويــر وتأهيــل
القــدرات البشــرية فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،كبرنامــج رواد التحــول
الرقمــي ،وتعليــم المهــارات الرقميــة
لطــاب التعليــم العــام وغيرهــا .وبنــاء علــى
االتفاقيــة مــع وزارة التعليــم ،تــم اســتحداث
( )23برنامــج ومســار أكاديمــي فــي
مجــاالت التقنيــات الناشــئة كعلــم البيانــات،

263,176

واألمــن الســيبراني ،والــذكاء االصطناعــي،
والروبوتــات ،وانترنــت األشــياء والــذكاء
ا ال صطنا عــي .

246,757

9,256
5,447

229,443

2016

2017

2018

2017

2018

إجمالي عدد الوظائف في مجال االتصاالت وتقنية
المعلومات

المقدمة من
عدد المتدربين ضمن البرامج التدريبية
ّ
الوزارة

الشكل ( :)3نمو عدد الوظائف في مجال االتصاالت وتقنية
المعلومات منذ عام 2016م حتى 2018م

المقدمة من
الشكل ( :)4عدد المتدربين ضمن البرامج التدريبية
ّ
الوزارة لعامي 2017م و2018م

16,419

9,256

مســتحدثة فــي مجــال االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات

المقدمة
ضمــن البرامــج التدريبيــة
ّ
مــن الــوزارة منذ بــدء المبادرة

وظيفـة

متـدرب
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تنمية التقنية واالبتكار ومضاعفة السوق

علــى صعيــد تنميــة صناعــة التقنيــة واالبتــكار
فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
وانطالقــاً مــن مهامهــا فــي وضــع السياســات
التطويريــة للقطــاع ،فقــد عملــت الــوزارة
علــى إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للحوســبة
الســحابية التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى رفــع
حجــم ســوق الحوســبة الســحابية فــي المملكــة
مــن ( )1مليــار ريــال إلــى ( )25مليــار ريــال
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اتفاقيـات
تــم توقيعها مع كبرى الشــركات
المحليــة والعالميــة في القطاع
إلنشــاء مراكز لالبتكار الرقمي

الملخـــص التنفيــذي

بحلــول عــام 2030م .وقامــت أيضــاً بإعــداد
االســتراتيجية األوليــة للــذكاء االصطناعــي
الــذي مــن المتوقــع أن تصــل قيمــة ســوقه
فــي المملكــة إلــى مــا يزيــد عــن ( )56مليــار
ريــال فــي األعــوام القادمــة .إضافــة إلــى ذلــك
أعــدت الــوزارة اســتراتيجة لصناعــة التقنيــة
تهــدف إلــى إعــادة تنظيــم الســوق التقنــي مــن
خــال تطويــر السياســات والتشــريعات ذات

التميز المؤسسي

العالقــة بتقنيــة المعلومــات .كمــا عملــت
الــوزارة علــى توقيــع اتفاقيــات مــع عــدد مــن
الشــركات الكبــرى إلنشــاء مراكــز لالبتــكار
الرقمــي بهــدف تعزيــز الطلــب علــى البحــث
واالبتــكار فــي التقنيــات الناشــئة والســعي
نحــو توطيــن تلــك التقنيــات فــي المملكــة.

وبغيــة أداء الــوزارة لمهامهــا وتحقيــق
رســالتها وفــق أفضــل الممارســات ،وجهــت
الــوزارة اهتمامهــا إلعــادة بنــاء هيكليــة
الــوزارة بمــا يتماشــى مــع مهامهــا الجديــدة
ومــا أســند لهــا مــن برامــج ومبــادرات .وتــم
إعــداد دليــل تنظيمــي لهيكليــة الــوزارة يحـ ّـدد
األهــداف والمهــام لمختلــف وحــدات الــوزارة.
ولرفــع مســتوى جــودة األعمــال وســيرها تــم
بنــاء منظومــة متكاملــة لتطويــر اإلجــراءات
بهــدف رفــع مســتويات األداء لوحداتهــا
اإلداريــة .كمــا ســعت الــوزارة إلــى تطويــر
موظفيهــا مــن خــال عــدد مــن البرامــج
التدريبيــة بواقــع ( )830فرصــة تدريبيــة ،تــم
تقديمهــا لمنســوبي الــوزارة .وأطلقــت نســخة
مــن نظامهــا الخــاص بخدمــات المــوارد،
كتطبيــق علــى أجهــزة الجــوال ،لتســهيل
وتســريع اإلجــراءات والخدمــات الذاتيــة
للموظفيــن فــي الــوزارة .وعملــت الــوزارة
علــى أرشــفة الوثائــق بجميــع أنواعهــا رقميــاً
لتســهيل الوصــول إليهــا ،حيــث أتمــت أرشــفة
مليــون وثيقــة رقميــاً  .كمــا عملــت الــوزارة علــى
دعــم قدراتهــا وإمكاناتهــا مــن خــال توظيــف
أكثــر مــن ( )280متخصصــاً ومتخصصــة فــي
مختلــف مجــاالت عمــل الــوزارة ،وضمــن
جهــود الــوزارة لتمكيــن المــرأة ،فقــد ارتفعــت
نســبة التوظيــف النســائي فــي الــوزارة إلــى
( .)%13

1,000,000
وثيقة
تــم أرشــفتها رقمياً

830

فرصــة تدريبية
تــم تقديمهــا لمنســوبي الوزارة

منظومة االتصاالت
وتقنيــة المعلومات
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منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات

تقــع علــى عاتــق المنظومــة العديــد مــن األدوار
والمســؤوليات ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي
وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .وتتــوزع
هــذه األدوار والمســؤوليات علــى عــدد مــن
الجهــات ضمــن المنظومــة الســتيفاء متطلبــات
دعــم التحــول الرقمــي وتنظيــم وتطويــر قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
وتتكــون المنظومة مــن الجهات التالية:
• وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 -وحدة التحول الرقمي.

(يسر).
 برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية ّ -المركز الوطني للتصديق الرقمي.

• هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
• مؤسسة البريد السعودي.

منظومة االتصاالت
وتقنيــة المعلومات
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي
الجهــة المشــرفة علــى قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،والمســؤولة عنــه .حيــث صــدر
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )133وتاريــخ
1424/05/21هـــ ،والقاضــي بإعــادة تنظيــم
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمــا
يتناســب مــع المهــام الموكلــة إليهــا ،وتضمــن
تحديــد األهــداف المســندة لهــذه الــوزارة.

وتتضمــن اختصاصــات ومهــام الــوزارة المقترحــة المقترحــة ضمــن الدليــل التنظيمــي للــوزارة
ووفــق المتغيــرات والمســتجدات والتكليفــات المســندة لهــا كاآلتــي:
وضــع الخطــط االســتراتيجية والسياســات ومشــاريع األنظمــة واللوائــح لتطويــر قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي فــي المملكــة.
وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لتســريع نشــر خدمــات النطــاق العريــض الســلكية
والالســلكية وضمــان تنفيــذ البنيــة التحتيــة الالزمــة لهــا بصــورة عاجلــة جــداً  ،بمــا يكفــل
تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة بالنطــاق العريــض قــدر اإلمــكان ،وتحفيــز الشــركات
الوطنيــة والعالميــة للمشــاركة فــي المشــاريع ذات العالقــة بالنطــاق العريــض وإدارة
صنــدوق لتحفيــز نشــر النطــاق العريــض الســلكي والالســلكي.
وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لتســريع تطويــر القــدرات الرقميــة فــي المملكــة
ورفــع الوعــي الرقمــي ،ويشــمل ذلــك القــدرات الرقميــة العامــة والمتخصصــة مــع
التركيــز علــى التقنيــات الناشــئة ،بمــا يتناســب مــع احتياجــات القطــاع المختلفــة.
وضــع اآلليــات والبرامــج التنفيذيــة لبنــاء قطــاع تقنيــة معلومــات بمســتوى عالمــي
تنافســي ينمــي المحتــوى المحلــي التقنــي ويحقــق االســتدامة االقتصاديــة والريــادة
واالبتــكار علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي.

منظومــة االتصــاالت وتقنية المعلومات

وضــع اآلليــات لتحفيــز وتشــجيع االســتثمار واالبتــكار فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والصناعــات الرقميــة ،والســعي لجــذب
االســتثمارات األجنبيــة والشــركات العالميــة الرائــدة فــي االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات إلــى المملكــة ،ودعــم الشــركات التقنيــة
المحليــة الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة ومســاعدتها فــي بنــاء قدراتهــا للوصــول إلــى األســواق العالميــة بالتنســيق مــع الجهــات
المختصــة.
اإلشــراف علــى تطبيــق أحــكام نظــام التعامــات اإللكترونيــة ووضــع المعاييــر التقنيــة والتعاقديــة اإلسترشــادية لألجهــزة الحكوميــة
لالســتفادة منهــا عنــد التعاقــد لتنفيــذ المشــاريع ذات الصلــة بالحكومــة الرقميــة.
اإلشــراف علــى المهــام المتعلقــة بإصــدار شــهادات التصديــق الرقمي وإدارتها.
إجــراء الدراســات فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومات والتحــول الرقمي.
التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجهــات األخــرى ذات العالقــة وتشــكيل الشــراكات االســتراتيجية فيمــا يخــص
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتحــول الرقمــي.
تمثيــل المملكــة فــي الهيئــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
وللمزيــد مــن المعلومــات ،انظــر الملحــق (هـــ  /الخارطــة التنظيميــة للــوزارة).
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وحدة التحول الرقمي

مراجعــة وتقويــم البرامــج ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي المعمــول بهــا حاليــاَ  ،لتحديــد مــدى إمكانيــة االســتفادة منهــا ضمــن منظومــة إطــار
العمــل الموحــد.
مراجعــة وتقويــم جميــع الخطــط ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي المعمــول بهــا حاليــاَ والبرامــج التنفيذيــة وغيرهــا مــن الخطــط الفرعيــة ذات
العالقــة بالتحــول الرقمــي.
هــي مركــز امتيــاز أنشــئ بناء على األمــر الملكي
رقــم ( )49584وتاريــخ 1438/10/29هـــ،
وتهــدف الوحــدة الــى تســريع عمليــة التحــول
الرقمــي فــي المملكــة تحقيقــاً ألهــداف
رؤيــة  2030عبــر التعــاون المشــترك مــع
القطاعيــن العــام والخــاص مــن أجــل االرتقــاء
بمكانــة المملكــة لتكــون بيــن مصــاف الــدول
المتطــورة رقميــاً والمســاهمة فــي تنميــة
اقتصاديــة مســتدامة تعتمــد علــى تعزيــز قيــم
ومفاهيــم االبتــكار واالســتثمار فــي المواهــب
الشــابة.

وتتولى وحدة التحول الرقمي المهام التالية:
إعداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
تطويــر سياســات التحــول الرقمــي مــن خــال تنفيــذ إطــار عمــل وآليــة تنفيــذ موحــدة
شــاملة.
اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات االزمة للتحول الرقمي.
تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع االستراتيجيات واألولويات الوطنية.
تحديــد األولويــات االزمــة لتفعيــل التحــول الرقمــي وتحديــد الدعــم االزم لضمــان ســرعة
تحقيــق الغايــات المتوخــاة.
اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي والتمويل الالزم لها.
إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي.

حصــر التحديــات التــي تواجــه تحــول المملكــة إلــى اقتصــاد ومجتمــع رقمــي وتقديــم االقتراحــات االزمــة لمواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن
أفضــل الممارســات العالميــة.
تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي ،بما يكفل رفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها.
وضــع آليــة لتســريع وتطويــر وتنفيــذ مبــادرات فــي شــأن توســعة خدمــات النطــاق العريــض وضمــان ان يتــم تنفيــذ البنيــة التحتيــة االزمــة بمــا
يكفــل تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة.
العمل على تحقيق االستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية وتفادي تكرار المشاريع.
وضع المعايير التقنية والتعاقدية اإلسترشادية لألجهزة العامة لالستفادة منها.
تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خالل آلية اختبار مناسبة لذلك.
تطوير منظومة تساعد على عمليات تخصيص الخدمات الرقمية.
اقتراح آلية لإلسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة.
وضع المعايير والمؤشرات االزمة لقياس التحول الرقمي.

منظومــة االتصــاالت وتقنية المعلومات

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

(يسر)
برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية ِّ

المركز الوطني للتصديق الرقمي

رؤيــة المركز
أنشــئ برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
(يســر) فــي عــام 1426هـــ
الحكوميــة
ّ
الموافــق 2005م بنــاء علــى األمــر الســامي
الكريــم رقــم (/7ب )33181/وتاريــخ
1424/07/10هـــ القاضــي بإحالــة مــا يتعلــق
بوضــع خطــة لتقديــم الخدمــات والمعامــات
الحكوميــة إلكترونيــاً  ،وتوفيــر المــوارد
الالزمــة لتنفيذهــا ،إلــى وزارة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات .ويقــوم البرنامــج بــدور
الممكّ ــن والمحفــز لتطبيــق التعامــات
اإللكترونيــة الحكوميــة ،ويقلــل المركزيــة فــي
تطبيــق التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة
بأكبــر قــدر ممكــن ،مــع وضــع الحــد األدنــى
مــن التنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة.

منظومــة االتصــاالت وتقنية المعلومات

وتتمثــل أبــرز مهــام البرنامــج فيمــا يلي:
رفــع إنتاجيــة وكفــاءة القطــاع العام.
زيــادة عائــدات االســتثمار مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى تقنيــة المعلومــات.
تقديــم خدمــات أفضــل لألفــراد وقطــاع األعمال وبشــكل أيســر.
توفيــر المعلومــات المطلوبــة بدقــة عاليــة فــي الوقــت المناســب.
ربــط الجهــات الحكوميــة مــع بعضهــا البعــض مــن خــال عــدد مــن األنظمــة والمنصــات
التــي تحقــق التكامــل فــي التعامــات الحكوميــة والبيانــات المشــتركة.
المقدمــة مــن الجهــات الحكوميــة وتحقيــق
منصــات مشــتركة لربــط الخدمــات
تطويــر
ّ
ّ
التكامــل فيمــا بينهــا.

تــم إنشــاء المركــز الوطنــي للتصديــق
الرقمــي بمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم
والتقنيــة بنــاء علــى األمــر الســامي رقــم
(/7ب ،)9378/وتاريــخ 1422/05/17هـــ.
وتــم تحديــد صالحياتــه ومهامــه وفقــاً لنظــام
التعامــات اإللكترونيــة الصــادر عــام 1428ه
ليكــون المركــز تابعــاً لــوزارة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.

قطــاع تصديــق رقمــي معتــرف بــه دوليــاً يســهم فــي تحقيــق مســتهدفات التحــول الرقمــي
فــي المملكــة.
رســالة المركز
حوكمــة قطــاع التصديــق الرقمــي علــى المســتوى الوطنــي وتطويــره لدعــم مســتهدفات
التحــول الرقمــي فــي المملكــة (الحكومــة الرقميــة واالقتصــاد الرقمــي) عبــر ضمــان إجــراء
جميــع أنــواع التعامــات اإللكترونيــة بموثوقيــة عاليــة وإضفــاء الحجيــة القانونيــة لهــا.
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هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

مؤسسة البريد السعودي
تقديم الخدمات والمنتجات البريدية بأنواعها.
تطويــر أســاليب حديثــة لقبــول البريــد وجمعــه ومعالجتــه ونقلــه وتوزيعــه بمــا يضمــن وصولــه
إلــى المرســل إليهــم خــال فتــرة معقولــة ،وفقــاً للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا.
وضــع البرامــج وتطويــر الخدمــات اإللكترونيــة ،التــي تحقــق أهــداف الحكومــة اإللكترونيــة
والتجــارة اإللكترونيــة.
تقديــم خدمــات الحواالت المالية.
تقديــم أي خدمــات أخــرى تدخل فــي نطاق اختصاصها.

هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي
الجهــة المســؤولة عــن تنظيم قطــاع االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة
كل مــن نظــام االتصــاالت
الســعودية .ويحــدد ٌ
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء ذي الرقــم ()74
فــي 1422/3/5هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة
بالقــرار الــوزاري رقــم ( )11فــي 1423/5/17هـــ
اإلطــار القانونــي الخــاص بتنظيــم القطــاع.
ويتضمن النظام عدداً من األهداف منها توفير
خدمــات اتصــاالت متطــورة وكافيــة وبأســعار
مناســبة ،وإيجــاد المنــاخ المناســب لتشــجيع
المنافســة العادلة ،واســتخدام الترددات بصورة
فعالــة ،وتوطيــن تقنيــة االتصــاالت ومواكبــة
ّ
تقدمهــا ،وتحقيــق الوضــوح والشــفافية فــي
اإلجــراءات ،باإلضافــة إلــى تحقيــق مبــادئ
المســاواة وعــدم التمييــز ،وحمايــة المصلحــة
العامــة ومصالــح المســتخدمين والمســتثمرين.

منظومــة االتصــاالت وتقنية المعلومات

ويحــدد تنظيــم الهيئــة مهــام هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات واختصاصاتهــا ،بوصفهــا منظمــاً
للقطــاع يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ،وباالســتقالل المالــي واإلداري.
ومن أبرز مهامها:
تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
رصــد ومتابعــة واالســتفادة مــن التطــور فــي تقنيــات وخدمــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات.
تهيئة بيئة محفزة لالستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة.
العمــل علــى حمايــة مصالــح المســتخدمين المتعلقــة بخدمــات االتصــاالت العامــة واإلنترنــت
ومراقبــة أداء الجهــات المرخــص لهــا بتقديــم مثــل هــذه الخدمــات ،واتخــاذ اإلجــراءات التــي من
شــأنها إلــزام تلــك الجهــات بالتقيــد بشــروط التراخيــص .
تشــجيع االســتثمار فــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأجهزتهــا ،وتشــجيع تقديــم
الخدمــات الموثــوق بهــا بأســعار مناســبة وبجــوده جيــدة فــي جميــع مناطــق المملكــة ،واتخاذ
اإلجــراءات التــي تضمــن حقــوق المســتثمرين فــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
تنفيــذ السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن حمايــة التنافســية فــي ســوق خدمــات االتصــاالت
وتقنيــة المعلومات.

مؤسســة البريــد الســعودي هــي الجهــة
المســؤولة عــن تنظيــم وتقديــم الخدمــات
البريديــة والبريــد الرســمي فــي المملكــة ،وقــد
شــهدت المؤسســة مراحــل تطــور متالحقــة
ـداء مــن إنشــاء أول مديريــة
خــال مســيرتها ،ابتـ ً
للبــرق والبريــد والهاتــف فــي مكــة المكرمــة
فــي عــام 1345هـــ الموافــق 1926م ،ومــن
ثــم نقلهــا لــوزارة المواصــات تحــت مســمى
“وكالــة وزارة المواصــات للشــئون الســلكية
والالســلكية والبريديــة” فــي عــام 1372هـــ
ووصــوال إلــى تحويلهــا
الموافــق 1953م،
ً
إلــى مؤسســة عامــة تحــت مســمى مؤسســة
البريــد الســعودي بنــاء علــى قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم /78ف بتاريــخ 1423/3/29هـــ
القاضــي بتحويــل مرفــق البريــد إلــى مؤسســة
عامــة ،حيــث تتولــى المؤسســة القيــام
بالمهــام والمســؤوليات التاليــة:

حضــور اجتماعــات المنظمــات واالتحــادات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة بشــؤون البريــد بعــد
التنســيق مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
إنشــاء شــركات تابعــة لهــا ،والمســاهمة فــي تأســيس شــركات تقــوم بــأداء نشــاطات ذات
عالقــة بطبيعــة أعمالهــا ،أو المشــاركة فيهــا.
القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها.
وتســعى المؤسســة إلى تأســيس صناعة بريدية متقدمة بناء على اســتراتيجيتها الحديثة التي تهدف
إلــى بنــاء وتأســيس بنيــة تحتيــة بريديــة متكاملــة تمكنهــا مــن تقديــم خدمــات عصريــة من خــال توظيف
أفضل التقنيــات البريدية العالمية.
ولدعــم منظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،اعتمــد البريــد الســعودي خطــة طموحــة ترتكز على
بنــاء منظومــة مــن الشــبكات المتعــددة ،وتأســيس منظومــة العناويــن الوطنيــة الموحــدة ،وتقديــم
حزمة من الخدمات البريدية غير التقليدية ،بما يمكن من تقديم الخدمات اللوجستية ،وتمكين برامج
الحكومــة االلكترونيــة وتطبيقــات التجــارة االلكترونيــة ،مــن خــال تعظيــم الشــراكات مــع المؤسســات
فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،وتطويــر تعامــات الحكومــة اإللكترونيــة وتيســير تبــادالت التجــارة
اإللكترونيــة حيــث أطلقــت مؤسســة البريــد الســعودي العديــد مــن الخدمــات الجديــدة مثــل التســوق
اإللكترونــي ( ،)e-mallومنصــة مكانــي لبيــع تذاكر المباريات الرياضية ،وخدمات (جامعــي) و(مريح) إلى
جانــب تطويــر عمــل الخدمــات البريديــة المعروفــة مثــل بريــد الرســائل والطــرود والبريــد العاجــل.

منظومـة
التحـــول الرقمـي

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

التحول الرقمي

يعــد التحــول الرقمــي ممكنــاً رئيســاً لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  2030نحــو مجتمــع حيــوي
واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح .وأحــد
الدعائــم األساســية فــي تنميــة االقتصــاد
الرقمــي ،ورفــع فعاليــة وأداء القطاعيــن
العــام والخــاص ،بمــا يحــدث مــن تحســين
وتطويــر فــي نمــاذج األعمــال واألنشــطة
االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة.

منظومة التحول الرقمي

إن قيــادة التحــول الرقمــي الوطنــي ،مــن أكبــر
التحديــات التــي تواجــه الــدول ،نظــراً لتشــابك
منظومتــه وديناميكيــة عناصرهــا وتغيرهــا
بشــكل مســتمر .ويتطلــب النجــاح فــي التحــول
الرقمــي وجــود حوكمــة مركزيــة ترســم الــرؤى
والطموحــات وتضــع األهــداف العامــة التــي
تحــدد أولويــات القطاعــات المختلفــة ،مــع
العمــل فــي ذات الوقــت يــداً بيــد مــع أصحــاب
العالقــة لتحديــد الخطــوات واإلجــراءات التــي

يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ التحــول واكتشــاف
الحلــول المبتكــرة واختبارهــا علــى أرض الواقــع
بالتعــاون مــع الخبــراء والمتخصصيــن.
وفيمــا يلــي اســتعراض لمنظومــة التحــول
الرقمــي فــي المملكــة ،ونمــوذج حوكمتهــا،
وإطارهــا ،وبيــان دور منظومــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي تمكيــن التحــول
الرقمــي وترســية دعائمــه.

تعنــى منظومــة التحــول الرقمــي بانتقــال
اإلجــراءات والعمليــات والخدمــات فــي
القطاعــات مــن األســلوب التقليــدي إلــى
اعتمــاد نمــاذج أعمــال جديــدة مبنيــة علــى
التقنيــات الرقميــة .ويتطلــب ذلــك تضافــر
الجهــود بيــن الجهــات المختلفــة ،وتكامــل
المســتخدمة.
والتطبيقــات
األنظمــة
وتتشــكل المنظومــة مــن الجهــات المعنيــة
بتحـ ّـول القطاعــات المختلفــة إلــى التعامــات
الرقميــة ،إضافــة إلــى الجهــات الممكّ نــة
للتحــول الرقمــي.

حوكمــة التحــول الرقمي
انطالقــا مــن الحاجــة إلــى تســريع التحــول
الرقمــي فــي المملكــة وتحقيــق غاياتــه
المأمولــة لخدمــة أهــداف رؤيــة المملكــة
 ،2030فقــد صــدر األمــر الســامي رقــم
( )49584وتاريــخ 1438/10/29هـــ بتشــكيل
اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي فــي وزارة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .لتتولــى
رســم السياســات واالســتراتيجيات المتعلقــة
بالتحــول الرقمــي ،ووضــع الخطــط والبرامــج
الالزمــة لتنفيذهــا ،وضمــان تنســيق المبــادرات
المتصلــة بذلــك .كمــا صــدر األمــر الســامي رقــم
( )59028وتاريــخ 1439/11/18هـــ بتشــكيل
اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي برئاســة
معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،

منظومــة التحول الرقمي

ومعالــي وزيــر الصحــة عضــواً ونائبــاً للرئيــس،
وعضويــة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار،
ومعالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة
المعدنيــة ،ومعالــي وزيــر التعليــم ،ومعالــي
وزيــر الماليــة ،ومعالــي وزيــر االقتصــاد
والتخطيــط ،ومعالــي المشــرف العــام علــى
مركــز الدراســات والشــؤون اإلعالميــة
بالديــوان الملكــي ،ومعالــي نائــب وزيــر
الداخليــة ،ومعالــي محافــظ الهيئــة العامــة
لألمــن الســيبراني ،ومديــر مركــز المعلومــات
الوطنــي ،والرئيــس التنفيــذي لوحــدة التحــول
الرقمــي عضــواً وأمينــاً للجنــة.
وتــم تأســيس وحــدة للتحــول الرقمــي
وفــق البنــد الرابــع مــن األمــر الســامي رقــم
( )49584وتاريــخ 1438/10/29هـــ بحيــث
تكــون تحــت إشــراف رئيــس اللجنــة ويعيــن
بقــرار منــه رئيســاً تنفيذيــاً لهــا ويكــون مقرهــا
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

وتتلخص مهام اللجنة فيما يلي:
 .1اإلشراف على برنامج التحول الرقمي.
 .2اعتماد خطة العمل السنوية
والخطط التشغيلية لبرنامج التحول
الرقمي.
 .3اعتماد التقارير الدورية عن التحول
الرقمي التي تعدها وحدة التحول
الرقمي.
 .4اقتراح مشروعات األنظمة المتعلقة
بالتحول الرقمي ورفعها بحسب
اإلجراءات المتبعة.
 .5إقــرار إطــار حوكمة مبــادرات التحول
الرقمي.
ويوضــح الشــكل ( )5إطــار اللجنة الوطنية
ّ
للتحــول الرقمي.

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

إطــار التحول الرقمي

الديــوان الملكي
تحديد مسؤوليات اللجنة الوطنية
ووحدة التحول الرقمي

•رفع المخرجات والتوصيات
•رفع التقارير الدورية
اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي

معالي وزير
االتصاالت وتقنية
المعلومات
(الرئيس)

معالي
وزير الصحة
(نائب الرئيس)

معالي
وزير التجارة
واالستثمار

معالي
وزير الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية

معالي
وزير التعليم

معالي
وزير المالية

معالي
وزير االقتصاد
والتخطيط

معالي المشرف العام
على مركز الدراسات
والشؤون اإلعالمية
بالديوان الملكي

معالي
نائب
وزير الداخلية

معالي محافظ
الهيئة الوطنية
لألمن السيبراني

مدير مركز
المعلومات الوطني

الرئيسالتنفيذي
لوحدة التحول الرقمي
(األمين)

•أمانة اللجنة
•خدمات التحول الرقمي

•رفع التقارير
•التصعيد

الشكل ( :)5إطار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي

منظومــة التحول الرقمي

لتحقيــق أكبــر األثــر مــن التحــول الرقمــي
فــإن مــن الضــروري تبنــي إطــار عمــل يتســم
بالتكامــل والتنســيق بيــن عناصــره ،ويصــف
الخطــوات الهامــة لرحلــة التحــول الرقمــي
محــدداً األدوار المتوقعــة مــن الجهــات
ذات العالقــة علــى مســتوى قيــادة التحــول
أو تمكينــه أو اإلســهام فيــه ،وهــو مــا
يوضحــه إطــار التحــول الرقمــي فــي الشــكل
( .)6والــذي يصــف أهــم خطــوات التحــول
والعناصــر المكونــة لهــا:
 .1ترســية دعائــم الممكنــات الرئيســية
وقاعــدة االرتــكاز للتحــول الرقمــي.
• البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات :التــي تقـ ّـدم مــن خاللهــا خدمــات
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،كاألليــاف
البصريــة ،واالتصــاالت المتنقلــة ،وتقنيــات البــث
الالســلكي المتقدمــة ومراكــز البيانــات ،وغيرهــا
مــن تجهيــزات ماديــة وغيــر ماديــة أساســية
لتقديــم الخدمــات.
• رأس المــال البشــري :الــذي يمثــل الكــوادر
والمواهــب ذات المعرفــة والمهــارة فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات التــي تســهم
فــي تطويــر الخدمــات والمنتجــات الرقميــة.

• السياســات والتنظيمــات :لتنظيــم األنشــطة
والعالقــات بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة
فــي القطــاع مــن شــركات وعمــاء وجهــات
تنظيميــة .
• البحــث والتطويــر واالبتــكار :وتشــمل كافــة
الجهــود البحثيــة فــي مجــاالت االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات لدعــم تطويــر المنتجــات
والخدمــات واالبتــكارات الرقميــة التــي تدعــم
التحــول الرقمــي.
• التمويــل واســتثمارات القطــاع الخــاص:
وتمثــل االســتثمارات لتمويــل النمــو فــي
القطــاع وتحفيــز االبتــكار وريــادة األعمــال
والمشــاريع الناشــئة ،وتمويــل أنشــطة البحــث
والتطويــر.
• أســواق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
والتقنيــات الناشــئة :وتمثــل المحــرك اإلنتاجــي
للتحــول الرقمــي حيــث أنهــا مســؤولة عــن
توفيــر المنتجــات والخدمــات واالبتــكارات
التــي تدعــم التحــول الرقمــي ،كمــا أنهــا مــن
أهــم عناصــر االقتصــاد الرقمــي.

 .2رقمنــة القطــاع الحكومــي مــن خــال
دعــم الحكومــة اإللكترونيــة واالســتفادة
مــن البيانــات الوطنيــة.
• الحكومــة اإللكترونيــة :وتتمثــل فــي أتمتــة
العمليــات والخدمــات والتعامــات الحكوميــة
وإتاحتهــا للمســتفيدين عبــر قنــوات إلكترونيــة
مــع تحقيــق التكامــل بيــن هــذه القنــوات
فــي جميــع المســتويات لتطبيــق مفهــوم
الحكومــة الشــاملة.
• البيانــات الوطنيــة :لتحقيــق الفوائــد المرجــوة
مــن التحــول الرقمــي الحكومــي وتحســين
الكفــاءة واســتغالل المــوارد ودعــم اتخــاذ
القــرارات المبنيــة علــى نمــاذج وســيناريوهات
ذات جــودة عاليــة فإنــه ال بــد مــن بــذل العنايــة
بالبيانــات ووضــع السياســات لهــا والتحقــق مــن
جودتهــا واســتخدام أحــدث أســاليب التحليــل
والتنبــؤ الســتخراج اإلجابــات وحــل المشــاكل
التشــغيلية واالســتراتيجية وتحديــد التوجهــات.
كمــا أن البيانــات الحكوميــة تعــد محفــزاً لالبتــكار
فــي القطــاع الخــاص لبنــاء حلــول مبتكــرة
ونمــاذج أعمــال جديــدة لمعالجــة المشــاكل
القائمــة.

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

اللجنــة الوطنية
للتحول الرقمي
الثقافــة الرقمية
قطاعات
أخرى

 .3تســريع تبنــي التحــول الرقمــي مــن خــال
الشــراكة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص
لتطويــر المنصــات الرقميــة فــي القطاعــات
ذات األولويــة ،وتوعيــة المســتفيدين
وتحفيزهــم الســتخدامها وزيــادة اعتماديتهــم
عليهــا كوســائل بديلــة للوصــول إلــى المنتجات
والخدمــات والحصــول عليهــا لتحــل بشــكل
كلــي أو جزئــي محــل االجــراءات التقليديــة.
ويتطلــب تحقيــق ذلــك نضجــاً عاليــاً فــي
مســتويات الرقمنــة فــي الخدمــات الحكوميــة
وكذلــك جــودة البيانــات الوطنيــة ومــدى
إتاحتهــا.

كذلــك ال بــد للتحــول الرقمــي مــن أن يكــون
مصحوبــاً بدرجــة عاليــة مــن الموثوقيــة
واالعتماديــة التــي تــزرع الثقــة لــدى أطــراف
العالقــة وتضمــن الخصوصيــة ،ويأتــي هنــا
دور األمــن الســيبراني ليحيــط كافــة عناصــر
اإلطــار بالحمايــة األمنيــة المطلوبــة علــى
كافــة المســتويات.

البيانــات الوطنية
الحكومــة اإللكترونية

قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

إن هــذه الخطــوات والجهــود ال يمكــن أن
تؤتــي ثمارهــا متفرقــة ،وال بــد مــن وجــود
إطــار تعاونــي وتشــاركي يجمــع أصحــاب
العالقــة وينســق األولويــات فيمــا بينهــم
ويوائــم بيــن توجهاتهــم ويزيــل أي عراقيــل أو
عقبــات تبطــئ مــن عمليــة التحــول.

الثورةالصناعيةالرابعة

ســوق تقنية المعلومات
والتقنيات الناشــئة

سوق االتصاالت
البنيــة التحتية
التمويــل واســتثمارات القطاع الخاص

األمن السيبراني*

وقــد تــم تحديــد خمســة قطاعــات ذات
أولويــة للمملكــة لتســريع تحولهــا الرقمــي:
التجــارة ،التعليــم ،الصحــة ،المــدن الذكيــة،
والثــورة الصناعيــة الرابعــة.

التجــارة الرقمية

التعليــم الرقمي

الصحــة الرقمية

المدن الذكية

قطاعات أخرى

السياســات والتنظيمات
رأس المال البشــري

البحــث والتطوير واالبتكار

الشكل ( :)6إطار التحول الرقمي
* الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني هــي الجهــة المختصــة باألمــن الســيبراني فــي المملكــة ،بموجــب األمــر الملكــي رقــم ( )6801وتاريــخ 1439/2/11هـــ .وتهــدف الهيئــة إلــى
تعزيــزه حمايـ ًـة للمصالــح الحيويــة للدولــة وأمنهــا الوطنــي فيمــا يتعلــق باألمــن الســيبراني ،وحمايــة البنــى التحتيــة الحساســة والخدمــات واألنشــطة الحكوميــة .كمــا تهــدف إلــى
تعزيــز حمايــة الشــبكات وأنظمــة تقنيــة المعلومــات ومكوناتهــا مــن أجهــزة وبرمجيــات ،ومــا تقدمــه مــن خدمــات ،ومــا تحويــه مــن بيانــات ،مــن أي اختــراق أو تعطيــل أو تعديــل أو
دخــول أو اســتخدام أو اســتغالل غيــر مشــروع.

منظومــة التحول الرقمي
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دور وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والجهــات التابعة لها

التمكين

القيادة

المساهمة

دور منظومة االتصــاالت وتقنية المعلومـات في التحول الرقمي

منظومــة التحول الرقمي

الثقافــة الرقمية

التجارة الرقمية

الصحة الرقمية

التعليم الرقمي

الثورةالصناعيةالرابعة

المدن الذكية

قطاعات أخرى

البيانــات الوطنية
الحكومــة اإللكترونية
ســوق تقنية المعلومات
والتقنيات الناشــئة

سوق االتصاالت
البنيــة التحتية
التمويــل واســتثمارات القطاع الخاص

األمن السيبراني*

كمــا أن منظومــة االتصاالت وتقنية المعلومات
تعــد قائــدة ملفــات التحــول فــي البنيــة التحتيــة

إضافــة إلــى دور
المنظومــة الممكّ ــن
فــي جــذب التمويــل
واالستثمارات
المحليــة واألجنبيــة

يوضــح الشــكل ( )7دور منظومــة االتصــاالت
ّ
وتقنيــة المعلومــات فــي التحــول الرقمــي.

قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

ومــن خــال برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
الحكوميــة (يســر) فــإن المنظومــة تقــوم
باإلشــراف علــى عمليــة التحــول الرقمــي
فــي القطــاع الحكومــي بالتعــاون والتنســيق
مــع كافــة الجهــات الحكوميــة ،لزيــادة نضــج
التعامــات الحكوميــة اإللكترونيــة ،وزيــادة
كفــاءة اإلنفــاق علــى التقنيــة ،وتحقيــق
االســتغالل األمثــل للمــوارد التقنيــة،
وتحســين التكامــل والمشــاركة فــي الخدمــات
بيــن الجهــات الحكوميــة.

تقنيــة
وتنميــة
المعلومات والتقنيات
وخلــق
الناشــئة،
الفــرص أمــام الدخــول
فــي أســواق جديــدة
كالــذكاء االصطناعــي،
األشــياء،
وإنترنــت
والحوســبة الســحابية،
لمواكبــة طموحــات
التحــول نحــو االقتصــاد
الرقمــي.

اللجنــة الوطنية
للتحول الرقمي

قطاعات
أخرى

لمنظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
دور محــوري وهــام فــي التحــول الرقمــي
علــى عــدة مســتويات .فمــن خــال عضويتهــا
الفاعلــة فــي اللجنــة الوطنيــة للتحــول
الرقمــي وتمكينهــا لوحــدة التحــول الرقمــي
كممكِّ ــن ومســرع للتحــول فــي
التــي تعمــل ُ
جميــع القطاعــات وكمركــز تميــز فــي كل
مــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي ضمــن حوكمــة
الرؤيــة  ،2030فقــد تحققــت العديــد مــن
اإلنجــازات بفضــل اللــه تعكــس التســارع الناتــج
لعمليــة التحــول ،كمــا ســيرد ذكــره الحقــاً فــي
هــذا التقريــر.

الماديــة الممكّ نــة للتحــول الرقمــي ،كدورهــا
التحفيــزي فــي نشــر النطــاق العريــض واألليــاف
الضوئيــة عاليــة الســرعة ،وكذلــك فــي رســم
السياســات التطويريــة والتنمويــة والتحفيزيــة،
وتحديــث األطــر التنظيميــة والتشــريعية التــي
تحكــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
كنظــام االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
وسياســات الحوســبة الســحابية وغيرها ،وكذلك
دورهــا المحــوري فــي تعزيــز أســواق االتصــاالت

إلــى القطــاع ،وتنميــة وتطويــر رأس المــال
البشــري المتخصــص ،وتحفيــز الطلــب علــى
البحــث والتطويــر واالبتــكار فــي القطــاع.

السياســات والتنظيمات
رأس المال البشــري

البحــث والتطوير واالبتكار

الشكل ( :)7دور منظومة االتصاالت وتقنية المعلومات في التحول الرقمي
* الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني هــي الجهــة المختصــة باألمــن الســيبراني فــي المملكــة ،بموجــب األمــر الملكــي رقــم ( )6801وتاريــخ 1439/2/11هـــ .وتهــدف الهيئــة إلــى
تعزيــزه حمايـ ًـة للمصالــح الحيويــة للدولــة وأمنهــا الوطنــي فيمــا يتعلــق باألمــن الســيبراني ،وحمايــة البنــى التحتيــة الحساســة والخدمــات واألنشــطة الحكوميــة .كمــا تهــدف إلــى
تعزيــز حمايــة الشــبكات وأنظمــة تقنيــة المعلومــات ومكوناتهــا مــن أجهــزة وبرمجيــات ،ومــا تقدمــه مــن خدمــات ،ومــا تحويــه مــن بيانــات ،مــن أي اختــراق أو تعطيــل أو تعديــل أو
دخــول أو اســتخدام أو اســتغالل غيــر مشــروع.
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اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات

برنامج تعزيز الشخصية
الوطنية

4.3.1
تعزيز ودعم
ثقافة االبتكار
وريادة األعمال

األولويات
التشــغيلية األساســية

برنامج تنمية القدرات
البشرية

4.1.6
ضمان الموائمة
بين مخرجات
التعليم واحتياجات
سوق العمل

زيادة تأثير
التقنيات
الرقمية
على القطاع
االجتماعي

4.1.5
توفير معارف
نوعية للمتميزيين
في المجاالت ذات
األولوية

تأهيل رأس
المال البشري
السعودي
المتخصص
لسد الفجوة
الرقمية

زيادة
مشاركة المرأة
في قطاع
االتصاالت
وتقنية
المعلومات

األولويات
القطاعية

فــي إطــار ســعي الــوزارة إلــى تمكيــن منظومــة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،عملــت
الــوزارة علــى إعــداد اســتراتيجية قطاعيــة
تســعى إلــى أن تصبــح المملكــة ضمــن
أعلــى ( )20دولــة فــي االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات بحلــول عــام 2030م ،مــن خــال
رفــع مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي

اإلجمالــي وتحســين ترتيــب المملكــة فــي
مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية .كمــا سيســهم
تنفيــذ االســتراتيجية فــي ارتفــاع إجمالــي الناتج
المحلــي التراكمــي للقطــاع بحوالــي ()50
مليــار ريــال ســعودي بشــكل تراكمــي علــى
مــدى الخمــس ســنوات القادمــة ،وتوليد ()25
ألــف وظيفــة إضافيــة فــي القطــاع .وتتضمــن

االســتراتيجية ( )3محــاور اســتراتيجية و ()13
أولويــة تمــت مواءمتهــا مــع أهــداف رؤيــة
المملكــة  ،2030كمــا تــم تحديــد وربــط ()24
مبــادرة مــع المحــاور االســتراتيجية الثــاث.
واالســتراتيجية فــي طــور االعتمــاد.

ركائز
برنامج التحول الوطني

األولويات
االقتصادية

خارطــة األهــداف االســتراتيجية المتوائمــة مــع برنامــج التحــول الوطنــي 2.0

تعزيز
المعرفة
والوعي التقني
والرقمي

تحسين
المهارات التقنية
لدى القوى
العاملة المحلية
العاملة في
مجال االتصاالت
وتقنية
المعلومات

تنمية القدرات البشرية للقطاع

برنامج
التحول الوطني 2.0
ّ

4.2.2
تحسين مشاركة
المرأة
في سوق العمل

تعزيز االبتكار
من خالل البحث
والتطوير ودعم
ريادة الشركات
المحلية الرقمية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية برنامج الشراكات
االستراتيجية
والخدمات اللوجستية

3.3.2
تنمية االقتصاد
الرقمي

3.3.7
رفع نسبة
المحتوى المحلي
في القطاعات غير
النفطية

3.1.6
جذب االستثمار
األجنبي المباشر

إنشاء بيئة حاضنة
لجذب االستثمار
الرقمي وتأسيس
الشركات الرقمية
وتعزيز االبتكار واألمن
الرقمي

زيادة حصة
المحتوى
المحلي في
قطاع تقنية
المعلومات
التقليدي

تنمية
القطاعات
الفرعية لتقنية
المعلومات
والتقنيات
الناشئة

تحفيز الطلب
على منتجات
وخدمات تقنية
المعلومات
من المنشئات
السعودية

استقطاب
الشركات
الدولية الرائدة
في المجاالت
ذات األولوية
الخاصة
بالتقنيات
الناشئة

3.4.3
توطين التقنيات
والمعرفة من خالل
صندوق االستثمارات
العامة

L3

زيادة
نسبة انتشار
اإلنترنت ورفع
السرعة في
جميع مناطق
المملكة

تعزيز أسواق
االتصاالت
الثابتة
والمحمولة

تعزيز
مستوى
المنافسة،
وتحديدا في
ً
أسواق الجملة
والتجزئة
لخطوط
االتصال الثابتة

دفع عجلة
االبتكار التقني
من خالل تعزيز
البحث والتطوير
ومنظومة
عمل الشركات
الناشئة في
المملكة

توطين التقنية واالبتكار ومضاعفة السوق

الشكل ( :)8خارطة األهداف االستراتيجية المتوائمة مع برنامج التحول الوطني 2.0
منظومــة التحول الرقمي

برنامج صندوق
االستثمارات العامة

ضمان جاهزية
حتية
البنيةالتّ ّ
لالتصاالت
لتمكين التحول
الرقمي
القطاعي
والتطور التقني

تمكين تطوير
المشاريع
الضخمة في
المملكة

تحول قطاع االتصاالت

L4

اإلنجـــــازات
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اإلنجـــــازات
شــهدت مســيرة الــوزارة خــال 2018م العديــد
مــن اإلنجــازات التــي ســيكون لهــا األثــر الكبيــر
فــي تعزيــز التحــول الرقمــي فــي المملكــة علــى
جميــع األصعــدة .ومــن خــال وحــدة التحــول
الرقمــي تــم العمــل علــى تحقيــق التكامــل فــي
المنظومــة الرقميــة مــن خــال بنــاء الخطــط
االســتراتيجية لقطاعــات الصحــة والتعليــم
والمــدن الذكيــة والتجــارة اإللكترونيــة ،كمــا
عملــت علــى إطــاق خدمــات المدفوعــات
الرقميــة .كمــا أطلقــت مشــروع الحكومــة
اإللكترونيــة  2020إلعــادة ترتيــب منظومــة
الحكومــة الرقميــة فــي المملكــة.
وعلــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة ،فقــد
تــم تحســين االســتفادة مــن األنظمــة
والتطبيقــات الحكوميــة المشــتركة مــن خــال
زيــادة عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة
بتلــك األنظمــة والتطبيقــات ،كمــا تمــت
مراجعــة المشــاريع الحكوميــة بهــدف ترشــيد
اإلنفــاق علــى المشــاريع الحكوميــة .كمــا
أســفرت جهــود تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
للجهــات الحكوميــة عــن ارتفــاع مســتوى نضــج
الخدمــات الحكوميــة رقميــاً .
وفــي مجــال تســريع تحــول قطــاع االتصــاالت،
واصلــت الــوزارة جهودهــا إليصــال خدمــات
النطــاق العريــض ألكبــر شــريحة مــن
المســتفيدين فــي جميــع أنحــاء المملكــة عبــر
شــبكات األليــاف البصريــة للمناطــق الحضريــة
وشــبكات النطــاق العريــض الالســلكي عالــي

اإلنجــــــازات

تكامل المنظومة الرقمية

الســرعة للمناطــق النائيــة .إضافــة إلــى تحســين
ســرعات اإلنترنــت عبــر شــبكات االتصــاالت
الثابتــة والمتنقلــة نظــراً لألعمــال المنجــزة
فــي هــذا الســياق .ولقيــاس هــذا األثــر ،تــم
إطــاق منظومــة «مقيــاس» لرفــع مســتوى
الشــفافية حــول جــودة وســرعة خدمــات
المقدمــة.
اإلنترنــت
ّ
كمــا عملــت الــوزارة علــى تنميــة القــدرات
البشــرية ورفــع الوعــي الرقمــي مــن خــال
إعــداد خطــة لتوطيــن الوظائــف فــي
القطــاع بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة ،وإجــراء عــدد مــن البرامــج التدريبيــة
لتعزيــز مهــارات المتخصصيــن فــي مجــاالت
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .باإلضافــة
إلــى إطــاق مبــادرات لرفــع الوعــي الرقمــي
وتعليــم الطــاب والطالبــات علــى المهــارات

الرقميــة .ومــن جانــب آخــر ،حرصــت الــوزارة
علــى دعــم توطيــن التقنيــة ودعــم االبتــكار مــن
خــال إعــداد اســتراتيجيات للحوســبة الســحابية
وصناعــة التقنيــة والــذكاء االصطناعــي .كمــا
عملــت علــى إنشــاء عــدد مــن مراكــز االبتــكار
المتخصصــة بالتقنيــات الناشــئة.
وعلــى مســتوى التطويــر المؤسســي للــوزارة،
ســعت الــوزارة إلــى تحقيــق بيئــة عمــل ذكيــة
داخــل مقــر الــوزارة ،كمــا طـ ّـورت الكــوادر فــي
الــوزارة مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة
التطويريــة ،إضافــة إلــى تحســين الخدمــات
التقنيــة فــي الــوزارة مــن خــال إطــاق تطبيــق
«مــوارد» علــى أجهــزة الهاتــف المتنقــل.

بنــاء الخطــط االســتراتيجية للقطاعات
بالتعــاون مــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي
وشــركاء التحــول ذوي العالقــة ،وزارة الصحــة
ووزارة التعليــم ووزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ووزارة التجــارة واالســتثمار ،تــم

بنــاء واعتمــاد الخطــط االســتراتيجية الرقميــة
ألربــع مــن القطاعــات ذات األولويــة شــملت
الصحــة والتعليــم والمــدن الذكيــة والتجــارة
اإللكترونيــة ،واشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة

فــي تحديــد الرؤيــة المســتقبلية والتحديــات
واألهــداف والمبــادرات وخارطــة الطريــق.
وفيمــا يلــي موجــز ألهــم معالــم هــذه الخطــط.

الخطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحة
تهــدف الخطــة إلــى تســهيل تطويــر الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة وتســريع التحــول الرقمــي

للقطــاع الصحــي .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
خمســة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

وســيتم مــن خــال هــذا الفصــل ســرد منجــزات
الــوزارة خــال عــام 2018م.

جودة
الرعايــة الطبية

رحلة
متلقــي الخدمة

وقــد تــم إعــداد ( )36مبــادرة لتحقيــق
تلــك المحــاور ودراســة أولوياتهــا حســب
مســتوى التأثيــر وســهولة التنفيــذ ،ومــن

أداء
الممارس

أبــرز تلــك المبــادرات إنشــاء شــبكة ســعودية
للتطبيــب عــن بعــد ،وإنشــاء نظــام إحالــة
وطنــي ،وتنفيــذ تطبيــق مركــز لتبــادل

كفاءة
العاملين

البيئة
ا لمتصلة

المعلومــات الصحيــة وبــدء اختبــار الســجالت
الطبيــة اإللكترونيــة.
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ومــن ثــم جــرى تجميــع المبادرات ضمــن ( )5برامج تحولية هي:
الموحــدة لتبــادل المعلومــات الصحيــة وتأميــن الشــراء
 .1المنصــة
ّ
الموحــد.
ّ
 .2توحيــد المعاييــر الصحية.
 .3التعلــم والنمــو فــي مجال الصحة.

الخطــة االســتراتيجية لقطــاع التعليــم
التحــول الرقمــي
تهــدف الخطــة إلــى تمكيــن
ّ
للتعليــم فــي المملكــة مــع ربطــه بعناصــر رؤيــة
 .2030باإلضافــة إلــى دراســة تجــارب عــدد

مــن الــدول للتحــول الرقمــي فــي التعليــم.
ونتــج عــن ذلــك تحديــد ثالثــة ركائــز وســتة
أهــداف اســتراتيجية علــى النحــو التالــي:

الركائـــز:

 .4االبتــكار والتطويــر فــي مجــال الصحة الرقمية.
 .5الشــبكة الســعودية للتطبيب عن بعد.
كما تم وضع نموذج للصحة الرقمية ونموذج مقترح لحوكمة التنفيذ.

األهداف االستراتيجية:

تحســين تجربة
المتعلميــن

اإلنجــــــازات

تمكيــن المعلم
مــن النجاح

مناهــج ومحتوى
إلكترونــي تفاعلي

مهــارات القرن
الواحد والعشــرين

ا لتعليم
للجميع

محــرك رئيســي للتعليم
الرقمي
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ومــن خــال ورش العمــل ،تــم التوصــل
إلــى ( )58مبــادرة مقترحــة ،وبعــد تقييــم
تلــك المبــادرات وفقــاً لألثــر والتعقيــد فــي
التطبيــق ،تــم تحديــد ( )38مبــادرة للتطبيــق
مجمعــة تحــت ( )6برامــج تحوليــة هــي:
ّ

 .1تحفيز المعلمين على تبني األدوات الرقمية.

 .4نظــام المحتــوى اإللكترونــي.

 .2برنامــج التوجيــه المهنــي الرقمــي.

 .5طــرح المــدارس االفتراضية.

 .3تعزيــز وتطويــر منصــات التعلــم.

 .6تنميــة قــادة المدارس.

الخطــة االســتراتيجية للمــدن الذكية
تهــدف الخطــة إلــى تســريع اعتمــاد وتنفيــذ
المــدن الذكيــة فــي المملكــة .وقد تم مناقشــة
المواضيــع الهامــة فــي مجــال المــدن الذكيــة،
مثــل متطلبــات بنــاء القــدرات للمــدن الذكيــة،
المتوقعــة ،وأهميــة البيانــات.
ّ
والتكاليــف
كمــا تــم دراســة أثــر القطاعــات الرقميــة
األخــرى ،كقطــاع التجــارة الرقميــة والتعليــم

الرقمــي والصحــة الرقميــة ومــدى توافقهــا
مــع مجــاالت المــدن الذكيــة .ومــن ثــم أجريــت
مقارنــات معياريــة بخصــوص اللوائــح
المطبقــة مــن دول
ّ
والسياســات والمعاييــر
مختلفــة بخصــوص المــدن الذكيــة ،وتحديــد
المخاطــر والتحديــات .ونتــج عــن ذلــك تحديــد
ســبعة محــاور للخطــة االســتراتيجية هــي:

العيــش الذكي

االقتصــاد الذكي

البيئــة الذكية
وقــد تــم وضــع أنشــطة محــددة لــكل مــن تلــك
المحــاور وتحديــد أفضــل الممارســات لــكل منهــا

اإلنجــــــازات

المجتمــع الذكي

الحكومــة الذكية

التنقــل الذكي

ومــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك الممارســات .كمــا
وتــم وضــع خارطــة طريــق لتطبيــق تلك المبــادرات

االتصــال الذكي
علــى مســتوى المــدن ليبــدأ تطبيــق مفهــوم
المدن الذكية في المدن الرئيســية في المملكة.
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وقــد تــم وضــع أنشــطة محــددة لــكل مــن تلــك
المحــاور وتحديــد أفضــل الممارســات لــكل منهــا
ومــدى إمكانيــة تطبيــق تلــك الممارســات.
كمــا وتــم وضــع خارطــة طريــق لتطبيــق تلــك
المبــادرات علــى مســتوى المــدن ليبــدأ تطبيــق
مفهــوم المــدن الذكيــة فــي المــدن الرئيســية
فــي المملكــة.

الخطــة االســتراتيجية للتجــارة اإللكترونيــة
تهــدف الخطــة إلــى تنميــة وتطويــر قطــاع
التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة .وقــد تــم
دراســة الوضــع الراهــن للتجــارة اإللكترونيــة فــي

تطويــر النظــام البيئــي المتكامــل
للتجــارة اإللكترونيــة

اإلنجــــــازات

المملكــة لتحديــد أبــرز التحديــات فــي مجــال
التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة .ونتــج عــن
ذلــك تحديــد ثالثــة أهــداف اســتراتيجية هــي:

تطويــر تجــار التجزئــة المحلييــن

واألعمــال عبــر اإلنترنت ،وزيادة
حصتهــم في الســوق

تطويــر المواهب

المحليــة وتعزيــز االبتكار
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ونتــج عــن ورش العمــل تحديــد ( )49مبــادرة مقترحــة تــم تقييمهــا وفقــاً لســهولة التنفيــذ بهــدف تحديــد أولويتهــا ،ومــن ثــم تــم جمعهــا فــي
( )7برامــج علــى النحــو التالــي:

أكاديميــة التجارة
اإللكترونية

ختــم التحقــق لمواقع
التجــارة اإللكترونية

مركــز التميــز للتجارة
اإللكترونية

مجموعــة عمــل لوائح
التجــارة اإللكترونية

حمــات التوعية
بالتجــارة اإللكترونيــة

مســاندة التجارة
اإللكترونية

المنطقــة الحــرة –
المملكــة العربيــة الســعودية
محــور التجــارة اإللكترونية

الحلول االستكشافية للتحول الرقمي في مجاالت التعليم والصحة والمدن الذكية
انطالقــاً مــن الخطــط االســتراتيجيية الرقميــة  -تــم تنفيــذ ثالثــة مشــاريع استكشــافية للتحــول الرقمــي بالتعــاون مــع شــركاء التحــول الرقمــي
ذوي العالقــة فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والمــدن الذكيــة ،علــى النحــو اآلتــي:

مشروع استكشافي للفصول االفتراضية:
وتم من خالله تجهيز ( )14فصل افتراضي
في مدارس تعانى من نقص فعلي للمعلمين
وإيجاد ( )6مراكز بث في مناطق الشرقية
وتبوك وجدة ،وذلك لمدة سنة دراسية

14

مشروع استكشافي لالستشارات الطبية
عن بعد:
حيث تم تجهيز محطتين مركزيتين في
الرياض ومحطتين طرفيتين في القريات
وجازان

فصــل افتراضــي تــم تجهيزها في
( )7مدارس

اإلنجــــــازات

مشروع استكشافي للمدن الذكية:
وتم تنفيذ مجموعة من الحلول الذكية
في مدينة الرياض – حي العليا ،إضافة
إلى منصة إلدارة هذه الحلول.

5

عيــادات افتراضيــة تــم إطالقها
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المدفوعات الرقمية
ويقـ ّـدم المشــروع االستكشــافي للمــدن الذكيــة
عــدداً مــن المزايــا التــي تعــزز الخدمــات المدنيــة
المقدمــة إدارة
المقدمــة .وتشــمل الحلــول
ّ
النفايــات ،واإلنــارة الذكيــة ،ومحطــات الرصــد

البيئــي ،والمواقــف الذكيــة ،وكاميــرات المراقبــة.
وقــد أثمــرت تلــك الحلــول عــن توفيــر ()%60مــن
الطاقــة الكهربائيــة ،والحــد مــن الجريمــة بنســبة
( ،)%15ورفــع كفــاءة تشــغيل الخدمــات المدنيــة

بنســبة ( ،)%40ومضاعفــة ســرعة االســتجابة
لحــاالت الطــوارئ بنســبة ( ،)%200وزيــادة
إيــرادات الخدمــات المدنيــة إلــى ( )5مليــون ريــال
ســعودي.

إدارة
النفايات

اإلنــارة الذكية

محطات
الرصــد البيئي

المواقــف الذكية

كاميــرات المراقبة

%60

%15

%40

%200

 5مليون

توفيــر الطاقة

الحــد مــن الجريمة

رفــع كفاءة التشــغيل

سرعة االســتجابة
لحــاالت الطوارئ

رفع اإليرادات

ـاء علــى األمــر الســامي الكريــم
قامــت الــوزارة بنـ ً
رقــم ( )45140وتاريــخ 1439/9/7هـــ بالتعــاون
مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والهيئــة
الوطنيــة لألمــن الســيبراني ،بإطــاق مبــادرة
المدفوعــات الرقميــة ،وذلــك بهــدف فتــح
المجــال للشــركات غيــر المالية وبخاصة الشــركات
الصغيرة والمتوســطة ،لتقديم الخدمات المالية
رقميــاً وبطــرق مبتكــرة كمــا هــو معمــول بــه فــي

كثيــر مــن الــدول المتقدمــة .ممــا يســهم فــي
تبنــي المدفوعــات الرقميــة ،وتســريع انتشــارها
وخلــق خيــارات ميســرة ومتعــددة لألفــراد
والمؤسســات .ومــن جهــة أخــرى ،تدعــم هــذه
المبادرة تنمية وتنويع مســاهمة القطاع الخاص
فــي االقتصــاد ،وتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة،
لخلــق ســوق ماليــة متقدمــة وبالتالــي الوصــول
خــال مــن المدفوعــات النقديــة.
إلــى مجتمــع ٍ

3

شركات مرخصة لتقديم خدمات
المدفوعات الرقمية

اإلنجــــــازات

وأثمــرت نتائــج المبــادرة بإطــاق خدمــات
«مــدى  ،»Payومحفظــة مــدى ،وتدشــين كل
مــن شــركة «هللــة» و « ،»STC Payلتقديــم
خدمــات إرســال واســتقبال المدفوعــات رقميــاً
للشــركات واألفــراد بســهولة وأمــان ،متيحــة
بذلــك للمســتفيدين مــن هــذه الخدمــات
االســتغناء عــن حمل النقــود والبطاقات البنكية،
واالعتمــاد بشــكل أكبــر علــى األجهــزة المتنقلــة.
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دعم برامج تحقيق الرؤية
تعمــل وحــدة التحــول الرقمــي كجهــة داعمــة
لبرامــج تحقيــق الرؤيــة لمراجعــة اســتراتيجياتها
وتوظيــف التحــول الرقمــي بالشــكل المناســب
واســتحداث مبــادرات جديــدة وتفصيــل
المبــادرات الحاليــة لتقليــل الميزانيــة المطلوبــة،
والتأكــد مــن عــدم ازدواجيــة العمــل فــي جميــع
البرامــج والقطاعــات وتســريع التنفيــذ.
 .1تــم العمــل علــى ســتة برامــج مــن برامــج
والموضحة في أســفل الصفحة.
ّ
تحقيــق الرؤيــة،
 .2مراجعــة الخطــط االســتراتيجية للبرامــج بتوجيــه
مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.
 .3تــم العمــل بشــكل مباشــر مــع البرامــج
لتغذيــة حزمــة المبــادرات بالتحــول الرقمــي.

حوكمة البيانات
 .4العمــل بشــكل وثيــق مــع برنامــج خدمــة
ضيــوف الرحمــن وإضافــة مبــادرات رقميــة
جديــدة ،وكذلــك إدراج المخطــط االســتراتيجي
للتحــول الرقمــي فــي رحلــة الحــج والعمــرة
ضمــن اســتراتيجية البرنامــج.
 .5ســيتم العمــل مــع البرامــج األخــرى لوضــع
مخطــط اســتراتيجي للتحــول الرقمــي بهــا.
 .6تمــت المشــاركة مــع فريــق عمــل برنامــج
تنميــة القــدرات البشــرية فــي ورش عمــل مــع
الجهــات ذات العالقــة لتفصيــل المبــادرات.

 .8دعــم برامــج تحقيــق الرؤيــة فــي تنفيــذ
مبادراتهــا.
 .9لتحديــد نطــاق التعــاون والتنســيق ،تــم
العمــل مــع فريــق عمــل برنامــج الصناعــات
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية وفريــق
قطــاع التعديــن.
 .10تــم العمــل مــع برنامــج جــودة الحيــاة علــى
مبادرتيــن ( )911و ( )Lifestyle appلتوحيــد
الجهــود ومواءمــة العمــل بيــن القطاعــات
الحكوميــة.

 .7عــرض المخطــط االســتراتيجي الرقمــي لقطــاع
التعليــم لفريــق عمــل برنامــج تنميــة القــدرات
البشــرية ويتــم العمــل علــى اعتمــاد تنفيــذه.

إدراكاً ألهميــة البيانــات كثــروة وطنيــة
ومرتكــزاً أساســياً لنجــاح الكثيــر مــن المبــادرات
والجهــود الوطنيــة فــي التحــول الرقمــي،
عملــت الــوزارة علــى العديــد مــن المبــادرات
الممكنــة فــي مجــال إدارة وحوكمــة البيانــات
واألطــر التشــريعية الخاصــة بهــا بنظــرة وطنيــة
شــاملة ومتكاملــة ،وتجســيدا لــدور الــوزارة فــي
تشــجيع تبــادل البيانــات الممكنــة للخدمــات
الحكوميــة االلكترونيــة ودعــم االبــداع
واالبتــكار والنهــوض باالقتصــاد الرقمــي،
عملــت الــوزارة علــى ترســية دعائــم حوكمــة
البيانــات الوطنيــة وتمكينهــا مــن خــال:
• دراســة المعوقــات الحاليــة ووضــع تصــور
للحوكمــة المثلــى لتمكيــن االســتفادة مــن
البيانــات كثــروة وطنيــة داعمــة للمملكــة فــي
تحقيقهــا لرؤيتهــا وتطلعاتهــا.
• المســاهمة فــي بنــاء اســتراتيجية مركــز
المعلومــات الوطنــي لتحقيــق رؤيتــه
المســتقبلية كبنــك للبيانــات الوطنيــة.

برنامج
خدمة ضيوف
الرحمن

اإلنجــــــازات

برنامج
التحول الوطني
ّ
2020

برنامج تنمية
القدرات البشرية

برنامج
جودة الحياة

برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج
تعزيز الشخصية
الوطنية

• المســاهمة فــي بنــاء اســتراتيجة مكتــب
البيانــات الوطنــي.
• تشــخيص الوضــع الراهــن للبيانــات
الجيومكانيــة والــذي اتســم بعــدم وجــود حامــل
مشــعل للقيــادة والتنســيق بيــن األنشــطة

الجيومكانيــة وازدواجيــة فــي االنفــاق بيــن
الجهــات المعنيــة ممــا يكلــف خزينــة الدولــة
ميزانيــات ســنوية ضخمــة دون المســاهمة
بتحقيــق األهــداف المرجــوة.
• وضــع حوكمــة مقترحــة للبينــة التحتيــة
للبيانــات الجيومكانيــة.
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مشــروع الحكومــة الرقميــة 2020
قامــت وحــدة التحــول الرقمــي بــإدارة مشــروع
الحكومــة الرقميــة  2020بمشــاركة برنامــج
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة (يســر)
ومركــز المعلومــات الوطنــي ،وبإشــراف
اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي .وذلــك
إلعــادة ترتيــب منظومــة الحكومــة الرقميــة
فــي المملكــة وتوزيــع األدوار والمســؤوليات
بيــن الجهــات ذات العالقــة ونقــل منظومــة
الحكومــة الرقميــة والمملكــة لتكــون نموذجــاً
متميــزاً عالميــاً  .فباإلضافــة للجهــود التــي
يعمــل عليهــا برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
الحكوميــة (يســر) ،حيــث يقــوم البرنامــج
بــدور الممكّ ــن والمحفــز لتطبيــق التعامــات
اإللكترونيــة الحكوميــة ،ويقلــل المركزيــة فــي
تطبيــق التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة،
فقــد تــم العمــل مــن خــال مشــروع الحكومــة
الرقميــة والــذي تشــرف عليــه اللجنــة الوطنيــة
للتحــول الرقمــي ،ومــن خــال ذراعهــا
التنفيــذي وحــدة التحــول الرقمــي باآلتــي:

• الهويــة الرقميــة الوطنيــة لألفــراد
(النفــاذ الموحــد)  -المرحلــة األولــى
قــام فريــق عمــل الوحــدة باإلشــراف علــى
فريــق عمــل مشــكل مــن برنامــج يســر
ومركــز المعلومــات الوطنــي والجهــات

اإلنجــــــازات

ذات العالقــة لربــط ( )40جهــة حكوميــة
بالنفــاذ الموحــد وتفعيــل خدماتهــا .وذلــك
تنفيــذا لمــا نصــت عليــه التوصيــة رقــم
( )2مــن اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي
«إحالــة موضــوع مبــادرة النفــاذ الموحــد
الــى اللجنــة التنفيذيــة للتحــول الرقمــي،
مــع االســتعجال بإصــدار قــرار تشــكيلها،
وذلــك للنظــر فــي األولويــات وموائمــة
جهــود مركــز المعلومــات الوطنــي المتعلقــة
بالربــط وتوفيــر الســعات والتخطيــط لهــا،
وجهــود برنامــج يســر المتعلقــة برفــع جاهزيــة
الجهــات ،ووضــع خارطــة عمــل لتحقيــق

العــدد اإلجمالــي المســتهدف بحيــث يكــون
( )40جهــة بنهايــة العــام 2018م ،وتقــوم
اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي باســتعراض
التقــدم فــي كل اجتمــاع لهــا مــن خــال
عــرض يقدمــه مركــز المعلومــات الوطنــي».
وتتيــح خدمــة النفــاذ الوطنــي الموحــد دعــم
التوجــه الوطنــي ورؤيــة المملكــة  2030فــي
توحيــد اجــراءات توثيــق األفــراد إلكترونيــاً أمــام
مقدمــي الخدمــات اإللكترونيــة المتعــددة
فــي المملكــة وكذلــك دعــم انتشــار التعامــات
اإللكترونيــة .وقــد وصــل عــدد الجهــات
المرتبطــة حتــى تاريخــه ( )42جهــة.

• حوكمــة انتقــال اســتضافة نظــام • نقــل اســتضافة وتشــغيل الشــبكة
مراســات (نظــام المراســات الحكوميــة اآلمنــة ونقــل اســتضافة
قنــاة التكامــل الحكوميــة
الحكوميــة اإللكترونــي)
تقــوم وحــدة التحــول الرقمــي وبرنامــج
(يســر)
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة
ّ
بالتعــاون مــع مركــز المعلومــات الوطنــي
بنقــل اســتضافة نظــام مراســات مــع اســتمرار
دور المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات
باإلشــراف علــى النظــام والحوكمــة .وذلــك
تنفيــذاً لمــا نصــت عليــه التوصيــة رقــم
( )5مــن اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي
التــي تنــص علــى «انتقــال نظــام مراســات
لمركــز المعلومــات الوطنــي فيمــا يخــص
االســتضافة واإلشــراف التقنــي خــال ()120
يومــاً مــن اعتمــاد الميزانيــات ،واســتمرار دور
المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات فيمــا
يخــص اإلشــراف علــى النظــام والحوكمــة
بحكــم االختصــاص».
وجــاري العمــل حســب الخطــة لنقــل اســتضافة
نظــام مراســات لالتصــاالت اإلداريــة
الحكوميــة لمركــز المعلومــات الوطنــي.

تــم العمــل علــى مشــروع الحكومــة الرقميــة
 2020والــذي يشــمل تصميــم النمــوذج
التشــغيلي واإلداري الجديــد للحكومــة الرقميــة،
بمــا يتضمــن توزيــع األدوار والمســؤوليات
بيــن الجهــات ذات العالقــة فــي منظومــة
الحكومــة الرقميــة وحوكمــة المنصــات الوطنيــة
والقطاعيــة.
وقــد تــم عــرض النمــوذج التشــغيلي واإلداري
الجديــد لمنظومــة الحكومــة الرقميــة ،علــى

اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي .كمــا بــدء
العمــل علــى تنفيــذ توصيــات مشــروع الحكومــة
الرقميــة  2020بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة
واألعمــال مســتمرة لتحقيق األهــداف المرجوة.
وتــم العمــل علــى توصيــات اللجنــة الوطنيــة
للتحــول الرقمــي حــول نقــل االســتضافة
لقنــاة التكامــل الحكوميــة ( )GSBونقــل
االســتضافة والتشــغيل للشــبكة الحكوميــة
اآلمنــة ( )GSNلمركــز المعلومــات الوطنــي.
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منجــزات شــركاء التحــول الرقمــي
منظومة عدلية متكاملة
بالتعــاون فيمــا بيــن وحــدة التحــول الرقمــي
وشــركاء التحــول ،عملــت وزارة العــدل علــى
تحقيــق منظومــة عدليــة رقميــة متكاملــة.
وذلــك مــن خــال االســتغناء عــن الــوكاالت
الورقيــة ،والتحــول إلــى الــوكاالت اإللكترونيــة
والخدمــات الرقميــة لقطــاع التوثيــق ،ســعياً
لالســتغناء عــن التعامــات الورقيــة ،وتســهيل
إصــدار الــوكاالت دون الحاجــة للحضــور إلــى
مقــار كتابــات العــدل إلصــدار الــوكاالت
منخفضــة المخاطــر.
وتحــت خدمــة الــوكاالت اإللكترونية ،تم إطالق
عــدد مــن الخدمــات اإللكترونيــة الجديــدة ،مثــل
خدمــة االســتعالم عــن الــوكاالت ،وفســخ
الــوكاالت ،وســجل االســتعالم الخــاص بالوكالــة
متضمنــاً معلومــات عــن الجهــات التــي تحققــت
مــن الوكالــة ،وخدمــة التحقــق مــن الــوكاالت
إلكترونيــاً .

اإلنجــــــازات

منظومــة بوابــة المســتقبل
وســينتج عــن إطــاق هــذه الخدمــات توفيــر مــا
يقــارب ( )8مالييــن ورقــة ســنوياً كانت تســتخدم
ألغــراض كتابــات العــدل ،واختصــار ( )%70مــن
إجــراءات تســجيل الملكيــة وإصــدار الــوكاالت.
كمــا تــم إطــاق ( )25خدمــة عدليــة رقميــة
لتســهيل وصــول الخدمــات وربطهــا .مثــل
خدمــة ناجــز المحاكــم لتقديــم الطلبــات علــى
القضايــا إلكترونيــاً  ،والمحاكمــات عــن بعــد،
ومنصــة ذكاء األعمــال الرقميــة ،وبوابــة ناجــز
اإللكترونيــة.

ســاهمت وحــدة التحــول الرقمــي وشــركاء
التحــول مــع وزارة التعليــم علــى إطــاق
منظومــة بوابــة المســتقبل .والتــي تتيــح بيئــة
تعليميــة تعتمــد علــى التقنيــة فــي إيصــال
المعرفــة الــى الطالــب ،وزيــادة حصيلتــه
العلميــة ودعــم تطويــر قــدرات المعلميــن
العلميــة والتربويــة حيــث تــم تدشــينها فــي

( )1,800مدرســة مســتهدفة ليتــم مــن
خاللهــا خدمــة ( )498,000طالــب طالبــة
و( )39,603معلــم ومعلمــة ،تــم تدريبهــم
وإعدادهــم لالســتفادة مــن البيئــة التعليميــة
فــي ( )516ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة ،كمــا
تــم تجهيــز المــدارس بـــ( )10,990فصــل ذكــي
و( )2,847جهــاز عــرض.

دخــول شــركات تجــارة إلكترونيــة جديــدة للســوق المحلــي
أثمــرت الجهــود المبذولــة مــع شــركاء
التحــول إلــى تعزيــز التجــارة اإللكترونيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بدخــول شــركات
متخصصــة فــي التجــارة اإللكترونيــة فــي
الســوق الســعودي أبرزهــا:

 شــركة نون. شــركة جولي شــيك. شــركة أمازون.(بعد استحواذها على شركة سوق دوت كوم).
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الموحــدة
المنصــات الوطنيــة
ّ
عملــت الجهــات الحكوميــة بالتنســيق مــع وحــدة التحــول الرقمــي علــى بنــاء منظومــة مــن المنصــات الوطنيــة الرقميــة الموحــدة ،وذلــك لتقديــم
خدمــات إلكترونيــة متكاملــة للمســتفيدية ،وتســهيل الوصــول للخدمــات الحكوميــة مــن خــال تلــك المنصــات .ومــن الجهــات الحكوميــة التــي
عملــت علــى تطويــر وإطــاق منصاتهــا التالــي:

اإلنجــــــازات

• منصة مراس

• المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

مــراس هــو برنامــج لتســهيل الوصــول للخدمــات للمســتثمرين ورجــال األعمــال مــن خــال منصــة واحــدة .حيــث تســتغرق رحلــة
البــدء بعمــل تجــاري يومــاً واحــداً فقــط مــن خــال البوابــة .وترتبــط بالمنصــة أكثــر مــن ( )12جهــة حكوميــة ،ويتــم منــح أكثــر
مــن ( )50ترخيــص لمزاولــة األنشــطة التجاريــة .وتتيــح المنصــة أكثــر مــن ( )200خدمــة إلكترونيــة.

هــي منصــة وطنيــة موحــدة مخصصــة للتوظيــف ،وجــرى العمــل عليهــا بالشــراكة مــع لجنــة سياســات ســوق العمــل بمجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،ومركــز المعلومــات الوطنــي ،والجهــات ذات العالقــة بمنظومــة التوظيــف.

• منصة اعتماد

• منصة بلدي

هــو نظــام المشــتريات الحكوميــة االلكترونــي ،والــذي يخــدم أكثــر مــن ( )450جهــة حكوميــة ويتيــح خدماتــه ألكثــر مــن ()15
ألــف منشــأة .وبلــغ عــدد المســتخدمين مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص أكثــر مــن ( )51ألــف مســتخدم .كمــا وصــل
عــدد المنافســات والشــراء المباشــر عبــر البوابــة إلــى أكثــر مــن ( )63ألــف .وبلــغ عــدد العقــود والتعاميــد ( )139ألــف عقــد
وتعميــد بقيمــة ( )497مليــار ريــال ســعودي.

البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي ،حيث تم دمج منصات القطاع البلدي لـ( )388بلدية ومركز من خاللها.

• منصة فسح

• منصة أبشر

تعتبــر النافــذة الموحــدة لتســهيل التجــارة الدوليــة ،حيــث تــم تســجيل أكثــر مــن ( )22,000مــورد وتســجيل أكثــر مــن
( )9,000مخلــص ووكيــل شــحن عبــر المنصــة .وقــد بلــغ متوســط عــدد البيانــات الصــادرة والــواردة يوميــاً (.)6,360
وبلــغ متوســط عــدد الحاويــات الصــادرة والــواردة يوميــاً ( )9,879حاويــة.

منصــة إلكترونيــة موحــدة لتقديــم الخدمــات اإللكترونيــة لألفــراد واالعمــال .وقــد بلــغ عــدد المشــتركين بالمنصــة
أكثــر مــن ( )11.5مليــون مشــترك .ونتــج عــن المنصــة توفيــر أكثــر مــن ( )2مليــار ريــال مــن تكاليــف تقديــم الخدمــات.
وقــد تــم إطــاق ( )30خدمــة جديــدة .وبلــغ زمــن تقديــم الخدمــة عبــر المنصــة ( )3دقائــق.
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نظــام وصفتي

مبــادرة “الطريق إلى مكة”
بالتعــاون مــع شــركاء التحــول ،أطلقــت وزارة
الداخليــة مبــادرة “الطريــق إلــى مكــة” بعضويــة
كل مــن وزارة الصحــة ،وزارة الخارجيــة ،وزارة
الحــج وهيئــة الطيــران المدنــي .وتمــت
التجربــة فــي العــام الماضــي مــع دولــة ماليزيــا،
وفــي عــام 2018م مــع دولــة ماليزيــا ودولــة
إندونيســيا بمعــدل ( )100ألــف حــاج .وتهــدف
المبــادرة إلــى التســهيل لخدمــة الحجــاج مــن

بالدهــم قبــل الوصــول .وتشــتمل المبــادرة
علــى خدمــات إنهــاء إجــراءات الجــوازات
والجمــارك ،والتحقــق مــن توفــر االشــتراطات
الصحيــة ،وترميــز وفــرز األمتعــة وفــق ترتيبــات
النقــل والســكن بالمملكــة .األمــر الذي ســيمكن
الحجــاج المســتفيدين منهــا ،مــن تجــاوز تلــك
اإلجــراءات عنــد وصولهــم إلــى المملكــة ،ويتيــح
لهــم فرصــة االنتقــال مباشــرة إلــى الحافــات

التــي تكــون بانتظارهــم ،لتقلهــم إلــى أماكــن
إقامتهــم بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
وســتتولى الجهــات الخدميــة تســلم أمتعــة
الحجــاج المســتفيدين مــن المبــادرة ،ونقلهــا
إليهــم فــي الــدور الســكنية ،تــم توفيــر الوقــت
علــى الحجــاج مــن وقــت النــزول مــن الطائــرة
الــى الخــروج مــن المطــار ممــا بيــن ( )3إلــى ()4
ســاعات إلــى ( )40دقيقــة.

نظــام التتبــع اإللكترونــي للمســتحضرات الصيدالنية – رصد

مركــز اتصال937
ســعياً لتقديــم أرقــى مســتويات الخدمــات
المتكاملــة وأفضــل معاييــر الرعايــة الصحيــة
الشــاملة ،عملــت وحــدة التحــول الرقمــي
مــع شــركاء التحــول فــي القطــاع الصحــي
علــى إطــاق مركــز “اتصــال  ،”937الــذي
يتــم مــن خاللــه :
• اســتقبال جميــع االتصــاالت مــن المرضــى
فيمــا يخــص الجانــب الصحــي الــذي تعنــى بــه
الــوزارة.

اإلنجــــــازات

عملــت وحــدة التحــول الرقمــي مــع شــركاء
التحــول فــي القطــاع الصحــي علــى تطويــر
نظــام “وصفتــي” .وهــو نظــام يمكــن
المراجــع مــن صــرف األدويــة مــن مواقــع
مختلفــة جغرافيــاً فــي المملكــة ويحــرص
علــى تالفــي األخطــاء الطبيــة الناتجــة مــن
الكتابــة اليدويــة ويتــم التحقــق مــن إمكانيــة
تعــارض األدويــة مــن المراجــع ويمكــن
المراجــع مــن الحصــول علــى تاريــخ األدويــة

والتعليمــات المطلوبــة.
وقــد تــم مــن خــال النظــام كتابــة ()73,484
وصفــة طبيــة فــي ( )70مركــز رعايــة أوليــة
ومستشــفى واحــدة بالتعــاون مــع ()802
صيدليــة فــي ( ،)5مــدن وتــم توصيــل ()638
وصفــة لمنــازل المراجعيــن.

• اســتقبال ورصــد بالغــات المرضــى والعمــل
علــى انجازهــا بأســرع وقــت فــي أي زمــان
ومــكان فــي أنحــاء الوطــن الغالــي ومتابعتهــا
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة.
• تقديــم االستشــارات الطبيــة مــن خــال
أطبــاء يعملــون علــى مــدار الســاعة.
• تقديــم النصائــح واإلرشــادات والهامــة
لحــاالت التســمم.

• اســتقبال جميــع الشــكاوى والمالحظــات.
• يتــم اســتقبال ( )6,000إلــى ( )8000اتصــال
يوميــا مــن قبــل المســتفيدين بنســبة رضــا
(.)87%

أطلقــت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
بالتعــاون مــع شــركاء التحــول الرقمــي
نظــام “رصــد” .ويقــوم النظــام بتتبــع
الكترونيــاً
الصيدالنيــة
المســتحضرات
فــي جميــع المراحــل مــن اإلنتــاج وحتــى
االســتهالك ،بمــا يضمــن توفــر األدويــة
والتأكــد مــن مأمونيتهــا وســامتها ،وذلــك
بالتعــاون مــع المستشــفيات الحكوميــة
والمراكــز
والمســتوصفات
واألهليــة،
الحكوميــة
والمســتودعات
الصحيــة،
والتجاريــة المخصصــة الســتيراد وتخزيــن

األدويــة ،والمصانــع الدوائيــة ،والصيدليــات،
والمســتهلك النهائــي للــدواء.
ويســهم نظــام “رصــد” فــي الحــد مــن
تــداول المســتحضرات المغشوشــة ،وتوفيــر
ً
إضافــة
األدويــة ومعرفــة أماكــن تواجدهــا،
إلــى تحقيــق الســامة الدوائيــة مــن خــال
إيقــاف تــداول األدويــة المســحوبة أو
الموقوفــة ،وتوفيــر بيانــات المســتحضرات
المتداولــة فــي الســوق .ويوجــد حاليــاً
( )7,000مشــترك فــي المنصــة.
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فعالية الحكومة اإللكترونية

ربط الجهات بالمنصات الحكومية

مرصد الخدمات الحكومية

ســعت الــوزارة ،ممثلـ ًـة فــي برنامــج التعامــات
(يســر) إلــى رفــع
اإللكترونيــة الحكوميــة
ّ
مســتوى الترابــط بيــن الجهــات الحكوميــة،
مــن خــال العمــل علــى ربــط الجهــات
بالمنصــات الحكوميــة التــي يشــرف البرنامــج
علــى تشــغيلها ،بهــدف تحســين الخدمــات
المقدمــة ،وضمــان ترابــط البيانــات والتعامــات
ّ
والخدمــات فيمــا بيــن الجهــات .وفيمــا يلــي
المنصــات الحكوميــة.

يتيــح نظــام «مرصــد الخدمــات الحكوميــة»
للجهــات الحكوميــة تحديــد وحصــر خدماتهــا
المقدمــة ،وإعــداد خطــة لتحويــل خدماتهــا
ّ
مــن األســلوب التقليــدي إلــى التعامــات

اإللكترونيــة .وقــد وصــل عــدد الخدمــات
الحكوميــة التــي تــم حصرهــا فــي مرصــد
الخدمــات الحكوميــة لعــام 2018م إلــى
( )4,601خدمــة حكوميــة ،منهــا ()3,072

4,601

خدمــة حكومية
تــم حصرهــا في مرصــد الخدمات
الحكوميــة منها

3,072
خدمة رئيســية

اإلنجــــــازات

1,529
خدمــة فرعية

خدمــة رئيســية و ( )1,529خدمــة فرعيــة.
ووصــل عــدد الجهــات التــي تــم رصــد خدماتهــا
فــي مرصــد الخدمــات الحكوميــة إلــى ()168
جهــة حكوميــة.

168

عــدد الجهــات التــي تم رصد
خدماتهــا فــي مرصــد الخدمات
الحكومية
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قناة التكامل الحكومية (تكامل)
تعــد قنــاة التكامــل الحكوميــة (تكامــل)
منصــة مركزيــة للتكامــل والترابــط بيــن
الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات
والمعلومــات الالزمــة لتقديــم الخدمــات
الحكوميــة إلكترونيــاً  .وتمثــل أحــد صــور الدعــم
يســر
والمســاندة المقدمــة مــن برنامــج ّ
إلــى الجهــات الحكوميــة ،لتقديــم خدماتهــا

إمارة المدينة المنورة

ً
خاصة
إلكترونيا وبشــكل تكاملي ســهل وميســر
وأن التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة تتطلــب
ـتوى عاليــاً مــن تبادل البيانــات والمعلومات
مسـ ً
الالزمــة ،إلتمــام الخدمــات المقدمــة ،بشــكل
متكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة ،لخدمــة
المســتفيد دون حاجــة منــه إلــى إدخالهــا ،وهــو
مــا يتــم عبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة (.)GSB

إمارة الجوف

البييـة والميـاه
وزارة ٔ
والزراعـة

وجــرى العمــل فــي عــام 2018م علــى توقيــع
عــدد مــن اتفاقيــات االرتبــاط بقنــاة التكامــل
الحكوميــة شــملت الجهــات التاليــة:

ديوان المظالم

ووصــل عــدد الجهــات المــزودة للبيانــات
بقنــاة التكامــل الحكوميــة إلــى ()75
جهــة حكوميــة ،كمــا وصــل عــدد الجهــات
المســتفيدة إلــى ( )126جهــة .وجــرى
تنفيــذ ( )789مليــون عمليــة تبــادل
بيانــات خــال عــام 2018م ليصــل إجمالــي
عــدد العمليــات منــذ بدايــة الخدمــة إلــى
(  )1,107مليــون عمليــة.

75

126

مــزودة للبيانــات بقنــاة التكامل
الحكومية

مســتفيدة مــن قنــاة التكامل
الحكوميــة لتبــادل البيانــات

جهة

جهة

هيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

789
مليون

عــدد عمليــات تبــادل البيانات
التــي تــم تنفيذهــا مــن خالل قناة
التكامــل الحكوميــة

اإلنجــــــازات
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نظام المراسالت
نظــام المراســات هــو نظــام إلكترونــي
وطنــي موحــد للمراســات الحكوميــة ،يهــدف
إلــى تســهيل إتمــام المراســات بيــن مختلــف
الجهــات الحكوميــة بصــورة آليــة

مركز االتصال الوطني (آمر)
وفــق أعلــى درجــات األمــان واالعتماديــة ،مــن
خــال إعــداد المراســات والوثائــق وتبادلهــا
وتتبعهــا واســترجاعها إلكترونيــاً  .ولقــد بلــغ
إجمالــي عــدد الجهــات الحكوميــة المرتبطــة

بنظــام المراســات ( )14جهــة .وجــرى خــال
عــام 2018م توقيــع اتفاقيــات مــع ( )3جهــات
الحكوميــة لالرتبــاط بنظــام المراســات
شــملت الجهــات التاليــة:

يقـ ّـدم مركــز االتصــال الوطنــي (آمــر) خدمــة الــرد
علــى استفســارات الجمهــور والمســتفيدين مــن
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة وتقديــم
الدعــم وتوفيــر المعلومــات فيمــا يتعلــق
بالخدمــات والتعامــات اإللكترونيــة المقدمــة
ً
نيابــة عــن الجهــات الحكوميــة.
للمســتفيدين
وذلــك عبــر عــدد مــن القنــوات المختلفــة منها:

6

اإلنجــــــازات

الهاتــف ،البريــد اإللكترونــي ،الموقع اإللكتروني،
المحادثــة الحيــة ،الرســائل النصيــة ( )SMSإضافة
إلــى الفاكــس والشــبكات االجتماعيــة ،وغيرهــا
مــن وســائل التواصــل الفعالــة مــع المجتمــع،
وفــق أفضــل المواصفــات الفنيــة واألمنيــة،
وليســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة بالمملكــة.

واســتمر مركــز االتصــال الوطنــي (آمــر) فــي
الموحــد
تقديــم خدمــات االتصــال والدعــم
ّ
للجهــات الحكوميــة ،حيــث تمــت إضافــة ()6
جهــات حكوميــة جديــدة للدعــم مــن خــال
مركــز االتصــال ،ليصــل عــدد الجهــات الحكوميــة
إلــى ( )36جهــة .ووصــل عــدد الخدمــات
المقدمــة مــن خــال المركــز إلــى ( )307خدمــة.
ّ

جهات حكومية

1,524,645
عملية

307

تمــت إضافتهــا لنظــام (آمــر) ليصبح
اإلجمالــي ( )36جهة

تــم تنفيذهــا مــن خــال مركز االتصال
الوطنــي (آمــر) ليصبــح اإلجمالي
( )3,190,378عمليــة

مقدمــة مــن خــال مركز االتصال
ّ
الوطنــي (آمر)

خدمة
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بوابة «ســعودي»
تعتبــر بوابــة «ســعودي» البوابــة الوطنيــة
للخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة ،وتتيح البوابة
الوصــول إلــى معلومــات وخدمــات مــن مختلــف
الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة ،حيــث وصــل
عــدد الخدمــات المتاحــة عبــر البوابــة ()2,116
خدمــة بواقــع ( )237خدمــة جديــدة تمــت
إضافتهــا فــي عــام 2018م .كمــا وصــل عــدد
الــزوار إلــى ( )3,9مليــون زائــر خــال عــام 2018م
وســعياً إلــى تعزيــز االســتفادة مــن بوابــة
«ســعودي» ،جــاري العمــل علــى حوكمــة
اإلطــاق بالحلــة الجديــدة وتهيئتهــا للمرحلــة
القادمــة .وهــي أن تكــون المنصــة الوطنيــة

وفــورات مشــاريع تقنيــة المعلومــات الحكوميــة
الموحــدة لخدمــات األفــراد واألعمــال حســب
مخرجــات مشــروع الحكومــة الرقميــة 2020
وتوصيــة اللجنــة الوطنيــة للتحــول الرقمــي.
وذلــك تنفيــذا لمــا نصــت عليــه التوصيــة
رقــم ( )7وتاريــخ 2018/11/6م مــن اللجنــة
الوطنيــة للتحــول الرقمــي بــأن تقــوم وحــدة
التحــول الرقمــي بالتنســيق لعقــد ورشــة عمــل
بحضــور كل مــن صاحــب الســمو مســاعد وزيــر
الداخليــة للشــؤون التقنيــة ،ومعالــي نائــب وزيــر
التجــارة واالســتثمار ،وســعادة المشــرف علــى
أعمــال وإدارة مركــز المعلومــات الوطنــي،
ومديــر عــام برنامــج التعامــات اإللكترونيــة

الحكوميــة يســر ،لوضــع تصــور نهائــي حــول
البوابــة الوطنيــة خــال أســبوع واحــد ،يتــم
مــن خاللــه تقييــم الخيــارات المتاحــة إلطــاق
البوابــة الوطنيــة (.)gov.sa
وقــد تــم عقــد ورش عمل بمشــاركة الجهــات ذات
العالقة وممثلي المنصات الوطنية المستهدفة
لمناقشــة آليــة العمــل لتنفيــذ توصيــة اللجنــة
الوطنيــة للتحــول الرقمــي حــول البوابــة الوطنيــة.
كمــا تــم دراســة وتحليــل أفضــل الطــرق
الســتضافة الخدمــات علــى البوابــة الوطنيــة
ويجــري حاليــاً متابعــة تنفيــذ المشــروع.

2,116

3,9

243

متاحــة عبر بوابة «ســعودي»

زائــر لبوابــة «ســعودي» خالل عام
2018م

منشــورة على بوابة «ســعودي»

خدمة

اإلنجــــــازات

مليون

حرصــت الــوزارة علــى تحســين كفــاءة اإلنفــاق
الحكومــي علــى مشــاريع تقنيــة المعلومــات
ً
ممثلــة فــي
الحكوميــة ،حيــث عملــت الــوزارة
برنامــج «يســر» علــى مراجعــة مشــاريع تقنيــة
المعلومــات الحكوميــة المحالــة لهــا ،وتقديــم

نظام والئحة

612
مليون

ريــال ســعودي تــم توفيرها من
مشــاريع تقنيــة المعلومــات
الحكومية

الخدمــات االرشــادية التقنيــة .والعمــل علــى
دعــم االتفاقيــات اإلطاريــة والشــراكة مــع
القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ مشــاريع الخدمــات
اإللكترونيــة الحكوميــة ،وتطبيــق معاييــر
البنيــة المؤسســية الحكوميــة .ونتيجـ ًـة لذلــك

وصــل إجمالــي الوفــورات المتحققــة فــي
مشــاريع تقنيــة المعلومــات الحكوميــة إلــى
( )612مليــون ريــال ســعودي ،وهــو مــا يمثــل
( )%25مــن إجمالــي قيمــة هــذه المشــاريع.
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رفــع مســتوى نضــج الخدمــات الحكوميــة
تبنــت الــوزارة وضــع مؤشــر لمســتوى نضــج
الخدمــات االلكترونيــة ،ويحلــل المؤشــر
مســتوى الرقمنــة فــي الخدمــات الحكوميــة

التــي يقدمهــا القطــاع العــام للمواطنيــن/
المقيمين/الــزوار وقطــاع األعمــال والجهــات
الحكوميــة األخــرى .ويصنــف المؤشــر الجهــات

الحكوميــة إلــى ثــاث فئــات حســب أدائهــا
فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة:

الفئة الخضراء

الفئة الصفراء

الفئة الحمراء

ونســبها مــن ( )%85إلى ()%100
أدائهــا ممتاز

مــن ( )%60إلى ()%84
أدائها متوســط

مــن صفــر إلى ()%59
أدائهــا ضعيف

وينقســم مســتوى نضــج الخدمــات إلــى ()5
مســتويات:

• خدمــة تفاعليــة :يكــون التفاعل باتجاه واحد من
المســتفيد إلــى الجهــة الحكوميــة ،بحيــث تتيــح
الجهــة للمســتفيد تعبئــة النمــوذج اإللكترونــي
عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة ،ومن ثم إرســاله
بشــكل إلكترونــي ،مــع إتاحــة خاصيــة االســتعالم
ومتابعــة الطلــب ،ولكــن يتطلــب مراجعــة
المســتفيد للجهــة إلتمــام الخدمــة.

تعبئــة النمــوذج اإللكترونــي عــن طريــق
القنــوات اإللكترونيــة ،ومــن ثــم إرســاله ،مــع
إتاحــة خاصيــة االســتعالم ومتابعــة الطلــب،
وتقــوم الجهــة بتنفيــذ الخدمــة بكامــل
إجراءاتهــا داخــل الجهــة حتــى انتهــاء تقديــم
الخدمــة دون الحاجــة لمراجعــة المســتفيد
لمقــر الجهــة.

• خدمــة إجرائيــة :يكــون التفاعــل باتجاهيــن
مــن المســتفيد إلــى الجهــة الحكوميــة
والعكــس ،بحيــث تتيــح الجهــة للمســتفيد

•خدمــة تكامليــة :يكــون التفاعــل باتجاهيــن
مــن المســتفيد إلــى الجهــة الحكوميــة
والعكــس ،بحيــث تتيــح الجهــة للمســتفيد

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

اإلنجــــــازات

تعبئــة النمــوذج اإللكترونــي عــن طريــق
القنــوات اإللكترونيــة ،ومــن ثــم إرســاله ،مــع
إتاحــة خاصيــة االســتعالم ومتابعــة الطلــب،
وتقــوم الجهــة بتنفيــذ الخدمــة بكامــل
إجراءاتهــا داخــل الجهــة وخارجهــا ،عــن طريــق
التكامــل مــع الجهــات الخارجيــة األخــرى حتــى
انتهــاء تقديــم الخدمــة دون الحاجــة لمراجعــة
المســتفيد لمقــر الجهــة.

%72

مســتوى نضــج تحــول الخدمات
الحكوميــة الرئيســية رقميــاً

ونتيجــة للعمــل المســتمر مــع الجهــات
لتدقيــق خدماتهــا وضمــان توافقهــا مــع
معاييــر مؤشــر نضــج الخدمــات الحكوميــة
وصــل مســتوى النضــج العــام للجهــات فــي
خدماتهــا الرئيســية إلــى ( )%72فــي عــام
2018م .وذلــك بنســبة نمــو ( )%20عــن
العــام الماضــي ،حيــث كان مســتوى النضــج
للخدمــات هــو (.)%60
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إطالق معايير البنية المؤسسية
تشــكّ ل البنيــة المؤسســية الوطنيــة إطار عمــل
يضــع معاييــر وإرشــادات تخــص مشــاريع تقنيــة
المعلومــات فــي الجهــات الحكوميــة ،وذلــك
بهــدف تكامــل األنظمــة والبنــى التحتيــة
التقنيــة فــي مختلــف الجهــات الحكوميــة.
كمــا تعــزز البنيــة المؤسســية مواءمــة الخطــط
التقنيــة فيمــا بيــن الجهــات الحكوميــة.

توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع (الخدمات الرقمية الحكومية) بالمملكة المتحدة
وقــد أطلــق برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
(يســر) ثمــان معاييــر فــي البنيــة
الحكوميــة ّ
المؤسســية الوطنيــة ،وذلــك بهــدف
مســاعدة الجهــات الحكوميــة للتحــول نحــو
الحكومــة اإللكترونيــة مــن خــال تحســين
فعاليــة وأداء التقنيــة .وفــي عــام 2018م،
تبنــت ( )4جهــات حكوميــة المنهجيــة الوطنيــة

للبنيــة المؤسســية التــي وضعهــا البرنامــج،
وتأتــي المعاييــر الثمانيــة علــى النحــو التالــي:

النموذج المرجعي للتطبيقات
الوطنية

المنهجية الوطنية للبنية
المؤسسية الوطنية

النموذج الوطني للخدمات
اإللكترونية «مرصد»

النموذج الوطني للتعامالت
المشتركة

Application reference
model standard

National overall
reference architecture
”“NORA

National eservices
”standard “Marsad

National interoperability
standard

الحلول البرمجية الوطنية
مفتوحة المصدر

النموذج الوطني للمراسالت
اإللكترونية «مراسالت»

تطوير المواقع اإللكترونية
الحكومية

نموذج منهجية يسر

National open source
software solutions

eCorrespondence Standard
”“Murasalat

Government Website
Development

Yes Method Standard

اإلنجــــــازات

وقــع برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
(يســر) اتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع
الحكوميــة ّ

تطوير المهارات
الرقمية
للعاملين
في القطاع
الحكومي

إنشــاء أكاديمية
رقميــة حكومية
لتطويــر القدرات
الرقمية

مكتــب الخدمــات الرقميــة الحكوميــة ()GDS
بالمملكــة المتحــدة ،وتهــدف االتفاقيــة إلــى

تبــادل الخبرات
والمشاركة
المعرفيــة في
عدة مجاالت
رقميــة وتقنية

تطويــر منصة
السوق
الحكومي

التعــاون فــي عــدة مجــاالت مــن أهمهــا:

اكتساب
الخبــرة وتبادل
المعرفــة في
مجــال البيانات
المفتوحة

التعــاون في
مجــال حوكمة
االستثمار
وتطوير
معاييــر تقنية
المعلومات
بهدف ترشــيد
اإلنفاق
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جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية
اســتمراراً لســعي الــوزارة إلــى تحفيــز اإلبــداع
واإلنجــاز فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة
اإللكترونيــة ،والحــث علــى المزيــد مــن
التعــاون فيمــا بيــن الجهــات الحكوميــة فــي
هــذا المجــال ،وتطويــر أداء الجهــات الحكوميــة
وإبــراز إنجازاتهــا .أطلقــت الــوزارة جائزتهــا
لإلنجــاز للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة
لعــام 2018م فــي دورتهــا الخامســة .وقــد
فــاز ( )15مشــروعاً  ،تقدمــت بــه ( )15جهــة
حكوميــة فــازت فــي فروع الجائزة ،كما فاز ()2
مــن األفــراد .وشــهدت فــروع الجائــزة الســبعة
تنافســاً كبيــراً مــن قبــل الجهــات الحكوميــة،
المقدمــة للجنــة
حيــث بلــغ عــدد المشــاريع
ّ
التحكيــم ( )182مشــروعاً  .تقدمــت بهــا نحــو
( )54جهــة ،إلــى جانــب ( )35مشــاركة مــن
األفــراد .وقــد اتبعــت لجنــة تحكيــم الجائــزة
التــي تضــم نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن
الدولييــن والمحلييــن المســتقلين معاييــر
صارمــة فــي تقييــم األعمــال المرشــحة ،مــع
مراعــاة معاييــر مقننــة وواضحــة فــي تقييــم
المقدمــة.
المشــاريع
ّ

اإلنجــــــازات

وتشــمل فروع الجائزة:
• تقديــم خدمــة أفضــل ألفــراد المجتمع.
• تعزيــز االقتصــاد الوطني.
• التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة لتقديــم
خدمــات أفضــل.
• المشــاركة المجتمعيــة اإللكترونيــة.
• الخدمــات اإللكترونيــة عبــر األجهــزة الذكية.
• اإلســهام اإللكترونــي لألفراد.
• الريــادة اإللكترونيــة.

المؤتمــر األول للبنيــة المؤسســية الوطنيــة
ً
ممثلــة فــي برنامــج
نظمــت الــوزارة
«يســر»
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة
ّ
المؤتمــر األول للبنيــة المؤسســية الوطنيــة
فــي المملكــة .ويهــدف المؤتمــر إلــى
تعزيــز مفهــوم البنيــة المؤسســية وأهميــة
تطبيقهــا فــي القطــاع الحكومــي لتســريع
التحــول الرقمــي للجهــات الحكوميــة
وتحقيــق رؤيــة  ،2030وإبــراز دور البنيــة
المؤسســية الرئيســي فــي تســريع التحــول
ـا عــن رفــع
الرقمــي للجهــات الحكوميــة ،فضـ ً
ترتيــب المملكــة فــي تقييــم األمــم المتحــدة
للحكومــة اإللكترونيــة .كمــا يســعى المؤتمــر
إلــى توضيــح أهميــة توحيــد المعاييــر الوطنيــة
للخدمــات والتطبيقــات والبيانــات والتقنيــة
التــي تقــوم عليهــا البنيــة المؤسســية

الوطنيــة لتكــون مرجعــاً لجميــع الجهــات
فضــا عــن رفــع مســتوى نضــج
الحكوميــة،
ً
تحــول الخدمــات الحكوميــة الرئيســية رقميــاً
لتصــل إلــى نســبة ( )%85فــي العــام 2020م.
وتــم مــن خــال المؤتمــر إطــاع المشــاركين
علــى أهميــة تطبيــق مفهــوم البنيــة
المؤسســية الوطنيــة ،والــذي يســهم فــي
تفــادي االزدواجيــة فــي االســتثمار علــى
تقنيــة المعلومــات وتحســين فعاليــة وكفــاءة
تقنيــة المعلومــات إلــى جانــب رفــع كفــاءة
التخطيــط المالــي لإلنفــاق الحكومــي فــي
تقنيــة المعلومــات ،باإلضافــة إلــى بنــاء
القــدرات بالجهــات الحكوميــة ،لتســريع عجلــة
التحــول الرقمــي.
وقــد شــهد المؤتمــر اســتعراض مجموعــة مــن
التجــارب الدوليــة فــي مجــال تطبيــق البنيــة
المؤسســية ،حيــث شــارك فــي المؤتمــر
نخبــة مــن الخبــراء والمتخصصيــن والمهتميــن
بمجــال التحــول الرقمــي والبنيــة المؤسســية
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وكوريــا
الجنوبيــة والدنمــارك والواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،الذيــن قدمــوا مجموعــة مــن
العــروض التعريفيــة وأوراق العمــل.
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التصديق الرقمي

تفعيل خدمات التصديق الرقمي لدى الجهات الحكومية
ســعياً لرفــع مســتوى الســامة والموثوقيــة
فــي التعامــات اإللكترونيــة بالمملكــة ،فقــد
تم ربط ( )14جهة حكومية بخدمات التصديق

الرقمــي ،ليصــل عــدد الجهــات الحكوميــة
المســتفيدة مــن خدمــات التصديــق الرقمــي حتى
العام 2018م إلى ( )75جهة حكومية مستفيدة.

تأمين تعامالت قناة التكامل الحكومية (تكامل) بخدمات التصديق الرقمي
حيــث ســتتمكن هــذه الجهــات مــن إصــدار
وإدارة احتياجهــا مــن شــهادات التصديــق
الرقمــي مــن خــال مراكــز تســجيل خاصــة بهــا.

الجهــات المرتبطــة بخدمــات التصديــق الرقمــي خــال عام 2018م

اإلنجــــــازات

تعــد قنــاة التكامــل الحكوميــة (تكامــل)
منصــة مركزيــة للتكامــل والترابــط بيــن
الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات
والمعلومــات الالزمــة لتقديــم الخدمــات
الحكوميــة إلكترونيــاً  .وتمثــل أحــد صــور
الدعــم والمســاندة المقدمــة مــن برنامــج
<يســر> إلــى الجهــات الحكوميــة ،لتقديــم
ّ
خدماتهــا إلكترونيــا وبشــكل تكاملــي ســهل
وميســر .خاصــة وأن التعامــات اإللكترونيــة
الحكوميــة تتطلــب مســتوى عــال مــن تبــادل
البيانــات والمعلومــات الالزمــة ،إلتمــام
الخدمــات المقدمــة ،بشــكل متكامــل بيــن
الجهــات الحكوميــة ،لخدمــة المســتفيد دون
حاجــة منــه إلــى إدخالهــا ،وهــو مــا يتــم عبــر
قنــاة التكامــل الحكوميــة ( .)GSBوقــد تــم

تأميــن ارتبــاط كافــة الخدمــات اإللكترونيــة
علــى قنــاة التكامــل الحكوميــة باســتخدام
شــهادة التصديــق الرقمــي المصــدرة مــن
المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي.
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الحصول على شهادات واعترافات عالمية في مجال التصديق الرقمي
الحصــول علــى شــهادة التوافــق مــع المعيــار العالمــي «ويبترســت» للعــام
الســادس علــى التوالــي:
يعتبــر المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي الجهــة األولــى والوحيــدة علــى مســتوى الشــرق
األوســط التــي حصلــت علــى هــذه الشــهادة والتــي تعتبــر متطلبــاً لالعتــراف الدولــي مــن قبــل
مصنعــي ومــزودي حلــول البرامــج وأنظمــة التشــغيل فــي العالــم.

المحافظــة علــى اعتــراف شــركة
مايكروســوفت العالميــة للعــام
الخامــس علــى التوالــي:
تــم إدراج المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي
ضمــن قائمــة مراكــز التصديــق المعتمــدة لــدى
شــركة مايكروســوفت العالميــة ،وذلــك للعــام
الخامــس علــى التوالــي.

اإلنجــــــازات

تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المالي
انطالقــاً مــن األهميــة البالغــة والحجــم الكبيــر
للقطــاع المالــي فــي المملكــة ،وضــرورة
تفعيــل خدمــات التصديــق الرقمــي فــي هــذا
القطــاع بموثوقيــة وجــودة تامــة ،عمــل
المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي علــى
توقيــع اتفاقيــات تعــاون بيــن وزارة الماليــة،

وبنــك الريــاض ،ومصــرف الراجحــي ،والبنــك
األهلــي التجــاري ،ومــا بيــن شــركات التصديــق
الرقمــي المرخصــة – الشــركة العربيــة
لخدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت وشــركة ُبعــد
لالتصــاالت الســلكية والالســلكية.

الموقعــة إلــى
ّ
وتهــدف اتفاقيــات التعــاون
تفعيــل خدمــات التصديــق الرقمــي فــي
القطــاع المالــي ،وتوفيــر البنيــة التحتيــة
الالزمــة للعصــر الرقمــي والبنيــة التنظيميــة
والتشــريعية لتحفيــز التحــول الرقمــي.
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ورش عمل التصديق الرقمي ،التطبيقات والتكامل
قــام المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي
بعمــل ورش عمــل فــي مختلــف مناطــق
المملكــة ،وذلــك لنشــر الوعــي والتعريــف
بـــالتطبيقات والخدمــات وأدوات التكامــل
والحلــول المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة للمفاتيــح

اإلنجــــــازات

العامــة .وتهــدف الــورش إلــى تشــجيع
الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص علــى
العمــل علــى تطويــر التطبيقــات الحاليــة أو
تبنــي تطبيقــات جديــدة تعتمــد علــى البنيــة
التحتيــة للمفاتيــح العامــة.

تطوير مركز بيانات التصديق الرقمي ومركز البيانات الرديف
وشــارك فــي تقديــم ورش العمــل ،مختصيــن
فــي عــدد مــن الشــركات ذات الخبــرة فــي مجــال
التصديــق الرقمــي ،مثــل شــركة بعــد لالتصــاالت،
وشــركة االتصــاالت الســعودية حلــول ،وشــركة
برايــس ووتــر هــاوس كوبــر ،وشــركة ديلويــت.

قــام المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي بعمــل ترقيــة وتحديــث للمكونــات التقنيــة لمركــز بيانــات التصديــق الرقمــي ومركــز البيانــات
الرديــف بنجــاح .ويهــدف ذلــك الــى تعزيــز ورفــع مســتوى الخدمــة المقدمــة للمســتفيدين وبمــا يضمــن اســتمرارية العمــل وحمايــة أمــن
المعلومــات.
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تحول قطاع االتصاالت

توطين تقنيات إصدار مفاتيح التشفير
عمــل المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي مــع
مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة
علــى مشــروع وطنــي لتصنيــع جهــاز لحفــظ
مفاتيــح التشــفير ،وقــد تكلــل هــذا العمــل
بالنجــاح عبــر الحصــول علــى شــهادة ()FIPS
للجهــاز المصنــع مــن قبــل مدينــة الملــك
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وهــي مــن
أعلــى الشــهادات العالميــة للمصادقــة علــى
موثوقيــة أجهــزة التشــفير.

اإلنجــــــازات

نشــر شــبكات األليــاف الضوئيــة في المناطــق الحضرية
واصلــت الــوزارة جهودهــا الحثيثــة خــال هــذا العــام
مع شركائها من القطاع الخاص من خالل صندوق
لتحفيــز االســتثمار فــي نشــر شــبكات األليــاف
الضوئيــة عاليــة الســرعة ضمــن المناطــق الحضريــة.
وتــم بفضــل اللــه االنتهــاء مــن إيصــال الخدمــة إلــى
( )720ألــف منــزل فــي المناطــق الحضريــة منــذ بــدء
المبــادرة فــي الربــع الرابــع لعــام 2017م .وبذلــك

يكــون العــدد اإلجمالي للمنازل المغطاة بشــبكات
األلياف البصرية في المناطق الحضرية قد بلغ ()2
مليــون منــزل .وبذلــك ترتفــع نســبة انتشــار األليــاف
البصريــة مــن ( )29%إلــى ( )37.4%مــن مجمــوع
المنــازل فــي المملكة .وتســتهدف الــوزارة الوصول
إلــى تغطيــة ( )%60مــن المنازل في جميع مناطق
المملكــة بحلــول عــام 2020م.

وتســعى الــوزارة مــن خــال تعزيــز كفــاءة
الشــبكات لتطويــر بنيــة تحتيــة قويــة لالتصــاالت
ســرع مــن التحــول الرقمــي وتواكــب رؤيــة
تُ ّ
المملكــة  2030الراميــة إلــى تعزيــز دور قطــاع
االتصــاالت فــي بنــاء مجتمــع رقمــي وحكومــة
رقميــة واقتصــاد رقمــي.

%37

نسبة تغطية

720
ألف

2

المنــازل بخدمــات األليــاف الضوئيــة فــي
جميــع مناطــق المملكــة

منــزل فــي المناطــق الحضريــة تم إيصال خدمات
األليــاف الضوئيــة إليهــا منــذ بدء المبادرة في
الربــع الرابع لعام 2017م

منــزل مغطــاة بشــبكات األليــاف الضوئيــة
فــي المناطــق الحضريــة

مليـــــون
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نشــر شــبكات النطــاق العريــض الالســلكي فــي المناطــق النائيــة
انطالقــاً مــن التزاماتهــا ومســؤوليتها
فــي نشــر خدمــات االتصــاالت عبــر أرجــاء
المملكــة لتصــل لجميــع أنــواع المســتفيدين،
تمكنــت الــوزارة بفضــل اللــه مــع شــركائها
فــي القطــاع الخــاص مــن إيصــال خدمــة
النطــاق العريــض الالســلكي عالــي الســرعة
(بســرعات تتجــاوز ( )10ميجابت/الثانيــة) إلــى
( )128ألــف منــزل فــي المناطــق النائيــة.
وبلغــت تغطيــة خدمــة النطــاق العريــض
الالســلكي فــي هــذه المناطــق ( )%17مــن
المنــازل ،حيــث كانــت النســبة ( )%8فــي عــام
2017م ،واســتفاد منهــا أكثــر مــن ()700
ألــف مواطــن ومقيــم فــي أكثــر مــن ()700
قريــة وهجــرة شــملت مناطــق الريــاض،
والمنطقــة الشــرقية ،ومكــة المكرمــة،
وعســير ،والحــدود الشــمالية ،والجــوف.
علمــاً بــأن الــوزارة تســتهدف تغطيــة ()%70
مــن المنــازل فــي هــذه المناطــق بالنطــاق
العريــض الالســلكي عالــي الســرعة وذلــك
ضمــن مبادرتهــا لتحفيــز االســتثمار فــي
نشــر خدمــات االتصــاالت وخدمــات النطــاق
العريــض الالســلكية فــي المناطــق النائيــة.
كمــا وقعــت الــوزارة اتفاقيــة المرحلــة
الثالثــة مــن المبــادرة والتــي تســتهدف

اإلنجــــــازات

تغطيــة ( )444,076منــزال فــي المناطــق
النائيــة ،يســتفيد منهــا أكثــر مــن ()2.5
مليــون مواطــن ومقيــم فــي أكثــر مــن ()3
آالف قريــة وهجــرة فــي مناطــق الريــاض،
والقصيــم ،ومكــة المكرمــة ،والمدينــة
المنــورة ،والباحــة ،وتبــوك ،وجــازان ،وحائــل،
وعســير ،ونجــران.

وتســعى الــوزارة مــن نشــر هــذه الخدمــات
فــي المناطــق النائيــة إلــى تمكيــن ســكان تلــك
المناطــق مــن االســتفادة مــن الخدمــات التــي

يوفرهــا التحــول الرقمــي عبــر شــبكة اإلنترنــت
مــن خدمــات حكوميــة وصحيــة وتعليميــة
وتجاريــة وغيرهــا مــن خدمــات رقميــة.

%17

نسبة تغطية
المنــازل فــي المناطــق النائيــة
بالنطــاق العريــض الالســلكي

128,000
منــــــزل

بالمناطــق النائيــة تــم تغطيتهــا
بالنطــاق العريــض الالســلكي
عالي الســرعة
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تغطيــة المناطــق النائيــة بخدمــات االتصــاالت األساســية
ـتكماال لمشــاريع صنــدوق الخدمــة الشــاملة
اسـ
ً
لتغطيــة المناطــق النائيــة بخدمــات االتصــاالت
األساســية ،تــم خــال عــام 2018م تمكيــن
جميــع ســكان المناطــق النائيــة فــي المملكــة
مــن االســتفادة مــن خدمــات االتصــاالت
األساســية بنســبة (.)%100

وعملــت الــوزارة مــن خــال العديد من المشــاريع
إلــى رفــع مســتوى الخدمــات فــي المناطــق
النائيــة .حيــث وصــل عــدد الســكان المســتفيدين
مــن خدمــات االتصــاالت األساســية بالجيــل
الثالــث بالمناطــق النائيــة إلــى مــا يقــارب ()5
مالييــن مســتفيد.

شــبكات الجيــل الخامــس

%100

نســبة تغطيــة المناطــق
النائيــة مــن المملكــة بخدمــات
االتصاالت األساســية

 5ماليين

عــدد الســكان المســتفيدين مــن
خدمــات االتصاالت األساســية
بالجيــل الثالــث بالمناطــق النائيــة

اإلنجــــــازات

واصلت المملكة أســبقيتها في منطقة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي البنيــة التحتيــة
لالتصــاالت مــن خــال الجهــود التــي بذلتهــا
كل مــن الــوزارة والهيئــة لتمكيــن تقنيــة الجيــل
الخامــس ،والتــي تكللــت بإطــاق أول تجربــة
ناجحــة للجيــل الخامــس فــي مواقــع حيــة فــي
مدينــة الخبــر خــال أول أســبوع مــن شــهر رمضان
المبــارك مــن عــام 2018م .وتــم الوصــول إلــى
ســرعات نقــل بيانــات تفــوق ( )1جيجــا بــت لــكل
ثانية متخطية جميع حدود التقنيات الالســلكية
الســابقة .ونتيجــة لهــذا الســبق أشــاد االتحــاد
الدولــي لالتصــاالت  -منظمــة األمــم المتحــدة
المتخصصــة باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
فــي تقريــر صــادر عنــه  -بريــادة المملكــة العربيــة
الســعودية علــى مســتوى منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وتبنيهــا آلخــر التقنيات
الحديثــة ،كمــا أشــار التقريــر إلى اهتمــام المملكة
البالــغ بالنطــاق العريــض وخدماتــه.
وتــم تشــكيل فريــق العمــل الوطنــي الــذي
يضــم فــي عضويتــه مقدمــي خدمــات
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وعــدد مــن
المصنعيــن والمهتميــن فــي هــذا المجــال
وذلــك بهــدف تمكيــن التبنــي المبكــر لتقنيــات
الجيــل الخامــس فــي المملكــة ووضــع اآلليــات
المناســبة لتســهيل نشــر شــبكات البنــى

التحتيــة .كمــا قامــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات بإصــدار الرخــص المؤقتــة لشــركات
االتصــاالت بالمملكــة لبــدء تجاربهــا الميدانيــة
علــى شــبكات الجيــل الخامــس فــي الربــع
الثالــث مــن العــام 2018م ،وجــرى العمــل علــى
توفيــر جميــع الممكنــات الالزمــة لضمــان إجــراء
التجــارب بســهولة ويســر ،وتحديــد النطــاق
( )3400إلــى ( )3800ميجاهيرتــز كنطــاق أولـ ّـي
للجيــل الخامــس فــي المملكــة.
وســيكون لخدمــات الجيــل الخامــس أثــر بــارز
فــي زيــادة ســرعات اإلنترنــت ،كمــا أنهــا ســتعزز
اســتخدام التطبيقــات الحديثــة بالمملكــة
مثــل إنترنــت األشــياء ،ومــن ذلــك خدمــات

المــدن الذكيــة والمنــازل الرقميــة والمركبــات
ً
محققــة
المتصلــة وغيرهــا مــن التطبيقــات
االزدهــار لالقتصــاد الرقمــي.
يشــار إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يكــون
اإلطــاق التجــاري لشــبكات الجيــل الخامــس
علــى مســتوى العالــم بحلــول العــام 2020م؛
وذلــك بعــد انتهــاء أعمــال المؤتمــر العالمــي
لالتصــاالت الراديويــة الــذي ســيعقد فــي الربــع
الرابــع مــن العــام 2019م.
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31.4

تحسين متوسط سرعات اإلنترنت في المملكة
حققــت ســرعة اإلنترنــت فــي المملكــة قفــزات
كبيــرة متواليــة منــذ عــام 2016م .وارتفعــت
متوســطات ســرعة اإلنترنــت الثابــت فــي عــام
2018م إلــى ( )31.4ميجابت/الثانيــة ،محققــة
ارتفاعــاً بنســبة (.)%46
إضافــة إلــى التحســين الــذي طــرأ علــى ســرعة
اإلنترنــت الثابــت ،فقــد أســهمت السياســات
التــي اتبعتهــا الــوزارة والهيئــة لتفعيــل
االســتفادة مــن ســعة الطيــف التــرددي الــذي
منــح لشــركات االتصــاالت فــي العــام الماضــي
إلــى تحســن كبيــر فــي ســرعة االنترنــت المتنقــل.

وفــي ســبيل زيــادة الســرعة ،عملت الــوزارة على
إلغــاء جميــع ممارســات سياســة االســتخدام
العــادل علــى باقــات اإلنترنــت الالمحــدودة،
وذلــك نتيجــة عــدم االلتــزام التــام بالوضــوح
والشــفافية المطلقــة وإلــزام مــزودي الخدمــة
برفــع كافــة القيــود وتمكيــن المســتخدمين
مــن االشــتراك بالباقــة األنســب لهــم ،وفــق
الســرعات المعلــن عنهــا فــي الباقــة .وانعكــس
أثــر هــذه السياســات فعليــا بدايــة مــن شــهر
يوليــو لعــام 2018م فــي تحســن ســرعة
اإلنترنــت المتنقــل .حيــث تحســنت ســرعة
اإلنترنــت المتنقــل فــي الفتــرة منــذ بدايــة

عــام 2018م إلــى نهايتــه لتصــل إلــى ()29.3
ميجابت/الثانيــة ،وبزيــادة نســبتها (.)%81
ولعبــت الــوزارة دوراً أساســياً فــي حــل
التحديــات التــي تواجــه الشــركات المشــغلة
فــي رفــع الســرعات ،حيــث بــادرت بتكويــن
لجنــة استشــارية مشــتركة تضــم أعضــاء مــن
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وبعــض
الشــركات المشــغلة ،وقــد ســاهمت اللجنــة
بالتغلــب علــى العديــد مــن التحديــات التــي
تواجــه الشــركات فــي هــذا الشــأن.
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متوسط سرعة االنترنت عبر شبكات االتصال الثابتة

ترتيب المملكة لسرعات االنترنت عبر شبكات االتصال الثابتة
الشكل ( :)9نمو متوسط سرعة اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت
الثابتة من عام 2016م حتى 2018م
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اإلنجــــــازات
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متوسط سرعة االنترنت عبر شبكات االتصال المتنقلة

ترتيب المملكة لسرعات االنترنت عبر شبكات االتصال المتنقلة
الشكل ( :)10نمو متوسط سرعة اإلنترنت عبر شبكات االتصاالت
المتنقلة من عام 2016م حتى 2018م

29.3

ميجابت/الثانية

ميجابت/الثانية

سرعة االنترنت عبر شبكات االتصاالت الثابتة
ارتفــاع بنســبة ( )%46عــن العــام الماضي

سرعة االنترنت عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
ارتفاع بنسبة ( )%81عن العام الماضي
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تدشين مقسم اإلنترنت الوطني
دشــنت الــوزارة بمشــاركة مــع مدينــة الملــك
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وهيئــة االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات ،وشــركات االتصــاالت
بالمملكــة« ،مقســم اإلنترنــت الوطنــي»،
الــذي ٌيعتبــر مبــادرة وطنيــة رائــدة لرفــع جــودة
خدمــات االنترنــت ،وتفعيــل الخدمــات الرقميــة،
وتعزيــز أمــن المعلومــات فــي المملكــة.
تســعى الــوزارة مــن خــال إنشــاء مقســم
اإلنترنــت الوطنــي إلــى ربــط مشــغلي شــبكات
اإلنترنــت ومقدمــي خدماتهــا فــي المملكــة،

إطالق منظومة «مقياس» لقياس سرعة اإلنترنت
وحصــر تمريــر حركــة اإلنترنــت المحليــة
داخــل المملكــة ،ممــا ســيؤدي إلــى رفــع
مســتوى أمــن المعلومــات والخصوصيــة،
ودعــم انســيابية حركــة اإلنترنــت ،وتوفــر
الخدمــة بشــكل أفضــل ،والتقليــل مــن فــرص
انقطاعهــا ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي
إتاحــة النمــو المنظــم للشــبكة دون عقبــات
أو تعقيــدات ،والحــد مــن الســلبيات التــي
تعيــق تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
خدمــات االنترنــت.

ويأتــي إطــاق مقســم اإلنترنــت الوطنــي
كأحــد مبــادرات الــوزارة ضمــن برنامــج التحــول
الوطنــي  2020لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030
وتوفيــر خدمــات االنترنــت عالــي الســرعة
فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،وذلــك
بهــدف زيــادة نســبة مســتخدمي اإلنترنــت
فــي المملكــة لبصــل إلــى ( )%85بنهايــة
العــام 2020م .وسيســاهم مقســم اإلنترنــت
الوطنــي فــي تحســين أداء خدمــات اإلنترنــت،
وزيــادة عــدد المســتخدمين ،وتمكيــن المملكــة
لتصبــح مركــزاً رقميــاً فــي المنطقــة،

حرصــاً علــى تعزيــز جــودة تجربــة اســتخدام
اإلنترنــت وتزويــد مســتخدمي اإلنترنــت
فــي المملكــة ببيانــات دقيقــة عــن ســرعات
خدمــات اإلنترنــت المقدمــة لهــم عبــر
الشــبكات الثابتــة والمتنقلــة ،أطلقــت هيئــة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات منصــة
«مقيــاس» بهــدف توفيــر أداة لقيــاس ســرعة
اإلنترنــت للمســتخدمين.
وتتيــح المنصــة قيــاس ســرعة اإلنترنــت مــن
خــال الموقــع اإللكترونــي أو مــن خــال تطبيــق

«مقيــاس» لألجهــزة الذكيــة ،أو مــن خــال جهــاز
«مقيــاس» .كمــا يتــم نشــر تقاريــر دوريــة عــن
متوســط ســرعات التحميــل والرفــع للمشــغلين
علــى الموقــع اإللكترونيــة للمنصــة ،وتــم نشــر
( )3تقاريــر ربعيــة فــي عــام 2018م.
وأدى إطــاق المنصــة إلــى ارتفــاع ملحــوظ
فــي نســب التــزام المشــغلين بســرعات
التحميــل المعلــن عنهــا فــي باقــات
المشــتركين لإلنترنــت الثابــت إلــى (.)%93.5
واإلنترنــت المتنقــل إلــى مــا يقــارب (.*)%84.8

%84.8

نســبة التزام المشــغلين بســرعات
التحميــل المعلــن عنهــا فــي باقات
المشــتركين لإلنترنــت المتنقــل

%93.5

نســبة التزام المشــغلين بســرعات
التحميــل المعلــن عنهــا فــي باقات
المشــتركين لإلنترنــت الثابــت

* الربــع الثالــث لعام 2018م
اإلنجــــــازات

تصنيــف المملكــة ضمــن الــدول األعلــى نضجــاً في تنظيم قطاع االتصــاالت وتقنية المعلومات
أثمــرت الجهــود المبذولــة فــي تهيئــة وتوفيــر
البيئــة المناســبة لتنميــة وتطويــر قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ومــا تــم تنفيذه

مــن أعمــال ومبــادرات فــي هــذا الجانــب ،إلــى
تصنيــف المملكــة ضمــن فئــة الــدول األعلــى
نضجــاً فــي تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة

وتتضمــن عوامــل تصنيف الدول:

للمزيــد مــن المعلومــات ،يمكــن االطــاع علــى تقريــر هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

اإلنجــــــازات

المعلومــات حســب تصنيــف االتحــاد الدولــي
لالتصــاالت ( .)ITUويأتــي هــذا التصنيــف بنــاء
علــى دراســة تتضمــن ( )50معيــاراً و ( )190دولــة.
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تنمية القدرات البشرية

استحداث وظائف في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات
ارتفــع عــدد وظائــف االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات إلــى ( )263,176وظيفــة بزيــادة
( )16,419وظيفــة فــي عــام 2018م ،نتيجــة
للجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الــوزارة فــي
اســتحداث الوظائــف .وبلــغ عــدد الســعوديين
الشــاغلين لهــذه الوظائــف ( )112,834موظفــاً
بنســبة ( )%42.9مــن الوظائــف وهــو مــا يعــد
زيــادة مقدارهــا ( )%29.8مــن خــط األســاس
بنهايــة عــام 2016م.

ويبين الجدول ( )1بيانات الوظائف في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات:

كمــا زاد عــدد الوظائــف النســائية فــي عــام
 2018بمقــدار ( )4,221وظيفــة ليصــل إلــى
( )34,842وظيفــة ،ويمثــل ( )%13.2مــن
وظائــف االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بزيــادة
مقدارهــا ( )%33.9عــن خــط األســاس لعــام
2016م.
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الشكل ( :)11نمو نسبة سعودة الوظائف في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات من عام 2016م حتى 2018م

اإلنجــــــازات

%13.2

2016

2017

2018

الشكل ( :)12نمو نسبة التوظيف النسائي في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات من عام 2016م حتى 2018م

فعلي

الفترة

بداية
الفترة

دخول

خروج

نهاية
الفترة

سعودي

نسبة
التوطين

نساء

نسبة
النساء

2016

0

0

0

229,443

86,906

%37.9

25,279

%11.0

2017

229,443

51,847

34,533

246,757

99,691

%40.4

30,621

%12.4

2018
(الربع األول)

246,757

16,365

10,731

252,391

104,139

%41.3

32,065

%12.7

2018
(الربع الثاني)

252,391

2018
(الربع الثالث)

254,420

2018
(الربع الرابع)

259,326

13,604
16,186
16,144

11,575
11,280
12,294

254,420
259,326
263,176

106,501
110,707
112,834

الجدول ( : )1بيانات الوظائف في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

%41.9
%42.7
%42.9

32,417
33,856
34,842

%12.7
%13.1
%13.2
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إعــداد خطــة توطيــن وظائــف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمشــاركة وزارة العمــل
والتنميــة االجتماعيــة
تــم إعــداد خطــة لتوطيــن وظائــف قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــال لجنــة مشــتركة بيــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وتشــمل الخطــة جانبيــن:

أوال:
ً

ثانياً :

رفــع نســب (نطاقــات) بشــكل تدريجــي حتــى نهايــة عــام
2020م فــي منشــآت القطــاع.

توطين مهن االتصاالت وتقنية المعلومات وفقاً للتالي:

ــي أن يكــون التطبيــق بشــكل متــدرج ،مــع التركيــز
ِ
روع َ
فــي البدايــة علــى الشــركات الكبــرى ،وأن ال يكــون
هنــاك تأثيــر علــى نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،
وأن يكــون رفــع نســب نطاقــات مشــجعاً لنمــو منشــآت
القطــاع بهــدف ضمــان دعــم ممكنــات التحــول الرقمــي،
وســيكون األثــر المتوقــع للتوطيــن مــن رفــع نســب نطاقــات
علــى منشــآت القطــاع خــال عامــي 2019م و2020م هــو
( )7,425وظيفــة.

 .1وضــع البرامــج التحفيزيــة الالزمــة للتوطيــن التدريجي للوظائف
القياديــة فــي منشــآت القطــاع (الرؤســاء التنفيذيــن وقيــادات
الصــف األول) ،باإلضافــة إلــى تحفيــز تمكيــن القيــادات النســائية.
 .2وضــع البرامــج التحفيزيــة الالزمــة للتوطيــن التدريجــي
للوظائــف القياديــة التقنيــة داخــل وخــارج منشــآت القطــاع (مثــل
الرئيــس التنفيــذي لتقنيــة المعلومــات ،وقيــادات الصــف األول
فــي الوظائــف التقنيــة).
 .3التوطين التدريجي للوظائف ذات الحساسية العالية.
 .4التوطين التدريجي للوظائف الفنية.
 .5اســتحداث وظائــف جديــدة وتوطينهــا مــن خــال تحفيــز تبنــي
نمــاذج أعمــال جديــدة مثــل (مراكــز التعهيــد النســائية ،ومراكــز
االتصــال ،ومراكــز األعمــال).

اإلنجــــــازات

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتوطيــن المهــن فــي القطــاع
تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الــوزارة ووزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،تــم مــن خاللهــا
االتفــاق علــى التعــاون فــي تحقيــق أحــد
أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 ،2030وذلــك بتوطيــن المهــن مــن خــال تزويــد
المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات لموائمــة
احتياجــات ســوق العمــل فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات .ويتحقــق ذلــك مــن خــال:
• المشــاركة فــي وضــع تصـ ّـور ورؤيــة مشــتركة،
وخطــة عمــل تنفيذيــة ،لتوطيــن رأس المــال
البشــري فــي القطــاع.

• توفيــر فــرص عمــل الئقــة بالمواطنين.
• رفــع مســتوى المهــارات للســعوديين.
• إيجــاد بيئــة عمــل آمنــة وجاذبــة فــي القطــاع
الخــاص ممــا يســهم فــي تغطيــة االنكشــاف
المهنــي ،وتحقيــق غايــات برنامــج التوطيــن
الموجــه ،والهــادف إلــى زيــادة إســهام الكــوادر
الوطنيــة فــي ســوق العمــل.
• التعــاون فــي تبــادل المعلومــات والبيانــات
والدراســات لتوطيــن القطــاع.

• التعــاون فــي مجــال التدريــب والتأهيــل
وامكانيــة دعــم عمــل المــرأة فــي القطــاع.
• التعــاون فــي مجــال التأهيــل وتوظيــف
ذوي االحتياجــات الخاصــة وأبنــاء الشــهداء.
• التعاون واالستفادة من برامج الدعم المقدمة
من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
• التعــاون فــي التدريب والتأهيل ودعم التوطين
فــي مجــال صيانة الجــواالت واألجهزة الذكية.
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تدريب الشباب والشابات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات
ســعياً مــن الــوزارة لتأهيــل الكــوادر البشــرية
الوطنيــة وتعزيــز مهاراتهــم التقنيــة لســد
االحتياجــات فــي ســوق العمــل ،عملــت
الــوزارة علــى تدريــب الخريجيــن والخريجــات
ومــن هــم علــى وشــك التخــرج ،وذلــك بهــدف
رفــع مهاراتهــم الرقميــة فــي مجــاالت تقنيــة

المعلومــات التقليديــة والتقنيــات الناشــئة،
وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركات
الكبــرى .وشــملت البرامــج التدريبيــة دورات
فــي إنترنــت األشــياء ،والــذكاء االصطناعــي،
المصــادر
وحلــول
تشــين،
والبلــوك
المفتوحــة .وذلــك بالتعــاون مــع أكثــر مــن

9,256

تحليــل ودراســة بيانــات وظائــف ومهــن االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
( )17جهــة محليــة ودوليــة مثــل المؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،وشــركة
االتصــاالت الســعودية « ،»STCوشــركة
« ،»HPEوشــركة « ،»IBMوشــركة هــواوي.
وبلــغ عــدد المتدربيــن حتــى نهايــة عــام 2018م
( )9,256متــدرب.

المقدمــة من الوزارة
متــدرب ضمــن البرامــج التدريبيــة
ّ
منذ بــدء المبادرة

اإلنجــــــازات

قامـــــــت الـــــــوزارة بإجــــــــراء دراســــــــة لســــــوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتحليــل آليــات زيــادة نســبة التوطيــن ومشــاركة المــرأة فــي
القطــاع ،وذلــك باالســتعانة بمصــادر البيانــات مــن عــدة جهــات مختلفــة وهــي:

2017
الربع األول

2017
الربع الثاني

2017
الربع الثالث

2017
الربع الرابع

2018
الربع األول

2018
الربع الثاني

2018
الربع الثالث

2018
الربع الرابع

الشكل ( :)13نمو المهن في منشآت قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات خالل عامي 2017م و 2018م

وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة التوصيــات التــي بنيــت علــى أساســها خطــة توطيــن وظائــف القطــاع .ويبيــن الشــكل ( )13نموذجــاً ألحــد نتائــج
الدراســة والــذي يظهــر تــدرج النمــو فــي جميــع المهــن فــي منشــآت قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
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مبــادرة توظيــف الحالميــن
أطلقــت الــوزارة مبــادرة تطوعيــة لتوظيــف
الســعوديين والســعوديات كمســاهمة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030لتوطيــن
الوظائــف فــي كافــة القطاعــات ،تــم خاللهــا
عقــد  54دورة وورشــة عمــل اســتفاد منهــا

685

عــدد المســتفيدين مــن التدريب

اإلنجــــــازات

موائمــة مخرجــات التعليــم مــع متطلبــات التحــول الرقمــي
( )685شــاب وشــابة مــن المتدربيــن،
وأجــري خاللهــا ( )970مقابلــة شــخصية
نتــج عنهــا توظيــف مــا يزيــد عــن ( )700مــن
طالبــي وطالبــات العمــل .كمــا تطــوع فــي
المبــادرة ( )25شــاب وشــابة و( )15مــدرب.

970

مقابلــة شــخصية تــم إجراؤها مع
متقدميــن للوظائــف

وشــارك فــي هــذه المبادرة كل من:
• أكاديميــة STC
• أكاديميــة الحكير
• الشــركة الدولية للموارد البشــرية

700

مــن طالبــي وطالبــات العمل تم
تو ظيفهم

الموقعــة بيــن الــوزارة
ّ
تفعيــا لالتفاقيــة
ً
ووزارة التعليــم الســتحداث برامــج أكاديميــة
فــي تخصصــات ومســارات التقنيــات الحديثــة
الداعمــة للتحــول الرقمــي ،عقــدت الــوزارة
ورش عمــل برعايــة معالــي الوزيــر مــع وكالء
الجامعــات وعمــداء كليــات علــوم الحاســب
والمعلومــات والهندســة ومســؤولين مــن
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ووزارة
التعليــم ووزارة الخدمــة المدنيــة وقيــادات
عــدد مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع

23

برنامــج /مســار أكاديمــي في مجاالت
التقنيــات الناشــئة

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،شــارك فيهــا
أكثــر مــن ( )150مشــارك مــن ( )34جامعــة
مــن الجامعــات الســعودية ،إضافــة إلــى
( )45شــركة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات لتحديــد البرامــج األكاديميــة
النوعيــة الداعمــة للتحــول الرقمــي .وتــم
اســتحداث ( )23برنامــج ومســار أكاديمــي فــي
مجــاالت التقنيــات الناشــئة كعلــم البيانــات،
واألمــن الســيبراني ،والــذكاء االصطناعــي،
والروبوتــات ،وانترنــت األشــياء.

كمــا تــم تطويــر نمــوذج ســفراء تقنيــات
المســتقبل لتنفيــذه مــع وزارة التعليــم
وكليــات علــوم الحاســب والمعلومــات والــذي
ســوف يطلــق بنهايــة عــام 2018م ويهــدف
إلــى تفعيــل المســاهمة فــي تطويــر مســارات
ـاء علــى العــرض والطلــب فــي ســوق
نوعيــة بنـ ً
العمــل للكــوادر البشــرية المتخصصــة فــي
التقنيــات الناشــئة مــن خــال ربــط أعضــاء هيئــة
التدريــس والطلبــة فــي كليــات علــوم الحاســب
والمعلومــات بمتطلبــات ســوق العمــل.
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برنامــج رواد التحــول الرقمــي

مبــادرة تعليــم المهــارات الرقميــة لطــاب التعليــم العــام
أنهــت الــوزارة نمــوذج العمــل الخــاص بمبــادرة
غــرس المهــارات الرقميــة بيــن طــاب التعليــم
العــام وإدخــال مهــارات البرمجــة ضمــن
مقــررات التعليــم العــام بالشــراكة مــع وزارة

التعليــم مــن خــال توفيــر منصــات إلكترونيــة
لتدريــب المعلميــن والمعلمــات علــى
المهــارات الرقميــة والبرمجــة وتدريــب الطــاب
والطالبــات علــى مهــارات التفكيــر الحاســوبي،

والبرمجــة المرئيــة وتطبيقــات الحوســبة
الماديــة وتعزيــز مهــارات القــرن الواحــد
والعشــرين ،وذلــك بهــدف خلــق جيــل واعــي
تقنيــاً ومنتــج وداعــم لالقتصــاد الوطنــي.

أطلقــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة التعليــم «برنامــج رواد التحــول
الرقمــي» ،الــذي يهــدف إلــى تخصيــص ( )2,000بعثــة لمــدة
( )5ســنوات ضمــن برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث
الخارجــي للتخصصــات الناشــئة لمراحــل البكالوريــوس والدراســات
العليــا ألفضــل ( )100جامعــة عالميــة.
وتشــمل التخصصات المســتهدفة:

اإلنجــــــازات

2,000

طالــب وطالبة مســتهدف
ابتعاثهــم خالل  5ســنوات

350

طالــب وطالبــة تــم ابتعاثهم
خــال عام 2018م
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ومــن أهم إنجازات
المبــادرة ما يلي

عقــد قمــة تدريبيــة إلعــداد قــادة التحــول الرقمي فــي مجال التجــارة اإللكترونية
فــي إطــار ســعي الــوزارة لتعزيــز عمليــة التحــول
الرقمــي ،قامــت الــوزارة بعقــد قمــة تدريبيــة
فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة .جمعــت القمــة
( )200شــخصاً مــن كبــار قــادة التســويق فــي
الشــركات العالميــة والمحليــة فــي المملكــة
مــن مختلــف القطاعــات ،مــن أجــل النقــاش حول
أحــدث االتجاهــات التســويقية واالبتــكارات

والفــرص ،وفوائــد تأســيس وإدارة الحضــور
الرقمــي لألعمــال .وذلــك لتعزيــز عمليــة التحــول
الرقمــي وتطويــر قــدرات التجــارة االلكترونيــة.
وشــارك فــي تنظيــم القمــة شــركة «»Google
وكليــة إدارة األعمــال العالميــة الدوليــة
« ،»INSEADبهــدف تعزيــز فــرص التواصــل
وتبــادل الخبــرات ،ومناقشــة أكبــر التحديــات

وســبل االســتفادة مــن
التــي تواجــه الشــركات ُ
المتوفــرة رقميــاً .
ّ
األدوات
كمــا تــم تقديــم ورشــة تدريبيــة مــن نخبــة
مــن أســاتذة « ،»INSEADبهــدف تســليط
الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه الشــركات
العالميــة فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة.

200

عــدد حضــور القمــة التدريبية

إطالق ()32
دورة تدريبية
مباشرة بحضور
( )1,255مستفيد
ومستفيدة في
مختلف مناطق
المملكة (جدة،
أبها ،الرياض ،حائل،
الجبيل ،عرعر ،الخبر،
المدينة المنورة،
تبوك)

إطالق ( )26دورة
الكترونية و ()179
درس الكتروني
حيث وصل عدد
المجتازين للدورات
( )1,539مستفيد
ومستفيدة

تسجيل عدد
( )18,509متطوعاً
والوصول إلى
()1,265,306
مستفيداً

إطالق الحملة
األولى للمبادرة
“إثراء المحتوى
التقني في
ويكيبيديا” إلثراء
المحتوى العربي
التقني على
موسوعة ويكيبيديا

عقد شراكة
مع مهارات من
«،»Google
سماءات،
»Google Cloud
«Developer
و
«»Microsoft

المشاركة في
األيام العالمية،
كاليوم العالمي
للغة العربية،
ويوم خصوصية
البيانات

تدشــين مبادرة العطاء الرقمي
ّ
دشــنت الــوزارة مبــادرة العطــاء الرقمــي
فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2018م ،والتــي
تهــدف الــى نشــر المعرفــة الرقميــة بيــن
المجتمعــات العربيــة حــول العالــم وإثــراء
المحتــوى التقنــي العربــي علــى شــبكة

اإلنجــــــازات

اإلنترنــت عبــر عــدد مــن الوســائل واألدوات
الخالقــة والنوعيــة مــن خــال المختصيــن
والهــواة التقنييــن وإتاحــة التدريــب المباشــر
والتدريــب عــن بعــد لتطويــر المهــارات
التقنيــة ،وكذلــك دعــم القطــاع غيــر الربحــي

فــي مجــال تطويــر المهــارات التقنيــة وتســريع
التحــول الرقمــي فــي عمليــات المؤسســات
ونشــاطاتها المتعــددة.

32

دورة تدريبيــة
مباشرة

18,509
عــدد المتطوعين
الرقميين

26

دورة
إلكترونية

1,265,306
عــدد المســتفيدين من
مبــادرة العطــاء الرقمي

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

فعاليــات العطــاء الرقمــي
ضمــن مبــادرة العطــاء الرقمــي ،أقامــت الــوزارة
عــدداً مــن الفعاليــات الداعمــة للمبــادرة
بمشــاركة العمــوم ومتخصصــي التقنيــة،
وجــاءت الفعاليــات علــى النحــو التالــي:
 .1إطــاق مجلــس العطــاء الرقمــي بحضــور
معالــي نائــب الوزيــر للجلســة األولــى المقدمــة
مــن قبــل مجموعــة حمايــة حيــث تــم خاللهــا
نقــاش «دور األمــن الرقمــي في خطــة التحول».

اإلنجــــــازات

نشــر الوعي الرقمي بالتقنيات الناشــئة من خالل منظومة «»ThinkTech
 .2إقامــة التجمــع األول مــن نوعــه لترجمــة
مقــاالت ومواضيــع انترنــت األشــياء حيــث تمــت
ترجمــة ( )25مقــال خــال ( )3ســاعات.
 .3الرعايــة والمشــاركة فــي ملتقــى عالــم
التطبيقــات بمدينــة جــدة حيــث تــم تقديــم ()3
دورات تدريبيــة وإقامــة ركــن خــاص بالعطــاء
الرقمــي تــم مــن خاللــه تقديــم نصائــح لحمايــة
األجهــزة واستشــارات برمجيــة.

أطلقــت الــوزارة منظومــة (ثنــك تــك)
« »ThinkTechبهــدف رفــع الوعــي بالتقنيــات
الناشــئة والتوعيــة بأهميتهــا مــن خــال حلقــات
نقــاش تقنــي نظــراً ألهميــة هــذه التقنيــات
فــي التحــول الرقمــي .وكان مــن أهــم أعمــال
المنظومــة تنظيــم وتنفيــذ حمــات توعويــة
لنشــر الوعــي الرقمــي بيــن مختلــف الفئــات
العمريــة فــي مجــاالت متعــددة عــن طريــق
فيديوهــات توعويــة ومنشــورات وإنفوجرافيــك

تــم نشــرها عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي.
وشــملت الحمــات المنفــذة حملــة عــن
ظاهــرة التنمــر اإللكترونــي لتوضيــح طــرق
الوقايــة والعــاج منهــا ،بالشــراكة مــع اللجنــة
الوطنيــة لتقنيــن المحتــوى األخالقــي لتقنيــة
المعلومــات ،وحملــة حــول الحوســبة الســحابية
للتعريــف بهــا وكيفيــة االســتفادة منهــا،
وكذلــك حملــة حــول البيانــات الضخمــة للتعريف
بهــا وبأهميتهــا.
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إطــاق مبــادرة (الســعودية تبرمــج)

فعاليــات منظومــة «»ThinkTech
أقيمــت عــدد مــن الفعاليــات ضمــن إطــار
منظومــة « »ThinkTechلرفــع الوعــي ونشــر
الثقافــة حــول التقنيــات الناشــئة .وجــرى مــن
خــال هــذه الفعاليــات اســتضافة متخصصيــن
وخبــراء فــي مجــاالت التقنيــات الناشــئة

المختلفــة ،كتقنيــة البلــوك تشــين والــذكاء
االصطناعــي والجيــل الخامــس والبيانــات
الضخمــة .وتســعى الــوزارة مــن خــال هــذه
الفعاليــات إلــى التعريــف بهــذه التقنيــات
وتبــادل الخبــرات فــي كيفيــة االســتفادة

منهــا ،ممــا يســاهم فــي تبنــى هــذه التقنيــات
محليــاً وتنميتهــا وتطويرهــا لتصبــح المملكــة
الســباقة فــي مجــاالت التقنيــات
مــن الــدول
ّ
الناشــئة المختلفــة.

أطلقــت الــوزارة بالشــراكة مــع مؤسســة
األميــر محمــد بــن ســلمان (مســك الخيريــة)،
ومــع شــركة االتصــاالت الســعودية «»STC
مبــادرة (الســعودية تبرمــج) بهــدف تعزيــز
وتمكيــن ثقافــة البرمجــة وبنــاء المهــارات فــي
المجــاالت الرقميــة واالبتكاريــة.
تضمنــت المبــادرة عــدة ورش عمــل ودروس
وأنشــطة تفاعليــة لتبســيط مفاهيــم البرمجــة،

وقــد وصــل عــدد المســتفيدين مــن هــذه
المبــادرة إلــى ( )1,025,971مســتفيد فــي
عــام 2018م.
وتــم عقــد ورش العمــل فــي عــدد مــن
المناطــق المملكــة المختلفــة ،بــدأت فــي
الريــاض ،وجــدة ،والخبــر ،والمدينــة المنــورة.
وتســتمر لتغطــي ( )6مناطــق إضافيــة فــي
الفتــرة القادمــة.

1,025,971
عــدد المســتفيدين مــن مبادرة
“الســعودية تبرمج”

اإلنجــــــازات
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توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع المؤسســة العامــة للتدريب التقنــي والمهني

هاكاثون اآلالت الرقمية السعودية
يعــد هاكاثــون اآلالت الرقميــة الســعودية
الــذي أطلقتــه الــوزارة أكبــر هاكاثــون
للتقنيــات الصناعيــة الرقميــة فــي الشــرق
األوســط ،والــذي تــم تنفيــذه علــى مرحلتيــن.
حيــث بــدأت المرحلــة األولــى فــي الهاكاثــون
بمشــاركة ( )250شــاباً وفتــاة ،تــم تصفيتهــم
وفقــاً لمعرفتهــم بالبرمجــة والحوســبة
الســحابية ولغــات البرمجــة ،حتــى تــم الوصــول
إلــى ( )60مشــاركاً  ،تــم إدراجهــم فــي المرحلــة
التدريبيــة الثانيــة ،والتــي تضمنــت مخيــم
تدريــب متقــدم علــى منصــة تطبيقــات
«بريدكــس» ،التــي طورتهــا «جنــرال إلكتريــك»
إلنترنــت األشــياء الصناعيــة.

اإلنجــــــازات

وقــام علــى مخيــم التدريــب نخبــة مــن الخبــراء
الدولييــن فــي شــركة «جنــرال إلكتريــك» ،وتهــدف
هــذه المرحلــة لتأهيــل المشــاركين ليصبحــوا
مطوريــن معتمديــن مــن قبــل الشــركة ومنحهــم
شــهادات احترافية .ويمثل الســعوديات في هذه
المرحلــة أكثــر مــن ( )%50مــن عــدد المشــاركين،
حيــث تضــع الــوزارة على عاتقها تمكيــن المرأة في
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
كمــا تهــدف المبــادرة إلــى تطويــر المهــارات
الوطنيــة وتنميــة قدراتهــم وصقل مواهبهم في
مجال الصناعة الرقمية للمســاهمة بفاعلية في
دعــم مســيرة التطــور والنمــو فــي المملكــة.

ويحقــق البرنامــج التدريبــي فــي (برنامــج اآلالت
الرقميــة الســعودية) الــذي تــم تحديــده بدقــة
وعنايــة أهــداف وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات وشــركائها فــي دعــم المواهــب
الوطنيــة الواعــدة وتطويــر إمكاناتهــا لتقديــم
ابتــكارات جديــدة هادفــة وبنّ ــاءة تســهم فــي
نمــو القطاعــات المســتهدفة مثــل (الميــاه) و
(الرعايــة الصحيــة) و(الطاقــة المتجــددة) لدعــم
القطــاع الصناعــي الســعودي ،وتحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030

وقعــت الــوزارة مذكــرة تفاهــم مــع المؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،وتركــز
المذكــرة علــى تنميــة قــدرات رأس المــال
البشــري ،وزيــادة فــرص العمــل فــي قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .مــن خــال
برامــج تدريبيــة نوعيــة لتأهيــل الكــوادر
الوطنيــة فــي عــدة مجــاالت .تشــمل التقنيــات
المســتقبلية مثــل الــذكاء االصطناعــي،
وانترنــت األشــياء ،وعلــم الروبوتــات ،وتحليــل
البيانــات ،وأمــن المعلومــات ،وتســعى الــوزارة
مــن خــال مذكــرة التفاهــم ،توســيع نطــاق
التعــاون مــع المؤسســة ،واالعتمــاد علــى
الكــوادر الوطنيــة كمرتكــز أساســي فــي تنميــة
المــوارد البشــرية فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات الحيــوي.

وتضمنــت المذكــرة عــدة بنــود أبرزهــا
التعــاون علــى توطيــن المعرفــة فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتقديــم
برامــج تدريــب وتأهيــل فــي مجــاالت مناســبة
لســوق العمــل مثــل تطويــر التطبيقــات،
وواجهــة المســتخدم ،واألمــن الســيبراني،
والحوســبة الســحابية ،وصيانــة أجهــزة
الهاتــف المتنقــل ،والتســويق والمبيعــات،
والتقنيــات الناشــئة مثــل انترنــت األشــياء،
والــذكاء االصطناعــي ،وعلــوم الروبــوت،
وغيرهــا مــن المجــاالت ذات العالقــة،
حيــث تقــدم المؤسســة المدربيــن وقاعــات
التدريــب والمعامــل فــي وحداتهــا التدريبيــة
المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة.

وتهــدف المذكــرة عبــر برامجهــا التدريبيــة،
لتأهيــل الشــباب والشــابات الســعوديين مــن
خريجــي المؤسســة والجامعــات والمعاهــد،
وكذلــك موظفــي الجهــات الحكوميــة فــي
المجــاالت التــي تخــدم التحــول الرقمــي،
مركــزة اهتمامهــا نحــو البرامــج التدريبيــة
ً
المنتهيــة بالتوظيــف.
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تنمية التقنية ودعم وتحفيز االبتكار ومضاعفة السوق
وضع اللوائح النهائية
للبيانات

اإلعــداد إلطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للحوســبة الســحابية
تعتــزم الــوزارة إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة
للحوســبة الســحابية والتــي تهــدف إلــى جعــل
المملكــة فــي مصــاف الــدول الرائــدة فــي
هــذا القطــاع الــذي يقــدر حجمــه عالميــاً بـــأكثر
مــن ( )500مليــار ريــال.
وتهــدف االســتراتيجية إلــى أن تصبــح
المملكــة المركــز اإلقليمــي لكافــة اســتثمارات
وتقنيــات الحوســبة الســحابية علــى مســتوى
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
بحيــث تتمكــن مــن جــذب اســتثمارات أجنبيــة
ومحليــة تصــل إلــى أكثــر مــن ( )18مليــار ريــال
بحلــول عــام 2030م .كمــا تســتهدف وصــول
ســوق الحوســبة الســحابية فــي المملكــة إلــى
( )25مليــار ريــال إضافــة إلــى رفــع نســبة تبنــي
حلــول الحوســبة الســحابية مــن ( )%1فــي
2018م إلــى ( )%30بحلــول عــام 2030م.
وتــم تحديــد أهداف االســتراتيجية باآلتي:
 .1تســريع عجلــة التحــول الرقمي.
 .2تحسين كفاءة اإلنفاق على تقنية المعلومات.
 .3تحســين أمــن وحمايــة البيانات.
 .4تطويــر منظومــة تقنيــة المعلومــات.

اإلنجــــــازات

وتتمحــور االســتراتيجية الوطنيــة للحوســبة
الســحابية حــول ( )8مبــادرات رئيســية،
تســعى مــن خاللهــا االســتراتيجية إلــى ضمــان
أوال
تنفيــذ سياســة الحوســبة الســحابية
ً
لتهيئــة البيئــة التنظيميــة ،وتوحيــد مراكــز
البيانــات وترشــيد التطبيقــات لرفــع مســتوى
الموائمــة فــي ســوق الحوســبة الســحابية،
وإنشــاء ســوق الســحابة الحكوميــة لزيــادة
الطلــب علــى خدمــات الحوســبة الســحابية،
وإنشــاء فريــق عمــل للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة لدعــم تلــك المنشــآت ،وتطويــر

8

مجتمــع ســحابي يعــزز ثقافــة الحوســبة
الســحابية ،وإنشــاء حوســبة ســحابية مملوكــة
للحكومــة لتوحيــد الجهــود الحكوميــة فــي
هــذا المجــال ،وتســهيل دخــول مقدمــي
الخدمــات الســحابية العالمييــن لجــذب
االســتثمارات ،ووضــع اللوائــح والبيانــات
النهائيــة للبيانــات .ومــن خــال هــذه
هيــأت
المبــادرات ،تكــون االســتراتيجية قــد ّ
البيئــة المناســبة لتعزيــز العــرض والطلــب
فــي ســوق الحوســبة الســحابية.

تنفيذ سياسة الحوسبة
السحابية أوال

1

توحيد مراكز البيانات وترشيد
التطبيقات

2

إنشاء سوق
السحابة الحكومية

3

7
العرض

الطلب

4

إنشاء فريق عمل للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
الشكل ( :)14المبادرات الرئيسية المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية

تسهيل دخول مقدمي الخدمات
السحابية العالميين

6

إنشاء حوسبة سحابية
مملوكة للحكومة

5

تطوير مجتمع
سحابي
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إعــداد اســتراتيجية صناعــة التقنيــة
قامــت الــوزارة بدراســة وتحليــل التحديــات التــي
تواجــه قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي المملكــة،
وتحديــد التقنيــات التقليديــة والناشــئة ذات

األولويــة العاليــة ،وإعــداد اســتراتيجية مفصلــة
لتنميــة صناعــة التقنيــة المحليــة ودعــم االبتــكار
وريــادة األعمــال .وشــملت االســتراتيجية

العديــد مــن المبــادرات والتــي مــن شــأنها زيــادة
العائــد علــى الناتــج المحلــي ،وخلــق العديــد مــن
الفــرص الوظيفيــة.

وتهــدف االســتراتيجية إلى:

كمــا وتضمنــت االســتراتيجية عــدداً مــن المبادرات مــن أهمها:

زيــادة مســاهمة قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي.

تحفيــز ودعــم الشــركات الوطنيــة والمحتــوى المحلي.

توطيــن صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتلبيــة الطلــب المحلــي ،ونقــل المعــارف التقنيــة إلــى الكــوادر الوطنيــة .وتحفيــز
ودعــم المنتجــات وحلــول االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحليــة.

تحفيــز ســوق التقنيــات الناشــئة التــي لهــا مســتقبل كبيــر فــي النمو.

لســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى
وضــع أســس التمكيــن الالزمــة لتطويــر صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ّ
المهــارات الوطنيــة كمــاً ونوعــاً .

برامــج لتطويــر وتدريــب الكــوادر البشــرية المناســبة بمــا فــي ذلــك رفــع نســبة مشــاركة المرأة في وظائــف القطاع.

زيــادة تبنــي حلــول ومنتجــات وتطبيقــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمــا يرفــع كفــاءة وإنتاجيــة القطاعــات األخــرى
ويســاهم فــي رفــع حصــة صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

إعــادة تنظيــم الســوق التقنيــة مــن خــال تطويــر السياســات والتشــريعات ذات العالقــة بتقنيــة المعلومــات (اعتماديــة وتبنــي

تعزيــز ريــادة الشــركات الوطنيــة فــي صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لزيــادة التســويق المحلــي والصــادرات العالمية.

اإلنجــــــازات

التقنيــات الجديــدة ،وتعزيــز التنافســية ،ودعــم المحتــوى المحلــي ،وحمايــة مصالــح المســتهلكين والمســتثمرين).
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إعــداد اســتراتيجية صنــدوق صناعــة التقنيــة
قامــت الــوزارة بإعــداد دراســة وخطــة
اســتراتيجية لصنــدوق صناعــة التقنيــة حيــث
تــم إجــراء تحليــل للتجــارب الدوليــة وتحديــد
المجــاالت التــي يتــم التركيــز عليهــا لتطويــر
القطــاع والمبــادرات ذات العالقــة بتنميــة
القطــاع وأســاليب ومجــاالت التمويــل ذات
األثــر األكبــر .كمــا قامــت بعمــل دراســة
للجهــات الرئيســة الفاعلــة فــي منظومــة
تطويــر وتمويــل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات وحصــر الفجــوة بيــن مــا تقــوم
بــه هــذه الجهــات والــدور والمهــام التــي تــم
تحديدهــا لتطويــر وتمويــل القطــاع لتحقيــق
األهــداف ،ومــن ثــم تحديــد الــدور المطلــوب
مــن الــوزارة للقيــام بتنميــة صناعــة التقنيــة،
ومــدى الحاجــة الســتحداث جهــة تكــون
مســؤولة عــن مهــام تنميــة وتمويــل صناعــة
التقنيــة فــي المملكــة.
وبنــاء علــى مخرجــات الدراســات الســابقة تــم
وضــع اســتراتيجية ومبــادرات وخارطــة طريــق
لتطويــر وتنميــة صناعــة التقنيــة فــي المملكــة
وتحديــد اســتراتيجية الصنــدوق بمــا فــي ذلــك
متطلبــات وحجــم التمويــل المطلــوب ،ووضــع
نمــوذج التشــغيل للصنــدوق.

اإلنجــــــازات

ويهــدف الصندوق إلى:
تحقيــق االســتدامة الذاتيــة فــي صناعــة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وتعزيــز
قدرتهــا التنافســية داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية وفــي األســواق العالميــة .ويعمــل
الصنــدوق علــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق
تصحيــح وتحفيــز المنظومــة االقتصاديــة فــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والربــط
بيــن الجهــات العاملــة فيهــا ،وتقديــم الحوافــز
لتبنــي منتجــات وحلــول االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات المحليــة ،ودعــم وتنميــة البحــث
واالبتــكار والتطويــر بمــا يســاهم فــي خلــق
صناعــة محليــة واعــدة ،وتشــجيع الشــركات
العالميــة الرائــدة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات علــى ممارســة أنشــطتها داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية ونقــل المعرفــة
والمســاهمة فــي تأهيــل وتوطيــن الوظائــف.

األهــداف االســتراتيجية المقترحــة للصنــدوق تتمثــل فــي اآلتي:
المســاهمة الفعالــة فــي رفــع معــدل المحتــوى المحلــي فــي قطــاع تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات ،بمــا يتوافــق مــع رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية فــي تنميــة المحتــوى المحلــي فــي مشــاريع الدولــة وفــي المنظومــة االقتصاديــة بشــكل عــام.
زيــادة تبنــي حلــول ومنتجــات وتطبيقــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،بمــا يرفــع كفــاءة وإنتاجيــة القطاعــات األخــرى
ويســاهم فــي رفــع حصــة صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
توطيــن صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتلبيــة الطلــب المحلــي ،ونقــل المعــارف التقنيــة إلــى الكــوادر الوطنيــة.
وتحفيــز ودعــم المنتجــات وحلــول االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحليــة.

تهيئــة منظومــة قــادرة علــى احتضــان مشــاريع االبتــكارات التقنيــة الواعــدة لتصبــح شــركات وطنية رائــدة وناجحة.

لســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى
وضــع أســس التمكيــن الالزمــة لتطويــر صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ّ
المهــارات الوطنيــة كمــاً ونوعــاً .

تعزيــز ريــادة الشــركات الوطنيــة فــي صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لزيــادة التســويق المحلــي والصــادرات العالمية.

تنميــة ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتســريع تبنــي التقنيــات الناشــئة.
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إعــداد االســتراتيجية األوليــة للــذكاء االصطناعــي
أكملت الوزارة دراســة أولية الســتراتيجية الذكاء
االصطناعــي تهــدف إلــى رســم رؤيــة لتوجــه
المملكــة فــي الــذكاء االصطناعــي وتحديــد

األثــر االقتصــادي واالجتماعــي الناتــج عنهــا فــي
القطاعــات ذات األولويــة تماشــيا مــع رؤيــة
المملكــة  .2030كمــا ســاهمت الدراســة فــي

أوال»
إعداد سياســة «السحابة ً
وضــع إطــار حوكمــة أولــي للــذكاء االصطناعــي
واقتــراح المبــادرات الالزمــة لتطويــره وتحفيــز
المشــاركة بــه وتوظيفــه بشــكل فاعــل.

ترتكز االســتراتيجية على ( )3محاور رئيســية

وتتلخص
الدراسة
فيمــا يلي

• االعتمــاد المبكــر لمفاهيــم وحلــول الــذكاء االصطناعــي ويشــمل ذلــك التوعيــة
والتدريــب.
•تشجيع االبتكار ودعم رواد االعمال في تقنيات الذكاء االصطناعي.
•توفير منظومة جاذبة لرواد الذكاء االصطناعي حول العالم.
بنــاء منظومــة ذكاء اصطناعــي رائــدة تحــول المملكــة إلــى
(إقليميــا) لالبتــكار والتطويــر األخالقــي
محــور ا
ً
ً

تســتهدف االســتراتيجية جميــع القطاعــات
وتركــز علــى القطاعــات ذات األولويــة ومنهــا:
الصحــة ،والنقــل والخدمــات اللوجســتية،
والطاقــة ،والصناعــة والخدمــات الحكوميــة
وخدمــات ضيــوف الرحمــن.

اإلنجــــــازات

تقــدم الدراســة نموذجــاً أوليــاً لحوكمــة الــذكاء
االصطناعــي عــن طريــق إنشــاء مجلــس يعمــل
كذراع تمكيني متعدد التخصصات الســتراتيجية
الــذكاء االصطناعــي ،يعنــى بتقديــم الدعــم
العلمــي والمــادي وينســق تنفيــذ المبــادرات بين
الجهــات المعنيــة .وكذلــك مجلــس يقيــم الــذكاء
االصطناعــي ويتولــى قيــادة النقاشــات ،ويســرع

مــن إجــراءات وضــع السياســات ويشــارك فــي
النقاشــات العالميــة حــول الجوانب «اإلنســانية»
الرئيســية للــذكاء االصطناعــي.
االســتراتيجية اآلن فــي مراحــل االعتمــاد
األخيــرة وســيتم اإلعــان عنهــا بــإذن اللــه مــع
بدايــة عــام 2019م.

أعــدت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
ّ
أوال والتــي تهــدف إلــى تســريع
سياســة الســحابة ً
وتيــرة انتقــال الجهــات الحكوميــة مــن حلــول
تقنيــة المعلومــات التقليدية إلى حلول الحوســبة
الســحابية ،وهــي إحــدى الركائــز األساســية لدعــم
وقيــادة التحــول الرقمــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
تســاعد هــذه السياســة التــي تعتبــر ممارســة
عالميــة ُمثلــى علــى تحســين كفــاءة اإلنفــاق

علــى تقنيــة المعلومــات بشــكل كبيــر ،لمــا
تتمتــع بــه منصــات الحوســبة الســحابية مــن
تكلفــة منخفضــة وقــدرة عاليــة علــى مشــاركة
المــوارد بيــن المســتخدمين .كمــا يعــزز تطبيــق
هــذه السياســة المرونــة والشــفافية بيــن
مؤسســات القطــاع العــام ،باإلضافــة إلــى
تعزيزهــا لمســتوى نضــج األمــن الســيبراني
وتعزيــز أدوات االبتــكار التــي توفرهــا بــكل
ســهولة منصــات الحوســبة الســحابية.

ويــؤدي تطبيــق السياســة علــى الجهــات
الحكوميــة إلــى إلــزام الجهــات باعتمــاد
أوال قبــل اتخــاذ أي قــرار
الحلــول الســحابية
ً
باســتثمار جديــد فــي تقنيــة المعلومــات ،ممــا
يقلــل الهــدر الحاصــل فــي بنــاء مراكــز بيانــات
وتشــغيلها ويعــزز مشــاركة المــوارد ومراكــز
البيانــات بيــن الجهــات الحكوميــة.

وتســتهدف السياســة تحقيــق مــا يلــي:

1

2

3

4

خفض التكاليف الرأسمالية
والتشغيلية لقطاع تقنية المعلومات
في القطاع الحكومي
بنسبة ( )%30خالل ( )5أعوام

رفع نسبة تبني حلول الحوسبة
السحابية من ( )%1في 2018م
إلى ( )%30بحلول عام 2030م

رفع جاذبية المملكة الستقطاب
االستثمارات األجنبية في قطاع
الحوسبة السحابية

رفع ســرعة تقديم الخدمات
اإللكترونيــة الحكوميــة وطرحها
للســوق بنسبة ()%70
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إطــاق مختبــر (إنترنــت األشــياء) األول فــي المملكــة بالتعــاون مــع شــركة «هواوي»
قامــت الــوزارة بإبــرام اتفاقيــة جديــدة مــع
شــركة «هــواوي» الصينيــة تهــدف إلــى إطــاق
مختبــر (إنترنــت األشــياء) وهــو األول مــن نوعــه
ـا لــرواد األعمــال
فــي المملكــة متضمنــة تمويـ ً
فــي المملكــة بقيمــة ( )3,75مليــون ريــال
ســعودي .ويهــدف إنشــاء المختبــر الجديــد

فــي مركــز «هــواوي» لالبتــكار فــي الريــاض
إلــى توفيــر المنصــة المناســبة لخدمــة رواد
األعمــال ومســاعدتهم فــي ابتــكار تطبيقــات
(إنترنــت األشــياء) التــي ستســاهم بشــكل
مباشــر فــي تلبيــة متطلبــات أهــم القطاعــات
فــي المملكــة .ومــن شــأن هــذه المبــادرة

المشــتركة بيــن الجهتيــن اإلســهام فــي دفــع
عجلــة تطويــر المنتجــات والتطبيقــات مــن
جهــة ،والتشــجيع علــى تأســيس المنظومــة
الشــاملة المفتوحــة والتشــاركية لتقنيــات
(إنترنــت األشــياء) مــن جهــة أخــرى.

اتفاقيــات إنشــاء مراكــز لالبتــكار الرقمي مع الشــركاء في القطاع الخاص
فــي ســعيها لشــجيع وتحفيــز االبتــكار التقنــي فــي االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،قامــت الــوزارة بتوقيــع ( )10اتفاقيــات
مــع كبــرى الشــركات المحليــة والعالميــة إلنشــاء مراكــز
لالبتــكار الرقمــي فــي التقنيــات الناشــئة بهــدف تعزيــز
االبتــكار فــي تلــك المجــاالت .وقــد تــم مــن خاللهــا إنشــاء
مركــز «هــواوي» لالبتــكار ومركــز « ،»ZTEوهنــاك خطــة
عمــل مــع الشــركاء فــي القطــاع الفتتــاح المزيــد مــن المراكــز.

تقنيات المستقبل

إنترنت األشياء

الحوسبة السحابية
واألمن الرقمي

تقنيات المستقبل

تقنيات المستقبل

الحوسبة السحابية
والذكاء االصطناعي

تحليل البيانات والذكاء
االصطناعي

إنترنت األشياء والواقع
االفتراضي

تقنيات المستقبل

10

اتفاقيــات تــم توقيعها مع كبرى
الشــركات المحليــة والعالمية في
القطاع إلنشــاء مراكــز لالبتكار الرقمي

اإلنجــــــازات
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التميز المؤسسي

ورشــة عمــل لدعــم التعــاون التقنــي الســعودي اليابانــي
نظمــت الــوزارة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون
الداخليــة واالتصــاالت اليابانيــة وضمــن إطــار
الرؤيــة الســعودية اليابانيــة  ،2030ورشــة عمــل
بعنــوان «اللقــاء التعارفــي مــع مجموعــة مــن
الشــركات التقنيــة اليابانيــة» .وذلــك بهــدف
تعزيــز فــرص التعــاون التقنــي واالقتصــادي
وتســليط الضــوء علــى الفــرص االســتثمارية
المتاحــة لــدى الجانبيــن بمــا يخــدم األهــداف
التنمويــة المشــتركة ،وتحفيــز شــركات التقنيــة
فــي البلديــن للعــب دور أكبــر فــي تنميــة
العالقــات الثنائيــة.

اإلنجــــــازات

وجــرى خــال الورشــة ،تقديــم ( )12عرضــاً مرئياً ،
إلــى جانــب ذلــك مناقشــة مســؤولي الــوزارة
ورؤســاء الشــركات المشــاركة أوجــه التعــاون
بيــن البلديــن فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات وآفــاق تطويرهــا ،باإلضافــة
إلــى مناقشــة ســبل تطويــر منظومــة قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ومحاولــة
االســتفادة مــن التجربــة اليابانيــة فــي هــذا
الشــأن واســتلهامها حتــى تكــون باعثــاً ومحفــزاً
لتحقيــق تطلعــات القطــاع،

علــى هامــش الملتقــى ،تــم عقــد اجتمــاع
حكومــي ضــم الــوزارة ونظيرتهــا اليابانيــة،
بحــث فيــه الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون
المشــترك فــي مجــاالت التحــول الرقمــي
والــذكاء االصطناعــي وانترنــت األشــياء،
واتفقــا فيــه علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود
وصــوال لالرتقــاء بمســتوى التعــاون بمــا
ً
يتناســب مــع رغبــة البلديــن فــي االرتقــاء
بمســتوى العالقــات بينهمــا.

تســعى الــوزارة إلــى بنــاء بيئــة عمــل عصريــة
تكــون نموذجــاً يحتــذى فــي القطــاع الحكومــي،
وتتمحــور حــول تمكيــن الموظــف وتزويــده
بالمهــارات والقــدرات التــي تســاعده علــى
اإلنجــاز واإلبــداع وابتــكار الحلــول للتحديــات

التــي تواجههــا الــوزارة لتحقيــق أهدافهــا
وغاياتهــا لخدمــة الوطــن والمواطــن.
وتنوعــت أعمــال الــوزارة لتحقيــق التميــز
المؤسســي بيــن بنــاء قــدرات الموظفيــن

وتدريبهــم ومســاعدتهم علــى تحقيــق التــوازن
بيــن حياتهــم وعملهــم ،إلــى تمكينهــم عبــر بيئــة
أعمــال ذكيــة تزيــد مــن فاعليتهــم وكفاءتهــم،
وكذلــك تطبيــق نظــام لتقييــم أداء القيــادات
وتعزيــزه .وفيمــا يلــي أهــم اإلنجــازات:
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تحســين وتطويــر بيئة العمل
عملــت الــوزارة علــى توجيــه كافــة الجهــود
واإلمكانــات خــال العــام 2018م للعمــل
علــى تحقيــق تطلعــات الــوزارة فــي توفيــر
بيئــة عمــل ذكيــة وجاذبــة ،بهــدف توفيــر بيئــة
عمــل تمكّ ــن موظفــي الــوزارة مــن الوصــول
إلــى أعلــى مســتويات األداء فــي أعمالهــم
لتحقيــق تطلعــات وأهــداف الــوزارة .حيــث
تــم نقــل ( )800موظــف وموظفــة لمبنــى
الــوزارة بالمدينــة الرقميــة مــع تهيئــة جميــع
االحتياجــات التقنيــة ،واللوجســتية لهــم

تطويــر الموظفين
ووفــرت داخــل المبنــى
ّ
الســتمرارية األعمــال.
الجديــد أجهــزة طباعــة ذكيــة تتــوزع علــى
أكثــر مــن ( )100موقــع داخــل الــوزارة وترتبــط
بنظــام موحــد يمكــن مــن خاللــه قيــاس معــدل
االســتهالك ويســاعد علــى خفــض هــدر
الــورق ،ويوفــر بيانــات دقيقــة لالســتهالك
لــكل موظــف .كمــا تــم ربــط مرافــق الــوزارة
فيمــا بينهــا عبــر توفيــر شــبكة اتصــال افتراضيــة
تعتمــد علــى تقنيــة « »VPNللربــط بيــن مبنــى
الــوزارة فــي مــدن الريــاض وجــدة ،وبســرعة

عاليــة تصــل إلــى ( )100ميجابت/الثانيــة،
مــع خفــض تكاليــف الصيانــة والتعامــل مــع
الحــاالت الطارئــة .كمــا تــم توزيــع ( )24جهــاز
يعمــل علــى قيــاس رضــى الموظــف فــي أجــزاء
المبنــى للقيــاس اليومــي لنســبة الرضــى عــن
كل مرفــق مــن مرافــق الــوزارة .وقــد جــرى
العمــل علــى اســتخدام مثــل هــذه األجهــزة
للعمــاء الخارجييــن ،ونتــج عــن جهــود الــوزارة
ارتفــاع نســبة الرضــى مــن ( )%50.18إلــى
(.)%69.89

حرصــاً مــن الوزارة علــى تنمية قدرات موظفيها
والتقــدم المســتمر،
التطــور
وتحفيزهــم علــى
ّ
ّ
فقــد عملــت الــوزارة علــى توفيــر ( )830مقعــد
تدريبــي مشــتملة علــى برامــج تدريبيــة فرديــة
وجماعيــة فــي مختلــف المجــاالت التخصصيــة

ذات العالقــة بأعمــال الــوزارة .باإلضافــة إلــى
توفيــر ( )75مقعــد تدريبــي نوعــي لمنســوبي
الــوزارة علــى الوظائــف اإلشــرافية بهــدف
تطويــر إمكانياتهــم القياديــة لتمكينهــم مــن
تحقيــق النجــاح المأمــول.

75

مقعد تدريب نوعي للوظائف
اإلشرافية

830
مقعد تدريبي

لموظفي الوزارة

اإلنجــــــازات
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إطالق نظام التغذية الراجعة ( )360درجة للوظائف العليا واإلشرافية

مشــروع األرشــفة اإللكترونيــة

أطلقــت الــوزارة نظــام التغذيــة الراجعــة
( )360درجــة للوظائــف العليــا واإلشــرافية.
وهــو نظــام متطــور يســتهدف تحســين
العمليــات مــن خــال تحديــد مواطــن القــوة
والضعــف للموظفيــن .ويعتمــد النظــام علــى
التغذيــة المرتجعــة مــن عــدة مصــادر تضمــن
الحياديــة والمصداقيــة .حيــث يتــم التقييــم
عبــر المديــر المباشــر ،المرؤوســين ،الزمــاء،
وأصحــاب المصلحــة ضمــن الــوزارة.

نظــراً ألهميــة الوثائــق ذات العالقــة بأعمــال الــوزارة ،وضــرورة الحفــاظ عليهــا بمــا يضمــن
إمكانيــة الوصــول إليهــا ألصحــاب العالقــة فــي أي وقــت ،أطلقــت الــوزارة مشــروع األرشــفة
اإللكترونيــة ليتــم حفــظ الوثائــق بجميــع أنواعهــا وإتاحتهــا وفــق األنظمــة واللوائــح ذات
العالقــة .وقــد تمــت أرشــفة ( )1,000,000وثيقــة رقميــاً ضمــن مركــز الوثائــق والمحفوظــات.

وتهــدف الــوزارة مــن خــال هــذا النظــام إلــى
تعزيــز وعــي القــادة بمواطــن القــوة والضعــف
وتحســين عمليــات التطويــر والتنميــة
والتدريــب ،وتحقيــق االســتفادة مــن تقاريــر
التغذيــة المرتجعــة لمناطــق العمليــات
لتحســين اإلجــراءات وتدفقــات االعمــال.

التميــز المؤسســي فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة
ضمــن إطــار عمــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة
لمنظومــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
علــى التطويــر المســتمر ألدائــه وتطويــر آليــات
عملــه ،ســعى المكتــب إلــى تحقيــق التميــز
المؤسســي فــي أعمالــه مــن خــال تنفيــذ عــدد
مــن المشــاريع الداخليــة ،والتــي تشــتمل علــى:
· تطويــر منصــة إنجــاز اإللكترونيــة لمتابعــة
واســتعراض أداء منظومــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي تنفيــذ المبــادرات
و ا لمؤ شــر ا ت .

اإلنجــــــازات

· تدريب ( )220موظف وموظفة من المنظومة
وتنميــة مهاراتهــم وبنــاء قدراتهــم فــي مجــاالت
االســتراتيجية والتغيير والعادات الســبع.
· عقد محاضرات تعريفية تثقيفية ببرنامج التحول
الوطنــي والــذكاء االصطناعــي بحضــور أكثــر مــن
( )200موظفــاً وموظفــة مــن المنظومــة.
· إطــاق مجلــة رؤيــة رقميــة كأول مجلــة
تجمــع جهــات منظومــة االتصــاالت وتقنيــة
ا لمعلو مــا ت .

1.000.000
وثيقة تمت أرشفتها رقمياً
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التميز المؤسسي في مكتب إدارة المشاريع
عــدد مــن
ٍ
عمــل مكتــب إدارة المشــاريع فــي الــوزارة علــى تعزيــز تطبيــق مبــادئ التميــز المؤسســي فــي أعمالــه ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ
المشــاريع الداخلــي التــي تعــزز التميــز المؤسســي فــي نطــاق إجــراءات العمــل والجــودة والقــدرات البشــرية والشــراكات االســتراتيجية ،وذلــك
مــن خــال مــا يلــي:

إدارة التنفيــذ

تأكيــد الجودة

بنــاء القــدرات الداخلية

الشراكات

تفعيــل إجــراءات العمل
واإلدارة المباشــرة للمشــاريع

التحقــق من
االمتثــال لالجراءات

التدريـــــب

تطوير
الشراكات االســتراتيجية

• تأســيس وتفعيل مكتب إدارة المشــاريع.
• إدارة ومتابعــة المشــاريع والمحافظ.
• إطالق نظام إدارة المشــاريع.
• اطالق منصة إنجاز (لوحة عرض) وعمل تحديثات متعددة للمنصة.
• تفعيل إجراءات إدارة المشــاريع.
• تفعيــل حوكمــة األعمــال في مكتب إدارة المشــاريع.
• المســاهمة في تحســين حوكمة اإلجراءات في المنظومة (إدارة
المشــاريع ،اجراءات التعاقد والترســية).

اإلنجــــــازات

• متابعة االمتثال لإلجراءات ألكثر من ( )100مشــروع من مشــاريع
الــوزارة والجهــات الشــقيقة واصــدار تقريــر لقــادة المنظومة كل
أســبوعين بشــكل دوري.
• متابعــة اجــراءات تعاقــد المشــاريع واصدار تقريــر لقادة المنظومة
كل اســبوعين بشــكل دوري.

• رفــع نضــج منهجيــة إدارة المشــاريع فــي المنظومة بتوفير
االجراءات والنماذج الالزمة إلدارة المشــاريع.
• توعية وتدريب منســوبي الوزارة والجهات الشــقيقة بإجراءات
منصة انجاز ونظام إدارة المشاريع ،وإدارة الجودة.
إدارة المشاريعّ /
• تقديــم دورات تدريبيــة مختلفــة إلدارة المشــاريع ألكثــر من()60
شــخص من منســوبي الوزارة.
• دعم الكفاءات ونقل المعرفة من خالل التدريب على رأس العمل.

• تأســيس شــراكة اســتراتيجية مع شــركة «برايس ووترهاوس كوبر»
فــي مجــاالت:
•تقديم الخبراء االستشــاريين.
•إتاحــة خدمــات أكاديميــة «برايس ووترهــاوس كوبر» التدريبية.
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إعادة بناء هيكلية الوزارة والدليل التنظيمي
رغبــة فــي المواءمــة بيــن التوجهــات الجديــدة
لمنظومــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات وتناســقها مــع رؤيــة المملكــة
وبرنامــج التحــول الوطنــي ومســتهدفاته ومــا
أســند إلــى الــوزارة مــن مبــادرات ،وبمــا يتماشــى
مــع الكيانــات والوحــدات الجديــدة التــي تشــرفت

الــوزارة بإدارتهــا ،فقــد كان مــن الضــروري إعــادة
بنــاء هيــكل الــوزارة بمــا يتوافــق مــع األهــداف
والمهــام المســندة للــوزارة ،وكذلــك إعداد دليل
تنظيمــي يحــدد األدوار واألهــداف والمهــام
لوحــدات الــوزارة علــى مختلــف مســتوياتها
اإلداريــة والتنظيميــة .ولقــد تــم إعــداد هيكليــة

إعادة هندسة إجراءات التعاقد لمشاريع برنامج التحول الوطني
للــوزارة ودليــل تنظيمــي ،بالتعــاون مــع معهــد
اإلدارة العامــة .ويهــدف هــذا العمــل إلــى تحديد
األهــداف واالرتباطــات التنظيميــة والمهــام
للوحــدات اإلداريــة والمســاندة .ولمزيــد مــن
المعلومــات ،يمكــن االطــاع علــى الملحــق (و
 /الخارطــة التنظيميــة للــوزارة).

تطويــر إجـراءات العمل في الوزارة
انطالقــاً مــن حــرص الــوزارة علــى تســيير
أعمالهــا بفاعليــة ،فقــد عملــت علــى ترجمــة
اســتراتيجيتها إلــى واقــع تنفيــذي عــن طريــق
بنــاء هيكليــة إلجــراءات العمــل .وذلــك
لتحقيــق األهــداف التشــغيلية وتطويــر أداء

اإلنجــــــازات

عملــت الــوزارة علــى إعــادة هندســة إجــراءات
التعاقــد لمشــاريع برنامــج التحــول الوطنــي نظراً
ألهميتهــا وأثرهــا علــى تســريع أعمــال مشــاريع
برنامــج التحــول الوطنــي فــي الــوزارة .فقــد
تــم عقــد ورش عمــل مــع أصحــاب المصلحــة
لمناقشــة االجــراء المقتــرح وتعزيــز المخرجــات.
كمــا تمــت أتمتــة اجــراء التعاقــد بالكامــل بمــا

فــي ذلــك النمــاذج الورقيــة مــن خــال تفعيــل
دور األنظمــة المتاحــة حاليــاً فــي الــوزارة .ونتــج
عــن ذلــك تخفيــض عــدد أيــام إتمــام إجــراءات
التعاقــد للمشــاريع ذات القيــم المرتفعــة مــن
( )92يوم إلى ( )61يوم ،والمشــاريع متوســطة
القيمــة مــن ( )68يــوم إلــى ( )44يــوم.

إنشــاء بوابــة للتوظيــف ضمــن موقــع الــوزارة وتطويرهــا
اإلجــراءات والخدمــات ،بمــا يتواكــب مــع
توقعــات العامليــن عليهــا والمســتفيدين
منهــا .وتعمــل هيكليــة اإلجــراءات كمظلــة
جامعــة لجميــع خدمــات الــوزارة واإلجــراءات
الخاصــة بهــا .ويمكــن عــن طريــق هيكليــة

االجــراءات تحديــد مناطــق التطويــر ومشــاريع
التحســين ،ســعياً للوصــول إلــى أعلــى مســتوى
نضــج إلدارة إجــراءات العمــل فــي الــوزارة.

انطالقــاً مــن حــرص الــوزارة علــى اســتقطاب
ذوي الكفــاءات والمهــارات وإتاحــة الفرصــة
للمتميزيــن للتقديــم علــى الوظائــف المتاحــة
فــي الــوزارة ،فقــد عملــت علــى إنشــاء بوابــة
للتوظيــف ضمــن موقعهــا اإللكترونــي

علــى شــبكة اإلنترنــت يتــم مــن خاللهــا التقديــم
علــى الوظائــف المعلنــة مــن قبــل الــوزارة،
باإلضافــة إلــى تحديــث بيانــات المتقدميــن.
وتتيــح بوابــة التوظيــف ســهولة التقديــم
علــى الوظائــف المطروحــة فــي الــوزارة.

92

61

تخفيض عدد أيام إتمام إجراءات التعاقد
للمشاريع ذات القيم المرتفعة

68

44

تخفيض عدد أيام إتمام إجراءات
المشاريع متوسطة القيمة
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إطــاق تطبيــق مــوارد علــى أجهــزة الجوال
انطالقــا مــن حرصهــا لتكــون رائــدة فــي
التحــول الرقمــي المؤسســي وتوفيــر بيئــة
عمــل ذكيــة لمنســوبيها ،اطلقــت الــوزارة
تطبيــق إدارة المــوارد الحكوميــة علــى أجهــزة

الجــوال لتوســيع النطــاق المكانــي والزمنــي
لتقديــم الخدمــات االلكترونيــة للموظفيــن
وتوفيــر واجهــة وتجربــة اســتخدام متميــزة
فــي متنــاول أيــدي منســوبيها والــذي يتيــح

مميــزات تطبيق موارد:
لهــم ســهولة الوصــول إلــى معلوماتهــم
التقديــم علــى مختلــف خدمــات الــوزارة فــي
أي مــكان وفــي أي وقــت عبــر أجهزتهــم
الذكيــة.

واجهة اســتخدام
ســهلة وسريعة

الوصول السريع للخدمات التي تقدمها الوزارة
لمنسوبيها لتوفير الوقت والجهد

المعلومــات الشــخصية ومختلــف
الخدمــات متاحــة فــي أي مــكان وفي أي
وقت

لوحات بيانات لعرض أهم المعلومات
الخاصة (أرصدة االستحقاقات ،قسائم
الراتب ،سجل اإلجازات والغيابات ،السجل
التدريبي ،تقويم األداء وسجل التغيرات
بالراتب األساسي)

إدارة اإلشــعارات والموافقــات
(إمكانيــة تنفيــذ اإلجــراءات المجمعــة المختلفــة
بكل ســهولة ويســر)

متابعــة الطلبــات المعلقــة ومعرفــة
حا لتها

جميــع المعلومــات حــول الموظفيــن التابعيــن،
مــع إمكانيــة عمــل اإلجــراءات المختلفــة على
الموظف

اإلنجــــــازات

تطبيــق معاييــر األمــان العالميــة مثــل
التحقــق الثنائــي واســتخدام البصمــة
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نشر الرسائل التوعوية
لتفعيــل تواصــل الــوزارة مــع منســوبيها ,عملــت
علــى إعــداد وإرســال رســائل يوميــة لموظفيهــا
عبــر البريــد اإللكترونــي ورســائل الجــوال
لتوعيتهــم وتنميــة معرفتهــم وثقافتهــم فــي
المجــاالت الحياتيــة المختلفــة ،كالصحــة وتطوير
الــذات والشــؤون القانونيــة والمهنيــة .وتصمم

مبادرة التوازن بين الحيـاة والعمـل
هــذه الرســائل علــى شــكل نشــرات جذابــة لتصــل
األفــكار التــي تتضمنهــا بسالســة للمتلقيــن مــن
موظفــي الــوزارة .وقــد وصــل عــدد الرســائل
التوعويــة إلــى ( )150نشــرة توعويــة.

150

نشرة توعوية تم إرسالها عبر البريد
اإللكتروني والجوال

ضمــن أعمــال الــوزارة لتحســين بيئــة العمــل
ودعــم الموظفيــن لتقديــم أفضــل مســتويات
األداء الممكنــة لديهــم ،عملــت الــوزارة علــى
قيــاس التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل علــى
مســتوى الموظفيــن ومســتوى القيــادات فــي
الــوزارة .وذلــك بهــدف التعــرف علــى فــرص
التطويــر والتحســين لتحقيــق أعلــى مســتويات
ممكنــة فــي التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل.

عملــت الــوزارة علــى إعــداد اســتبيان علــى
مســتوى الموظفيــن ،حيــث تــم قيــاس
مســتوى التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل لــدى
( )492موظــف وموظفــة فــي الــوزارة .كمــا
أجريــت مقابــات شــخصية مــع القيــادات فــي
الــوزارة لالطــاع علــى مســتوى التــوازن بيــن
الحيــاة والعمــل لديهــم ،واالســتفادة مــن
مرئياتهــم فــي هــذا المجــال.

492

موظف تم قياس مستوى
التوازن بين الحياة والعمل
لديهم

اإلنجــــــازات

ونتــج عــن ذلــك اقتــراح مجموعــة مــن
التوصيــات والممارســات ليتــم تطبيقهــا فــي
الــوزارة لتحقيــق التــوازن بيــن الحيــاة والعمــل
علــى جميــع مســتويات الموظفيــن.

مساهمة الوزارة
فــي رؤية المملكة 2030
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مساهمة الوزارة في رؤية المملكة 2030

بصفتهــا المســؤولة والمشــرفة علــى قطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،إضافــة إلــى
دورهــا الرئيــس فــي اللجنــة الوطنيــة للتحــول
الرقمــي وإشــرافها علــى أعمــال وحــدة التحــول
الرقمــي ،فــإن الــوزارة تســهم فــي رؤيــة
المملكــة  2030علــى عــدة مســتويات يأتــي
فــي مقدمتهــا إســهامها فــي برنامــج التحــول
الوطنــي ،وكذلــك إســهامها فــي برامــج الرؤيــة

األهـــداف
ضمــن إطــار مســاهمة وزارة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،2030فقــد تــم تحديــد مجموعــة
مــن األهــداف مــن المســتوى الثالــث ضمــن
رؤيــة المملكــة  2030ذات عالقــة بالــوزارة
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .كمــا وتــم تحديــد
( )3أهــداف علــى المســتوى الثالــث ضمــن
ويبيــن
الرؤيــة لتكــون تحــت مســؤولية الــوزارة.
ّ
الشــكل ( )15والشــكل ( )16عالقــة الــوزارة
بأهداف الرؤية من المســتوى الثالث.

األخــرى انطالقــاً مــن أهــداف المســتوى الثالث
ذات العالقــة المباشــرة بالــوزارة .إضافــة إلــى
ذلــك عملــت الــوزارة علــى تطويــر اســتراتيجية
لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات قيــد
االعتمــاد مــن مجلــس الــوزراء .وحرصــت علــى
ربطهــا بأهــداف وبرامــج الرؤيــة لتحقيــق
الموائمــة والتكامــل المطلــوب وتعزيــز
وتمكيــن الرؤيــة.
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أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات
العالقة المباشرة بالوزارة

2.3.1
االرتقــاء بجودة الخدمات
المقدمة في المدن الســعودية

3.3.2
تنميــة االقتصاد
الرقمي
3.1.6
جذب االســتثمار األجنبي
المباشر

4.2.2
زيادة مشــاركة المرأة في
سوق العمل

4.1.6
ضمــان المواءمــة بين مخرجات
التعليــم واحتياجات
سوق العمل

5.3.3
ضمان تجاوب
الجهــات الحكومية
لمالحظــات عمالئها

أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات
العالقة غير المباشرة بالوزارة

3.3.7
رفــع نســبة المحتوى المحلي
في
القطاعات
غيــر النفطية

3.4.3
توطيــن التقنيات والمعرفة
من خالل صندوق االســتثمارات
العامة

4.3.1
تعزيــز ودعــم ثقافة االبتكار
وريادة األعمال

4.1.5
توفيــر معارف نوعية
للمتميزيــن في
المجاالت
ذات األولوية

5.2.4
تطويــر الحكومة
اإللكترونية

1.2.2
تقديم خدمات
ذات جــودة عاليــة للحجاج
والمعتمرين

3.3.3
توطيــن الصناعات
الواعدة
2.5.1
تطويــر وتنويع فرص
الترفيــه لتلبيــة احتياجات
السكان

3.5.1
إنشاء وتحسين
أداء المراكز اللوجســتية

3.7.1
دعم الشــركات الوطنية الكبرى
عالميا
لتعزيــز ريادتها
ً

3.7.2
تطوير الشــركات المحلية
الواعدة إلى شــركات رائدة
إقليميــاً وعالمياً

5.3.1
تعزيز الشــفافية في
جميــع القطاعات
الحكومية

3.5.2
تحسين الربط
المحلــي واإلقليمي والدولي
لشبكات
التجارة والنقل

4.1.2
تحســين تكافؤ فرص الحصول
علــى التعليــم (خاصة في
المناطــق القروية)

5.2.3
تحســين إنتاجية
موظفي
الحكومة

أهــداف تحت مســؤولية الوزارة
الشكل ( :)15أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات العالقة المباشرة بالوزارة

مســاهمة الــوزارة فــي رؤية المملكة 2030

الشكل ( :)16أهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة بالوزارة

4.3.2
زيادة مســاهمة المنشآت
الصغيرة والمتوســطة في
االقتصاد

5.2.5
االرتقــاء بجودة الخدمات
المقدمــة للمواطنين
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5.2.4
تطويــر الحكومــة اإللكترونية
ويوضــح
ّ
وقــد عملــت الــوزارة علــى تطويــر ( )15هدفــاً انطالقــاً مــن أهــداف الرؤيــة الثــاث المســندة إليهــا ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي.
الشــكل ( )17ارتبــاط أهــداف الرؤيــة بأهــداف الــوزارة علــى المســتوى الرابــع.

3.3.2
تنميــة االقتصــاد الرقمي

تطوير إطار حوكمة
لضمان تطبيق معايير
الحكومة اإللكترونية

رفع كفاءة االنفاق
الحكومي في
تقنية المعلومات

زيادة مستوى تكامل
الخدمات الرقمية واألنظمة
الحكومية الداخلية

رفع استخدام الخدمات
الرقمية الحكومية
لتحقيق رضا العمالء

زيادة تبني الجهات
الحكومية للمنصات
الموحدة

5.3.3
ضمــان تجــاوب الجهــات الحكومية لمالحظــات عمالئها

تأهيل رأس
المال البشــري
السعودي
المتخصص لســد
الفجــوة الرقمية

رفع مســتوى
الجودة وزيادة
مســاهمة قطاع
الخدمــات في
الناتــج لمحلي
اإلجمالــي عبر
التجــارة االلكترونية
ورقمنــة قطاعات
التعليــم والصحة

تعزيــز االبتكار
من خــال البحث
والتطويــر ودعم
ريادة الشــركات
المحليــة الرقميــة

إنشــاء بيئــة خاصة
تكــون األفضل
فــي المنطقة
لجذب االســتثمار
الرقمي
وتأسيس
الشــركات الرقمية
الناشئة

زيــادة تأثير
التقنيــات الرقميــة
علــى القطاع
االجتماعي
مــن خالل رفع
الوعــي الرقمي
بيــن المواطنين
والقــوى العاملة

تحســين اإلنتاجية
الصناعيــة من
خــال التقنيات
الصناعية

زيادة نســبة
انتشــار االنترنت
ورفع الســرعة
فــي جميع
مناطــق المملكة
تعزيز مشاركة العمالء في تطوير
وتحسين قرارات وسياسات
وخدمات الجهات الحكومية

رفع مستوى رضا
العمالء من تجاوب
الجهات الحكومية

تسريع تجاوب
الجهات الحكومية
مع عمالئها

الشكل ( :)17تفصيل أهداف المستوى الرابع المندرجة تحت أهداف المستوى الثالث ضمن رؤية  2030والتي تقع ضمن مسؤولية الوزارة
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برنامج التحول الوطني 2.0

يشــكّ ل برنامــج التحــول الوطنــي  2.0أحــد
أكبــر البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة المملكــة
 ،2030حيــث يتمحــور حــول تعزيــز الممكنــات
االقتصاديــة ،وتحقيــق التميــز فــي األداء
الحكومــي ،واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات
حــددت ( )8أبعــاد لبرنامــج
المعيشــية .وقــد ّ
التحــول الوطنــي هــي االرتقــاء بالرعايــة
الصحيــة ،وتحســين مســتويات المعيشــة

والســامة ،وضمــان اســتدامة المــوارد
الحيويــة ،وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة
وتطويــر القطــاع غيــر الربحــي ،وتحقيــق
التميــز فــي األداء الحكومــي ،وتمكيــن فئــات
المجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل ورفــع
جاذبيتــه ،واإلســهام فــي تمكيــن القطــاع
الخــاص ،وتطويــر القطــاع الســياحي والتــراث
ا لو طنــي .

وتشــارك الــوزارة فــي البرنامــج مــن خــال
تنفيــذ ( )17مبــادرة تحقــق األهــداف الثــاث
المســندة إليهــا مــن الرؤيــة ،وفيمــا يلــي
اســتعراض للمؤشــرات ونســبة المتحقــق
مــن اإلنجــاز لمبــادرات الــوزارة فــي البرنامــج.

المؤشرات
ســعياً لقيــاس مســاهمة الــوزارة فــي
التحــول الوطنــي ،واألثــر المتحقــق
برنامــج
ّ
مــن أعمــال الــوزارة فيــه ،فقــد أســندت
لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ()9
مؤشــرات لقيــاس األداء مرتبطــة بأهــداف
المســتوى الثالــث .إضافــة إلــى ذلــك قامــت
الــوزارة بتبنــي ( )17مؤشــراً لقيــاس األداء
ألهــداف المســتوى الرابــع.
ولقــد تكللــت الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة
فيمــا يتعلــق بمؤشــر الوفــورات الناتجــة عــن
المبــادرات الحكوميــة الرقميــة ،حيــث تــم
تحقيــق نســبة أعلــى مــن المســتهدف لعــام
2018م ،حيــث كان المســتهدف ( )%10وتــم
تحقيــق (.)11.8%
وضمــن الهــدف االســتراتيجي المتمثــل فــي
(زيــادة تبنــي الجهــات الحكوميــة للمنصــات
الموحــدة) ،فلقــد تــم تحقيــق العــدد
المســتهدف لعــام 2018م لمؤشــر (عــدد
البيانــات الحكوميــة اإللكترونيــة المتاحــة
علــى قنــاة التكامــل الحكوميــة) .وتحــت
الهــدف االســتراتيجي (زيــادة مســتوى تكامــل
الخدمــات الرقميــة واألنظمــة الحكوميــة
الداخليــة) ،فلقــد تــم تحقيــق نســبة أعلــى
مــن المســتهدف لمؤشــر (مســتوى نضــج
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تحــول الخدمــات الحكوميــة الرئيســية
إلكترونيــاً ) ،حيــث كان المســتهدف لعــام
2018م ،)%65( ،وتــم تحقيــق ()%71.63
ومــن المؤشــرات المهمــة والمرتبطــة بتنميــة
الــدورة االقتصاديــة فــي المملكــة ،مؤشــر
(مســاهمة المحتــوى المحلــي مــن ناتــج تقنيــة
المعلومــات) ،حيــث فاقــت النســبة التــي
حققتهــا الــوزارة ،المســتهدف لعــام 2018م.
حيــث كان المســتهدف ( ،)%21وتــم تحقيــق
مــا نســبته (.*)%24.53
كمــا تجــاوزت الــوزارة المســتهدف بنســبة
الضعــف تقريبــاً  ،لمؤشــر (عــدد الكــوادر
الســعودية التــي يتــم تدريبهــا فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات) حيــث
تــم تدريــب ( )9,256كادر ،ومــن المتوقــع
االســتمرار فــي هــذه الوتيــرة ،حيــث أن محــور
الكفــاءات البشــرية المؤهلــة مــن المنطلقــات
ذات األهميــة والمرتكــزات الرئيســة التــي
تعمــل عليهــا الــوزارة لتحقيــق التحــول
الرقمــي ،وتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل.
ومــن مخرجــات ونتــاج المبــادرات التــي تنفذهــا
الــوزارة ،والمتعلقــة بانتشــار اإلنترنــت ورفــع
الســرعة فــي جميــع مناطــق المملكــة ،فلقــد
حققــت الــوزارة  -بحمــد اللــه  -وبفضــل الدعــم

الكبيــر مــن الدولــة لهــذا المحــور الحيــوي،
المســتهدفات بشــكل كبيــر لكافــة مؤشــراته.
ورغــم عــدم تحقيــق المســتهدف لترتيــب
المملكــة لعــام 2018م فــي مؤشــر األمــم
المتحــدة لتطويــر الحكومــة اإللكترونيــة
نظــراً للمنافســة الدوليــة الفاعلــة فــي هــذا
الجانــب وتوحيــد معاييــر القيــاس ،بغــض
النظــر عــن حجــم الــدول واتســاع رقعتهــا
الجغرافيــة وبخاصــة لمؤشــرات البنــى
التحتيــة لالتصــاالت ونســب االســتخدام،
إال أن التقريــر أكــد علــى أن التراجــع فــي
الترتيــب ال يعنــي بالضــرورة التراجــع فــي أداء
الــدول ،وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى التقــدم
فــي الترتيــب .ويحتــوي مؤشــر الحكومــة
االلكترونيــة علــى ثــاث مؤشــرات فرعيــة:
مؤشــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت ،ومؤشــر
الخدمــات اإللكترونيــة ،ومؤشــر رأس المــال
البشــري .ويشــترك فيهــا ( )193دولــة ،ويتــم
قياســها كل عاميــن.
ووفقــاً لمــا تضمنــه المؤشــر لعــام 2018م
مــن بيانــات ،يتضــح أن المملكــة حققــت
تقدمــاً فــي درجــة المؤشــر العــام (مؤشــر
تطــور الحكومــة االلكترونيــة) عــن التقريــر
الســابق ،بنســبة نمــو بلغــت ()%4.35
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( .)EGDIحيــث كانــت درجــة المؤشــر فــي
عــام 2016م ( ،)0.6822وفــي عــام 2018م
( .)0.7119وكان تقــدم المملكــة فــي
المؤشــر الفرعــي (الخدمــات االلكترونيــة)
( ،)%17.48حيــث كانــت درجــة المؤشــر
عــام 2016م ( )0.6739وفــي عــام 2018م
( .)0.7917وهــو الــذي قــاد التطــور فــي
المؤشــر العــام لهــذه الــدورة .كمــا حققــت
المملكــة تقدمــاً فــي المؤشــر الفرعــي
(رأس المــال البشــري) بنســبة نمــو بلغــت
( ،)%1.3حيــث كانــت درجــة المؤشــر عــام
2016م ( )0.7995وفــي عــام 2018م
( .)0.8101وتراجعــت المملكــة فــي مؤشــر
(البنيــة التحتيــة) بنســبة بلغــت (،)%6.88
حيــث كانــت درجــة المؤشــر عــام 2016م
( )0.5733وفــي عــام 2018م (.)0.5339
ومــن خــال مــا تعمــل عليــه الــوزارة فــي
نشــر وتحســين الخدمــات فالمتوقــع تحســن
ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة
فــي التقاريــر القادمــة.
وبنــاء علــى التحليــل الفنــي ،كانــت أبــرز
ً
التحســن في األداء،
التحديــات التــي حـ ّـدت مــن
ّ
تتلخــص فــي عــدم توفــر البيانــات المفتوحــة
للجهــات الحكوميــة علــى منصــة البيانــات
المفتوحــة ،وعــدم توفــر بيانــات الجهــات
المختلفــة علــى قنــاة التكامــل الحكومــي.
* قيمــة تقديريــة
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إصــداره .كمــا هــو الحــال مــع مؤشــر الجاهزيــة
الشــبكية ،حيــث لــم يصــدر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي أي تقريــر بخصــوص
هــذا المؤشــر منــذ عــام 2016م ،ومــن
المتوقــع أن يصــدر بمنهجيــة جديــدة فــي
عــام 2019م.

ولقــد أعــد برنامــج يســر خطــة متكاملــة
لتحســين ترتيــب المملكــة فــي المؤشــر ،مــن
خــال تشــكيل لجنــة مــن الجهــات المعنيــة،
لالســتعداد لمؤشــر ( ،)2020وتوقيــع
اتفاقيــة للتعــاون بشــكل مباشــرة مــع األمــم
المتحــدة ،وتكويــن فريــق عمــل مشــترك دائــم
ليعمــل علــى مراقبــة وتطويــر المؤشــرات
الفرعيــة ،باإلضافــة الــى تنفيــذ مشــاريع
تســاعد فــي رفــع ترتيــب المملكــة وتتضمــن
يســر الــى جهــة
(التســريع فــي تحويــل برنامــج ّ
مســتقلة اداريــاً وماديــاً ) و(توجيــه الجهــات
الحكوميــة بتصنيــف بياناتهــا وتوفيــر البيانــات
المفتوحــة مــن خــال المنصــة الوطنيــة
للبيانــات المفتوحــة) وغيرهــا مــن المشــاريع.

ولقــد واجهــت الــوزارة بعــض التحديــات فــي
بنــاء القيــم لبعــض المؤشــرات ،بســبب تبايــن
المفاهيــم المقصــودة للمؤشــرات ،كمــا أن
بعــض المؤشــرات بوضعهــا الحالــي غيــر قابــل
للقيــاس ،باإلضافــة لعــدم توافــر البيانــات مــن
المصــادر الموثوقــة ،وكذلــك عــدم وجــود
قيــم أســاس دقيقــة لتحديــد المســتهدفات.
كمــا أن طبيعــة البيانــات المتاحــة لــدى
الجهــات ذات العالقــة تختلــف عــن البيانــات
المطلوبــة لتغذيــة قيــم المؤشــرات ،حــد مــن
وضــع قيــم لبعــض المؤشــرات .باإلضافــة
إلــى أن دورة قيــاس بعــض المؤشــرات تكــون
كل ســنتين كمؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة
والمشــاركة اإللكترونيــة ،وبعضهــا توقــف

وتعمــل الــوزارة وبالتنســيق مــع منظومــة
القطــاع ،والجهــات ذات العالقــة ومنهــا
الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والمركــز الوطنــي
لقيــاس أداء األجهــزة العامــة (أداء) لمراجعــة
ودراســة المؤشــرات وتبنــى مؤشــرات
قابلــة للقيــاس ،وتتوائــم مــع متطلبــات

ومســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي.
ويبيــن الجــدول ( )2مؤشــرات األداء
ّ
ومســتهدفاتها فــي عــام 2018م
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مستوى
الهدف

الهدف االستراتيجي

المستوى
الثالث

تنميــة االقتصــاد الرقمي

المؤشـــر

المتحقق
2018

المستهدف
2018

المستهدف
2020

مستوى
الهدف

الهدف االستراتيجي

تنميــة االقتصاد الرقمي
ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر
الجاهزية الشبكية

زيادة نســبة انتشــار
اإلنترنــت ورفع الســرعة
فــي جميــع مناطق
ا لمملكة

تنميــة االقتصاد الرقمي
*33

30

30

حصة االقتصاد الرقمي من الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي

**%0.22

%0.30

%3

عــدد الوظائــف النوعيــة التــي تم اســتحداثها مجال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ****

--

--

5,000

نســبة تغطيــة المناطــق النائيــة بخدمــات االتصاالت
األساســية (خدمــة صوتيــة وانترنت)

%100

%100

%100

نســبة تغطيــة شــبكات النطــاق العريض الالســلكية
(أكثــر مــن  10ميجابــت بالثانيــة) بالمناطــق النائيــة

%16.8

%21

%70

نســبة تغطيــة األليــاف الضوئيــة للمنــازل فــي جميع
مناطــق المملكة

%37.4

%37

%60

نســبة الطيــف التــرددي المتوفــر لتقديــم خدمات
االتصــاالت العامــة المتنقلة

%75

%73

%100

نســبة مســتخدمي اإلنترنــت فــي المملكــة العربية
الســعودية – نســبة اســتخدام اإلنترنت

%83.4

تأهيــل رأس المال
البشــري السعودي
المتخصــص لســد الفجوة
الرقمية

عــدد الكــوادر الســعودية التــي يتــم تدريبها في
مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ***

9,256

تعزيــز االبتــكار من خالل
البحــث والتطويــر ودعم
ريــادة الشــركات المحلية
الرقمية

ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية في مؤشــر
االبتــكار العالمــي ()GII

61

المستوى
الرابع

* قيمــة مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية لعــام 2016م ،وهــو آخــر تقريــر تم إصداره.
** قيمــة عــام 2017م.
*** مؤشــر تراكمي
**** تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة علــى دراســة وتحديــد قيم المؤشــرات والمســتهدفات
مســاهمة الــوزارة فــي رؤية المملكة 2030

المؤشـــر

المتحقق
2018

المستهدف
2018

المستهدف
2020

%78

5,000

54

المستوى
الرابع

زيــادة تأثيــر التقنيات
الرقميــة علــى القطاع
االجتماعــي من خالل
رفــع الوعــي الرقمي بين
المواطنين
والقــوى العاملة

ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية في المؤشــر
الفرعــي للتأثيــرات االجتماعيــة ضمن مؤشــر
لجاهزيــة الشــبكية **** NRI

رفع مســتوى الجودة
وزيــادة مســاهمة قطاع
الخدمــات فــي الناتج
المحلــي اإلجمالــي عبر
التجــارة اإللكترونية
ورقمنــة قطاعات
التعليــم والصحة

حصــة الخدمــات الرقميــة فــي الناتــج المحلي
اإلجمالــي غيــر النفطي ****

انشــاء بيئــة حاضنــة تكون
األفضــل فــي المنطقة
لجــذب االســتثمار الرقمي
وتأســيس الشركات
الرقمية الناشــئة

50

--

*%24.5

%1.3

%21

%1.75

%25

تطويــر الحكومة االلكترونية

%85

21,000

نســبة مســاهمة المحتــوى المحلــي مــن ناتــج تقنية
المعلومات

--

35

30

ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر األمــم المتحــدة لتطوير
الحكومــة اإللكترونيــة
المستوى
الثالث

تطويــر الحكومة
اإللكترونية

52

ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر البيانــات المفتوحة

29

نســبة إجمالــي الوفــورات الناتجــة عــن المبادرات
الحكوميــة الرقميــة

%11.8

* قيمــة تقديريــة
**** تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة علــى دراســة وتحديــد قيم المؤشــرات والمســتهدفات

40
69
%10

30
60
%20
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مستوى
الهدف

المؤشـــر

الهدف االستراتيجي

المتحقق
2018

المستهدف
2018

المستهدف
2020

مستوى
الهدف

الهدف االستراتيجي

تطويــر الحكومة االلكترونية

المستوى
الرابع

رفــع اســتخدام الخدمات
نســبة اســتخدام الخدمــات الحكوميــة المقدمــة رقميا
الرقميــة الحكوميــة لتحقيــق
مقارنــة بالمقدمــة تقليديــا ****
رضــا العمالء
تطويــر إطــار حوكمــة لضمان
نســبة تحــول الجهــات الحكوميــة للتعامالت
تطبيــق معاييــر الحكومــة
اإللكترونيــة الحكوميــة (قيــاس) ****
اإللكترونية
رفــع كفاءة اإلنفاق
نســبة الوفــورات المحققــة مــن خــال االتفاقيات
الحكومــي فــي تقنية
اإلطارية ****
المعلومات
زيــادة مســتوى تكامل
مســتوى نضــج تحــول الخدمــات الحكومية الرئيســية
الخدمــات الرقمية
إلكترونيــاً (رقمياً )
واألنظمــة الحكومية
الداخلية
زيــادة تبنــي الجهات
عــدد البيانــات الحكوميــة اإللكترونيــة المتاحــة على
الحكوميــة للمنصــات
قنــاة التكامــل الحكوميــة ()GSB
الموحدة

المؤشـــر

ضمــان تجــاوب الجهات الحكوميــة لمالحظات عمالئها
--

%17

%25

--

%64

%80

%0

--

%15

%71.6

%65

%75

143

143

221

المستوى
الرابع

تســريع تجــاوب الجهات
الحكوميــة مــع عمالئها

رفع مســتوى رضا
العمــاء من تجاوب
الجهــات الحكومية

نســبة الجهــات الحكوميــة التــي وضعــت اتفاقيات
مســتوى الخدمــات  SLAلالســتجابة /التجــاوب مع
عمالئهــا ****

--

--

تحت الدراســة

نســبة الجهــات الحكوميــة التــي التزمــت باتفاقيات
مســتوى الخدمــات الموضوعــة لالســتجابة/
التجــاوب مــع عمالئها ****

--

--

تحت الدراســة

نســبة رضــا العمــاء عــن ســهولة التواصل مع
الجهــات الحكوميــة ****

المستوى
الثالث

ترتيــب المملكــة العربيــة الســعودية في مؤشــر
المشــاركة اإللكترونيــة ****

67

--

30

نســبة الجهــات الحكوميــة التــي لديهــا قنــوات تواصل
فعالــة للتفاعــل مــع عمالئهــا ****

--

--

تحت الدراســة

وضعــت اتفاقيــات مســتوى الخدمات ()SLA
لالســتجابة/التجاوب مــع عمالئهــا ****
نســبة رضــا العمــاء عن مســتوى تجــاوب الجهات

الحكوميــة ****

**** تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة علــى دراســة وتحديــد قيم المؤشــرات والمســتهدفات

مســاهمة الــوزارة فــي رؤية المملكة 2030

--

--

تحت الدراســة

--

--

تحت الدراســة

--

الجدول ( :)2مؤشرات أداء الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2.0

ضمــان تجــاوب الجهات الحكوميــة لمالحظات عمالئها

ضمــان تجــاوب الجهات
الحكوميــة لمالحظــات
عمال ئها

المتحقق
2018

المستهدف
2018

المستهدف
2020

**** تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة علــى دراســة وتحديــد قيم المؤشــرات والمســتهدفات

--

تحت الدراســة
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ويوضــح الجــدول ( )3نســب اإلنجــاز للمبــادرات .ويمكــن االطــاع علــى تفاصيــل أكثــر عــن المبادرات فــي الملحق (د).

المبادرات

عنوان المبادرة

تعمــل منظومــة االتصاالت وتقنية المعلومات
علــى تنفيــذ ( )17مبــادرة فــي ســياق برنامــج
التحــول الوطنــي ،وتســعى الــوزارة مــن خــال
هــذه المبــادرات إلــى تحقيــق المســتهدفات
المنوطــة بهــا تحــت ثــاث أهــداف اســتراتيجية
تتمثــل فــي (تنميــة االقتصــاد الرقمــي – تطويــر
الحكومــة االلكترونيــة – ضمــان تجــاوب الجهــات
الحكوميــة لمالحظــات عمالئهــا).

كمــا تــم التركيــز علــى تنفيــذ برامــج نشــر الوعــي
والمعرفــة الرقميــة ،وتأهيــل كــوادر وطنيــة ذات
كفــاءة عاليــة للدفــع بعمليــة التحــول الرقمــي،
مــع االهتمــام بتوطيــن التقنيــة .أمــا بخصــوص
تطويــر الحكومــة االلكترونية فقــد قامت الوزارة
بجهــود لتحســين التحــول الرقمــي للخدمــات
الحكوميــة ،وترشــيد اإلنفــاق علــى مشــاريع
التقنيــة الحكوميــة والحــد مــن االزدواجيــة.

ولتحقيــق المســتهدفات المنوطــة بالــوزارة
لتنميــة االقتصــاد الرقمــي ،ركــزت الــوزارة فــي
هــذه المرحلــة علــى التوســع فــي نشــر وتحســين
خدمــات االتصــاالت ،وبخاصــة خدمــات النطــاق
العريــض فــي المناطــق النائيــة ،ونشــر شــبكات
األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة،
كمــا تــم العمــل علــى تحســين جــودة وســرعة
االتصــاالت مــن خــال توفيــر مزيــد مــن الطيــف
التــرددي لمقدمــي الخدمــة ،وبنــاء مقاســم
االنترنــت الوطنيــة .ولقــد أبرمــت الــوزارة مــع
شــركات االتصــاالت اتفاقيــات علــى تســوية
المقابــل المالــي ،مــن أجــل تحفيــز الشــركات
علــى االســتثمار فــي تطويــر البنيــة التحتية خالل
الســنوات الثــاث القادمــة .وتحســين الخدمات،
والعمل على نشــرها ورفع مســتوى المنافســة
وتقديمهــا بجــودة عاليــة وبأســعار مناســبة.

ولمواكبة التطورات والمســتجدات والمتغيرات
علــى مســتوى القطــاع ،ولمــا أســند لمنظومــة
القطــاع مــن أهــداف وبرامــج ،فلقــد تــم العمــل
علــى وضــع وإعــداد العديــد مــن الخطــط
واالســتراتيجيات الطموحــة لتحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،2030ومســتهدفات برنامــج التحــول
الوطنــي.

مســاهمة الــوزارة فــي رؤية المملكة 2030

ولقــد واجهــت الــوزارة بعــض التحديــات
والصعوبــات فــي تنفيــذ بعــض المبــادرات،
تمثلــت فــي عــدم اعتمــاد الميزانيــة لبعــض
المبــادرات ،والتأخــر فــي اعتمــاد الميزانيــات
لبعــض المبــادرات األخــرى ،مثــل المبــادرات
التــي تقــع تحــت هــدف «ضمــان تجــاوب
الجهــات الحكوميــة لمالحظــات عمالئهــا»،
ويتــم العمــل علــى تنفيــذ المبــادرات التــي تــم
اعتمــاد الميزانيــة لهــا فــي الوقــت الراهــن،

وســوف تتأثــر نســب اإلنجــاز بإيجابيــة خــال
عــام 2019م للمبــادرات التــي تــم اعتمــاد
ميزانياتهــا بــإذن اللــه .كمــا أن ترابــط ســياق
المبــادرات مــن ناحيــة التنفيــذ ،وكذلــك
األولويــات قــد أثــر علــى نســب اإلنجــاز .ومــن
ناحيــة أخــرى فــإن مــا تــم مــن تحديــث علــى
منطلقــات وأهــداف برنامــج التحــول الوطنــي
(النســخة الثانيــة) ،اســتدعى لتحديــث بعــض
الخطــط واالســتراتيجيات والمبــادرات لتتــاءم
مــع أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي ،حيــث
تــم دمــج بعــض المبــادرات ونقــل بعضهــا
لبرامــج أخــرى.

نسبة
اإلنجاز
الفعلية

تحفيز االســتثمار في نشــر شــبكات
األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضرية

%45

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة
%45

اعتماد
الميزانية

إيضاحات

معتمدة

تحســين جودة واســتدامة خدمات
اإلنترنــت وتطويــر بيئــة مواتيــة لقطاع
االتصــاالت مــن خــال تحديث األطر
التنظيميــة والتراخيــص

%20

%23

غير
معتمدة

تحفيــز التوســع فــي خدمات االتصاالت
عــن طريــق توفيــر الطيف الترددي
وتســهيل آليــة الحصــول علــى التصاريح

%45

%50

غير
معتمدة

تحفيــز االســتثمار فــي نشــر خدمات
االتصــاالت وخدمــات النطــاق العريض
الالســلكية فــي المناطــق النائية

%25

%25

معتمدة

تهيئــة بيئــة مســتدامة للنهــوض بصناعــة
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ومواكبة
التطورات المتســارعة

%18

%30

معتمدة

معالم المبادرة التي يتم قياس تقدم المبادرة
بناء عليها في المركز الوطني لقياس أداء األجهزة
العامة ال تعكس حالياً نطاق عمل المبادرة بشكل
صحيح وتم العمل خالل الفترة الماضية على
تفصيل المبادرة واعتماد خارطة الطريق لها .حيث
جاري رفع طلب تغيير لمعالم المبادرة في أداء و
ذلك لعكس معالم المبادرة الصحيحة.

تطويــر االســتراتيجية وخارطــة الطريق
والممكنــات األساســية لرقمنــة قطاع
الصناعــة والخدمــات (التجــارة والتعليــم
والصحة)

%0

%25

غير
معتمدة

تم بدء العمل بتطوير المخططات االستراتيجية
للقطاعات والهدف من المبادرة تفعيل
المخططات االستراتيجية التي من شانها رقمنه
القطاعات ،وذلك يتطلب اعتماد ميزانية المبادرة
والذي لم يتم حتى هذا التاريخ.

تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل
دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية

%5

%36

غير
معتمدة
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تعزيز األمن الرقمي في قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

نسبة
اإلنجاز
الفعلية

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

اعتماد
الميزانية

4%

24%

معتمدة

عنوان المبادرة

إيضاحات
المبــادرة اعتمــدت فــي نهايــة عام 2018م.

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

%37

%49.5

معتمدة

المعالــم التــي يتــم قيــاس تقدم المبادرة بناء
عليهــا فــي المركــز الوطنــي لقياس أداء األجهزة
العامــة ال تعكــس حاليــاً نطــاق عمل المبادرة
بشــكل صحيــح وتــم العمل خــال الفترة الماضية
علــى تفصيــل المبــادرة واعتماد خارطة الطريق
لهــا .حيــث جــاري رفع طلــب تغيير لمعالم
المبــادرة فــي أداء و ذلــك لعكــس معالم المبادرة
الصحيحة وحذف المشــاريع التي ال تســاهم في
تحقيق مســتهدفات المبادرة.

تطبيق حوكمة فعالة ومعايير مشتركة
للحكومة االلكترونية وتمكين تحسين
تجربة المستخدم

%1

%23

معتمدة

جــرى تحويــل المبــادرة من (تحويل برنامج يســر
إلى جهة مســتقلة مالياً وإدارياً تحت مســمى
«الجهــاز المركــزي لتقنيــة معلومات الحكومية»
ورفــع قدراتــه وامكانياته للوفــاء بمتطلبات
التحــول الرقمــي الوطني) إلــى مبادرة (تطبيق
حوكمــة فعالــة ومعايير مشــتركة للحكومة
اإللكترونية و تمكين تحســين تجربة المســتخدم)
وتحديــث نطــاق عمــل المبادرة ضمن برنامج
التحــول الوطنــي النســخة الثانية وطلب إعادة
تمويــل هذه المبادرة.

تطويــر وتفعيــل منصات الحكومة الشــاملة
والمفتوحة

3%

9%

معتمدة

المبــادرة اعتمــدت فــي نهاية عام 2018م.

إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة
للتعامالت الحكومية

%16

%34

معتمدة

تجــدر اإلشــارة إلــى ارتباط الموضــوع بخطاب
معالــي وزيــر الماليــة بشــأن التريــث بتوقيع
عقــود مشــاريع برنامــج التحــول الوطنــي لحين
موافقــة اللجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة علــى تعزيــز اعتماداتهــا,
وقــد تــم اعتمــاد ميزانيــة المبادرة ضمــن برنامج
التحــول الوطنــي النســخة الثانيــة في شــهر
يوليــو مــن الســنة الميالديــة ،وجــاري العمل على
بــدء تنفيــذ أعمــال المبادرة.

مســاهمة الــوزارة فــي رؤية المملكة 2030

عنوان المبادرة
إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى
التكامل الحكومي

ترشيد اإلنفاق الحكومي وتفادي
االزدواجية في االستثمار على تقنية
المعلومات

نسبة
اإلنجاز
الفعلية

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

اعتماد
الميزانية

20%

32%

غير
معتمدة

10%

تطوير قنوات التواصل للمشاركة
االلكترونية تشمل مالحظات وشكاوى
العمالء ،ومنصة لمتابعة استجابة
وتجاوب الجهات الحكومية

0%

تطويــر واعتمــاد “اتفاقيات مســتوى
الخدمــات“ تتعلــق بتجــاوب كل جهــة
حكوميــة مــع مالحظات وشــكاوى
عمالئها

0%

إنشــاء دور وظيفــي مســؤول عــن متابعة
وتحليــل جــودة وســرعة اســتجابة جميع
الجهــات الحكوميــة لمالحظــات عمالئهــا
وتطويــر قدراتها

0%

54%

20%

25%

35%

معتمدة

إيضاحات

تتطلب المبادرة صدور تفويض لفريق العمل من
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
من أجل اصدار التفويض .كما تجدر اإلشرارة
إلى ارتباط الموضوع بخطاب معالي وزير
المالية بشأن التريث في توقيع عقود مشاريع
برنامج التحول الوطني إلى حين موافقة اللجنة
االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية
على تعزيز اعتماداتها .وقد تم اعتماد ميزانية
المبادرة ضمن برنامج التحول الوطني النسخة
الثانية في شهر يوليو من عام 2018م.

غير
معتمدة

معتمدة

المبــادرة اعتمــدت فــي نهايــة عام 2018م.

غير
معتمدة

الجدول ( :)3نسب اإلنجاز لمبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني

المشاركات الدولية
والفعاليات
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االجتماع السنوي لمنتدى االقتصاد الدولي في دافوس

مؤتمــر دافــوس هــو االجتمــاع الســنوي
لمنتــدى االقتصــاد العالمــي ،والــذي يضــم
العديــد مــن كبــار رجــال االعمــال والقــادة
ورؤســاء الــدول مــن مختلــف بقــاع األرض.
وكانــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
حاضــرة فــي وفــد المملكــة ،والــذي ضــم

ممثليــن عــن عــدد مــن الــوزارات .وذلــك إلبــراز
جهــود المملكــة فــي مجــال التحــول الرقمــي
وتشــجيع االبتــكار وتحفيــز ريــادي االعمــال
للدفــع باالقتصــاد الرقمــي وتحقيــق أهــداف
رؤيــة .2030

القمة العالمية الثانية للذكاء االصطناعي بجنيف

رعــت الــوزارة (القمــة العالميــة الثانيــة للــذكاء
االصطناعــي مــن أجــل تحقيــق الصالــح العــام)،
التــي انعقــدت فعالياتهــا فــي الفتــرة مــن
( )15إلــى ( )17مــن شــهر مايــو لعــام 2018م،
بتنظيــم مــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت
بالشـ�راكة مـ�ع مؤسسـ�ة « »XPRIZEورابطــة
آالت الحوسـ�بة « »ACMوالــوكاالت الشــقيقة
لألمــم المتحــدة ،وذلــك بمقــر االتحــاد الدولــي
لالتصـ�االت « »ITUبمدينــة جنيــف السويســرية.
وهدفــت القمــة التــي كانــت بعنــوان “تســريع
العمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة” ،إلــى تحديــد التطبيقــات العمليــة

المشــاركات الدولية والفعاليات

للــذكاء االصطناعــي التــي لديهــا القــدرة علــى
دفــع عجلــة التقــدم نحــو تحقيق أهــداف التنمية
المســتدامة لألمــم المتحــدة ،وستســتمر القمــة
في صياغة اســتراتيجيات لضمان تنمية موثوقة
وآمنــة وشــاملة لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي
ـزة على
والحصــول المنصــف علــى منافعها ،مركـ ً
حلــول الــذكاء االصطناعــي المؤثــرة القــادرة على
تحقيــق منافــع علــى المــدى الطويــل.
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مجموعة العشرين « »G20في األرجنتين

شــاركت المملكــة بوفــد رفيــع المســتوى
يرأســه معالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات فــي اجتماعــات االقتصــاد
الرقمــي التحضيريــة لــوزراء وخبــراء االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات الخاصــة بقمــة مجموعــة
العشـ�رين « »G20التــي اســتضافتها العاصمــة
األرجنتيني��ة «بوين��س آي��رس».

المشــاركات الدولية والفعاليات

واكتســبت مشــاركة المملكــة فــي مجموعــة
العشــرين التــي تضــم أقــوى ( )20دولــة
اقتصاديــاً فــي العالــم ،أهميـ ًـة خاصــة لدورهــا
الفاعــل فــي هــذه المجموعــة التــي تمثــل
( )80%مــن إجمالــي التجــارة العالميــة ،ونحــو
( )90%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي،
ونحــو ثلثــي ســكان العالــم.

المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة «»MWC

يعتبــر المؤتمــر الــذي تنظمــه الجمعيــة
الدوليــة لالتصــاالت المتنقلــة مــن األحــداث
الســنوية الرئيســية فــي صناعــة الهواتــف
المحمولــة ،حيــث يجتمــع فــي هــذا المؤتمــر
العديــد مــن المحترفيــن والشــركات
المتخصصــة فــي مجــال الهواتــف المحمولــة،
باإلضافــة إلــى حضــور عــدد مــن الرؤســاء

التنفيذييــن للشــركات ووزراء الحكومــة
والهيئــات التنظيميــة .ويعتبــر المؤتمــر
فرصــة للــدول للتواصــل مــع المتخصصيــن
والشــركات فــي المجــال للتواصــل وعــرض
األفــكار وتبادلهــا .وقــد شــاركت الــوزارة
وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي
ا لمؤ تمــر .
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منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي
«»St. Petersburg International Economic Forum
شــاركت الــوزارة فــي منتــدى بطرســبورغ
ينظــم ســنوياً
ّ
االقتصــادي الدولــي الــذي
فــي مدينــة ســان بطرســبرج روســيا منــذ عــام
1997م .ويشــارك فــي هــذا المنتــدى أكثــر
مــن ( )10,000شــخص مــن أكثــر مــن ()120

دولــة مختلفــة .ويجمــع المنتــدى الرؤســاء
التنفيذييــن للشــركات الكبــرى الروســية
والدوليــة ،ورؤســاء الــدول ،والزعمــاء
السياســيين ،ورؤســاء الــوزراء ،ونــواب الــوزراء،
و ا لمحا فظيــن .

قمة االبتكار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
«»MENA Innovation 2018
ينطــوي هــذا المنتــدى المقــام فــي القاهــرة
علــى اجتماعــات بيــن الــوزراء وكبــار المســؤولين
الحكومييــن والجامعــات وأصحــاب المصلحــة
مــن المجتمــع المدنــي مــن جميــع أنحــاء
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
والــدول اإلفريقيــة بهــدف التواصــل مــع كبــار
ـا
مشــغلي االتصــاالت ومــزودي الحلــول ،فضـ ً
عــن تنظيــم معــرض متخصــص للشــركات
العاملــة فــي المجــاالت ذات الصلــة علــى
هامــش القمــة.

المشــاركات الدولية والفعاليات

وتمثــل هــذه القمــة الوزاريــة الرســمية فرصــة
مثاليــة للقيــام باألعمــال وجهــاً لوجــه واالطــاع
علــى محتــوى ضخــم مخصــص للتعليــم وتقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت واالبتــكار.
كمــا يمثــل الحــدث فرصــة مواتيــة لمقدمــي
حلــول الصناعــة للتواصــل مــع العمــاء
والشــركاء الحكومييــن وتطويــر اآلفــاق ألعمــال
مســتقبلية فــي المنطقــة.

الدورة السابعة للجنة السعودية-النيوزيلندية الوزارية المشتركة

عقــدت اللجنــة الوزاريــة المشــتركة الســعودية
النيوزيلنديــة فــي شــهر أغســطس مــن عــام
2018م .وقــام فريــق مــن فريــق مــن وزارة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات – بالتنســيق
مــع مكتــب الشــراكات الحكوميــة النيوزيلنديــة
– بزيــارة العاصمــة مدينــة ويلنغتــون –
للقيــام بدراســة أوليــة للمجــاالت المحتملــة

للتعــاون مــع المؤسســات النيوزيلنديــة
التقنيــة المختصــة بمراكــز االبتــكار ،والتقنيــات
الحديثــة مثــل الــذكاء االصطناعــي ،وإنترنــت
األشــياء ،والبلــوك تشــين ،ومجــال تطويــر
القــدرات الرقميــة.

قمة تمويل األقمار الصناعية
جــرى خــال القمــة التــي حضرهــا فريــق
مــن الــوزارة فــي مدينــة باريــس مناقشــة
أهــم التطــورات فــي القطــاع وطــرح الرؤيــة
المســتقبلية ،باإلضافــة للتحديــات التــي
يواجههــا القطــاع ومناقشــة ســبل تخطيهــا.
وتشــارك بالمؤتمــر جميــع الشــركات
والجهــات ذات العالقــة وبتمثيــل علــى أعلــى
المســتويات مــن قبــل الشــركات الرياديــة

فــي القطــاع .كمــا عقــد فريــق الــوزارة
بمشــاركة ممثليــن عــن هيئــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات علــى هامــش المؤتمــر
عــدة لقــاءات مــع مــدراء وممثلــي شــركات
رياديــة فــي القطــاع ،منهــا « »OneWebو
« .»LeoSat
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زيارة وفد من الوزارة لسنغافورة

شــارك عــدد مــن قيــادات الوحــدات داخــل
الــوزارة بزيــارة متعــددة األوجــه إلــى
ســنغافورة ،حيــث تــم خــال الزيــارة االجتمــاع
مــع أهــم الجهــات الحكوميــة المختصــة فــي
مجــال تقنيــة المعلومــات فــي ســنغافورة
باإلضافــة لعــدة جهــات بالقطــاع الخــاص.
كمــا شــارك وفــد الــوزارة فــي مؤتمــر معامــل
االبتــكار العالميــة .إضافــة إلــى المشــاركة فــي

جلســة حواريــة تــم مــن خاللهــا اســتعراض أبــرز
منجــزات المملكــة فــي ظــل رؤيــة .2030

مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت
ITU Plenipotentiary Conference 2018 - 2018
يصنــف مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن مــن
االجتماعــات ذات المكانــة العاليــة ورفيعــة
المســتوى لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،حيــث
تتفــق الــدول األعضــاء فيــه وعددهــا ()193

المشــاركات الدولية والفعاليات

دولــة علــى الخطــط االســتراتيجية والماليــة
العامــة لالتحــاد وقيادتــه وتوجيهــه خــال
الســنوات األربــع القادمــة.

ملتقى المرأة في قطاع التقنية واالتصاالت 2018

اســتضافت الــوزارة ملتقــى المــرأة فــي قطــاع
التقنيــة واالتصــاالت ،والــذي يجمــع نخبــة مــن
الســيدات المهتمــات فــي هــذا المجــال تحــت
ســقف واحــد .حيــث هــدف الملتقــى إلــى
تثقيــف المــرأة فــي هــذا الجانــب وإكســاب
المهــارات المطلوبــة للتميــز فــي العمــل ،مــن
خــال تقديــم عــدد مــن ورش العمــل النوعيــة
التــي تســاعد فــي رفــع مســتوى المهــارات.

كمــا هــدف الملتقــى الــى تســليط الضــوء
علــى عــدد مــن المواضيــع والمحــاور الهامــة
ذات العالقــة بقطــاع التقنيــة واالتصــاالت،
مثــل االمــن الســيبراني ،وعلــم البيانــات،
وبرمجــة االدرينيــو ،والمبيعــات والمنصــات
االلكترونيــة ،ومســتقبل التقنيــة ،واســتخدام
البيانــات فــي التســويق وتحليــل الســوق.
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مسابقة هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت

برعايــة مــن الــوزارة ،نظمــت شــركة هــواوي
العالميــة “مســابقة هــواوي لتقنية المعلومات
واالتصــاالت” ،والتــي تســتهدف طــاب
الجامعــات إلــى اكتشــاف أفضــل المواهــب
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
بالمنطقــة ورعايتهــا .حيــث تمنــح شــركة
هــواوي الفائزيــن رحلــة مدفوعــة األجــر بالكامــل
إلــى مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة شــنجن،
وفرصــة لمقابلــة قياداتهــا ،الكتســاب الخبــرات
المتميــزة لــدى شــركة هــواوي  ،فــي مجــال
االتصــاالت والمشــاريع واألعمــال التجاريــة
للمســتهلكين . .

المشــاركات الدولية والفعاليات

ويأتــي انعقــاد المســابقة نتاجــاً للشــراكة القويــة
التــي تجمــع بيــن الــوزارة وشــركة هــواوي،
ويتوقــع أن يســاهم الطــاب المشــاركون
بالمســابقة فــي قيــادة االنتقــال بصناعــة
تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة
إلــى آفــاق مســتقبلية أوســع مــن خــال تبنــي
التحــول الرقمــي.
وقــد شــارك فــي فعاليــات المســابقة أكثــر مــن
( )1,900طالــب وطالبــة مــن المملكــة ،وانتهــت
باختيــار أفضــل ( )6طــاب مــن ( )5جامعــات
وكليــات للتنافــس فــي النهائــي الدولــي.

إقامة دورة تدريبية متخصصة في تقنية «البلوك تشين»

1,900

طالب وطالبة شاركوا في المسابقة

ســعياّ نحــو إثــراء المعرفــة بالتقنيــات الناشــئة،
وتطويــر الكــوادر الوطنيــة لتمكينهــم مــن العمل
عليهــا تمهيــداً لتبنــي تلــك التقنيــات وإطــاق
المشــاريع الرياديــة الطموحــة التــي تحقــق
االســتفادة مــن تلــك التقنيــات ،أقامــت الــوزارة
دورة تدريبيــة فــي تقنيــة “البلــوك تشــين”،
وهدفــت الــدورة إلــى التعريــف بكيفيــة عمــل
تقنيــة “البلــوك تشــين” مــن المنظــور التجــاري
(األعمــال) واالســتراتيجي ،وتطبيقاتها العديدة،
فضــا عــن الميــزات التــي تجعــل هــذه التقنيــة
ً
إحالليــه وفريــدة وقويــة علــى نحــو إيجابــي.

تأتــي هــذه الــدورة ضمــن إطــار خطــة عمــل
وأهــداف الــوزارة لعــام 2020م ،والتــي تهــدف
الى بناء بيئة رقمية تســتقطب وتحتضن وتنمي
العقــول والمهــارات فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،لتحقيــق التحــول الرقمــي
دفعــاً لعمليــة التنميــة والتطويــر فــي المملكــة.
وتــرى الــوزارة أهميــة االســتثمار فــي القــدرات
والكــوادر الوطنيــة ،والــذي يعــد مــن أهــم ركائــز
وممكنــات النجــاح لضمــان اســتمرار التنميــة
والريــادة فــي المملكــة
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المشاركة في اجتماعات مجالس المستقبل العالمي بدبي

شــاركت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
فــي اجتماعــات الــدورة الثالثــة لمجالــس
المســتقبل العالميــة التابعــة للمنتــدى
االقتصــادي العالمــي “دافــوس” ،التــي عقــدت
فــي مدينــة جميــرا بدبــي ،بمشــاركة أكثــر
مــن ( )700مــن كبــار المســؤولين والخبــراء
والعلمــاء ومستشــرفي المســتقبل مــن أكثــر
مــن ( )70دولــة ،لبحــث أبــرز التحديــات العالميــة
المســتقبلية ألهــم القطاعــات االســتراتيجية
الحيويــة فــي العالــم.

تقــود للمســتقبل المنشــود ،العديــد مــن
الموضوعــات الهامــة فــي مقدمتهــا األمــن
اإللكترونــي ،ومســتقبل الحوســبة الكميــة،
ومســتقبل الحوكمــة ،ومســتقبل االبتــكار،
ومســتقبل التكنولوجيــا الحيويــة ،ومســتقبل
الطاقــة المتقدمــة والميــاه ،ومســتقبل النقــل،
ومســتقبل الفضــاء ومســتقبل الصحــة والرعايــة
الصحيــة ،ومســتقبل التعليــم ،ومســتقبل
التكنولوجيــا والعلــوم المتقدمــة ،ومســتقبل
التجــارة واالســتثمار ومســتقبل الترفيــه وغيرها.

وبحثــت مجالــس المســتقبل العالمــي فــي
تعــد أكبــر عمليــة عصــف
اجتماعاتهــا ،التــي
ّ
ذهنــي فــي العالــم لصياغــة خارطــة طريــق

وستشــكل نتائــج هــذه االجتماعــات جــدول
أعمــال االجتمــاع الســنوي للمنتــدى االقتصادي
العالمــي لعــام 2019م فــي دافــوس بسويســرا.

المشــاركات الدولية والفعاليات

المشاركة في معرض القوات المسلحة «أفد »2018

شــاركت الــوزارة فــي معــرض القوات المســلحة
لدعــم التصنيــع المحلــي «أفــد  ،»2018والــذي
إســتضافه مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات
والمعــارض .وأتــت مشــاركة الــوزارة فــي
المعــرض بهــدف التعريــف بالتطــورات الكبيــرة
والهائلــة التــي تــازم القطــاع ،ودعــم الفكــر
اإلبداعــي واالبتــكاري لتحفيــز الشــركات
والمؤسســات التقنيــة الخاصــة والــكادر

الســعودي المتخصــص لتحويــل مشــاريعهم
وأفكارهــم إلــى اعمــال وأنشــطة تثــري صناعــة
ـوال لتحقيــق مبــدأ التوطيــن علــى
التقنيــة وصـ ً
كافــة األصعــدة .حيــث يمثــل معــرض «أفــد»
محطــة مهمــة وأساســية للشــركات العالميــة
لتوطيــن صناعاتهــا فــي المملكــة وبنــاء
سلســلة إمــداد بمشــاركة القطاعيــن العــام
والخــاص الســعوديين.
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المعرض السعودي الدولي األول لـ (إنترنت األشياء)

تحــت رعايــة وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،أقيــم المعــرض الســعودي
الدولــي األول لـــ “إنترنــت األشــياء” ،بالعاصمــة
الريــاض ،وذلــك فــي الفتــرة مــا بيــن  11و
 13جمــادي األول 1439هـــ الموافــق 28-
 30ينايــر 2018م ،بمشــاركة واســعة مــن
قطاعــات متخصصــة فــي مجــاالت التقنيــة
واالتصــاالت والصحــة والنقــل والنفــط والغــاز
والبتروكيماويــات والخدمــات ،للدفــع بالتحــول
الرقمــي للمــدن والمجتمعــات ،والــذي نظمتــه
شــركة نيوهورايــزن (أفــق جديــدة) لتنظيــم
المؤتمــرات والمعــارض.

المشــاركات الدولية والفعاليات

وشــارك فــي فعاليــات الملتقــى قــادة
الشــركات والمؤسســات العالميــة والوطنيــة
الكبــرى ،وذلــك ضمــن مبــادرة إلنشــاء منصــة
تركــز علــى اإلمكانيــات الهائلــة لثــورة إنترنــت
األشــياء ،ومواجهــة التحديــات والتعــرف علــى
الفــرص الفعليــة التــي يتضمنهــا مفهــوم إنترنت
األشــياء .علمــاً أن هــذا الحــدث العالمــي يعقــد
فــي العديــد مــن الــدول حــول العالــم مثــل
الصيــن والواليــات المتحــدة والهنــد وألمانيــا
وروســيا واســتراليا وإســبانيا واإلمــارات العربيــة
المتحــدة وغيرهــا.

مبادرة لتمكين (الصم وضعاف السمع)

أطلقــت الــوزارة مبــادرة مجتمعيــة متخصصــة
لتســخير كافــة التقنيــات الحديثــة لتمكيــن
الصــم وضعــاف الســمع مــن ممارســة حياتهــم
والقيــام بمهامهــم ،وتعزيــز دورهــم فــي
المجتمــع ،تحــت شــعار “قلوبنــا تســمعكم”.
وذلــك حرصــاً مــن الــوزارة علــى اســتثمار الثــورة
التقنيــة إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي تذليــل
معظــم التحديــات التــي تواجــه الذيــن لديهــم
قصــور ســمعي كامــل أو جزئــي للتواصــل مــع
مجتمعاتهــم بشــكل طبيعــي.
وهدفــت المبــادرة إلــى تشــجيع الصــم
وضعــاف الســمع علــى االبتــكار فــي مجــال
التقنيــة ذات العالقــة بفئــة الصــم وضعــاف
الســمع ،وتحفيزهــم وتعزيــز دورهــم وصقــل
مواهبهــم لخدمــة مجتمعهــم كجــزء أساســي
مــن تكوينــه .باإلضافــة إلــى التعــرف عــن
كثــب علــى التحديــات التــي تواجــه الصــم
وضعــاف الســمع فــي مجــال التقنيــة وآليــة
فضــا عــن إتاحــة الفرصــة للتعــاون
تذليلهــا،
ً
بيــن كافــة الجهــات المعنيــة بتقديــم الخدمــات
للصــم وضعــاف الســمع ،لتوحيــد الجهــود
المقدمــة فــي هــذا
واالســتفادة مــن التجــارب
َّ
المجــال.

وتضمنــت المبــادرة إطــاق مســابقة تقنيــة
كبــرى لتطويــر تطبيقــات رقميــة لخدمــة فئــة
الصــم وضعــاف الســمع فــي جميــع مجــاالت
الحيــاة ،وقيــام وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات بدعــم تلــك التطبيقــات والتقنيــات
مــن خــال المســابقة التــي أطلقتهــا بالــوزارة،

انطالقــاً مــن حــرص الــوزارة الدائــم علــى دعــم
جميــع المبــادرات التقنيــة الهادفــة إلــى خدمــة
كافــة شــرائح المجتمــع ،وتشــجيع االبتــكار
ونشــر الثقافــة التقنيــة والرقميــة لتحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030الهادفــة إلــى بنــاء مجتمــع
رقمــي وحكومــة رقميــة واقتصــاد رقمــي.
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مبادرة (حج ذكي)

ســعياً إلــى توفيــر جميــع الســبل واإلمكانيــات
لخدمــة ضيــوف الرحمــن وتحقيــق كافــة
ســبل الراحــة الممكنــة لهــم ،واالســتفادة
مــن كافــة الوســائل المتاحــة لتمكينهــم مــن
تأديــة مناســكهم بســير وســهولة ،جــرى
إطــاق مبــادرة “حــج ذكــي” مــن خــال بوابــة
ً
وقائمــة
“ســعودي” لتضــم خدمــات رقميــة
بأبــرز التطبيقــات التفاعليــة ،مثــل تحديــد
المناســك مباشــرة ،ومســاعدة الحــاج علــى
االســتفادة مــن التقنيــة فــي معرفــة خطــوات
االنتقــال بيــن المشــاعر ،باإلضافــة إلــى تقديــم
اإلرشــادات واألدلــة التقنيــة ،والتطبيقــات
الصحيــة .مــن خــال حصــر وإتاحــة عــدة
تطبيقــات حكوميــة تفيــد الحجــاج والمعتمريــن
فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
كمــا عملــت شــركات االتصــاالت ِبإشــراف مــن
الــوزارة علــى تجهيــز البنيــة التحتيــة في األماكن
المقدســة لتواكــب المتطلبــات الموســمية
ّ
علــى خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت ،وذلــك
مــن خــال إجــراء العديــد مــن االختبــارات
الفنيــة ،وتوفيــر العــدد الكافــي مــن األبــراج
والتجهيــزات ،وتمديــدات شــبكة األليــاف
البصريــة لتمكّ يــن الحجــاج والزائريــن مــن
االســتفادة مــن مختلــف خدمــات االتصــاالت
واإلنترنــت.

المشــاركات الدولية والفعاليات

ملتقى التوظيف لخريجي برنامج خادم الحرمين لالبتعاث الخارجي

نظمــت الــوزارة بالتعــاون مع وزارة التعليم فعالية
(ملتقــى التوظيــف) بمشــاركة ( )4شــركات مــن
شــركائها بالقطــاع الخــاص وهــي شــركات «»IBM
« »Devoteam»،«Huawei»،«Microsoftوتــم
خــال الملتقــى إجــراء المقابــات الوظيفيــة

هديــة ضيوف الرحمن

التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن من أجل التواصل مع ذويهم
تمكين ضيوف الرحمن من منصة حج ذكي لتحسين تجربتهم
االرتقاء بخدمات االتصاالت المقدمة لضيوف الرحمن

مــع عــدد مــن المرشــحين مــن خريجــي برنامــج
خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث ،كان
ـاء علــى احتياجــات الشــركات حيــث
ترشــيحهم بنـ ً
ســجلت كل شــركة مــن خــال إدارة المــوارد
البشــرية فــي بوابــة “ســفير” المخصصــة لطــاب

البرنامــج واختــارت عــدد مــن المرشــحين لــكل
وظيفــة ،وتــم التواصــل معهــم وتنســيق موعــد
إلجــراء المقابــات .وتــم طــرح ( )9وظائــف فــي
الملتقــى ترشــح لهــا ( )75خريــج وخريجــة.

التحديــــات والتوصيــات
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التحديات والتوصيات
التحــدي
تتنافــس الــدول وبشــكل فاعــل لتحســين وتطويــر خدماتهــا ،ممــا
ينعكــس بإيجابيــة علــى ترتيبهــا فــي المؤشــرات الدوليــة لالتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،وتســتثمر بشــكل بنــاء فــي منظومــة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات ،لتحقيــق منطلقــات التحــول الرقمــي،
ً
موقنــة باألثــر اإليجابــي مــن نشــر الخدمــات وتطويرهــا علــى النمــو
االقتصــادي والتوظيــف ،ورفــع فعاليــة وأداء القطاعيــن العــام
والخــاص .وتحســين مناحــي الحيــاة بشــكل عــام.
وهنــاك تأخــر فــي ترتيــب المملكــة فــي بعــض المؤشــرات رغــم النمــو
والتحســن الداخلي مقارنة بالســنوات الماضية .ومن المتوقع تحســن
ترتيــب المملكــة فــي المؤشــرات الدوليــة بفعــل تنفيــذ العديــد مــن
البرامــج والمبــادرات االســتراتيجية علــى مســتوى القطــاع ،وتحفيــز
النمــو والتحســن فــي مؤشــرات التحــول الوطنــي القطاعيــة .إال أن
ذلــك ال يرقــى لطمــوح الــوزارة ،وال يســاعدها فــي تحقيــق القيــم
المســتهدفة فــي مؤشــرات برنامــج التحــول الوطنــي ،لــذا تحتــاج
الــوزارة مزيــداً مــن الدعــم ،وســرعة اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية
للقطــاع ،والبرامــج والمبــادرات المنبثقــة عنهــا ،والموافقــة علــى
اعتمــاد صنــدوق صناعــة التقنيــة ،وكذلــك الموافقــة علــى تنظيــم
الهيئــة العامــة لتطويــر الحكومــة الرقميــة .وســوف يكــون األثــر لهــذا
الدعــم ،ملمــوس وواضــح فــي تحســن قيــم المؤشــرات فــي برنامــج
التحــول الوطنــي ،ورفــع ترتيــب المملكــة فــي المؤشــرات الدوليــة.

التحديــات والتوصيات

التوصــــية
• اعتماد الخطط واالستراتيجيات المعدة من الوزارة.
• الموافقــة علــى تنظيــم صنــدوق صناعــة التقنيــة ،وتوفيــر الدعــم
المــادي المطلــوب للصنــدوق.
• الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للحكومة الرقمية.

التحــدي
عــدم تمثيــل الــوزارة ضمــن عضويــة برنامــج التحــول الوطنــي للصناعــة
والخدمــات اللوجســتية ،رغــم أهميــة الــدور الفاعــل الــذي يقــوم بــه
البرنامــج ،وأثــره المباشــر علــى مناشــط وأهــداف ومهــام منظومــة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

التوصــــية
• إدراج كل مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ووحــدة التحــول
الرقمــي كعضــو فعــال فــي أنشــطة وأعمــال مجلــس برنامــج التحــول
الوطنــي للصناعــة والخدمــات اللوجســتية.
• اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للوصــول إلــى اتفــاق على آليــة واضحة وفعالة
للتعاون المشترك.

بــطء وتأخــر اإلجــراءات المتعلقــة بتوفيــر خدمــات الدفــع الرقميــة
وتعقيدهــا.

تبنــي مؤسســة النقــد لآلليــات واإلجــراءات المحفــزة والداعمــة للبنــوك
لتســريع إجــراءات وتســهيل فتــح الحســابات ،وإتاحــة خيــار طــرق الدفــع
المجمعــة ( )Aggregationمــع تســهيل إجــراءات التعــرف علــى التاجــر.

ضعــف الثقــة فــي المتاجــر اإللكترونيــة المحليــة مقابــل المتاجــر
اإللكترونيــة العالميــة.

توســيع نطــاق حمــات التوعيــة علــى كافــة األصعــدة ،لتثقيــف
المســتهلكين بحقوقهــم وطــرق الحمايــة وكشــف المحتاليــن.

التكلفــة العاليــة فــي عمليــات التوصيــل والمدفوعــات اإللكترونيــة.

دعــم طــرق الدفــع المحليــة وزيــادة المنافســة فــي شــركات
التوصيــل بترخيــص المزيــد مــن الشــركات المحليــة والعالميــة.

عــدم توحيــد إجــراءات ومعاييــر الحفــر من أمانــات المناطق.

العمــل علــى ســرعة االنتهــاء مــن توحيــد إجــراءات ومعاييــر الحفــر
مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة.

تباطــؤ تبنــي نمــاذج األعمــال التي يتــم تطويرها.

توجيــه جــزء مــن اإلنفــاق الحكومــي لتبني هــذه النماذج.
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التوصــــية

التحــدي
ضعف وتيرة تطوير وتنمية منظومة تقنية المعلومات في المملكة:

إنشاء صندوق صناعة التقنية.

ـنويا مــن عــام
– شــهد قطــاع تقنيــة المعلومــات انخفاضــاً بواقــع  9%سـ ً
 ،2015علــى الرغــم مــن أثــر التقنيــات الناشــئة مــن عــام .2016

الهدف العام من الصندوق:

– خــال الســنوات الثــاث الماضيــة ،شــهدت تقنيــة المعلومــات التقليدية
ـنويا ،فــي حين شــهدت أبرز الــدول في االتصاالت
ً
انخفاضــا بواقــع  12%سـ ً
ـنويا.
وتقنيــة المعلومــات زيـ ً
ـادة بواقع حوالي  3%سـ ً
– تأتي مساهمة المملكة العربية السعودية في التقنيات الناشئة خلف
العديــد مــن الــدول ،إذ بلــغ حجــم ســوق التقنيــات الناشــئة مقاســاً بنســبة
إيرادات التقنيات الناشــئة  8%مقابل  29%من إجمالي ســوق االتصاالت
وتقنيــة المعلومات علــى التوالي.
ً
مقارنــة بتقنيــة
– ضعــف مســاهمة التقنيــات الناشــئة فــي المملكــة
المعلومــات التقليديــة ،إذ تُ ســهم بحوالــي  0.1%فــي ســوق التقنيــات
الناشــئة الدوليــة (مقابــل بحوالــي  0.5%لتقنيــة المعلومــات).

تحقيــق االســتدامة الذاتيــة فــي صناعــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،وتعزيــز قدرتهــا التنافســية داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية وفــي األســواق العالميــة.
ويعمــل الصنــدوق علــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق تصحيــح وتحفيــز
المنظومــة االقتصاديــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
والربــط بيــن الجهــات العاملــة فيهــا ،وتقديــم الحوافــز لتبنــي منتجــات
وحلــول االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحليــة ،ودعــم وتنميــة
البحــث واالبتــكار والتطويــر بمــا يســاهم فــي خلــق صناعــة محليــة
واعــدة ،وتشــجيع الشــركات العالميــة الرائــدة فــي مجــال االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات علــى ممارســة أنشــطتها داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية ونقــل المعرفــة والمســاهمة فــي تأهيــل وتوطيــن
الوظائــف.
األهداف االستراتيجية المقترحة للصندوق تتمثل في اآلتي:
 .1المســاهمة الفعالــة فــي رفــع معــدل المحتــوى المحلــي فــي قطــاع
تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات ،بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية فــي تنميــة المحتــوى المحلــي فــي مشــاريع الدولــة وفــي
المنظومــة االقتصاديــة بشــكل عــام.

التحديــات والتوصيات

التحــدي

التوصــــية

– انخفــاض حصــة المحتــوى المحلــي ،أذ تُ عــد الشــركات الدوليــة
الرائــدة متكاملـ ًـة علــى مســتوى سلســلة القيمــة ،مــع التركيــز بشــكل
رئيســي علــى األجهــزة والبرمجيــات .حيــث يتمحــور تركيــز الشــركات
المحليــة الرائــدة علــى خدمــات تقنيــة المعلومــات.

 .2زيــادة تبنــي حلــول ومنتجــات وتطبيقــات االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات ،بمــا يرفــع كفــاءة وإنتاجيــة القطاعــات األخــرى ويســاهم
فــي رفــع حصــة صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي.

– محدوديــة دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،فليــس هنالــك
انتشــار كبيــر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات .وكذلــك االفتقــار العــام لتركيــز المملكــة علــى
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى كافــة القطاعــات،
ممــا يــؤدي إلــى مســاهمة محــدودة للغايــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

 .3توطيــن صناعــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتلبيــة الطلــب
المحلــي ،ونقــل المعــارف التقنيــة إلــى الكــوادر الوطنيــة .وتحفيــز
ودعــم المنتجــات وحلــول االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات المحليــة.
 .4تهيئــة منظومــة قــادرة علــى احتضــان مشــاريع االبتــكارات التقنيــة
الواعــدة لتصبــح شــركات وطنيــة رائــدة وناجحــة.
 .5وضــع أســس التمكيــن الالزمــة لتطويــر صناعــة االتصــاالت وتقنيــة
لســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى المهــارات
المعلومــات
ّ
الوطنيــة كمــاً ونوعــاً .
 .6تعزيــز ريــادة الشــركات الوطنيــة فــي صناعــة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات لزيــادة المحتــوى المحلــي وصــادرات القطــاع.
 .7تنميــة ســوق االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وتســريع تبنــي
التقنيــات الناشــئة.

التحــدي

التوصــــية

الحاجــة لتوافــر بيانــات إحصائيــة للخطــط والدراســات واالســتراتيجيات
التــي تعمــل عليهــا الــوزارة ،وتدعــم جهودهــا فــي تنفيــذ المبــادرات
علــى أســس أكثــر دقــة وســامة .حيــث أن نقــص البيانــات اإلحصائيــة
وضعــف جودتهــا ،وعــدم دقتهــا لــدى الجهــات ذات العالقــة ،وتبايــن
بنــاء المؤشــرات والمفاهيــم المتعلقــة بهــا ،وبالتالــي تبايــن قيــم
المؤشــرات لــدى الجهــات ،يضعــف المخرجــات واالعمــال التــي تبنــى
علــى البيانــات االحصائيــة.

علــى الجهــات المعنيــة بنــاء قواعــد معلومــات إحصائيــة شــمولية
تشــاركية موحــدة تحــت اشــراف وإدارة الهيئــة العامــة لإلحصــاء وبمــا
يتماشــى مــع منظومــة ومتطلبــات القطاعــات الحكوميــة والخاصــة
علــى مختلــف أهدافهــا ووضــع الضوابــط والمعاييــر والقوالــب
الموحــدة للمؤشــرات وتعريفاتهــا ومفاهيمهــا وفــق أفضــل
الممارســات المعمــول بهــا.

بعــض المؤشــرات بوضعهــا الحالــي ال يمكــن قياســه ،باإلضافــة لعــدم
توافــر البيانــات مــن المصــادر الموثوقــة ،وكذلــك عــدم وجــود قيــم
أســاس دقيقــة لتحديــد المســتهدفات .كمــا أن طبيعــة البيانــات
المتاحــة لــدي الجهــات ذات العالقــة تختلــف عــن البيانــات المطلوبــة
لتغذيــة قيــم المؤشــرات.

باإلضافــة للتوصيــة أعــاه ،فمــن المهــم أن يقــوم مركــز أداء ببنــاء
مؤشــرات قابلــة للقيــاس ،ومؤشــرات تتوافــر بياناتهــا اإلحصائيــة
ً
متضمنــة أســس وقيــم دقيقــة.

الجدول ( :)4التحديات والتوصيات

التحديــات والتوصيات

المالحــــــــق

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

ملحق (أ) – مؤشرات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات*
مؤشرات انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة
شــهدت خدمــات االتصــاالت المتنقلــة مزيــداً
مــن االنتشــار خــال عــام 2018م ،حيــث
ارتفــع عــدد االشــتراكات بخدمــات االتصــاالت
المتنقلــة إلــى ( )41.3مليــون بنســبة انتشــار

وصلــت إلــى ( )%126.9بينمــا انخفضــت
نســبة االشــتراكات بخدمــات االتصــاالت
المتنقلــة مســبقة الدفــع انخفاضــاً طفيفــاً
نظــراً العتمــاد الكثيــر مــن الوافديــن عليهــا،

والــذي شــهد عددهــم تناقصــاً خــال العــام،
لتصبــح النســبة ( ،)%68.8وبالمقابــل ارتفعــت
نســبة اشــتراكات االتصــاالت المتنقلــة الحقــة
الدفــع لتصــل إلــى (.)%31.2

%171.4
52.74

#

المؤشر

2014

2015

2016

2017

2018

1

عدد االشتراكات في
خدمات االتصاالت
المتنقلة

52.74

47.10

43.65

40.21

2

نسبة انتشار خدمات
االتصاالت المتنقلة
بالنسبة للسكان

%171.4

%149.4

%137.5

%126.7

%126.9

3

عدد االشتراكات
مسبقة الدفع

45.9

39.4

35.8

30.1

28.4

4

نسبة اشتراكات
خدمات االتصاالت
المتنقلة مسبقة
الدفع

(مليون)

(مليون)

%87

%83.65

%82

%74.86

5

عدد االشتراكات
الحقة الدفع

6.8

7.7

7.9

10.1

12.9

6

نسبة اشتراكات
خدمات االتصاالت
المتنقلة الحقة
الدفع

%13

%16.35

%18

%25.14

* للمزيــد مــن المعلومــات عــن مؤشــرات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،يمكــن االطــاع علــى تقريــر هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات 2018م.
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47.10

45.9

%68.8

(مليون)

%149.4

خدمات االتصاالت المتنقلة
41.3

%31.2

%137.5

6.8

إجمالي االشــتراكات

39.4

7.7

%126.7

43.65

35.8

7.9

نســبة االنتشــار للســكان ٪

%126.9

40.21

30.1

10.1

االشــتراكات المفوترة

41.3

28.4

12.9

االشــتراكات مســبقة الدفع
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مؤشرات انتشار خدمات االتصاالت الثابتة
انخفــض انتشــار خدمــات االتصــاالت الثابتــة
بشــكل طفيــف خــال عــام 2018م ،وذلــك
نظــراً لتزايــد االعتمــاد علــى خدمــات االتصــاالت
المتنقلــة عوضــاً عــن الثابتــة ،وكذلــك خــروج

#

المؤشر

2014

الوافديــن بأعــداد كبيــرة .حيــث وصــل عــدد
االشــتراكات بخدمــات االتصــاالت الثابتــة إلــى
( )3.1مليــون منهــا ( )1.7مليــون خــط هاتــف
ثابــت ســكني و( )1.4مليــون خــط هاتــف ثابــت

2016

2015

تجــاري .وبذلــك أصبحــت نســبة اشــتراكات
االتصــاالت الثابتــة (.)%31.8

2017

3.6

1

عدد الخطوط
العاملة للهاتف
الثابت

3.6

3.8

2

عدد خطوط الهاتف
الثابت السكنية

2.5

2.0

1.9

1.9

1.7

3

عدد خطوط الهاتف
الثابت التجارية

1.1

1.8

1.8

1.7

1.4

4

نسبة انتشار الهاتف
الثابت بالنسبة
للمساكن

%45

%34

%32.3

%31.6

%31.8

3.7

1.8

1.1

2.5

2.0

إجمالي االشــتراكات

المالحـــــــق

%32.3

%31.8

3.6

3.1

1.9

نســبة االنتشــار للمســاكن ٪

1.4

1.7

عدد االشــتراكات (مليون)

خدمات االتصاالت الثابتة
3.7

(مليون)

3.8

%31.6

1.8
3.6

(مليون)

%45.0

2018

3.1

(مليون)

%34.0

1.7

1.9

اشــتراكات القطاع الســكني

اشــتراكات قطــاع األعمال
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مؤشرات انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة
شــهد انتشــار خدمــات النطــاق العريــض
عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة انخفاضــاً
طفيفــاً خــال عــام 2018م ،حيــث وصــل عــدد
االشــتراكات فــي خدمــات النطــاق العريــض عبــر
شــبكات االتصــاالت المتنقلــة إلــى ()29.15
2014

1

عدد االشتراكات
في خدمات النطاق
العريض عبر شبكات
االتصاالت المتنقلة

29.1

2

2015

2016

%94.5
2017

31.5

23.9

29.7

29.15

%94.5

%105.9

%75.2

%90.7

%89.5

3

إجمالي االشتراكات
الخاصة بخدمات
االتصاالت المدمجة

9.13

11.35

12.71

18.83

20.78

4

إجمالي االشتراكات
الخاصة بخدمات
البيانات

19.96

المالحـــــــق

23.9

20.17

11.17

10.89

8.37

19.96

9.13

29.7

%75.2

خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

(مليون)

(مليون)

31.5

29.1

2018

نسبة انتشار خدمات
النطاق العريض عبر
شبكات االتصاالت
المتنقلة على
مستوى السكان

(مليون)

%100

%93.6

20.17

11.35

إجمالي اشتراكات النطاق
العريض عبر شبكات
االتصال المتنقلة

%89.5

10.89

29.15

8.37

11.17

12.71

نسبة االنتشار للسكان ٪

18.83

إجمالي االشتراكات المدمجة
(صوت  +معطيات)

عدد االشــتراكات (مليون)

#

المؤشر

مليــون اشــتراك بنســبة انتشــار ()%89.5
علــى مســتوى الســكان .بينمــا ارتفــع عــدد
االشــتراكات بخدمــات االتصــاالت المدمجــة
إلــى ( )20.78مليــون اشــتراك .وانخفــض
إجمالــي االشــتراكات الخاصــة بخدمــات البيانــات

إلــى ( )8.37مليــون نظــراً لتوفر خدمات األلياف
ـدال
البصريــة وتحـ ّـول بعــض المشــتركين إليهــا بـ ً
عــن خدمــات البيانــات.

20.78

إجمالي االشتراكات الخاصة
بخدمات المعطيات
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مؤشــرات انتشــار خدمات النطاق العريض عبر شــبكات االتصاالت الثابتة
شــهدت خدمــات النطــاق العريــض عبــر
شــبكات االتصــاالت الثابتــة انخفاضــاً طفيفــاً
خــال عــام 2018م ،وذلــك نظــراً لمغــادرة
العديــد مــن الوافديــن للمملكــة خــال العــام،
وتحســن ســرعات وجــودة خدمــات النطــاق
العريــض عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة،

1

عدد االشتراكات
في خدمات النطاق
العريض عبر شبكات
االتصاالت الثابتة

3.03

2

عدد خطوط
المشتركين الرقمية
()DSL

1.38

3

عدد المشتركين
في التوصيالت
الالسلكية الثابتة
()wireless

1.22

4

عدد المشتركين
في األلياف البصرية
والخطوط السلكية
األخرى

0.43

5

نسبة انتشار خدمات
النطاق العريض عبر
شبكات االتصاالت
الثابتة على مستوى
المساكن

%43.2

2015

2016

2017

%50.7
3.56

%43.2

2018

%44.8
3.29

3.03

%33.6

النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة
3.56

3.29

2.50

1.90

(مليون)

(مليون)

1.57

1.51

1.62

1.09

1.4

0.4

1.22

1.54

1.09

1.38

1.57

1.62

2.50

0.4
1.40

0.82

0.3

0.43

0.85

0.45

0.70

%33.7
0.30
0.82

1.90

عدد االشــتراكات (مليون)

#

المؤشر

2014

ومنافســتها فيمــا يتعلــق بالتكلفــة .حيــث
أصبــح عــدد االشــتراكات فــي خدمــات النطــاق
العريــض عبــر شــبكات االتصــاالت الثابتــة ()1.9
مليــون ،ووصــل عــدد خطــوط المشــتركين
الرقميــة ( )DSLإلــى ( )820ألــف ،بينمــا أصبــح
عــدد المشــتركين فــي التوصيــات الالســلكية

الثابتــة ( )300ألــف ،ووصــل عــدد المشــتركين
فــي األليــاف البصريــة والخطــوط الســلكية
األخــرى إلــى ( )780ألــف ،وبلغــت نســبة
انتشــار خدمــات النطــاق العريــض عبــر شــبكات
االتصــاالت الثابتــة علــى مســتوى المســاكن
(.)%33.7

0.78

(مليون)

0.45

0.85

0.70

0.78

(مليون)

المالحـــــــق

%50.7

%44.8

%33.6

%33.7

إجمالي اشتراكات النطاق
العريض عبر شبكات
االتصال الثابتة

نسبة االنتشار
للمساكن ٪

اشتراكات DSL

اشتراكات التوصيالت
الالسلكية الثابتة

اشتراكات األلياف
البصرية
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ملحق (ب) – المؤشرات الدولية ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
مؤشــر تطـ ّـور االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
تطــور االتصــاالت وتقنيــة
يعتبــر مؤشــر
ّ
المعلوم��ات «»ICT Development Index
الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت
ضمــن تقريــر قيــاس مجتمــع المعلومــات ،أحــد
المؤشــرات األكثــر انتشــاراً بمــا يتعلــق بقطــاع
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .ويعنــى
المؤشــر بقيــاس البيانــات ذات العالقــة بانتشــار
خدمــات الهاتــف الثابــت والمتنقــل ،والنطــاق
العريــض الثابــت والمتنقــل ،ومــدى النفــاذ
إليهــا واســتخدامها ومســتوى المهــارات
فيهــا ،إضافــة إلــى تقييــم أســعار خدمــات

االتصــاالت والنطــاق العريــض فــي الــدول.
وتــم وضــع معاييــر موحــدة للــدول بغــض
النظــر عــن رقعتهــا الجغرافيــة ،وعــن توزيــع
الســكان والتجمعــات الســكانية ،حيــث وصلــت
المملكــة إلــى الترتيــب ( )54فــي تقريــر عــام
ً
متراجعــة فــي ترتيــب المؤشــر عــن
2017م،
العــام الســابق .وال يعنــي هــذا التراجــع فــي
الترتيــب بالضــرورة التراجــع فــي أداء الــدول.
مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه القيمــة هــي لتقريــر
عــام 2017م حيــث ال تتوافــر القيــم للمؤشــر
التوســع فــي
لعــام التقريــر 2018م ،أي قبــل
ّ

نشــر شــبكات األليــاف البصريــة والعمــل علــى
رفــع ســرعات اإلنترنــت ،ومــن المتوقــع تحســن
ترتيــب المملكــة فــي هــذه المؤشــرات ،حيــث
أن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت فــي طــور
إعــادة تطويــر معاييــر المؤشــر وآليــة قياســه،
لذلــك لــم يتــم إصــدار المؤشــر لعــام 2018م،
ومــن المتوقــع إصــدار المؤشــر بصيغتــه
الجديــدة فــي عــام 2019م.

المؤشر

2014

2015

2016

2017

تطور االتصاالت وتقنية المعلومات
الترتيب في مؤشر ّ

47

41

44

54

تطور االتصاالت وتقنية المعلومات
قيمة مؤشر ّ

6.36

7.05

6.94

6.67

مؤشــر تطـ ّـور االتصــاالت وتقنيــة المعلومات ()IDI
7.05

6.94
6.67

6.36

41

44
54

47
2014

2015

2016

تطور االتصاالت وتقنية المعلومات
قيمة مؤشر
ّ
تطور االتصاالت وتقنية المعلومات
مؤشر
الترتيب في
ّ

المالحـــــــق

2017

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

أســعار خدمــات االتصــاالت والنطــاق العريض
ً
تطــور االتصــاالت وتقنيــة
إضافــة إلــى مؤشــر
ّ
المعلومــات ،يصــدر االتحــاد الدولــي ضمــن
تقريــر قيــاس مجتمــع المعلومــات بيانــات عــن
أســعار خدمــات االتصــاالت والنطــاق العريــض
للــدول .ويالحــظ حصــول انخفــاض طفيــف

فــي أســعار خدمــات النطــاق العريــض الثابــت
وأســعار خدمــات االتصــاالت المتنقلــة ،بينمــا
ارتفعــت أســعار خدمــات النطــاق العريــض
المتنقــل ،نظــراً لالســتثمار فــي تطويــر البنيــة
التحتيــة ونشــر الخدمــات فــي المناطــق غيــر

المجديــة تجاريــاً  .ومــن المتوقــع أن يكــون
لتســوية المقابــل المالــي دور مؤثــر فــي خفــض
األســعار باإلضافــة إلــى تحســن الخدمــات
ونشــرها.

المؤشر

2014

2015

2016

2017

سلة أسعار النطاق العريض الثابت
(بتكافؤ القوة الشرائية بالدوالر )PPP$

53.38

80.33

42.26

41.35

سلة أسعار االتصاالت المتنقلة
(بتكافؤ القوة الشرائية بالدوالر )PPP$

28.6

28.6

28

27.38

37.74

37.74

36.98

51.69

23.72

23.72

23.24

40.71

سلة أسعار النطاق العريض المتنقلة (باقة  500ميجا)
(بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )PPP$

سلة أسعار النطاق العريض المتنقلة (باقة  1جيجا)
(بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )PPP$

أســعار خدمــات االتصاالت والنطــاق العريض

80.33

51.69

53.38
42.26

36.98

37.74

37.74

28.6

28.6

28

23.72

23.72

23.24

سلة أسعار النطاق العريض الثابت ( بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )

سلة أسعار االتصاالت المتنقلة ( بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )

سلة أسعار النطاق العريض المتنقلة ( باقة  ٥٠٠ميجا ) ( بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )
سلة أسعار النطاق العريض المتنقلة ( باقة  ١جيجا ) ( بمعادلة القوة الشرائية بالدوالر )

المالحـــــــق

41.35
40.71
27.38
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المؤشــرات الفرعيــة لمؤشــر تطـ ّـو ر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
يصــدر االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ثــاث
مؤشــرات فرعيــة لمؤشــر تطــور االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات .األول هــو المؤشــر
الفرعــي للنفــاذ ،والــذي ُيعنــى بمســتوى
انتشــار خدمــات االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات .والثانــي هــو المؤشــر الفرعــي

لالســتخدام ،والــذي يقيــس مــدى اســتخدام
الســكان لتلــك الخدمــات .والثالــث هــو
المؤشــر الفرعــي للمهــارات ،ويعتمــد علــى
قيــاس مســتوى المهــارات ذات العالقــة
باالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات .وقــد شــهد
ترتيــب المملكــة تأخــراً فــي ترتيبهــا لتلــك

المؤشــرات ،قياســاً علــى تأخرهــا فــي المؤشــر
التطــرق إليــه ســابقاً .
الرئيســي والــذي تــم
ّ
حيــث وصــل ترتيــب المملكــة إلــى ( )52فــي
المؤشــر الفرعــي للنفــاذ ،و( )59فــي المؤشــر
الفرعــي لالســتخدام ،و( )48فــي المؤشــر
الفرعــي للمهــارات.

المؤشــر الفرعــي للنفاذ

7.42

المؤشر

2014

2015

2016

2017

الترتيب في مؤشر الفرعي للنفاذ

50

41

47

52

قيمة المؤشر الفرعي للنفاذ

7.04

7.42

7.29

7.21

الترتيب في مؤشر الفرعي لالستخدام

44

37

36

59

قيمة المؤشر الفرعي لالستخدام

4.77

6

6.32

5.68

50

الترتيب في مؤشر الفرعي للمهارات

51

45

55

48

2014

قيمة المؤشر الفرعي للمهارات

8.17

8.41

7.3

7.57

المالحـــــــق

7.29

7.04

41

7.21

47
52

2015
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2016
الترتيب في المؤشر الفرعي للنفاذ

2017
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المؤشــر الفرعي لالســتخدام

مؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة
6

6.32

5.68

4.77

44

2014

37

36
59

2015

			
قيمة المؤشر الفرعي للنفاذ

2017

2016
الترتيب في المؤشر الفرعي للنفاذ

المؤشــر الفرعــي للمهارات
8.17

2014

المؤشر

2014

2016

2017

الترتيب في مؤشر الحكومة اإللكترونية

36

44

52

قيمة مؤشر الحكومة اإللكترونية

0.69

0.6822

0.7119

مؤشــر الحكومــة اإللكترونية

8.41

45

7.57

0.69
36

55
48

2015
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المالحـــــــق

حيــث أعــد برنامــج يســر خطــة متكاملــة
لتحســين ترتيــب المملكــة فــي المؤشــر ،مــن
خــال تشــكيل لجنــه مــن الجهــات المعنيــة،
لالســتعداد لمؤشــر ( ،)2020وتوقيــع

0.7119

7.3
51

يقيــس مؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة الصــادر
تطــور الحكومــة
عــن األمــم المتحــدة
ّ
تطــور
اإللكترونيــة فــي الــدول مــن ناحيــة
ّ
الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة ،وانتشــار
البنيــة التقنيــة التــي تتيــح الوصــول لتلــك
الخدمــات ،ورأس المــال البشــري .وقــد
تراجــع ترتيــب المملكــة فــي المؤشــر ،ولكــن
مــن خــال مــا تعمــل عليــه الــوزارة فــي نشــر

وتحســين الخدمــات فالمتوقــع تحســن ترتيــب
المملكــة فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة فــي
التقاريــر القادمــة.

اتفاقيــة للتعــاون بشــكل مباشــرة مــع األمــم
المتحــدة ،وتكويــن فريــق عمــل مشــترك دائــم
ليعمــل علــى مراقبــة وتطويــر المؤشــرات
الفرعيــة ،باإلضافــة الــى تنفيــذ مشــاريع
تســاعد فــي رفــع ترتيــب المملكــة و تتضمــن
(توجيــه الجهــات الحكوميــة بتصنيــف بياناتهــا
وتوفيــر البيانــات المفتوحــة مــن خــال المنصــة
الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة).

2016
الترتيب في المؤشر الفرعي للنفاذ

2017

2014
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0.6822
44

2016

52
2017

الترتيب في مؤشر الحكومة اإللكترونية
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مؤشــر المشــاركة اإللكترونيــة
يعتبــر مؤشــر المشــاركة اإللكترونيــة داعمــاً
لمؤشــر الحكومــة اإللكترونيــة ،حيــث ُيعنــى
المؤشــر بقيــاس مــدى توافــر البيانــات
الحكوميــة ومشــاركتها مــع المواطنيــن ،ومــدى
وجــود تفاعــل مــا بيــن الحكومــة والمواطنيــن
فــي هــذا الجانــب .ويعنــى المؤشــر بقيــاس

مؤشــر البيانــات المفتوحــة
ثالثــة محــاور هــي ،توافــر المعلومــات إلكترونيــاً ،
وطلــب المرئيــات اإللكترونــي ،واتخــاذ القــرار
اإللكترونــي ،وقــد شــهد المؤشــر تراجعــاً منــذ
التقريــر الماضــي ،حيــث وصــل ترتيــب المملكــة
التوســع الــذي
إلــى ( ،)67ويعــود ذلــك إلــى
ّ
شــهدته الجهــات الحكوميــة خــال األعــوام

الماضيــة ،وعــدم مواكبــة ذلــك فــي مجــال
المتوقــع
ّ
توفيــر المعلومــات إلكترونيــاً  ،ومــن
تحســن ترتيــب المملكــة فــي النســخة القادمــة
ّ
مــن المؤشــر نظــراً للجهــود المبذولــة فــي
تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة وتكاملهــا.

المؤشر

2014

2016

2017

الترتيب في مؤشر المشاركة اإللكترونية

51

39

67

قيمة مؤشر المشاركة اإللكترونية

0.5686

0.7119

0.7135

يقيــس مؤشــر البيانــات المفتوحــة مــدى توافــر
البيانــات وإتاحتهــا وتحديثهــا فيمــا يتعلــق
بالســجالت العامــة ،مثــل معلومــات الخرائــط
وميزانيــة الدولــة والتنظيمــات والتشــريعات
وأداء قطاعــات الصحــة والتعليــم وغيــر

المؤشر

2014

2015

2016

2017

قيمة مؤشر البيانات المفتوحة

15.77

17.72

19

25

مؤشــر المشــاركة اإللكترونية
0.7119
0.5686

تقدمــاً مســتمراً
ذلــك .وقــد أحــرزت المملكــة ّ
فــي قيمــة المؤشــر منــذ عــام  2014وحتــى
أحــدث تقريــر فــي عــام  ،2018حيــث وصلــت
قيمــة المؤشــر إلــى ( ،)25ومــن المتوقــع
التوســع
التقــدم مــع
االســتمرار فــي هــذا
ّ
ّ

فــي نشــر البيانــات عبــر المواقــع اإللكترونيــة
الحكوميــة.

مؤشــر البيانــات المفتوحة
0.7135
17.72

39

51

19

25

15.77
67

2014
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2016

2017

الترتيب في مؤشر الحكومة اإللكترونية

2014

2015
قيمة المؤشر البيانات المفتوحة

2016

2017

مؤشــر االبتــكار العالمــي
يعنــى مؤشــر االبتــكار العالمــي الصــادر
عــن مؤسســة إنســياد بقيــاس العوامــل
المحفــزة لالبتــكار ،وذلــك مــن خــال محــاور
ّ
المؤسســات ،ورأس المــال البشــري والبحــث،

والبنيــة التحتيــة ،ونضــج الســوق ،ونضــج
األعمــال ،ومخرجــات المعرفــة والتقنيــة،
ومخرجــات اإلبــداع .وقــد شــهد ترتيــب
المملكــة تأخــراً فــي األعــوام الماضيــة فــي هــذا

يتحســن ترتيــب
المتوقــع أن
ّ
المؤشــر .ومــن
ّ
وتقييــم المملكــة فــي المؤشــر فــي األعــوام
القادمــة مــع تبنــى اســتراتيجية القطــاع،
وتنفيــذ المبــادرات التحفيزيــة لالبتــكار.

المؤشر

2014

2015

2016

2017

2018

الترتيب في مؤشر االبتكار العالمي

38

43

49

55

61

قيمة مؤشر االبتكار العالمي

41.61

40.65

37.75

36.17

34.27

مؤشــر االبتــكار العالمي
41.61

38

2014

40.65

43

2015
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37.75

49

2016

36.17

55

2017

34,27

61
2018

الترتيب في مؤشر االبتكار العالمي
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ملحق (ج) – المصطلحات والتعريفات

الشــبكة الحكومية اآلمنة ()GSN

البنيــة المؤسســية ()Enterprise Architecture

شــبكة اتصــاالت خاصــة بالتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ،وتقــوم هــذه الشــبكة بربــط الجهــات الحكوميــة بمركــز بيانــات
(يســر) والــذي تــم تأسيســه علــى أعلــى المواصفــات الفنيــة واألمنيــة  .وتمكــن هــذه
التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
الشــبكة مركــز التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة مــن أن يكــون حلقــة وصــل بيــن الجهــات الحكوميــة بحيــث يتــم توحيــد آليــة
االرتبــاط بيــن الجهــات وتُ ختصــر تكلفتهــا.

تهــدف الــى الموائمــة بيــن بنيــة األعمــال وتقنيــة المعلومــات فــي الجهــة مــن خــال ربــط األهــداف االســتراتيجية
بإجــراءات األعمــال والخدمــات وكافــة طبقــات البنيــة المؤسســية األخــرى (أنظمــة وبيانــات وبنيــة تحتيــة تقنيــة)
وبنــاء خارطــة طريــق للتحــول للوضــع المســتهدف مــع حوكمــة التغييــر ورفــع كفــاءة األصــول الرقميــة للجهــة.
حوكمــة تقنيــة المعلومــات ()Information Technology Governance

المالحـــــــق

قنــاة التكامــل الحكومية ()GSB

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

تعــد القنــاة منصــة مركزيــة للتكامــل والترابــط بيــن الجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات والمعلومــات الالزمة لتقديم
الخدمــات الحكوميــة إلكترونيــاً ،وتعتبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة  GSBأحــد صــور الدعــم والمســاندة المقدمــة مــن برنامــج
يســر إلــى الجهــات الحكوميــة لتقديــم خدماتهــا إلكترونيــا وبشــكل تكاملــي ســهل وميســر ،خاصــة وأن مفهــوم التعامــات
ّ
اإللكترونيــة الحكوميــة يتطلــب مــن جميــع الجهــات الحكوميــة تقديــم خدماتهــا وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة
إلتمــام الخدمــات المقدمــة مــن جهــات حكوميــة أخــرى وهــو مــا يتــم عبــر قنــاة التكامــل الحكوميــة (.)GSB

أيضا بنيــة المفاتيح العامة
البنيــة التحتيــة للمفاتيــح العامــة ( )PKIوتســمى ً
مجموعــة السياســات والقوانيــن واألجهــزة والبرامــج والخدمــات التــي تمكِّ ــن المســتخدمين مــن تبــادل المعلومــات،
والمعامالت ،والمفاتيح ،والتوقيعات الرقمية بشكل آمن ،يتيح لألطراف المختصة التأكد من هوية المرسل والمستقبل.

البوابة الوطنية “ســعودي” ()saudi.gov.sa

الشــهادة الرقمية

هي بوابة إلكترونية يســتطيع من خاللها العمالء (المواطنون ،المقيمون ،الجهات الحكومية ،الشــركات و الزوار) الوصول
للخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة مــن الجهــات الحكوميــة ،كما تقدم البوابة محتوى ثري على المســتوى الوطني.

وثيقــة إلكترونيــة يصدرهــا مقــدم خدمــات تصديــق ،تســتخدم لتأكيــد هويــة الشــخص الحائــز علــى منظومــة التوقيــع
اإللكترونــي ،وتحتــوي علــى بيانــات التحقــق مــن توقيعــه.
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المالحـــــــق

المؤشر ()Indicator

نظام مراسالت

أداة يقــاس بهــا التطــور أو التقــدم الــذي بلغــه التنفيــذ خــال فتــرة زمنيــة معينة.

هــو نظــام إلكترونــي وطنــي موحــد للمراســات الحكوميــة مــن أجــل إعــداد المراســات والوثائــق وتبادلهــا
وتتبعهــا واســترجاعها.

مؤشــرات األداء الرئيســية ()Key Performance Indicators - KPIs

الخدمات الحكومية الرئيســية

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

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

النفــاذ اإللكترونــي الموحــد ()Single Sign On – SSO

الخدمات الحكومية المســاندة

موحــدا يدخــل فــي
تعريفيــا
رقمــا
ً
ً
تقضــي هــذه الخدمــة بــأن يكــون لــكل شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة ً
جميــع األنظمــة المعلوماتيــة ،بحيــث يفــي هــذا الرقــم بمتطلبــات جميــع الجهــات المعنيــة المتعلقــة بالتعامــات
اإللكترونيــة ،وتطبيقــات التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة .ويعــد النفــاذ اإللكترونــي الموحــد خدمــة مركزيــة
مقدمــة للجهــات الحكوميــة المرتبطــة بقنــاة التكامــل الحكوميــة؛ لتوفيــر رقــم تعريفــي موحــد ،وموثــوق بــه،
وآمــن لألفــراد والمنشــآت ،يتــم مــن خاللــه الدخــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة وتنفيذهــا ،ســواء مــن
خــال (بوابــة ســعودي) أو البوابــات اإللكترونيــة الخاصــة بالجهــات الحكوميــة.

وهــي الخدمــات التــي تدعــم الخدمــات الرئيســية للجهة

التعامــات اإللكترونيــة الحكومية ،وتســمى أيضــاً الحكومة اإللكترونية
االســتخدام التكاملــي الفاعــل لجميــع تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت؛ لتســهيل التعامــات بيــن القطاعــات
الحكوميــة (حكوميــة  -حكوميــة)  ،G2Gوتلــك التــي تربطهــا بالمواطنيــن (حكوميــة  -مواطــن)  ،G2Cوقطاعــات
األعمــال (حكوميــة – أعمــال) .G2B
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تقنيــة المعلومــات ()Information Technology - IT

مؤشــر قيــاس التحول للتعامــات اإللكترونية الحكومية

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

هــو تقريــر ســنوي يتــم رفعــه إلــى المقــام الســامي -يعــده برنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة يســر -يوضــح
مــدى تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى التعامــات اإللكترونيــة ،وفقــاً للمؤشــرات الــواردة فــي الفقــرة ( )22مــن
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )252وتاريـ�خ 1432/7/16هـــ بشــأن دعــم وتعزيــز آليــة التحــول إلــى تطبيــق التعامــات
اإللكترونيــة الحكوميــة .ويتضمــن القيــاس الســادس إطاريــن لقيــاس تحــول الجهــات الحكوميــة:

التجــارة اإللكترونية
عمليــة الشــراء أو البيــع عــن طريــق شــبكة اإلنترنت.

التوقيــع اإللكتروني
بيانــات إلكترونيــة ،مدرجــة فــي تعامــل إلكترونــي ،أو مضافــة إليــه ،أو مرتبطــة بــه منطقيــاً تســتخدم إلثبــات هويــة
الموقــع وموافقتــه علــى التعامــل اإللكترونــي ،واكتشــاف أي تعديــل يطــرأ علــى هــذا التعامــل بعــد التوقيــع عليــه.

الخدمــات اإللكترونية
الخدمــات المقدمــة إلكترونيــاً عبــر وســائل االتصاالت باســتخدام تقنية المعلومات.

• مرحلــة اإلتاحــة :وتتضمــن أربــع مناظيــر أساســية ،ولــكل منظــور عــدة محــاور فرعيــة تتضمــن عــدة مؤشــرات لهــا
أوزان مختلفــة حســب منهجيــة القيــاس
التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة،
• مرحلــة التميــز والتحســين :وهــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل
ّ
وتتضمــن هــذه المرحلــة ثالثــة مناظيــر أساســية ولــكل منظــور عــدة محــاور فرعيــة تتمحــور حولهــا مؤشــرات القيــاس
بــأوزان مختلفــة حســب منهجيــة القيــاس

الذكاء االصطناعي
يعــرف الــذكاء االصطناعــي علــى أنــه التقنيــة التــي تمكّ ــن األجهــزة والبرمجيــات مــن تحليــل البيانــات الخارجيــة
ّ
والعوامــل المحيطــة بهــا ،والوصــول إلــى اســتنتاجات مــن خاللهــا ،واالســتفادة مــن اســتنتاجاتها لتحقيــق المهــام
واألهــداف المحــددة لهــا مــن خــال المرونــة والتأقلــم والمتغيــرات.
ويحاكــي الــذكاء االصطناعــي القــدرات الذهنيــة البشــرية ،كالتعلّ ــم والتحليــل واتخــاذ القــرارات فــي حــاالت مختلفــة
عــن البرمجــة األساســية للجهــاز أو البرنامــج .ويعتبــر الــذكاء االصطناعــي مــن أهــم التقنيــات الناشــئة ،وذلــك نظــراً
ـا عــن قــدرة تقنيــات الــذكاء االصطناعــي عــن تطويــر نفســها
إلمكانيــة اســتخدامه فــي العديــد مــن المجاالت،فضـ ً
خــارج إطــار برمجتهــا األولــي.
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البيانــات المفتوحة

المناطــق النائية

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

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

جائــزة اإلنجــاز للتعامــات اإللكترونية الحكومية

المناطــق الحضرية

(يســر) وذلــك بهــدف دعــم وتحفيــز الجهــات
هــي جائــزة دوريــة ينفذهــا برنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة ّ
الحكوميــة واألفــراد لتســريع عمليــة التحـ ّـول اإللكترونــي فــي المملكــة .وتنقســم إلــى ( )7فــروع أحدهــا مخصــص
إلبــداع األفــراد وهــي:

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

• األول :تقديــم خدمــة أفضــل ألفــراد المجتمــع (حكومــة – أفراد)
• الفــرع الثانــي :تعزيــز االقتصــاد الوطنــي (حكومــة – أعمال)
• الفــرع الثالــث :التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة لتقديــم خدمــات أفضــل (حكومــة – حكومة)
• الفــرع الرابــع :المشــاركة المجتمعيــة اإللكترونيــة (صــوت المســتفيد)
• الفــرع الخامــس :الخدمــات اإللكترونيــة عبــر األجهــزة الذكية
• الفــرع الســادس :الريــادة اإللكترونية
• الفــرع الســابع :اإلســهام اإللكترونــي لألفراد

المالحـــــــق

هاكاثون
فعاليــة تجمــع المبرمجيــن وغيرهــم مــن ذوي العالقــة بالبرمجــة ،كالمصمميــن ومــدراء المشــاريع والمتخصصيــن فــي
معيــن وإتمامهــا خــال فتــرة
مجــاالت البرمجــة ،بهــدف العمــل بكثافــة علــى مشــاريع برمجيــة وتطويريــة فــي موضــوع ّ
الهاكاثــون .وعــادة تســتمر هــذه الفعاليــات ليــوم أو عــدة أيــام يكــون فيهــا العمــل مكثّ فــاً  .وعــادة مــا يتــم تنظيــم هــذه
الفعاليــات ألهــداف تعليميــة أو اجتماعيــة.

تقنية “بلوك تشــين” ()Blockchain
تقنيــة حديثــة تســتخدم بشــكل رئيســي فــي تســجيل التعامــات الرقميــة والتحقــق مــن صحتهــا وتشــفيرها .حيــث
تتكــون مــن قاعــدة بيانــات موزّ عــة يتــم فيهــا تخزيــن الســجالت (التــي تســمى كتــل “ )”Blocksبشــكل تسلســلي
ويتــم تشــفيرها .وتتميــز هــذه التقنيــة بســبب توزيــع قاعــدة البيانــات وال مركزيتهــا إلــى أنــه ال يمكــن التعديــل علــى
الســجالت ،ممــا يعنــي أن بياناتهــا موثوقــة ،كمــا أن تشــفيرها يعطــي هــذه البيانــات درجــة أمــان عاليــة .وعــادة مــا
تســتخدم هــذه التقنيــة فــي التعامــات الماليــة ،وخصوصــاً فــي العمــات الرقميــة ،كمــا يمكــن اســتخدامتها فــي
أي تعامــات تسلســلية كإصــدار الوثائــق الرســمية والعقــود وسالســل التمويــل.

إنترنت األشــياء
تعــد إنترنــت األشــياء شــبكة مكونــة مــن أشــياء ماديــة ،أجهــزة ،وأبنيــة ،وغيرهــا تُ دمــج معهــا أجهــزة إلكترونيــة
ّ
متصلــة بشــبكة اإلنترنــت تمكنهــا مــن جمــع البيانــات وتبادلهــا ،وتقــوم هــذه الشــبكة بتمكيــن األشــياء مــن
االستشــعار وتجعلهــا محسوســة بحيــث يمكــن التحكــم فيهــا عــن بعــد عبــر بنيــة تحتيــة فعليــة للشــبكة ،ومــن ثــم
فرصــا للمزيــد مــن الدمــج المباشــر للعالــم الحقيقــي فــي أنظمــة الحاســب اآللــي .وينتــج عــن ذلــك فــي
تخلــق
ً
النهايــة تحســين الكفــاءة ،والدقــة ،والمنفعــة االقتصاديــة.

المالحـــــــق
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ملحق (د) – بطاقات مبادرات برنامج التحول الوطني

تحفيز االســتثمارفي نشــر شــبكات األليــاف الضوئية
فــي المناطــق الحضرية

%45

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%45

وصف المبادرة

التحفيــز لنشــر شــبكات األليــاف الضوئيــة فــي المناطــق الحضريــة مــن خــال تحفيــز مقدمــي الخدمــة.

المالحـــــــق

بييــة مواتيــة لقطاع ￼ االتصاالت من
تحســين جــودة واســتدامة خدمــات اإلنترنــت وتطويــر ٔ
خــال تحديــث األطرالتنظيميــة والتراخيص

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

%20

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%23

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

•إجــراء مراجعــة شــاملة لألطــر التنظيميــة الحاليــة وآليــة الترخيــص لغــرض تحديــد مــدى مالئمتهــا لتطورات الســوق،
•وضــع الخطــة وتحديــد االولويــات والخطــوات المطلوبــة لعمــل التغيــرات الالزمــة علــى األطــر التنظيميــة الحالية
•تحســين جــودة تجربــة اســتخدام االنترنــت فــي المملكة
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تحفيــز التوســع فــي خدمــات االتصــاالت عن طريــق توفير الطيف الترددي وتســهيل
آ ليــة الحصول علــى التصاريح

%45

نسبة اإلنجاز
الفعلية

تحفيــز االســتثمار فــي نشــر خدمــات االتصــاالت وخدمــات النطاق العريض ￼ الالســلكية في
النايية
المناطــق
ٔ

%50

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

•إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للطيــف التــرددي للتأكــد مــن توفــر التــرددات المطلوبــة لتقديــم الخدمــات المتنقلــة عريضــة النطاق
•إعــداد خطــط لترتيــب القنــوات التردديــة لتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة وتوفيــر تــرددات جديــدة مســتقبلية للتقنيــات الجديــدة
(تقنيــة الجيــل الخامــس)
•وضــع األطــر التأسيســية للشــراكة بيــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ومقدمــي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات لتســهيل
أعمــال نشــر خدمــات النطــاق العريــض

المالحـــــــق

%25

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%25

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

التحفيــز لتوفيــر شــبكات خدمــات االتصــاالت وشــبكات النطــاق العريــض الالســلكية عالــي الســرعة للمناطــق النائيــة بالمملكــة.

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

تهيئــة بيئــة مســتدامة للنهــوض بصناعــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ومواكبة
التطورات المتســارعة

%18

نسبة اإلنجاز
الفعلية

تطويــر االســتراتيجية وخارطــة الطريــق والممكنــات األساســية لرقمنة قطــاع الصناعة
والخدمــات (التجــارة والتعليــم والصحة)

%30

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تطويــر خطــة تقنيــة المعلومــات الوطنيــة بالتنســيق مــع القطاع الخــاص لتحديد األولويات ،وااللتزامات والمتطلبات االساســية:
•انشــاء منصــات ومجتمعــات لتعزيــز الشــفافية والتواصــل بيــن الجهــات المعنيــة فــي مجــال صناعــة تقنيــة المعلومــات.
•إطــاق برنامــج لتمكيــن منشــآت تقنيــة المعلومــات المحليــة مــن النمــو والمنافســة مــن خــال ســهولة التمويــل ،المشــاركة فــي
المشــاريع الحكوميــة وبنــاء القــدرات.
•تحديــث سياســات وتوجهــات وأولويــات القطــاع ومراجعــة وتحديــث تشــريعات القطاع.

المالحـــــــق

%0

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%25

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تطويــر االســتراتيجية وخارطــة الطريــق والممكنــات األساســية لرقمنــة قطــاع الصناعــة والخدمــات (التجــارة والتعليــم والصحــة)
ً
إضافــة إلــى الجهــات الممكنــة للتحــول الرقمــي فــي القطــاع العــام
وذلــك بالشــراكة مــع جميــع أصحــاب المصلحــة فــي القطاعــات
والخــاص والريادييــن ،وذلــك مــن خــال تطويــر االســتراتيجيات الرقميــة وتقديــم الدعــم الــازم لتنفيــذ مشــاريع استكشــافية إضافـ ًـة
إلــى دعــم االبتــكار والريادييــن للمســاهمة فــي تحــول القطاعــات رقميــاً اضافــة إلــى دعــم توفيــر الممكنــات األساســية للتحــول.
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تحفيــز وتبنــي االبتــكار الرقمــي مــن خالل دعم الرياديين والشــركات
المحليــة الرقمية

%5

نسبة اإلنجاز
الفعلية

تعزيــز األمــن الرقمي فــي قطاع االتصاالت
وتقنيــة المعلومات

%36

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

•إنشــاء مركــز تنســيقي لتســريع االبتــكار و دعــم الشــركات الرقميــة الناشــئة مــن خــال التوجيــه الفنــي و اإلداري و تســهيل الحصــول
علــى التمويــل.
•بناء شــراكات إســتراتيجية مع الشــركات العالمية لتأســيس مراكز للبحث والتطوير.
•اطــاق برنامــج االبتكار الرقمي.

المالحـــــــق

%4

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%24

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تركــز هــذه المبــادرة علــى رفــع مســتوى األمــن الرقمــي فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ورفــع مســتوى الثقــة فــي الخدمــات
الرقميــة المقدمــة مــن القطــاع مــن خــال:
•تطويــر اســتراتيجية وأطــر حوكمــة األمــن الرقمــي في قطاع االتصــاالت وتقنية المعلومات.
•إنشــاء جهــة معنيــة بشــؤون األمــن الرقمي في قطاع االتصــاالت وتقنية المعلومات.
•بنــاء شــراكات وعالقــات تعــاون فــي مجال األمــن الرقمي في قطاع االتصــاالت 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.
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اطــاق برنامــج شــامل يهــدف لنشــر الوعــي والمعرفــة الرقمية وتأهيــل كوادر وطنية ذات
كفــاءة عاليــة للدفــع بعمليــة التحول الرقمي

%37

نسبة اإلنجاز
الفعلية

تطبيــق حوكمــة فعالــة ومعاييــر مشــتركة للحكومــة االلكترونية
وتمكيــن تحســين تجربة المســتخدم

%49.5

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

•إطــاق برنامــج لتطويــر مهــارات قابلــة للتوظيــف لســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب وذلــك مــن خــال برامــج تدريــب وتأميــن منــح
دراســية.
•إطــاق برنامــج لتطويــر القــدرات الرقيمــة فــي وظائــف غيــر مركــزة علــى تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي مختلــف القطاعــات
وتطويــر القــدرات البشــرية الحكوميــة.
•إنشــاء وتفعيــل لجنــة لقطــاع تقنيــة المعلومــات لخلــق قنــاة تواصــل مــع الخبــراء الدولييــن ,وتحديــد معاييــر مهنيــة مشــتركة ومراقبــة
حاجــات ســوق العمــل.
•إطــاق برنامــج لنشــر الوعــي التقنــي بيــن المواطنيــن لرفــع نســبة إســتخدام اإلنترنــت وزيــادة اإلســتفادة مــن الخدمــات المتوفــرة
والبرنامــج الوطنــي للمعرفــة الرقميــة.

المالحـــــــق

%1

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%23

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

وضــع األســس لتســهيل وتمكيــن قيــام وعمــل الحكومــة االلكترونيــة بفعاليــة مــن خــال تطبيــق الحوكمــة وتحســين تجربــة المشــتخدم
مــع تفعيــل األدوار المطلوبــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ونشــر وتحديــث وتوحيــد السياســات وتطويــر المعاييــر واألطــر
الموحــدة للبيانــات المفتوحــة وتطويــر النمــاذج المعياريــة للتطبيقــات والتقنيــة علــى المســتوى الوطنــي وتعزيــز اإلشــراف المالــي
والتقنــي علــى مشــاريع تقنيــة المعلومــات وإدارة المورديــن وتطويــر البنيــة المؤسســية المعياريــة لرفــع مســتوى التحــول الرقمــي.
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تطويــر وتفعيــل منصــات الحكومة
الشــاملة والمفتوحة

%3

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%9

وصف المبادرة

تطويــر مفاهيــم مبتكــرة للحكومــة المتكاملــة (  )Whole of Governmentوذلــك عبــر:
•إثــراء الخدمــات الحكوميــة وتســهيل اســتخدامها عبــر قنــوات موحدة
•تحســين تجربــة المســتخدم
•اطــاق حمــات توعويــة لمفهــوم الحكومة الشــاملة

المالحـــــــق

إطــاق أنظمــة وتطبيقات ذكية مشــتركة
للتعامــات الحكومية

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

%16

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%34

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

•تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة واالنتقــال لمفهــوم الحكومــة الذكيــة ،وذلــك مــن خــال عــدة
مشــاريع ،أهمهــا:
•إطــاق منصــة تكامــل الحكومــة الذكيــة والتركيــز علــى الخدمــات المتنقلــة والخدمــات الموجهــة مباشــرة للمســتفيدين (الحكومــة
ــدة)
الم َو َح َ
المتنقلــة معــاك ،واجهــة الحكومــة ُ
•رفــع كفــاءة العمــل بيــن الجهــات الحكوميــة وإطــاق ودعــم منصــات وتطبيقــات موحــدة لعــدد مــن الخدمــات الحكوميــة المشــتركة (نظــام
إدارة المــوارد الحكوميــة ،نظــام المراســات الحكوميــة ،مركــز االتصــال الوطنــي الموحــد)
•إضافــة ممكنــات عامــة لتحســين الخدمــات بشــكل عــام (نظــم المعلومــات المكانيــة ،الرســائل النصيــة ،البيانــات الضخمــة)
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ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي وتفــادي االزدواجية في االســتثمار على
تقنيــة المعلومات

إطــاق الســحابة الحكومية ورفع مســتوى
التكامــل الحكومي

%20

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%32

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى:
•تطويــر مراكــز البيانــات الرئيســية للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة وتوســيع قدراتهــا االســتيعابية ودعــم اســتمرارية األعمــال و
اســتضافة الســحابة الحكوميــة.
•رفــع مســتوى التكامــل الحكومــي وتيســير تبــادل البيانــات والمعلومــات بيــن الجهــات الحكوميــة عــن طريــق اســتكمال الشــبكة الحكوميــة
اآلمنــة ،واالســتمرار بدعــم وتطويــر منصــة التكامــل الحكوميــة وأتمتــة عمليــة االرتبــاط.
•تعزيــز تأميــن البنيــة التحتيــة بإجــراء تقييــم دوري لألمــان.

المالحـــــــق

%10

نسبة اإلنجاز
الفعلية

%54

وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى االعتمــاد علــى البنيــة المؤسســية الوطنيــة لتطويــر معاييــر الخدمــات ،والتطبيقــات ،والبيانــات ،والتقنيــات للجهــات
الحكوميــة و االســتفادة مــن ذلــك فــي تعزيــز اإلشــراف التقنــي والتنســيق ،مــا يــؤدي إلــى ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي بشــكل منهــج ،وذلــك مــن
خــال عــدة مشــاريع ،اهمهــا:
•الشــراء الموحــد لرخــص البرامــج لتقليــل التكلفــة علــى المــدى القصيــر إضافــة لدعــم تطويــر البرامــج مفتوحــة المصــدر لتقليــل التكلفــة علــى
المــدى الطويــل.
•اطالق 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 إسترتيجية تقليل و توحيد و تجميع مراكز البيانات في كل قطاع حكومي.
•وضع و تطوير استراتيجية لمراجعة تشريعات التعامالت اإللكترونية الحكومية.
•تعزيز اإلشراف التقني والتنسيق ،بما يتعلق بترشيد اإلنفاق الحكومي في مجال تقنية المعلومات.

التقريــر الســنوي للعــام المالــي  1440 - 1439هـ

تطويــر قنــوات التواصــل للمشــاركة االلكترونيــة تشــمل مالحظــات وشــكاوى العمالء ،ومنصة
لمتابعــة اســتجابة وتجــاوب الجهــات الحكومية
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نسبة اإلنجاز
الفعلية

تطويــر واعتمــاد “ اتفاقيــات مســتوى الخدمــات“ تتعلــق بتجــاوب كل جهة
حكوميــة مــع مالحظات وشــكاوى عمالئها
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وصف المبادرة

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

توفيــر قنــوات التواصــل للمشــاركة االلكترونيــة تتصــل بـــمنصة موحــدة لتقديــم استفســارات واقتراحــات وشــكاوى العمــاء ومتابعــة ســير
إجــراء االســتجابة بكافــة الجهــات الحكوميــة ،واســتقطاب ردود الفعــل بشــأن اإلســتجابة والتجــاوب.
تقييــم قــدرات الجهــات الحكوميــة الحاليــة المتعلقــة باالســتجابة لمالحظــات عمالئهــا ،والتعــرف علــى احتياجاتهــا واســتعداداتها للوضــع
المســتهدف.
يســر لتصميــم قنــوات التواصــل ومنصــات التكامــل التــي ســيتم نشــرها علــى الجهــات الحكوميــة .قــد تشــمل هــذه القنــوات
التنســيق مــع ّ
عــدة وســائل مثــل نمــاذج الشــكاوى علــى المواقــع االلكترونيــة ،وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،والقنــوات
التقليديــة ،ومــا إلــى ذلــك .ومــن الممكــن أن تتضمــن هــذه القنــوات تطبيقــات اضافيــة مثــل الــرد التلقائــي علــى المالحظــات.
إطــاق منصــة المشــاركة اإللكترونيــة الموحــدة ،وقنــوات تواصــل للجهــات الحكوميــة الســتقبال مالحظــات عمالئهــا وربطهمــا بالمنصــة
الموحدة.
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نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

تطويــر” اتفاقيــات مســتوى الخدمــات (“ )SLAsالخاصــة بتجــاوب الجهــات الحكوميــة مــع عمالئهــا ،وإدراجهــا ضمــن مبــادرة “اتفاقيــات
مســتوى الخدمــات ( “)SLAsلــوزارة االقتصــاد والتخطيــط ،والحــرص علــى أن تتــواءم معاييــر هــذه  SLAsمــع الجهــات الحكوميــة لضمــان
تجاوبهــا مــع كل مــن استفســارات ومالحظــات وشــكاوى عمالئهــا.
وضــع اتفاقيــات مســتوى الخدمــات ( )SLAsالموحــدة وتحديــد المقاييــس التــي ينبغــي إدراجهــا لضمــان اســتجابة الجهــات الحكوميــة
لمالحظــات عمالئهــا (مثــا ســرعة الــرد ،حــل المســألة بشــكل فعــال).
دعم الجهات الحكومية لوضع اتفاقيات مستوى الخدمات ( )SLAsالتي ينبغي إدراجها لضمان استجابة الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها
حســب احتياج كل منها (مثال قياس ســرعة اإلســتجابة حســب نوع الخدمة المقدمة من الجهة الحكومية).
تحديــد اليــات ومتطلبـــات متابعــة نشــر واعتمــاد هــذه االتفاقيــات وكيفيــة فــرض تنفيذهـــا (مثــا نشــر هــذه االتفاقيــات علــى المواقــع
االلكترونيــة وتحديــد الجهــات الحكوميــة التــي اعتمدتهــا).
تعزيــز اعتمــاد اتفاقيــات مســتوى الخدمــات ( )SLAsلضمــان اســتجابة الجهــات الحكوميــة لمالحظــات عمالئهــا فــي الجهــات الحكوميــة
وفــرض االمتثــال.
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ملحق (هـ) – الخارطة التنظيمية المقترحة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
يوضح الشكل التالي الخارطة التنظيمية المقترحة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وهي حالياً قيد الدراسة العتمادها.
ّ
الوزيـــــر

إنشــاء دور وظيفــي مســؤول عــن متابعــة وتحليــل جودة وســرعة اســتجابة جميع الجهات
الحكوميــة لمالحظــات عمالئهــا وتطويــر قدراتها
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نسبة اإلنجاز
الفعلية

مكتــب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة للشــؤون القانونية

وحــدة التحول الرقمي

اإلدارة العامــة للتواصل المؤسســي واإلعالم

%35

وصف المبادرة

نائب الوزيــــر
مكتب النائب

نسبة اإلنجاز
حسب الخطة

مركــز األمــن الرقمي وإدارة المخاطر
إدارة المتابعة

وكالــة الوزارة للخدمات
المشتركة

برنامــج التعامالت اإللكترونية
الحكومية (يسر)

وكالــة الوزارة لتنميــة التقنية والقدرات
الرقمية

الوكيل المساعد
لتنمية القدرات
الرقمية

الوكيل
المساعد
لتطويــر البنية
التحتية

الوكيل المساعد
للقدرات الرقمية
والمحتوى

المركز الوطني للتصديق الرقمي

إدارة أمننن المعلومات

مركز الوثائق والمحفوظات

اإلدارة العامةةة لتقنيةةة المعلومات

اإلدارة العامةةة للخدمات

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

اإلدارة العامة للموارد البشرررية

مركز االبتكار الرقمي

اإلدارة العامة لتنمية المحتوى المحلي

اإلدارة العامة للتقنيات

اإلدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي

اإلدارة العامةةة للقدددرات الرقمية

اإلدارةالعامة لالستثمار وتمكينالسوق

اإلدارة العامةةة لمساااندة التنفيذ

اإلدارة العامةةة لجووودة البنية التحتية

اإلدارة العامةةة للنطاااق العريض

إدارة المشاريع

مركز البحوث والدرسات

اإلدارة العامة للتعاون والشراكات

اإلدارات العامة

المراكز

اإلدارات/المكاتب

اإلدارة العامة للتطوير والتميز المؤسسي

القيادة العليا

الوكاالت/البرامج

وكالــة الوزارة لالتصاالت
والبنيــة التحتية

وكالة الــوزارة للتخطيط
والتطوير

اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات

إنشــاء دور وظيفــي متخصــص تابــع لمركــز التميــز فــي وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،لمتابعــة مــدى اســتخدام قنــوات التواصــل ،وتحليــل
ومتابعــة اســتجابة وتجــاوب الجهــات الحكوميــة علــى مختلــف االصعــدة ،والقيــام باإلجــراءات الالزمــة لضمــان امتثــال الجهــات المعنيــة:
•تحديــد النمــوذج التشــغيلي للوظيفــة بمــا فــي ذلــك الهيــكل التنظيمــي ونمــوذج الحوكمــة (التفاعــل مــع الجهــات الحكوميــة) وضمــان
إصــدار المرســوم ذي الصلــة إلنشــاء الوظيفــة التابعــة لمركــز التميــز لــوزارة االقتصــاد والتخطيــط.
•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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اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخلية
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