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اهليئة السعودية 
للبيانات والذكاء 

 االصطناعي
 مركز املؼلومات اموظين@ 
 مكذب امبياانت اموظنية@ 
 املركز اموظين نذلاكء الاصعناغي@ 

 هيكلة البيانات احلكومية



 تىجهات المستقبل

 لإهناء  ورسػة اكل وورق نلماكثب اكل وحضور اكرث أ متخة يؼين وىذا وخدماهتا احلكومات مس خلبل مسة ىو امخلنية ػىل الاغامتد•
 .ومتيزي امؼميل وامخخعيط املرار اختاذ يف امبياانت ػىل اكرب واغامتد وامؼام وال س بوع اميوم مدار ػىل الاجراءات

امنلل  أ و امصحية أ و امخؼلميية اخلدمات بؼض ثلدمي مث امخخعيط، املضاء، امخوثيق، امدرشيع، امركابة، امرتخيص، :احلكومة أ غامل امه•
وجلان  وغلوابت وخمامفات وحراخيص اشرتاظات ػىل ثنص وال هظمة امدرشيؼات اخل، وأ غلب الإساكن أ و

 مفيوم من مخلرتب مؤمتخو وجرشيؼات أ هظمة اىل وهخحول امبياانت ػىل ثؼمتد خبوارزميات جسدبدل وميكن احلالت بؼض يف نلنظر

 .اذلكية امؼلود  

ورجال  امرشاكت بني يخداول مفيوم من امخنافس ية واهخللت أ فضل خدمة يخوكع امؼميل وصار ارثفع احلكومات من امخوكؼات سلف•
سؼاده امؼميل وأ صبح رىض يف ثلدمي خدماهتا، احلكومات اىل ال غامل   .احلكومية اخلعط أ ىداف من ىدف واإ

حتفز  مذغريه اىل اثبخو رضيبة أ و خمامفات أ و رسوم من الاهخلال وامسلوك امبياانت ػلوم وثعبيق الاصعناغي اذلاكء خالل من س ميكن•
هخاجيخو ورفع سلوكو حتسني ػىل  .اميدر وثلليل اإ





 



•Mind > Machine 
•Product > Platform 
•Core > Crowd 
 



 رحلة أو منظىمة الخدمة



 العميل أوال



Digital Government Maturity Levels 



 منصة أبشر 
 :منصات إلكترونية متخصصة 3

 أعمال -حكومة 

 أفراد –حكومة 

 حكومة -حكومة 



 



 



 





 



 



 



 



 اإلبداع يف اخلدمات



Digital Platform 

Innovative 

VAS 

Cloud 

Socialization & 

Gamification 

Social Services 

Data Analytics 
Services 

Increase 
Network 
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IoT 

Block chain 

Office Services to 

Field Services 



 

أبشسعامل   

Now  

13 M 
20M? 32 M? 1.2 B? 7.4 B? 

Digital Giant… 



اخلدمات 
امليدانية 

 متجل 
 حتدي 
 

واهليكلة 
الفنية 

سس 
 النجاح 



 التوصيات
  بناءو الفنية، واهليكلة واالسرتاتيجيات التوجهات بني التوافق حتقيق ضسوزة•

 الصناعي، الركاء :مجل اجلديدة، التقنيات تشتوعب فنية بهيكلة منظومة
 .(اخل األشياءـ، انرتنت الشحابية، احلوسبة

 مع احلكومية، لألجهزة والداخلية امليدانية اخلدمات يف السقني التحول حتقيق•
   .املكتبية اخلدمات يف السقني التحول استكنال يف االستنساز

 األمن وتعزيز اخلصوصية ومحاية واملهازات، والشبكات والتطبيقات البيانات توطني•
 .إللكرتونية والشيادة

  ثقافة ونشس املبدعني، وزعاية وتطويس اإلبداع وتشجيع جديدة، أعنال مناذج بناء•
 .الواسع مبفهومها االستدامة حتقيق التغيري،

 االصطناعي والركاء للبيانات الشعودية للهيئة اجلديد الوطين الدوز تعزيز•
 .املشرتكة احلكومية واألنظنة املنصات وجلنيع الوطنية للبيانات كحاضن

 

 

 



 شكسا لكه


