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إحدى مبادرات مركز أسبار

يتناول هذا التقرير آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية، وفي هذا اإلطار يعرض التقرير
بداية للتعريف بالتقنية ومستقبل تطورها باعتبارها التطبيق العملي للعلم أو بعبارة أخرى هي النشاط
الذي ُيترجم من خالله العلم على أرض الواقع. والمؤكد أن التقدم التقني سيستمر في العمل على حل
المعضالت التي تواجه البشر، وسيكون أداة في يد اإلنسان يسخر بها الطبيعة لالستفادة منها
وتكييفها لتناسبه وتخدم رفاهيته. كما يعد التطور التقني من أسرع المتغيرات المؤثرة في تغيير شكل

العالم المستقبلي، ومع ذلك فإن مستقبل هذا التطور يصعب التنبؤ به على نحو دقيق. 
وتطرق التقرير إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ودورها في تعزيز جهود االستشراف التقني
في السعودية، باإلشارة إلى استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار التي أعدتها المدينة كإحدى ممكنات
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بجانب استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والتي
تعد إحدى ممكنات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتنسيق أعمالها بين مختلف
الجهات ذات العالقة، حيث حددت اآلليات الّممكنة، واقترحت المحاور االستراتيجية والمبادرات الرئيسة
التي تمكن من تبني هذه الصناعة في السعودية، فضًال عن العمل على إنشاء مركز االستشراف التقني
الصناعي، بهدف إجراء الدراسات االستشرافية حول النقالت التقنية الصناعية المرتبطة بقطاعات
التنمية االستراتيجية في المملكة، وتقييم المخاطر المتوقعة على األنشطة والمؤسسات القائمة،
والفرص االستثمارية الواعدة التي تمثلها النقالت التقنية المتوقعة في المجاالت المرتبطة ببرامج رؤية

المملكة 2030.
وفيما يتعلق باستشراف مستقبل التقنية في القطاع الصحي، فقد تم تسليط الضوء على التقرير الذي
أعدته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول استشراف مستقبل التقنية في السعودية فيما
يخص القطاع الصحي، والذي ركز على كيفية استخدام التقنيات الرقمية في خفض التكاليف العالية
للقطاع الصحي السعودي الذي يعد أحد أكثر القطاعات الحكومية إنفاقاً، وأيضا الحفاظ على مستوى

عاٍل من رعاية المرضى.
إضافة لما تقدم اشتمل التقرير الحالي على تناول استراتيجيات تعزيز االتصاالت وتقنية المعلومات، من
منطلق أن الرؤية السعودية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، تسعى أن تكون المملكة رائدة
في العالم من خالل تحسين وتطوير األنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام
والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي. ويتطلب ذلك تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال

االتصاالت وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة ُمثلى في نمو مشاريعها المستقبلية.
وباإلشارة إلى التقنيات المستقبلية للفضاء في الواقع السعودي فقد استعرض التقرير عدد من
المشروعات المرتبطة بتقنيات الفضاء التي تنفذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في إطار
رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها: مشروع القمر الصناعي السعودي األول لالتصاالت (SGS1)، ومشروع
توريد الصور الفضائية وكشف التغيرات في المناطق العمرانية بالمملكة، ومشروع ترقية البنى التحتية
والمعامل لألقمار الصناعية، وكذلك مشروع إرشادات ومالحة وتحكم متطورة لألنظمة الموزعة

الفضائية الذاتية.
 

أوًال: الملخص التنفيذي:
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واختتم التقرير بتناول مستقبل االبتكار والتطور التقني في القطاع الخاص كمحرك أساس في عملية
التنمية الشاملة التي تعيشها اقتصادات دول العالم انطالًقا من دوره الفعال في االضطالع
بمسؤولياته المناطة به في تفعيل العملية اإلنتاجية واستيعاب العمالة وخلق الوظائف وتنشيط حركة
التصدير وجذب االستثمارات ومساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو االقتصادي المنشود. وتكمن
أهمية االبتكار للقطاع الخاص في تحسين عمليات األعمال من أجل االرتقاء في هذه العمليات لتحقيق
تأثير أكبر وخفض التكاليف، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، واالعتراف والمساهمة على الصعيد

العالمي، وتحقيق االكتفاء الذاتي في المجاالت الرئيسة، وإنشاء كيانات ونماذج أعمال جديدة.
وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المحددة يعد من أهمها: الحاجة إلى استثمار االستشراف
العلمي واالستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تنمية االقتصاد الوطني، وإنشاء حاضنة
البتكار وتطوير حلول رقمية وتكنولوجية بمجال الرياضات اإللكترونية والذهنية، ترتقي بجودة الحياة
وتجمع مًعا اآلداب والعلوم، ويكون من مهامها توظيف الرياضات االلكترونية لتكون محركاً أساسياً
لتغيير السلوك مع عمل مسابقات في هذا المجال بالتعاون بين الجامعات واالتحاد السعودي
للرياضات االلكترونية والذهنية باإلضافة إلى رسم أطر للتعاون الدولي لمواجهة المخاطر السيبرانية
التي تستهدف هذا النوع من الرياضات، جنباً إلى جنب مع وضع أطر خاصة بحوكمة الذكاء االصطناعي
وأخالقياته واستخداماته في كافة القطاعات، والدعوة إلى تنظيمه وحوكمته على مستوى العالم، ودعم

البحث العلمي في مجال النانوبوت (روبوت النانو) وتطوير تطبيقاته المتعددة. 

إحدى مبادرات مركز أسبار

3



(

التوصيات

إحدى مبادرات مركز أسبار

التوصيات

4

 استثمار االستشراف العلمي واالستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
وتوظيفها في تنمية االقتصاد الوطني.

 

إنشاء حاضنة البتكار وتطوير حلول رقمية وتكنولوجية بمجال الرياضات
اإللكترونية والذهنية، ترتقي بجودة الحياة وتجمع مًعا اآلداب والعلوم، ويكون

من مهامها توظيف الرياضات االلكترونية لتكون محركاً أساسياً لتغيير السلوك
مع عمل مسابقات في هذا المجال بالتعاون بين الجامعات واالتحاد السعودي
للرياضات االلكترونية والذهنية باإلضافة إلى رسم أطر للتعاون الدولي لمواجهة

المخاطر السيبرانية التي تستهدف هذا النوع من الرياضات. 

توظيف الرياضات اإللكترونية لتكون محركاً أساسياً لتغيير السلوك، مع عمل
مسابقات في هذا المجال بالتعاون بين الجامعات واالتحاد السعودي

للرياضات اإللكترونية والذهنية، باإلضافة إلى رسم أطر للتعاون الدولي
لمواجهة المخاطر السيبرانية التي تستهدف هذا النوع من الرياضات. 

وضع أطر خاصة بحوكمة الذكاء االصطناعي وأخالقياته واستخداماته في
كافة القطاعات، والدعوة إلى تنظيمه وحوكمته على مستوى العالم.

 

تطوير البنية التحتية لالتصاالت الالسلكية المنتقلة ذات النطاق العريض
وتشجيع استخدام إنترنت األشياء في كل التطبيقات الكامنة في جميع نواحي

الحياة، وسّن التشريعات والتنظيمات الالزمة استعداداً للنمو السريع في
هذه الصناعة مع االهتمام بالبنية التحتية الضرورية في المناطق المحرومة

من شبكات اإلنترنت مع األخذ في االعتبار احتياجات التعليم. 

دعم البحث العلمي في مجال النانوبوت (روبوت النانو) وتطوير تطبيقاته
المتعددة التي ستغير مفاهيم كثيرة من أهمها التعلم والتواصل والعالج. 



لعبت التقنية دورا مهما في إحداث نقلة كبيرة وتطور هائل في حياة البشر كما ساهمت في
التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتهم طوال القرون الماضية.

ويمكن تعريف التقنية بأنها "التطبيق العملي للعلم أو بعبارة أخرى هي النشاط الذي ُيترجم من
خالله العلم على أرض الواقع.. والمؤكد أن التقدم التقني سيستمر في العمل على حل المعضالت
التي تواجه البشر، وسيكون أداة في يد اإلنسان يسخر بها الطبيعة لالستفادة منها وتكييفها

لتناسبه وتخدم رفاهيته".
والواقع أن حالة القلق بشأن المستقبل التي يعيشها اإلنسان بسبب "تخوفاته من المستقبل
عه لمشاهدة أشياء جديدة باستمرار ورغبته في تغيير ما تسير عليه حياته، القادم، باإلضافة إلى تطل
ه يستدعي شحذ األفكار والجهود للخروج بأفكار جديدة مميزة تقدم حلوال هذه الحالة أو هذا التوج
لتحديات اليوم ورسم تصور أفضل لمستقبل يرغب كل واحد منا أن يعيشه. من هنا دعت الحاجة
لدراسة المستقبل. وفي 1970، ذكر كتاب "صدمة المستقبل" لمؤلفه (ألفين توفلر) أن هناك ثالثة
أنواع من المستقبلية سيكون العالم بحاجة إليها: "أوًال علم المستقبلية بحيث يمكن أن نتحدث عن
احتمالية حدوث األشياء، وفن المستقبلية بحيث نستكشف ما هو ممكن حدوثه في المستقبل من
ل، وسياسة االحتماالت المستقبلية التي تختار أفضل ما يمكن أن يحدث لنا في خالل التخي
المستقبل من بين احتماالت عديدة مطروحة. لكن أكثر ما ركز عليه المستقبليون في السنوات
الماضية كان تطوير الجانب األول، جانب العلوم ورؤية المخترعات واألجهزة والتقنيات، ما يسمونه

رؤية التقدم التقني".
ويشهد عالم اليوم تحوالت تقنية متسارعة في نواح عديدة تستدعي تعزيز التعاون الدولي للحد من
اآلثار المحتملة التي ستتركها هذه التحوالت في كثير من اتجاهات االقتصاد العالمي السيما

االقتصاد الرقمي.

(

ثالثاً: •التعريف بالتقنية ومستقبل تطورها. 
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وفي المجمل يعد التطور التقني من أسرع
المتغيرات المؤثرة في تغير شكل العالم

المستقبلي، ومع ذلك فإن مستقبل هذا
التطور يصعب التنبؤ به على نحو دقيق.

،،

،،



أعدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "استراتيجية البحث والتطوير واالبتكار كإحدى ممكنات
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.. وقد أعدت االستراتيجية بناًء على دراسة
مفصلة لممكناتها وجهاتها الفاعلة وقطاعاتها المستهدفة، لتطويرها وضمان تكاملها. وتشمل
ممكنات منظومة البحث والتطوير واالبتكار عناصر: اإلنفاق والكوادر البشرية، والبنى التحتية، واإلطار
التنظيمي. أما الجهات الفاعلة فتشمل مؤسسات البحث والتطوير، ووسطاء نقل التقنية،
والشركات المحلية، والجهات الحكومية، وُمنتجي التقنية العالميون، حيث تهدف االستراتيجية إلى
تمكينها ومواءمة أنشطتها. أما القطاعات المستهدفة فتشمل الطاقة، والصناعة، والتعدين،
والخدمات اللوجستية، وتهدف االستراتيجية إلى وضع خرائط طرق لها واستراتيجيات للبحث

والتطوير واالبتكار لتطويرها".
كذلك فقد أعدت المدينة "استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد إحدى ممكنات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتنسيق أعمالها بين مختلف الجهات ذات العالقة، حيث
حددت اآلليات الّممكنة، واقترحت المحاور االستراتيجية والمبادرات الرئيسة التي تمكن من تبني هذه
الصناعة في المملكة، وتنفيذ خطة المملكة لقطاعات هذا البرنامج. وقد تم إنشاء مركز االبتكار الذي
يحتوي على عدد من تقنيات الصناعة الرابعة، ويجري التخطيط إلنشاء عدد من المراكز المماثلة في
مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وبرنامج

التجمعات الصناعية".

(
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رابًعا: •مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتعزيز جهود االستشراف التقني في السعودية. 

أيًضا تسعى المدينة إلى إنشاء "مركز االستشراف التقني الصناعي، ضمن مبادراتها في برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف إجراء الدراسات االستشرافية حول النقالت التقنية
الصناعية المرتبطة بقطاعات التنمية االستراتيجية في المملكة، وتقييم المخاطر المتوقعة على
األنشطة والمؤسسات القائمة، والفرص االستثمارية الواعدة التي تمثلها النقالت التقنية المتوقعة

في المجاالت المرتبطة ببرامج رؤية المملكة "2030.
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ويتضمن الدعم التقني للبحث والتطوير خدمة اإلنترنت من خالل برنامج الشبكة السعودية للبحث
واالبتكار "معين"، والخدمات التقنية واألرشفة اإللكترونية األمنية، وتقدم المدينة قاعدة بيانات
علمية وطنية للباحثين في المجاالت العلمية، وكذلك خدمة الدعم العلمي للباحثين. كما تقدم المدينة
عدًدا من المبادرات الرئيسة التي تنطلق من منظور العرض والطلب ألسواق العمل، حيث تسعى
مبادرة تأهيل الكوادر البشرية إلى تطوير منظومة البحث والتطوير واالبتكار في المملكة ورفع نسبة
الباحثين السعوديين من حوالي 1150 إلى 3000  باحث لكل مليون نسمة، كما تسعى المبادرة إلى
تأهيل الكوادر المحلية واالحتفاظ بها من خالل عدة برامج تدريبية، منها:برنامج العلماء الشباب،
وبرنامج القادة التقنيين، باإلضافة إلى توفير الحوافز لجذب المواهب األجنبية، وتشجيعها على العمل

في مجال البحث والتطوير في المملكة.
وتقوم المدينة من خالل معاهدها ومراكزها الوطنية وبرنامج إعداد قادة التقنية، بتنفيذ مشروعات
بحثية وتطويرية في العديد من قطاعات التنمية في المملكة، السيما فيما يخص قطاعات: (الطاقة،
المياه، التعدين، النفط والغاز، المواد المتقدمة، البناء والتشييد، الصحة، االتصاالت، تقنية المعلومات،

الزراعة، البيئة، النقل والخدمات اللوجستية، العلوم النووية، الطيران، الفضاء).
وفيما يتعلق باالستثمار التقني، تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تشجيع االبتكار
بجميع مراحل دورته، حيث أقامت من خالل برنامج االستثمار التقني شراكة مع "شركة تقنية
إنترناشونال بهدف االستثمار في الشركات التقنية والشركات الناشئة العاملة في مجال التقنية.
وقد أنشأت المدينة عدداً من الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنية من خالل برنامج االستثمار
التقني، ومن بينها شركة كاربونيكس، وشركة بناسيانانو، وشركة في تي إل. كما استثمر البرنامج
في عدداً من الشركات التقنية التي تدعم الخطط من خالل االستثمار في البحث من أجل امتالك
نسب في الشركات، بما في ذلك شركة سوفت ماشينز، وشركة سوالر جنكشين، وشركة أي آي
تي، وشركة إن إتش تو. واستثمر برنامج االستثمار التقني خالل عام 2018 على سبيل المثال في
شركات جديدة مثل: شركة ساي وير سيستم المتخصصة في تطوير رقائق وحلول تطبيقات
االستشعار الالسليك واالنترنت، وإنترنت األشياء والمدن الذكية، كما عقد البرنامج شراكة مع شركة
(سوليدر باور) العالمية المتخصصة في مجال تقنية خاليا الوقود عالية الحرارة وخاليا وقود األكسيد

الصلب".
وبصفة عامة تنطلق المدينة في تقديم خدماتها دعم البحث والتطوير التقني من خالل "برنامج
التحول الوطني انطالقاً من رؤية المملكة 2030، وتتضمن خدمات الدعم العلمي للجامعات،
والتواصل العلمي. ففي مجال برامج دعم الجامعات والمراكز البحثية، تقوم المدينة بدعم أنشطة
البحث والتطوير في المؤسسات ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصة، والمساهمة في
تطوير النشاط البحثي الرصين لتحقيق أهداف حيوية محددة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية
ووطنية تخدم توجهات المملكة نحو تعزيز وتنويع مصادر الدخل الوطني. وفي مجال التواصل
العلمي، دشنت المدينة عدداً من المبادرات التي تهتم بالتثقيف العلمي من خالل نشر وترجمة
المجالت العالمية مثل مجلة (نتيشر) البريطانية، ومجلة (العلم والحياة) الفرنسية، والمجالت العلمية
المحكمة.. وفي مجال إعداد القادة التقنيين لدعم تطوير المحتوى المحلي تسعى المدينة إلى التوسع
في إنشاء مراكز تميز مشتركة مع عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية العالمية
الرائدة. وفي مجال برنامج مراكز البحث والتطوير المشتركة تسعى المدينة إلى تقوية األبحاث
العلمية ذات العالقة بالصناعة وتسهيل الخروج بمنتجات والوصول إلى السوق من خالل تأسيس

شركات ناشئة قائمة على هذه المخرجات وفًقا لرؤية المملكة "2030.
 



(

وفي سياق متصل يهدف المركز الوطني للتطوير التقني التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية في الرياض، إلى المساهمة في توطين التقنية وإنشاء المشاريع التقنية في السعودية.
ويتم في هذا الصدد تنفيذ برنامج حاضنات وواحات التقنية، والذي يهدف إلى العمل مع القطاعات
الوطنية المتنوعة من جامعات ومراكز بحوث وشركات ومستثمرين لتطوير التقنية، كما يختص
البرنامج بالمساهمة في إنشاء حاضنات التقنية، والمساعدة في إنشاء مشروعات التطوير التقني
في الصناعة، ومساعدة الباحثين والمستثمرين في تطوير فرص مشاريع تقنية تجارية، والمساعدة
في نقل التقنية من مصادر خارجية وتأهيلها للمستثمرين والباحثين، وتوفير المعلومات عن التقنية
واألعمال، والعمل على تسهيل الشراكات بين أصحاب األموال ورواد األعمال والصناعيين من جهة

 والباحثين والمؤسسات األكاديمية والبحثية من جهة أخرى. 
أما فيما يخص الدراسات االستشرافية، فثمة برنامج يضطلع به المركز الوطني للتطوير التقني
الستشراف مستقبل التقنيات المتنوعة وآثارها على السعودية، ويختص البرنامج في الدراسات
االستشرافية للتقنيات المتنوعة، ودراسات الجدوى االقتصادية لنتائج األبحاث التي تنفذها المدينة،

وأساليب التمويل للمشاريع التقنية.
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(

ركز التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول استشراف مستقبل التقنية
في السعودية فيما يخص القطاع الصحي، على كيفية استخدام التقنيات الرقمية في خفض
التكاليف العالية للقطاع الصحي السعودي الذي يعد أحد أكثر القطاعات الحكومية إنفاًقا، وأيًضا

الحفاظ على مستوى عاٍل من رعاية المرضى.
وضمن منهجية التقرير تم تحديد قائمة كبيرة من المجاالت التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية
واألدوية وغيرها من خالل مسح تقارير  عدد من مؤسسات ومنظمات الرعاية الصحية المعترف
بها دولًيا مثل منظمة الصحة العالمية ثم تم التحقق من صحة هذه القائمة واستكمالها من قبل
خبراء قطاعيين. واشتملت القائمة على نحو 32 مجاًلا تكنولوجًيا على وجه الخصوص تم تحديد خمسة
احتياجات قطاعية لموضوع الرعاية الصحية واألدوية بناًء على مقابالت وورش عمل مع خبراء

قطاعيين.

النتيجة: زيادة فاعلية خدمات وإجراءات
 ومنتجات الرعاية الصحية.

الكوادر: معالجة النقص في الكوادر 
الصحية المؤهلة في مسار التنبؤ، أدت

 نتائج القائمة المختصرة للتكنولوجيا 
إلى تحديد المجاالت التكنولوجية السبعة

 الواعدة الخاصة بموضوع الرعاية الصحية
 واألدوية.
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خامساً: استشراف مستقبل التقنية في القطاع الصحي.

التكلفة: خفض التكلفة المتزايدة 
لخدمات الرعاية الصحية.

النطاق: توسيع نطاق الوصول إلى 
الكشف والتشخيص الصحي األكثر دقة.

االستعداد: االستعداد بشكل أفضل
 ضد األمراض المعدية واألوبئة. 

مجاالت التكنولوجيا ذات األولوية هي:
 العالج عن بعد، التسلسل الجيني، رسم

 الخرائط والعالج، تقنيات اللقاحات الجينومية
 والمتقدمة، األجهزة الصحية القابلة لالرتداء،

 تقنيات مراقبة المريض عن بعد، وأنظمة
 تشخيص الذكاء االصطناعي وأنظمة دعم

 القرار السريري.
 



(

ودخلت التقنيات الحديثة بقوة في مجال
تطوير القطاع الصحي، وأصبح الوصول

إلى مستقبل صحي أفضل، أكثر واقعية.
وشهد القطاع دخول تقنيات الذكاء

االصطناعي، والواقع االفتراضي، والمعزز،
والطباعة ثالثية األبعاد، وإنترنت األشياء،

والروبوتات، وتقنية النانو، وتصميم
المنتجات الطبية، فضًال عن تصميم غرف
المستشفيات لتحسين رفاهية المرضى.
وشجعت دول مجلس التعاون الخليجي
متخصصي الرعاية الصحية على التعاون

الكامل مع هذه التقنيات، لتحويل أنظمة
الرعاية الصحية غير المستدامة إلى أنظمة

مستدامة. 

في مسار االستشراف، أدت نتائج القائمة المختصرة للتكنولوجيا إلى تحديد سبعة مجاالت تقنية
واعدة، مجاالت التكنولوجيا ذات األولوية هي: (تقنيات اختبار الجينات الدوائية، تقنيات التعزيز
البشري، تسلسل الجينات، رسم الخرائط والعالج، تقنيات اختبار نقاط الرعاية، االستشارات عن بعد،

الصحة القابلة لالرتداء، األجهزة وتقنيات اللقاحات الجينومية والمتقدمة). 
أصبح قطاع التقنيات الصحية أحد أكثر القطاعات االقتصادية نمًوا في العالم، وعلى الرغم من تأثر
معظم قطاعات االقتصاد، بسبب جائحة كوفيد- 19، إال أن قطاع التقنيات الصحية لم يتأثر، بل شهد
نمواً، بفضل التوجه الرسمي لحكومات العالم لدعمه إلى جانب شركات كبرى وناشئة دخلت على

خط المواجهة.
وتعددت التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية؛ على غرار استثمار قواعد البيانات،
وتكثيف إنتاج األجهزة القابلة لالرتداء، وتطوير تطبيقات تمنح المرضى واألطباء سيًلا من

المعلومات.
وشهدت األعوام األخيرة، استثمارات كبيرة في الخدمات الرقمية؛ فضًلا عن انتعاش سوق
تطبيقات تشخيص األمراض، وشرح الطرق الكفيلة بالتعامل معها؛ ومثال ذلك شراء شركة
جوجل لشركات ناشئة متخصصة بتحويل الهواتف النقالة الذكية إلى أجهزة طبية، تجمع البيانات

الصحية.
وازدهرت أيًضا، تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، إذ تمنحنا الثورة الرقمية فرصة لتطوير هذه
التطبيقات لتقديم خدمات صحية أكثر تعقيًدا، في ظل التطور الكبير في مجال الذكاء االصطناعي،

بما يكفل إدارة كميات ضخمة من بيانات المرضى وتقليل األخطاء البشرية
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(

وساهمت الثورة الرقمية أيًضا، في تنظيم العالقة بين العاملين في القطاع والمرضى، ووفرت
عالجات أقل تكلفة وأسرع وأكثر فعالية، في التصدي العالمي ألمراض؛ مثل نقص المناعة

المكتسبة (اإليدز) وأيبوال، وحالياً ضد كوفيد-19، للوصول إلى مجتمعات متعافية صحًيا.
ويحتل توفير مزيد من األدوية الدقيقة جزًءا كبيًرا من خدمات الرعاية الصحية، وألن الطب حالًيا،
يستخدم نهًجا واحًدا يناسب الجميع في التشخيص والوصفات الطبية، أي أن 90% من األدوية
التقليدية تناسب 30 إلى 50% من المرضى فقط. يبرز دور التقنيات الحديثة القائمة على الذكاء

االصطناعي، لتسهم في اكتشاف أدوية جديدة، واتخاذ قرارات سريرية وتشخيصية رئيسة.
وتساعد التقنيات الُمبتَكرة أيًضا، في تفعيل خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد؛ وأطلقت المملكة
العربية السعودية، في األعوام األخيرة، مشروًعا للصحة اإللكترونية مدته عشرة أعوام، لرقمنة
خدمات الرعاية الصحية، وربطت وزارة الصحة بين موظفي الرعاية الصحية والمرضى، من خالل
منصة موحدة مركزية، باستخدام منتجات من شركة بي.إم سي األمريكية للبرمجيات. ومن شأن
التقنيات الرقمية تحسين تجربة المريض من خالل خدمات؛ تشمل إرسال نتائج االختبارات
والفحوصات واألدوية والتذكير بالمواعيد رقمًيا، من خالل بوابات الويب المعززة وتطبيقات الهاتف
النقال. ويبدو أن قطاع الصحة في العالم العربي سيشهد خالل األعوام القليلة المقبلة، توجًها حثيًثا
لمجاراة التقنيات الحديثة، وتطوير القطاع للحاق بالركب العالمي وتوفير خدمات صحية مرضية

لسكانه.
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سيؤدي االتجاه لتتبع متغيرات نمط الحياة باستخدام التكنولوجيا القابلة لالرتداء إلى دفع الرعاية
الصحية الشخصية إلى األمام بشكل كبير. تعمل أدوات مثل Fitbit  وأجهزة المراقبة الشخصية
األخرى على تعزيز قدرتنا على تتبع أنشطة اللياقة البدنية وأنماط النوم وضغط الدم وتناول الطعام،
مما يخلق تجربة صحية مناسبة وأكثر دقة.  في عالم اليوم الواعي بالصحة، تتغير العالقة التقليدية بين
المريض والطبيب؛ حيث يصبح المستهلكون أكثر انخراطاً في السيطرة على صحتهم ورفاهيتهم.
تتيح االستشارة االفتراضية من خالل التبني الواسع لمنصات الرعاية عبر اإلنترنت للمرضى التواصل
مع األطباء في أماكن مالئمة، وغالًبا ما يكون ذلك بتكاليف أقل بكثير من زيارات المكاتب الطبية
التقليدية. مع تقدم التقنيات القابلة لالرتداء، سيحتاج مقدمو الخدمات الطبية إلى أن يصبحوا علماء

بيانات لتلبية طلب المرضى لمواكبة التكنولوجيا.



(

بعض اإلنجازات الجينومية األكثر إثارة لإلعجاب، عند النظر إليها بأثر رجعي، لم يكن من الممكن
تصورها قبل عشر سنوات. وفيما يلي عشر تنبؤات جريئة لعلم الجينوم البشري والتي قد تتحقق
بحلول عام 2030 على الرغم أنه من غير المحتمل أن يتم تحقيق معظمها بالكامل، فإن تحقيق واحد
أو أكثر من هذه التنبؤات يتطلب من األفراد السعي وراء شيء يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
صممت هذه التوقعات لتكون ملهمة وطموحة بطبيعتها، مما أثار مناقشات حول ما يمكن أن

يكون ممكًنا في طليعة علم الجينوم في العقد القادم.
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سيكون توليد وتحليل
تسلسل الجينوم البشري

الكامل أمًرا روتينًيا ألي مختبر
بحث، وسيصبح أمًرا بسيط

مثل إجراء صورة للدم.

ستكون الوظيفة (الوظائف)
البيولوجية لكل جين بشري

معروف؛ للعناصر غير
المشفرة في الجينوم البشري،

بمعنى أن المعرفة ستكون
هي القاعدة وليس االستثناء.

المالمح العامة للمناظر
الطبيعية فوق الجينية وسيتم

دمج اإلخراج النسخي بشكل
روتيني في النماذج التنبؤية
لتأثير التركيب الوراثي على

النمط الظاهري. 

 البحث في الجينوميات
البشرية قد تجاوز عدد

السكان الواصفات على
أساس التركيبات االجتماعية

التاريخية مثل العرق. 

الدراسات التي تنطوي على
تحليل تسلسل الجينوم

والمعلومات المظهرية
المرتبطة لماليين البشر سيتم

تمييز المشاركين بانتظام في
معارض العلوم المدرسية.

 

سيكون االستخدام المنتظم
للمعلومات الجينومية قد

تحول من البوتيك إلى السائد
في جميع اإلعدادات السريرية،

مما يجعل اختبار الجينوم روتيني
مثل تعداد الدم الكامل.

 

الصلة السريرية لجميع
المتغيرات الجينومية التي

تمت مواجهتها سوف يمكن
التنبؤ بها بسهولة، مما

يجعل التعيين التشخيصي
"متغير الداللة غير المؤكدة

(VUS)" عفا عليه الزمن.
 

 تسلسل الجينوم الكامل للفرد
مع التعليقات التوضيحية

بالمعلومات، ستكون متاحة
بشكل آمن وسهل لألفراد

على هواتفهم الذكية.
 

ستؤدي االكتشافات
المتقدمة إلى عالجات تتضمن

تعديالت جينومية لعشرات
األمراض الوراثية.

 



(

نشر تقنيات تسلسل الحمض النووي والحمض النووي الريبي للتشخيص
وتتبع العزالت الفيروسية والمراقبة البيئية. 

SARS- استخدام تقنيات األحماض النووية االصطناعية لدراسة ضراوة
CoV-2  وتسهيل تطوير اللقاح وفحص كيفية تأثير التباين الجيني البشري

على العدوى، وشدة المرض، وفعالية اللقاح، واالستجابة للعالج.
االلتزام بالمبادئ والقيم المتعلقة بالعلوم المفتوحة، وتبادل البيانات،
والتعاون القائم على االتحادات، وتوفير أدوات علم البيانات الجينومية لدراسة
الفيزيولوجيا المرضية لكوفيد19-؛ حيث إن التبني المتزايد لنهج التقنيات
الجينومية في جوانب ال تعد وال تحصى من االستجابة العالمية لوباء
كوفيد19- بمثابة مثال آخر مهم وواضح للغاية للطبيعة المتكاملة والحيوية

لعلم الجينوم في البحوث والطب الحديث.

ظهر فيروس كوفيد19-كتهديد عالمي للصحة العامة ليقدم درًسا قوًيا حول
كيف يمكن لسلسلة صغيرة من األحماض النووية أن تعيث فساداً عالمياً
بالبشرية. والواقع إن فهم اآلليات التي ينطوي عليها انتقال الفيروس، والغزو
الفيروسي والتخلص منه، باإلضافة إلى االستجابات الفسيولوجية شديدة التغير
والكارثية للعدوى في بعض األحيان، هي أرض خصبة لبحوث الجينوميات. تولى
علم الجينوم بسرعة أدواراً حاسمة في أبحاث كوفيد19- والرعاية السريرية في

مجاالت مثل:
.1

.2

.3
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ينمو االقتصاد الرقمي أضعاف نمو نظيره التقليدي بفضل التطور التقني الهائل الذي حصل في
مجال التكنولوجيا.. ومع أزمة كورونا ال بد من فتح اآلفاق الدولية للتأكيد على أهمية الرقمنة في

االقتصاد لتجاوز األزمات المستقبلية وتجنب الوقوع في خسائر اقتصادية عالمية جديدة.
وتتضمن الرؤية السعودية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، أن تكون المملكة رائدة في
العالم من خالل تحسين وتطوير األنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام
والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي. ويتطلب ذلك تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال
االتصاالت وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة ُمثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق
رؤية المملكة 2030، وخدمة األفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية،
إضافًة إلى استقطاب وجذب المزيد من االستثمارات التقنية األجنبية، األمر الذي يرسم خارطة

طريق لمستقبل المملكة في االبتكار واالقتصاد الرقمي.
وفي هذا اإلطار تنطوي استراتيجية االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية على خطة عمل
طموحة تقوم على استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجاالت ذات األولوية الخاصة بالتقنيات
الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى
قوى العمل المحلية العاملة في المجال، باإلضافة إلى تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع
عجلة االبتكار التقني من خالل تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في
المملكة، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضًال عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات
ذات الصلة باالتصاالت وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص. ومن أبرز القطاعات
المستفيدة من استراتيجية االتصاالت وتقنية المعلومات: (التجارة الرقمية، التعليم الرقمي، الصحة

الرقمية، الثورة الصناعية الرابعة، المدن الذكية، البيانات الوطنية، الحكومة اإللكترونية).
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وجنًبا إلى جنب فثمة جهود مكملة تضطلع بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية فيما يخص مستقبل تقنيات االتصاالت وتتضمن: "مبادرة نقل وتوطين
تقنية المعلومات واالتصاالت، ومشروع نظام االتصال باألقمار الصناعية،
ومشروع تقليل تسرب المياه عبر منظومة مراقبة خطوط أنابيب المياه، ومبادرة
شبكة اتصاالت منخفضة التكلفة لتطبيقات إنترنت األشياء، ومشروع جهاز ذاكرة
عالي الحماية لتخزين المعلومات والتوقيع الرقمي للتعامالت اإللكترونية اآلمنة،
ومشروع تصنيع وتطوير الجهاز اللوحي المشفر (K-TAB) الستخدام الجهات
الحكومية، ومشروع إلكترونيات أحادية البعد باستخدام مواد أنابيب النانو الكربونية،
ومشروع مستشعر دوران ثالثي المحاور بتقنية النظم الكهروميكانيكية الدقيقة،
ومشروع اإللكترونيات النانوية المرنة القابلة لالرتداد، ومشروع الليثوجرافي
والتصوير المجهري لما دون الطول الموجي، ومشروع االتصاالت الكمية ذات

األبعاد المتعددة، ومشروع دراسة تغيرات سطح األرض".
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التقنيات المستقبلية للفضاء في
الواقع السعودي.

التقنيات المستقبلية للفضاء في
الواقع السعودي.

لعبت تكنولوجيا الفضاء دورا فعاال في تطوير وظهور تطبيقات جديدة
أسهمت في تحسين حياة البشرية على كوكب األرض وارتقت بأداء

قطاعات اقتصادية حيوية أخرى مثل الغذاء والمياه والطاقة المستدامة.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 تنفذ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عدد من المشروعات المرتبطة بتقنيات الفضاء يعد من أبرزها:  

إحدى مبادرات مركز أسبار

مشروع القمر الصناعي
 السعودي األول لالتصاالت

(SGS1) 

مشروع حمولة
 االستشعار الراداري

 ثنائي التردد.
 

مشروع قمر
 االستشعار الكهروضوئي

 عالي الدقة.
 

مشروع تطوير جيل 
جديد من  أقمار 

االستشعار
 الكهروضوئي  (نجم).

 

مشروع تطوير
 نظم المعلومات

 الجغرافية للمساجد.

مشروع حصر
 الممتلكات البلدية

 مكانياً.
 

 مشروع خدمات
 البيانات الجيومكانية

 لمزارع األعالف 
في المملكة.

 

مشروع توريد الصور
 الفضائية وكشف

 التغيرات في المناطق
 العمرانية بالمملكة.

 

 مشروع "تشانغ إي " 4
 الستكشاف الجانب 

غير المرئي للقمر.
 

مشروع ترقية البنى
 التحتية والمعامل
 لألقمار الصناعية.

 

مشروع إرشادات
 ومالحة وتحكم متطورة 

لألنظمة الموزعة
 الفضائية الذاتية.

 



(

يعد القطاع الخاص محرك أساس في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها اقتصادات دول العالم
انطالقاً من دوره الفعال في االضطالع بمسؤولياته المناطة به في تفعيل العملية اإلنتاجية
واستيعاب العمالة وخلق الوظائف وتنشيط حركة التصدير وجذب االستثمارات ومساهمته في

الناتج المحلي بما يحقق النمو االقتصادي المنشود.
أما فيما يتعلق باالبتكار وأهميته للقطاع الخاص فيكمن في تحسين عمليات األعمال من أجل
االرتقاء في هذه العمليات لتحقيق تأثير أكبر وخفض التكاليف، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات،
واالعتراف والمساهمة على الصعيد العالمي، وتحقيق االكتفاء الذاتي في المجاالت الرئيسة، وإنشاء
(OECD) كيانات ونماذج أعمال جديدة؛ حيث تعرف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
االبتكار بأنه: "تحسين المنتجات الموجودة بدرجة كبيرة - سلع وخدمات - أو تقديم منتجات جديدة
تماماً للسوق أو عملية أو طريقة تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في الممارسات التجارية أو

تنظيم مكان العمل أو العالقات الخارجية.
وقد تطرقت رؤية المملكة 2030 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد "من بين أهم عوامل
النمو االقتصادي؛ فهي تخلق فرص العمل، وتدعم االبتكار وتعزز الصادرات"، كما تضمنت كذلك
التوجه نحو خصخصة الخدمات الحكومية وفق ما نصه: "لزيادة مساهمتها طويلة األجل في اقتصادنا،
سنفتح فرًصا استثمارية جديدة، ونيسر االستثمار، ونشجع االبتكار والمنافسة، ونزيل جميع العقبات

التي تمنع القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية".
ويتعين على الحكومة في هذا اإلطار تشجيع االبتكار من خالل إعداد سياسة داعمة وبيئة تنظيمية،
وضمان وصول المبتكرين إلى البنية التحتية التكنولوجية التي يحتاجون إليها لتطوير منتجاتهم
وشبكاتهم، وكذلك تصور وتمويل إنشاء مجاالت جديدة كاملة جاهزة لالبتكار ثم العمل كشريك
للمساعدة في اتخاذ االبتكارات الناجحة على نطاق واسع وتأثير مستدام، بجانب تبني عمليات مبتكرة

ضمن عملياتهم.
وثمة بعض التحديات التي تحول دون تعزيز القطاع الخاص لدوره االبتكاري المنتظر كالنقص في
تمويل المرحلة المبكرة من المشروعات، وافتقاد حلول تطوير المنتجات، وعدم وجود وكالء التنمية
وميسري السوق. وفي سبيل التغلب على ذلك يبقى من الضروري تعزيز نظام بيئي للتعاون
المتبادل مع رواد خبراء الصناعة، وتأسس صندوق الستثمارات المرحلة المبكرة، وكذلك إنشاء

وتشغيل حلول تطوير المنتجات وإشراك وكالء التنمية وميسري السوق.
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ثامناً: مستقبل االبتكار والتطور التقني في القطاع الخاص.
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منسق
تطوير 

األعمال

خطة
عمل

استراتيجية
التسويق

بناء
الفريق

الخطة
المالية

تحليالت
 السوق

والتحليالت
الفنية

ومن ناحية أخرى يتعين على الشركات في القطاع الخاص "تعزيز نظمها اإليكولوجية الخاصة
باالبتكار، بمبادرات مثل برامج التفكير الداخلي، لتسخير الخبرة واإلبداع لدى القوى العاملة لديها،
وإنشاء حاضنات أعمال إلتاحة خبرتها في مجال الصناعة، ودعمها وتمويلها للشركات الناشئة
الواعدة وأصحاب المشاريع الشباب. ومن الضروري تكثيف الجهود لتعزيز االبتكار في القطاع

الخاص".

*****

منصة تطوير األعمال
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1- جلسة: آفاق المستقبل التقني للمملكة العربية السعودية، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 2-4 نوفمبر
https://youtu.be/PmCRWZtt9Kk :2020، متاحة على الرابط

المشاركون:           
-د. عبد الله السلطان: عميد البحث العلمي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

-د. عبدالعزيز المالك: نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
-أ. عبدالعزيز السويلم: مدير مركز االستشراف التقني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

-د. مالك عابد الثقفي، المشرف العام لإلدارة العامة للتنسيق الوطني وأستاذ بحث مشارك في مدينة
.(KACST) الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

-بدر القرني: وكيل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
-د. طالل السديري - المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية.
-م. خالد العثمان – الرئيس التنفيذي – شركة مبادرة السعودية للتنمية.

 

المصادر والمراجع

2- التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية، 1440-
.1439/2018

3- دخيل القحطاني: المستقبل التقني بين الولع والهلع، 2021/1/1، متاح على الموقع اإللكتروني:
https://www.alyaum.com 

4-  ماذا نعرف عن "دراسة المستقبل" التقني ومن يقوم بها؟، 2015/8/7، متاح على الموقع اإللكتروني:
https://www.argaam.com 

5- ماذا تخبئ التقنية للعالم في المستقبل؟، 2017/8/1، متاح على الموقع اإللكتروني:
https://makkahnewspaper.com 

6-استراتيجية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، 2019/8/26، متاح على الموقع اإللكتروني:
https://www.mcit.gov.sa 

7- المركز الوطني للتطوير التقني، 2020/6/4، متاح على الموقع اإللكتروني:
https://www.kachaf.com

 8-سويدان النابودة: االبتكار في القطاع الخاص ضمان لمستقبل اإلمارات، 2020/2/24، متاح على
https://www.albayan.ae :الموقع اإللكتروني

9- تقرير: سد الفجوة في مجال االبتكار الرقمي: مجمــوعــة أدوات لـتـعـزيــز األنظمة اإليكولوجية
الـقــائـمـــة عـلى تكنـولوجيا المعلـومات واالتصاالت، قطاع تنمية االتصاالت، االتحاد الدولي لالتصاالت،

 .2018
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