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مقدمة
تتناول هذه التقارير خالصة أوراق العمل التي نوقشــت في منتدى أســبار 
الدولــي 2019م، تحــت عنــوان: نحو التغيير والتحول.. نحو المســتقبل  وبشــعار 
“ الســعودية الُملِهمــة ”، فقد جــاء انعقاد هذه الدورة اســتجابة ألحد أبرز أهداف 
المنتدى وهو أن يكون في مقدمة الفعاليات الدولية التي تجتمع فيها األدوات 
المعرفــة االجتماعيــة  واآلليــات، والمنهجيــات، والممارســات، لجعــل منافــع 

واالقتصادية أمرًا واقعًا متحققًا، ومتاحة للجميع. 

 وفي هذا اإلطار فقد تحددت أهداف هذه الدور من منتدى أســبار الدولي 
2019م في مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية واالستراتيجية 
مثــل الصناعــة ، واالســتثمار الجــريء ، والبحــث العلمــي، واإلعــالم، والطاقــة 
والميــاه ، والتجارة ، والخدمات وغيرها، واستشــراف مســتقبل هذه القطاعات. 
كمــا ســعى المنتــدى ألن يكون بمثابة منصــة تجمع المتخصصيــن والمفكرين 
والخبــراء والقيــادات المحلية واإلقليمية والدولية، والتعرف على أفضل التجارب 
على مستوى العالم. جنبًا إلى جنب مع االهتمام بالتفاعل مع التحوالت الكبرى 
التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل الرؤية الطموحة 2030، وفي 
سياق النهضة التي تشهدها البالد، والعمل على توضيح ضرورة التحول الشامل 
والسريع نحو مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة العربية 

السعودية، وأن يكون ملهمًا لمبادرات ومشاريع رائدة محليًا وعالميًا.

ويعرض الفصل األول من هذا التقرير لإلعالم في المستقبل بالتركيز على 
مستقبل المؤسسات اإلعالمية في ظل الثورة الرقمية، وصحة األخبار ، وكيفية 
تداولهــا على منصات التواصل االجتماعي، والســيناريوهات المتوقعة بالنســبة 
لإلعالم التلفزيوني ، والبرامج الحوارية، وواقع التعليم اإلعالمي والمأمول منه، 

وكذلك مستقبل صحافة البيانات في اإلعالم العربي.
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بينما يتناول الفصل الثاني الصناعة في المســتقبل، من خالل عدة محاور 
تناقــش التعريــف بالثــورة الصناعيــة الرابعــة ومضامينها المســتقبلية، وتصنيع 
الســيارات ودورهــا فــي تنمية الصناعــات المعرفيــة والتحويليــة، وبرنامج تطوير 
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، وواقــع ومســتقبل دعــم اســتخدام 

المنتجات المحلية في وزارة الدفاع السعودية.

أمــا الفصــل الثالــث فيهتــم باألمــن فــي المســتقبل، حيث يناقــش واقع 
وتحديــات األمــن الغذائــي والدوائــي والرؤيــة المســتقبلية بشــأنهما، وكذلــك 
التحديات التي تواجه الســعودية في مجال األمن االقتصادي وســبل مواجهتها، 
واستشــراف مســتقبل العمل األمني كضرورة مجتمعية، وتحديات ومســتقبل 

األمن السيبراني في المملكة، واألمن االجتماعي وأبعاده المستقبلية.

فــي حيــن يتناول الفصــل الرابع المدن في المســتقبل، ويبدأ باســتعراض 
برنامج المدن اآلمنة من حيث األهداف والرؤية المستقبلية، يلي ذلك مناقشة 
أنســنة المــدن وآليــات العمــل علــى تلبيــة احتياجــات المواطن في المســتقبل، 
كمــا يتطــرق الفصل إلى أجهزة االستشــعار في المدن الذكيــة وتوظيفها لخدمة 

المجتمع.

  ويركــز الفصــل الخامــس علــى موضوع الخدمــات في المســتقبل، حيث 
يعــرض لمســتقبل الخدمــات الحكوميــة، وتحديــات الخدمــات في المســتقبل، 
وكذلــك التطــور المنتظــر فــي الخدمــات البلديــة، كما يلقــي الضوء علــى التغير 
والتحول نحو المستقبل في منظومة العمل اإلحصائي ضمن الخارطة الدولية، 
أيضــًا يتــم اســتعراض تجربــة منصــة اعتمــاد ودورهــا فــي التحــول الرقمــي نحو 

المستقبل.

ويتناول الفصل الســادس االقتصاد في المســتقبل بتســليط الضوء على 
مســتقبل العمــل، واآلثــار المترتبة علــى القطاع الخاص، وكذلــك االبتكار وريادة 

األعمال كمحرك للنمو االقتصادي، ومستقبل الشركات المساهمة.
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بينمــا يعــرض الفصــل الســابع للبحــث العلمي واالبتــكار في المســتقبل، 
مــن خــالل عدة محاور تناولت على التوالــي: البحث العلمي واإلبداع واالبتكار من 
ناحيــة المفهــوم واألهميــة والمجاالت، والجيل الثالث من سياســة االبتكار، كما 
تم اســتعراض تجربة كلية الملك فهد األمنية في النشــر العلمي األمني، وتعزيز 
ثقافة اإلبداع واالبتكار األمني وطموحاتها المستقبلية، وكذلك واقع ومستقبل 
النشــر العلمــي األمنــي، أيضــًا وســائل تعزيز االبتــكار علــى المســتوى الوطني، 

ويختتم الفصل بمعالجة موضوع عصر االنفرادية والمستقبل.

ويتناول الفصل الثامن موضوع رأس المال البشري كثروة مستدامة، وقد 
تــم فــي هذا اإلطار االهتمام بمحاور أساســية تضمنت: بناء رأس المال البشــري 
فــي الســعودية وتنميتــه، والنمــوذج التحويلــي لصناعــة قيــادات رؤيــة 2030، 
والتحديات والحلول المســتقبلية لتوطين القيادات، وشــراكة القطاع الخاص في 
إعــداد مناهج التعليــم والتدريــب في مؤسســات التعليــم العالــي وتجربة جامعة 

األعمال والتكنولوجيا.

بينما عالج الفصل التاسع االستثمار الجريء من ناحية التعريف باالستثمار 
الجــريء وآلياتــه، وكيفية تحفيزه في ضوء رؤية 2030، والهيئة العامة للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت« ودعــم رأس المــال الجــريء، ودور الشــركة 
الســعودية فــي تعزيز االســتثمار الجريء بالمملكة، كما تــم التطرق إلى صندوق 
الصناديــق وأثــره في تفعيل دور القطــاع الخاص وتحفيز اســتثمارات رأس المال 

الجريء.

وتناول الفصل العاشــر التجارة في المســتقبل بالتركيز على محورين وهما: 
اآلفاق المستقبلية للتجارة الحّرة، إضافة إلى واقع ومستقبل التجارة اإللكترونية.

واهتــم الفصــل الحادي عشــر بالطاقة والمياه في المســتقبل، حيث عرض 
لواقع الموارد المائية في الســعودية ومســتقبلها، وطرق تحلية المياه من حيث 
الوضــع الحالــي واآلفاق المســتقبلية، كما تم تناول مؤشــرات الواقع وتوقعات 
المســتقبل المتعلقة بتحول الطاقة في قطاع النقل، ومســتقبل المياه والطاقة 

في عالم تقوده البيانات.

وأخيرًا فقد سلط الفصل الثاني عشر الضوء على موضوع الذكاء االصطناعي 
وتسخيره للمستقبل الذي نريده، وعرض في هذا السياق لمفهوم وأبعاد الذكاء 
االصطناعــي ، والتحديات األخالقية المباشــرة والمحتملــة المرتبطة به، وكذلك 
التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، فضاًل عن اآلفاق المستقبلية 
لإلفــادة مــن الذكاء االصطناعــي، واختتم الفصل بتناول الــذكاء االصطناعي في 

ضوء رؤية 2030. 

وإْذ يقــوم المنتــدى بنشــر هــذه التقاريــر وجعلهــا متاحــة لصانعــي القــرار 
والمهتميــن ، فإنــه يهدف إلــى أن تصبح ما تضمنته من أفكار وتوصيات حقائق 

مدركة ومتحققة على أرض الواقع لما يدعم المسيرة نحو المستقبل.

منتدى أسبار الدولي
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خامسًا:التعليم اإلعالمي في المستقبل.

 
سادسا:الصحافة في المستقبل.

 
سابعًا:مستقبل صحافة البيانات في اإلعالم العربي.

 
المصادر والمراجع

المحتويات

      ·
 

   
تشجيع ودعم المبادرات اإلعالمية الجادة الهادفة لتجويد المحتوى المعزز بالحقائق والمعلومات الدقيقة.

حث المؤسسات اإلعالمية على مواكبة التطورات المتالحقة في مجال تقنيات العمل اإلعالمي. 
يجب أال ينحصر تفكير القيادات اإلعالمية في مجرد عملية تقليص النفقات أو تقليص الموظفين؛ بل إن من
األجدى أن يلجأوا إلى التفكير في ابتكار قنوات دخل جديدة للمؤسسة اإلعالمية، وتعزيز والء فريق العمل

للمؤسسة اإلعالمية، باإلضافة إلى إعطاء الفرصة لفريق العمل ألن يكون جزء من مشروع المؤسسة اإلعالمية
المستقبلي باعتبارهم شركاء في التطوير.

أن تتجه المؤسسات اإلعالمية إلى بناء التحالفات مع األنماط اإلعالمية الجديدة على نحو يعزز موقفها
ويساعدها في تطوير محتواها.

العمل على تفعيل حقوق الملكية الفكرية للتصدي لسرقة المحتوى اإلعالمي.

أوًال: التوصيات
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     يشير مفهوم الثورة الرقمية إلى مجمل
المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية
لالنتقال من النظام التقليدي إلى الرقمي تشتمل
على أجهزة الحاسبات وشبكة اإلنترنت والهاتف
المحمول، والفضائيات،والتلفاز التفاعلي واألجهزة

المنزلية الرقمية وغيرها.
 

   ومن مزايا الثورة الرقمية فيما يتعلق
باإلعالم، أنها جعلت وسائل اإلعالم السيما الحديثة
منها أكثر تأثيرًا من أية عملية اتصالية في تاريخ
اإلنسان من قبل بفعل عوامل عدة، من أهمها أنها
ساعدت وسائل اإلعالم على االنتشار بحيث تتيح
المعرفة لكل الطبقات في المجتمع، بجانب التغلب
على المكان من خالل مرونة وسرعة الحركة،
والتغلب على  الزمان بتسجيل وحفظ  المعلومات،
والقدرة على التعبير ونقل كم هائل ومتنوع من

األفكار والمشاعر.
  

    أصبح منوطًا بوسائل اإلعالم في ظل
الثورةالرقمية وظائف متنوعة منها:

التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات،وزيادة
الثقافة والمعلومات وتنمية العالقات البينية وزيادة
التماسك االجتماعي،والترفيه وتوفير سبل التسلية
وقضاء وقت الفراغ، واإلعالن والدعاية كما أصبح
اإلعالم بوسائله الحديثة وبرامجه المتنوعة بمثابة
أداة فاعلة في صناعة الرأي العام بما صدر عنه من
تصورات وأفكار ومبادئ تعمل على إحداث تغيير

مقصود في المجتمع المستهدف.

   لكن ثمة بعض التحديات التي أصبحت تواجه
المؤسسات اإلعالمية في هذا اإلطار :

ويتمثل التحدي الرئيس الذي يواجه المؤسسات
اإلعالمية في ظل الثورة الرقمية ليس التكنولوجيا
فقط وإنما مشكلة هذه المؤسسات تكمن في غياب
القيادة كإشكالية حقيقية، فعدم وجود القيادة التي
تمتلك الرؤية أو المبادرة يجعل هذه المؤسسات
اإلعالمية في مهب الريح، أما التحدي التكنولوجي
الذي يواجه هذه المؤسسات فهو أحد التحديات
التي يمكن التعامل معها. وكمثال يمكن
االستشهاد به فإن صحيفة الجارديان البريطانية
والتي كانت تخسر قبل ثالث  سنوات نحو 57 مليون
جنيه إسترليني سنويًا قامت بعمل خارطة طريق من
خالل قيادة جديدة برؤية مغايرة وتحولت من الشكل
التقليدي إلى الشكل الرقمي، كما أضافت بعض
الخدمات اإللكترونية، وكان أن تجاوزت
خسائرهاوحققت في عام 2018  أرباحًا تقدر ب 800

ألف جنيه إسترليني. 
    ويشير ذلك إلى أن تغيير طريقة التفكير وطبيعة
الرؤية وأسلوب القيادة من شأنه أن يصنع مؤسسة

إعالمية رابحة. 
    والخالصة: أن دور القيادة في المؤسسات 
 اإلعالمية هو صناعة التغيير ووضع خطة مستقبلية

للتطوير.

ثانيًا: مستقبل المؤسسات
اإلعالمية في ظل الثورة الرقمية
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   ومن جهة أخرى، فإنه يجب أال ينحصر تفكير القيادات اإلعالمية في مجرد عملية تقليص النفقات أو
تقليص الموظفين؛ فهذه الطريقة في التفكير تسهم في اإلسراع بنهاية المؤسسة اإلعالمية.

ويتضمن أسلوب التفكير المالئم في هذا الشأن:
 

 
 

 
 
 
 
 
   ويعد سقف الحرية من أهم األسس لتطوير المحتوى اإلعالمي الذي تقدمه المؤسسات المعنية

على تنوعها، وبدون ذلك لن يكون هناك محتوى جيد.
أيضًا فإن من الضروري لتطوير المؤسسات اإلعالمية االستفادة من التجارب الناجحة عالميًا وعدم التقليل

من المادة الصحفية أيًا كانت إذا اكتملت أركانها.
ومن المهم كذلك العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي يعمل من خاللها اإلعالم، جنبًا

إلى جنب مع تشجيع وإعطاء الفرصة لنمو الصناعة اإلعالمية بما يتالءم ومتطلبات المستقبل.

 التفكير في
ابتكار قنوات
 دخل جديدة 

للمؤسسة اإلعالمية.

تعزيز والء 
فريق العمل 

للمؤسسة اإلعالمية.

إعطاء الفرصة لفريق
العمل ألن يكون جزء 

 من مشروع المؤسسة 
المستقبل باعتبارهم
شركاء  في التطوير
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   في عام 2017 سمى قاموس كولينز مصطلح "أخبار
كاذبة أو مزيفة" Fake News كلمة العام نظرًا لزيادة
معدالت استخدامها بما نسبته 365%  مقارنة بالسنة

السابقة. 
 

 
 
   وتعرف األخبار الكاذبة بأنها نوع من الصحافة الصفراء
أو الدعاية المعتمدة التي تتكون من معلومات مضللة أو
خديعة تنتشر عبر وسائل اإلعالم التقليدية أو وسائل

اإلعالم الرقمية الحديثة.
   وتعد األخبار الكاذبة أحد التحديات المهمة في عالم
اليوم والمستقبل على حد سواء، ويندرج ضمن ذلك جميع
األخبار التي ال يتم التحقق من دقة معلوماتها المتضمنة
قبل النشر، بعكس ما كان عليه الحال في اإلعالم التقليدي
الذي يعد من أهم سماته التحقق من الخبر والمعلومة قبل

النشر.
   وتتيح منصات التواصل االجتماعي في عالم اليوم
نشر المواد المختلفة وذيوعها بكثافة دون أن يتوافر فيها
شرط الموثوقية؛ حيث صارت إمكانية النشر  متاحة للجميع

األمر الذي قد يساء استعماله من قبل البعض.
أيضًا توفر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء االصطناعي

إمكانية نشر األخبار الكاذبة وعلى نطاق واسع.

 
 

وغالبًا ما تستخدم العناوين المثيرة أو
غير الصادقة أو الملفقة لزيادة عدد

المتابعين، ما يؤدي بدوره إلى زيادة 
اإليراد من اإلعالنات.

 

 
والمالحظ في الوقت الراهن أنه يتم
إنتاج األخبار المزيفة ونشرها بقصد

التضليل من أجل إلحاق الضرر بمؤسسة
أو كيان أوشخص معين، كما تستخدم

من أجل تحقيق مكاسب مادية أو
سياسية أو غيرهما من مكاسب.

    
ثالثًا: صحة األخبار وكيفية تداولها 

على منصات التواصل االجتماعي
      وفي ضوء ما كشفت عنه بعض الدراسات العلمية، فإن هناك عدة أنواع من

   األخبار الكاذبة أو المزيفة ومن أبرزها ما يلي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

    وفي هذا اإلطار يتحتم على اإلعالميين التقليديين االستمرار في نشر المعلومات الصحيحة فعملهم هو نشر الحقيقة
وليس الكذب،وهدفهم تقديم الخدمة اإلعالمية للمتلقي على أساس من المصداقية، وبجانب األدوار اإلعالمية
التقليدية فقد أصبحت مهمتهم تتضمن العمل على بيان الحقائق وتمييزها عما عداها من أخبار ومعلومات مغلوطة عبر

المنصات التواصلية المختلفة.
    ومع اإلقرار بأن عملية التوثيق أو التحقق تعد مسألة صعبة جدًا في 

منصات التواصل االجتماعي؛ إال أن انتشار األخبار الكاذبة أو غير 
المدققة، قد خدمت الوسائل اإلعالمية التقليدية، فعلى سبيل 

المثال فقد استفادت صحف كالجاردين والنيويورك تايمز 
والواشنطن بوست من زيادة االشتراكات والتوزيع؛ نظرا ألن 
المتلقي أصبح يبحث عن مرجعية موثوقة ومن ثم رجع مرة

 أخرى إلى االسم ذو العالمة التجارية التي تتمتع بالمصداقية.
 

    ويشير هذا إجماًال إلى أن المؤسسات اإلعالمية القوية التي لديها 
منصات تقدم محتوى جيد ستفرض نفسها في المستقبل بنفس 

منطق اقتصاديات السوق حيث تطرد السلعة الجيدة السلعة الرديئة
لكن الجمهور يحتاج إلى وقت حتى يوقن أن السوشيال ميديا هي
 منصة بدأت أساسًا كتواصل اجتماعي وليس كمنصة إعالمية لكن

 طرق استخداماتها حولتها لمنصة إعالمية.

سیاق منتحل: عندما
يتم انتحال هوية 

مصادر حقيقية باستخدام 
 مصادر مزيفة
ومصطنعة.

 محتوى ملفق: حيث
يكون المحتوى زائف
بنسبة 100%، وهو 
مصمم للخداع والضرر.

محتوى مضلل:وينطوي
على استخدام مضلل 

 للمعلومات الستهداف
 قضية أو  فرد.

محتوى تم التالعب به:
عندما يتم التالعب 

 بالمعلومات أو الصور 
الحقيقية بهدف

الخداع

الربط الخاطئ:
عندما ال يكون هناك 
 عالقة بين العناوين 
أو المواد البصرية أو
المعلومات التوضيحية

:الهجاء أو السخریة
حيث ال توجد نية

للتسبب في ضرر ولكن 
تتضمن القدرة على 

الخداع

سیاق خاطئ: 
عند مشاركة محتوى
حقيقي في سياق 
.معلومات زائفة 
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    تؤدي البرامج الحوارية دورًا أساسيًا في اإلعالم التلفزيوني على
تنوعها: سواء

أكانت ترفيهيـة أم سياسـية أم اجتماعية أم تثقيفية طبقًا لما تفرضه
طبيعة التلفزيون

إذ تتحقق المشاركة الجماهيرية 
في البـرامج فـي تقديم
آرائهم ومقترحاتهم.

ولذلك يفرض الحوار أو 
المحادثة أو المقابلة
نفسه كأحد أشكال

البرامج التـي 
تحقق أهداف

اإلعالم التلفزيوني. 
كما تؤدي البرامج 

الحوارية دوًرا مهمًا
في إعطاء توضيح 
التجاهات القنوات 

الفضائية السـيما بعد
التطور الكبير الذي

حدث لوسائل االتصال
المتمثلة في البث 

الفضائي والذي ساعد
علـى التقـارب اإلنساني
والحضاري بين شعوب

العالم مما أدى إلى ازدهار 
البرامج الحواريـة وأصبح باسـتطاعة

معـد البرنامج الحواري أن يستضيف أكثر 
من شخصية بغض النظر عن المكان وأن يجمع بين شخـصيات من

بلدان مختلفة في برنامج واحد وعبر األقمار الصناعية والحوار معهم
مما يؤدي إـلى حـصول المشاهد على المعلومات واآلراء بشكل

مباشر من مصادره األصلية.

وتشير المؤشرات الراهنة إلى أن التحول المنتظر في
المستقبل هو أن يصبح هناك شراكة بين المتلقي

وبين صانع المحتوى التلفزيوني.
وفي هذا اإلطار فإن ثمة سيناريوهات متوقعة يتمثل

أبرزها في السيناريوهات التالية: 
 
 
 

السيناريو األول: أن يكون هناك منصة عالمية يختار
المشاهد منها ما يناسبه، فال والء لمحطة معينة
المذيع معين وإنما المرجعية لتفضيالت المشاهد

باألساس.
 

 
 
 

 
السيناريو الثاني: أن يصبح المحتوى هو سيد
الموقف فكلما كان المحتوى جيدًا وجذابًا كلما كانت
الرغبة في مشاهدته وحفظه ودعمه من جانب

الجمهور متزايدة.
       

 
 

السيناريو الثالث: اختفاء المذيعين الحقيقيين
واستبدالهم ربما بروبوتات أو أن يصبحوا مشاركين

بطرق أخرى تتالءم والتقنيات الحديثة.
 

 
 
 

السيناريو الرابع: التنوع بمعنى نشوء القنوات أو
المنصات المتخصصة جدًا لجذب اهتمام نوعيات معينة

من المشاهدين.

 
: اإلعالم التلفزيوني والبرامج رابعًاً
الحوارية: السيناريوهات المتوقعة

 
 
 

    وحتى تتمكن المؤسسات التلفزيونية التقليدية من مواكبة التطورات المتالحقة، فإنه يتعين:
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لكن

ما قد 
يحدث هو

أن يطرأ  شيء
 من التغيير حيث أن 

المتوقع أنه لن تستمر
الحوارات التلفزيونية بنفس 

الطريقة اآلن فاليوم الذي يتحكم 
في المحتوى هو الصانع والذي سيتغير

في المستقبل أن المتلقي هو من سيتحكم
في المحتوى.بمعنى أن يعكس الحوار ما يريد

أن يسأل عنه المتلقي، والقدرة على الوصول إلى 
ذلك هو ما يساعد على نجاح الوسيلة اإلعالمية من خالل

وصولها إلى حوار معبر عن الناس.
فالواجب أال يكون الحوار نخبويًا منعزال عن الناس وتساؤالتهم.

أيضًا فإن ما سيحدث في المستقبل أن الذكاء االصطناعي سيساعد
صانع المحتوى على فهم الناس وماذا يريدون وماذا يهمهم، ما يساعد

على أن يأتي الحوار ليعبر عن ذلك كله.
وفي المقابل فثمة وجهات نظر مفادها أن االستسالم للمتلقي هو إضعاف 

للمحتوى، وجودته؛ فالمحتوى الجيد هو الذي سيبقى. 
ومن ثم فالواجب على كل إعالمي أن يقاتل لجودة المحتوى وال يستسلم أبدًا للشعبوية

والرغبوية المؤقتة التي ال تدوم طويًال.
وفي المقابل يرى تيار آخر أن دور اإلعالم هو االنحياز للشعوب السيما البسطاء منهم، فهؤالء على كثرتهم العددية إال

أن صوتهم منخفض ومن الضروري االنحياز لهم.

أن تلجأ هذه المؤسسات إلى بناء 
التحالفات مع األنماط اإلعالمية 

الجديدة على نحو  يعزز موقفها 
ويساعدها في تطوير محتواها.

تفعيل حقوق الملكية الفكرية للتصدي
لسرقة المحتوى اإلعالمي، وفرض
عقوبات مالية كبيرة أو أخرى رادعة،
لحماية من يقدم محتوى مهم من
سطوة من يقدم محتوى تافه أو مأخوذ
من اآلخرين بقليل من التعديل أو دون

تعديل على اإلطالق.

وفيما يتعلق بالحوار التلفزيوني، فالتوقع أنه لن ينتهي ببساطة ألنه يعكس رغبة فطرية
موجودة  عند اإلنسان؛ فالناس تحب أن تشاهد حوارًا للمشاهير والمؤثرين.
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    أصبح تعليم اإلعالم في الوقت الراهن مطالبًا
بإعداد وتخريج نوعية متميزة من الخريجين الذين تتوافر
فيهم القدرة على التعليم والتدريب باستمرار؛ حيث
أصبحت هناك فجوة بين أقسام اإلعالم والمؤسسات
اإلعالمية؛ فهناك فجوة لعدم وجود آليات استراتيجية
تحكم التعاون بين جميع األطراف المشاركة في

العمل اإلعالمي.
    وال يتحقق ذلك إال في ظل توافر نظام أكاديمي
تتوافر فيه متطلبات الجودة الشاملة في العملية
التعليمية؛ مما يتطلب إعادة النظر دومًا في منظومة
تعليم اإلعالم بكافة جوانبه ومضامينه، وفق التطورات
التكنولوجية والتقنية المتسارعة في ثورة المعلومات

ووسائل اإلعالم واالتصال.
 
 

 
 خامسًا: التعليم اإلعالمي في المستقبل

 
    ويعد محور التعليم اإلعالمي في المستقبل أحد
المحاور التي تضمنها النقاش حول مستقبل
اإلعالم في منتدى أسبار الدولي لعام 2019،
انطالقًا من أن التكنولوجيا مهما بلغت من تقدم لن
تصنع اإلعالم المتميز، حيث ستبقى هناك حاجة
دائمة إلى تكوين كوادر إعالمية تستطيع أن تخدم
الوطن بخصوصيته، كما أنه يبدو ضروريًا للتعليم
اإلعالمي أن يوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي،
فضًال عن الحاجة الملحة إلى بناء جسور تعاون بين
المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان الشراكة
الفاعلة في تطوير التعليم اإلعالمي وفقًا لمعايير
واقعية تنعكس على مضمون المناهج الدراسية

وجودة المخرجات النهائية.

    لم تعد المنافسة في الوقت الحاضر على الصحف الورقية
وبعضها البعض فحسب، بل دخل التطور الهائل الذي لِحق بوسائل
االتصال وتكنولوجيا المعلومات في الفترة األخيرة؛ ليغير خريطة
المنافسة في عالم الصحافة التي بدأت تتحول إلى نوعين

أساسيين وهما: 
الصحف الورقية، واإللكترونية.

اكتسب هذا النوع الجديد من الصحافة أهمية بالغة منذ ظهوره
أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتزايدت أهمية الصحافة
اإللكترونية مع مرور الوقت وتضاُعف أعداد متابعيها، وأصبحت
غالبية المؤسسات الصحفية على الصعيدين العالمي والعربي،
تمتلك مواقع إلكترونية لمطبوعاتها الورقية، وسرعان ما اقتصرت
بعض المؤسسات على إصدارها النسخة اإللكترونية للصحيفة دون

المطبوعة.
ويعود صدور أول نسخة لصحيفة إلكترونية في العالم إلى
عام 1993م؛ حيث أطلقت صحيفة سان جوزيه ميركوري األمريكية
نسختها اإللكترونية، وتالها تدشين صحيفتي "ديلي تليجراف
ا والتايمز" البريطانيتين لُنسختهما اإللكترونية عام 1994م، وعربي
أصدرت أول صحيفة عربية نسختها اإللكترونية منذ أكثر من ثالثة
عشر سنة وهي صحيفة الشرق األوسط الصادرة من لندن، تزامن

معها إصدار النسخة اإللكترونية لصحيفة النهار اللبنانية. 
    وثمة تساؤل يتردد بكثافة في هذه اآلونة ومفاده: هل
ستختفي الصحافة في المستقبل؟واالعتقاد أنها لن تختفي أبدًا،
وقد تم التأكيد في هذا السياق على أنه رغم التقدم المستمر في
التقنية ومنصات التواصل االجتماعي فإن الصحافة                                                      
التقليدية لن تختفي؛ فهي مصدر حقيقي لصناعة الوعي، كما أنه
ال يجب بأي حال االستسالم والتسليم ألشخاص ال نعرف من هم
وال ما هي مصداقيتهم، ممن يقومون بالكتابة على وسائل
التواصل االجتماعي، وتقوم الصحافة التقليدية أحيانًا بتلقي ما
يكتبونه واإليمان به ونشره على حساب تدمير مهنة الصحافة

العريقة.

 
سادسا: الصحافة في المستقبل
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    يعد مصطلح صحافة البيانات اختصار لـ (صحافة قواعد البيانات) أو (الصحافة التي تعتمد على البيانات).
حيث يجد الصحفيون قصصهم الخبرية المميزة أو يضيفون أبعاًدا جديدًة لها، من بين طّيات قواعد البيانات. 

    وبين صحافة البيانات والصحافة االستقصائية مساحة مشتركة، كالهما يعتمد على عمليات بحث
ا، حيث إنهما تتطلبان تعاوًنا وثيًقا بين صحفيي المجال الرقمي  عميقة، وعملية تصوير البيانات بصري

 متخصصيه؛ إليجاد أفضل السبل لعرض البيانات.

 
سابعًا: مستقبل صحافة البيانات في اإلعالم العربي

أهمية البيانات

إنقاذ المؤسسات
 الصحفية

التعامل مع تدفق
 البيانات

القارئ
يتغير

رؤية األشياء
الخفية

شكل جديد
للقصة الصحفية

توفير 
الوقت

   ووفقا لسيمون روجرز، محرر البيانات
لمختبر أخبار غوغل،قبل عقد من الزمان
فقط،كان هناك عدد قليل من  صحفيي
البيانات أما اليوم فالبحوث تظهر تغييرًا

جذريًا.
   وعلى الرغم من التحديات، فقد أصبحت
صحافة البيانات في عام 2017 أكثر انتشارًا
مما كانت عليه في أي وقت آخر في
تاريخها، وأصبحت غرف األخبار تنتج أعماًال
ال تصدق تساعد على شرح العالم من

حولنا.
   أما بخصوص متطلبات التحول ليصبح
الصحفي التقليدي صحفي بيانات
فتتمثل في التمتع بكل من: مهارات
الصحافة، وموهبة التصميم، وفطنة
الترميز وذلك من خالل الخطوات الثمانية

التالية: 
1- تطوير قاعدة معارف واسعة.

2- اكتب ، اكتب ، اكتب.
3- تعلم (بعض) لغات البرمجة.

4- اكتشف سير عمل صحافة البيانات.
5- بناء صندوق األدوات الخاص بك.

6- البدء في بناء الشبكة الخاصة بك.
7- تواصل التعلم الخاص بك.

8-اذهب خلفها!. (من خالل ممارستها)

   لقد ظهرت بوادر صحافة البيانات
في العالم العربي في عام 2016 على
يد الصحفي "عمرو العراقي"، وهو
مؤسس أول موقع متخصص في
صحافة البيانات، وناشر ألكثر من 300

قصة صحفية معززة بالبيانات. 
   وكانت صحافة البيانات تظهر
بشكل متكرر في المؤتمرات وفي
الصحف األكاديمية بدًءا من النصف
الثاني من عام2010. ويعد موقع
أنفوتايمز لمؤسسه عمرو العراقي
األشهر في منطقة الشرق األوسط. 

وقد نشر الموقع أكثر من 300 رسمًا
بيانيًا غرافيكيًا و29 تفاعليًا و25 فيديو
في 16 اختصاصًا معرفيًا من مجاالت

الحياة العامة والعلوم.
   وقد أطلق هذا الموقع المتخصص
في صحافة البيانات قسمًا خاصًا يتيح
من خالله لمصممي وصحفيي البيانات
أن ينشروا موضوعاتهم، إن كانت
بصيغة تصاميم اإلنفو جرافيك، أو

ملفات وخرائط تفاعلية.

   ويظل هذا النوع من الصحافة شبه
مختف من التداول في اإلعالم
العربي وال يرقى لمستوى التطلعات،
إذ قلما نسمع عن مؤسسة إعالمية
عربية تستثمر في صحافة البيانات
سواء كمواد صالحة لقصص صحفية

أو كتدريبات لإلعالميين.
   وعلى الرغم من أنه ومنذ ظهور
صحافة البيانات وهي تعرف وتيرة
متزايدة في استخداماتها بغرف
األخبار العالمية إال أنه في الخليج ال
توجد أي تجارب عن صحافة البيانات.

وتعتبر صحيفة أبعاد اإللكترونية
www.abaadnews.com األولى

على مستوى الخليج في استخدام
صحافة البيانات والذكاء االصطناعي،
إذ بدأت مشوارها في 26 مايو2019
بحيث تستخدم تحليل البيانات
وتطبيقات الذكاء االصطناعي إلنتاج

محتوى الصحيفة.
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   وعلى الرغم من أنه ومنذ ظهور
صحافة البيانات وهي تعرف وتيرة
متزايدة في استخداماتها بغرف
األخبار العالمية إال أنه في الخليج ال
توجد أي تجارب عن صحافة البيانات.
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التربية، واسط، العدد العاشر، ص ص 431-403.

5- خالد إبراهيم نبيل وسعيد أمين ناصف: االنعكاسات االجتماعية للثورة الرقمية، المؤتمر المعماري الدولي
السادس، قسم العمارة، جامعة أسيوط، مارس 2005م.

6-غسان عبدالكريم الزيود: مستقبل اإلعالم والعمل الخيري في ظل الثورة الرقمية، المركز الدولي لألبحاث
والدراسات (مداد)، متاح على الرابط:

https://www.medadcenter.com/sites/default/files/import/researches-68307-542bc8692365d.pdf

7-برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: في فهم األخبار المزيفة في لبنان: نشر الوعي حول األخبار المزيفة ذات التأثير
على االستقرار االجتماعي وحقوق اإلنسان، د.ت، متاح على الرابط: 

http://fakenews.bayanatbox.com/templates/undp/pdf/Fake-News-in-Lebanon-Huloul-AR.pdf

المصادر والمراجع

24



1-جلسة:اإلعالم في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط:
https://youtu.be/aw7BjXw30V8

2- أحمد أبو السعيد: واقع تعليم اإلعالم في الجامعات الفلسطينية في ضوء تطبيق مبادئ الجودة الشاملة،
المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، المجلد الثاني، العدد الثالث، 2009م، ص ص 88-37.

3- محمد سيد محمد سيد : تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية، 4/2/2013م، متاح على
https://www.alukah.net/culture/0/50101 :الرابط

4- راضي رشيد حسن وعثمان محمد ذويب: اتجاهات البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية، مجلة كلية
التربية، واسط، العدد العاشر، ص ص 431-403.

5- خالد إبراهيم نبيل وسعيد أمين ناصف: االنعكاسات االجتماعية للثورة الرقمية، المؤتمر المعماري الدولي
السادس، قسم العمارة، جامعة أسيوط، مارس 2005م.

6-غسان عبدالكريم الزيود: مستقبل اإلعالم والعمل الخيري في ظل الثورة الرقمية، المركز الدولي لألبحاث
والدراسات (مداد)، متاح على الرابط:

https://www.medadcenter.com/sites/default/files/import/researches-68307-542bc8692365d.pdf

7-برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: في فهم األخبار المزيفة في لبنان: نشر الوعي حول األخبار المزيفة ذات التأثير
على االستقرار االجتماعي وحقوق اإلنسان، د.ت، متاح على الرابط: 

http://fakenews.bayanatbox.com/templates/undp/pdf/Fake-News-in-Lebanon-Huloul-AR.pdf

المصادر والمراجع

25



الصناعة في
المستقبل



الصناعة في
المستقبل



      
أوًال: التوصيات

ثانيًا: التعريف بالثورة الصناعية الرابعة ومضامينها المستقبلية.
ثالثًا: تصنيع السيارات ودورها في تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية.

رابعًا: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
خامسًا: واقع ومستقبل دعم استخدام المنتجات المحلية في وزارة الدفاع السعودية.

المصادر والمراجع.

المحتويات

 
أوًال: التوصيات

1) التأكيد على أهمية برنامج التجمعات الصناعية التي ترعاها وزارة الصناعة لتأثيره المباشر على مستقبل الصناعة
في السعودية.

2) تعظيم اإلفادة من برنامج المشتريات المحلية في القوات المسلحة كبرنامج تنفيذي متميز يحقق أهدافه
المحددة، والنظر في إمكانية تعميمه.

3) زيادة االهتمام بصناعة السيارات بوصفها محور رئيسي للقطاع الصناعي في السعودية.
4) التوسع في البرامج التعليمية والتدريبية التقنية المعززة للصناعات المستقبلية وتطبيق تقنيات الجيل الرابع

للصناعة، على أن يشترك في ذلك: الجامعات والوزرات والمؤسسات المعنية بالصناعة في السعودية. 
5) تفعيل دور برنامج (NIDLP) فيما يتصل بدعم المؤسسات الصغيرة، ودعم القطاعات والمجاالت الواعدة في

االقتصاد الوطني.
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    قامت الثورة الصناعية األولى على اكتشافات واختراعات هائلة في زمنها تمحورت حول استخدام
وتطويع طاقة المياه والبخار لميكنة اإلنتاجية. أما الثورة الصناعية الثانية فتميزت باستخدام الطاقة
الكهربائية التي مكنت الدول ذات المصادر الطبيعية المتنوعة من تكريس قدراتها الستغالل تلك

المصادر في الصناعة؛ مما أطلق العنان للمجتمعات الصناعية ألن تخلق مبدأ اإلنتاجية الضخمة.
أما أكبر إنجازات الثورة الصناعية الثالثة فكان استخدام اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات
الرقمية؛ مما جعل الهوة تزداد اتساعًا بين الدول المتقدمة والدول التي تحاول جاهدة اللحاق

بالتطورات المتسارعة. 
    أما اآلن فنحن نعيش تحوالت الثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت في الربع األخير من القرن الماضي،
والتي تتميز بانصهار جميع التقنيات التي تم التوصل إليها؛ بحيث تداخلت العوالم الفيزيائية والرقمية
والبيولوجية وتم طمس الخطوط الفاصلة بينها. واتسمت هذه الثورة الصناعية بظهور تقنيات مبتكرة
كالروبوتات، والذكاء االصطناعي، وتقنية النانو، والحوسبة الكمية، والتقنية الحيوية، وإنترنت األشياء،

والطباعة ثالثية األبعاد، والمركبات الذاتية القيادة.
    وتهدف الثورة الصناعية الرابعة والتي نشهد مالمحها حاليًا إلى ربط عالمي اإلنتاج المادي

واالفتراضي، كما تجمع بين عمليات التحول الرقمي وتكامل سالسل القيمة والمنتجات والخدمات. 
ويشكل تحليل البيانات المتكامل والتعاون محركات القيمة األساسية للثورة الصناعيةالرابعة. 

    وتعمل الثورة الصناعية الرابعة على تحويل العمليات رقميًا وتكاملها بشكل عمودي في المؤسسة
بأكملها، بدءًا من تطوير المنتج والشراء ووصوًال إلى عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية وتقديم
الخدمة. أما التكامل األفقي فيمتد إلى ما بعد العمليات الداخلية؛ بدءًا من المزودين ووصوًال إلى

العمالء وجميع شركاء سلسلة القيمة.
     كما أنه يشمل جميع التقنيات التي تتنوع بين أجهزة التتبع وعمليات التخطيط والتنفيذ المتكامل

في الوقت الحقيقي.

     
ثانيًا: التعريف بالثورة الصناعية الرابعة

وتعمل الشركات الصناعية الرائدة في إطار الثورة الصناعية الرابعة إلى توسعة ما تقدمهومضامينها المستقبلية
من خالل تقديم حلول رقمية ثورية مثل الخدمات المبنية على البيانات وحلول المنصات
المتكاملة. كما تركز على تحسين التفاعل مع العمالء والوصول إليهم وفي كثير من
األحيان تسعى المنتجات والخدمات الرقمية إلى خدمات العمالء بتقديم حلول متكاملة في

منظومة رقمية مميزة.
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ويبدو واضحًا أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على أجهزة متصلة رقميًا، مع توفر كم كبير

من بيانات عالية الجودة تسجل وتعالج في أي وقت من األوقات.
وقد مّكن تحليل البيانات الضخمة "المصنع الذكي" من إيجاد الروابط بين هذا الكم الهائل
من مجموعات البيانات، وتحديد األنماط والتوجهات المتكررة فيها وهذه األمور مفيدة مثًال
في جدولة اإلنتاج والتخطيط لتنفيذ أنشطة صيانة وتجنب معوقات اإلنتاج في الوقت ذاته. 
ومن المتوقع أن توفر الثورة الصناعية الرابعة في المستقبل فرصًا كبيرة للمجتمعات
البشرية كي تحقق معدالت عالية من التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية عمومًا،
وتساهم في رعاية صحية أفضل لإلنسان، كما أن هذه الثورة يمكن استغاللها بشكل
إيجابي في خدمة اقتصادات الدول والمساهمة في خلق فرص جديدة للتنمية االقتصادية،
لكن ذلك يتوقف على إمكانات الدول وما تتمتع به من بنى تكنولوجية وقدرتها على
تطوير نظمها التعليمية وتوظيفها وتعزيز مهارات أفرادها وإكسابهم الخبرات التي

تساعدهم على التعامل مع هذه التطورات التكنولوجية.
وفي إطار الثورة الصناعية الرابعة تلعب الصناعات التحولية دورًا أساسيًا في اقتصاد العالم
الذي يتطور باطراد بما يمثل 17% من إجمالي الدخل المحلي العالمي خالل العقود 10-5

الماضية.
وإننا ندخل عصرًا جديدًا تعمل فيه التقنيات الناشئة واالستراتيجيات الرقمية على تغيير حياتنا
وبيئات عملنا، والصناعات بشكل سريع. كما أن تطور التكنولوجيا الجديدة وتطبيقاتها يعمل
على تغيير طريقة عمل الشركات داخليًا ومع العمالء والمزودين والشركاء. وهذا األمر يؤثر

على المنظومة الصناعية بأكملها في جميع أنحاء العالم.
 

الصناعة 1 الصناعة 2 الصناعة 3 الصناعة 4

الطاقة البخارية
نول النسيج

1784

اإلنتاج بالطاقة
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األتمتة، الحاسبات
اآلليةواإللكترونيات

األنظمة المادية
السيبرانية
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الطاقة البخارية
نول النسيج

1784

اإلنتاج بالطاقة
الكهربائية

األتمتة، الحاسبات
اآلليةواإللكترونيات

األنظمة المادية
السيبرانية

1870 1969 اليوم

31



الصناعات المعرفية هي نتاج تراكم معرفي تم
عبر سنوات طويلة، ولو أخذنا كمثال تطور
مساهمات األمم في التقنية وفي براءات
االختراع منذ مطلع القرن الثامن عشر والذي
شهد بداية الثورة الصناعية حتى نهاية القرن
التاسع عشر نجد أن التقنيات في العالم الغربي
تقدمت بصورة كبيرة جدا، لكن يبرز التساؤل:
كيف نستفيد من هذه التقنيات وكيف نوطنها.
وهل سنكون مصنعين لمنتجاتنا أم مستهلكين؟
وتتمثل العوامل األساسية التي ساهمت في
نشوء الثورة الصناعية والتقدم التقني في أربعة

عوامل وهي: 
 أ.    التقنيات واالبتكارات

 ب.  األسواق.
 ج.   التعليم والتدريب.

 د.   االستثمارات الجديدة.
 
 

 
وعلى نحو محدد تتجلى أهمية الثورة الصناعية الرابعة ودورها
في التغيير التام لمفاهيم الصناعة في عالمنا الحديث؛ السيما

في جانبين أساسيين:
األول: الصناعة المرتبطة بالتقنية واستخدامات الجيل الخامس
واستخدامات إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي وما شابه من

أمور.
أما الجانب الثاني فيرتبط بالتنمية البشرية المتعلقة بالصناعة
في تعريفها الواسع وليس فقط التعليم والتدريب ولكن
كذلك االهتمام بكافة المشاركين في األعمال الصناعية سواء
كانوا موظفين أو عمال أو مالك أو موردين أو مقدمي خدمات.

      
ثالثًا: تصنيع السيارات ودورها في

تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية

عناصر/عوامل النهضة الصناعية

التقنيات و
االبتكارات

 

األسواق 
الجديدة

التعليم
والتدريب

االستثمارات
الجديدة

مساهمات األمم / الدول في تقنيات التصنيع

وهذه المراحل البد من المرور بها تباعًا، وإذا لم نمر بها لن نستطيع أن نوطن أي صناعة. ومن المهم اإلشارة إلى أهمية المبادرات الحكومية في تطوير
الصناعة والمتعلقة بتحمل تكاليف تطوير التصنيع والتقنيات؛ لما لها من أثر ملموس في توطين التصنيع المحلي.

هناك عدة مراحل يمكن أن يمر بها توطين التصنيع في المملكة، ويمكن اإلشارة إليها بالتطبيق على صناعة السيارات كنموذج.
 

 
 

1-التجميع بدون أي محتوى محلي.
 

وهذه العوامل كلما اجتمعت سيكون هناك تقدم صناعي.
وبالمقابل فإن حدوث تعارض أو عدم توافق بين هذه
العوامل من شأنه عدم تحقيق أي نهضة صناعية. لذلك نجد
في الدول المتقدمة أن هذه العناصر تكون منسجمة على
نحو واضح؛ بحيث أنه ال يكون هناك تعليم أو أسواق إال ضمن

خطة استراتيجية تجمع هذه العناصر األربعة معًا.

كيف نوطن التصنيع في
السعودية بشكل خاص؟

2-التجميع مع إضافة محتوى محلي.
3- التصنيع الكامل المحلي
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رابعًا: برنامج تطوير الصناعة

الوطنية والخدمات اللوجستية

ويتولــى برناـمـج تطوـيـر الصناـعـة الوطنـيـة والخدمــات اللوجســتية تطوـيـر القطــاع الصناعــي بصــورة شــاملة، بمــا فــي ذـلك:
1-   تطويـر الصناعـات الواعـدة والتنافسـية وزيـادة مسـاهمتها ـفي الناتـج المحـلي اإلجمالي والتوظيف بمـا يشـمل صناعـة السـيارات،

والصناعـات الدوائيـة، واللـوازم الطبيـة، وغيرهـا. 

 
 
 
يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة
لوجستية دولية، في عدد من المجاالت الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)،وذلك على نحو

يسهم في توليد فرص عمل جديدة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.
ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. ويعمل البرنامج على
تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير األنظمة المناسبة،وتوفير التمويل المطلوب،
وتطوير البنية التحتية واألراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث

واالبتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.

تطوير
الصناعات
الغذائية.

توطين
الصناعات
العسكرية.

توسيع
نطاق الصناعات
المرتبطة بالنفط

والغاز.

 
زيادة نسبة

المحتوى المحلي
في القطاع
الصناعي.

أيضًا يطمح برناـمـج تطوـيـر الصناـعـة الوطنـيـة والخدـمـات
اللوجســتية إلــى جعــل السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا

مع التركيز على ثالثة عناصر رئيسة وهي:
1-    إنشاء منصة للتصدير.

2-    إنشاء منصة توزيع إقليمية.
3-  تأسيس شبكة توزيع داخلية فعالة لتمكين سالسل

التوريد الصناعية والخدماتية.
وتهــدف هــذه المكوـنـات مجتمـعـة إلــى تحســين
مســتوى البنـيـة التحتـيـة وشــبكة النقــل،وتحسـين معاييـر
الخدمـات اللوجسـتية؛ ـمن أـجل تعزيـز خدمـات الشـحن ونـقل
الـركاب وتحوـيل السعودية إلــى منصــة لوجســتية عالمـيـة

ـقـادرة علــى االســتفادة مــن موقعهــا الجغرافــي.
 

 
وبغـيـة تحقيــق التنمية الصناعية في السعودية وتـجـاوز
التغيـيـرات فــي التنافســية العالمـيـة،  وضــع برنامـج تطويـر
الصناعـة الوطنيـة والخدمـات اللوجسـتية خطـة نمـو جديـدة

قائمةـ عـلى أربـع ركاـئـز استراتيجية:
1- االستفادة من تعظيم العوائدمن مواردنا الطبيعية.

2- دعم الطلب والمكانة لتعزيز القطاعات التنافسية
االستراتيجية.

3- توفير منظومة تمكينية" للشركات للتنافس بفعالية على
الصعيد اإلقليمي والعالمي.

4- دعــم االبتكار التكنولوجــي وانتشــار الـثـورة الصناعـيـة
الرابـعـة مــن أجــل تحســين اإلنتاجـيـة والحـفـاظ علــى تنافســية

القطاـعـات ذات األولوية.
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القطاـعـات ذات األولوية.
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 خامسًا: واقع ومستقبل دعم  استخدام المنتجات
 المحلية في  وزارة الدفاع السعودية.

تضمنت رؤية 2030 هدفًا طموحًا يتمثل في توطين 50% من
اإلنفاق العسكري واألمني على المعدات والمنظومات العسكرية
وخدمات الصيانة واإلصالح. وبناء على ذلك فمن المستهدف أن
يصبح قطاع الصناعات العسكرية رافدًا رئيسيًا القتصاد السعودية،
وسيساهم في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع
عجلة التنمية، باإلضافة إلى تحقيق عدة أولويات وطنية أساسية

للسعودية يتمثل أهمها في:
 رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز االستقاللية االستراتيجية، وتعزيز
التشغيل المشترك بين كافة الجهات األمنية والعسكرية، وتطوير
قطاع الصناعات العسكرية المحلية، ورفع الشفافية وكفاءة
اإلنفاق. أيضًا تفعيل دور قطاع الصناعات العسكرية بشكل أكبر
في تحقيق عدد من المستهدفات الوطنية والمتمثلة في:
إطالق استراتيجية الصناعات والتقنيات العسكرية، وفتح قطاع
الصناعات العسكرية للمستثمرين المحليين واألجانب، وتسهيل
إجراءات إصدار تراخيص الصناعات العسكرية للمصنعين، وعقد
شراكات استراتيجية مع المصنعين العالميين، وإعادة هيكلة

الشق العسكري من برنامج التوازن االقتصادي.
وتجدر اإلشارة إلى أن السعودية في عام 2017م تعد ثالث أكبر
مستورد للمعدات العسكرية في العالم، ويسهم دعم استخدام
المنتجات المحلية وتطوير قطاع الصناعات العسكرية في تحقيق
األهداف االستراتيجية للسعودية لتلبية نسبة كبيرة من هذا
الطلب ويقلل من االعتماد على الواردات العسكرية؛ السيما وأن
نسبة التوطين في القطاع تبلغ حاليًا أقل من 50%، ومن خالل
ذلك يتضح وجود فرصة مستقبلية كبيرة الستغالل قطاع

الصناعات العسكرية وزيادة مساهمته في اقتصاد السعودية.
ويرتكز القطاع على أربعة ركائز أساسية هي: التنظيمات
والتشريعات، والصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات العسكرية.

 وتضطلع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعقد
شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا

وخارجيا لتحقيق أهداف الهيئة.
والواقع أن المتطلبات العسكرية دائما تحتاج إلى تقنيات
متقدمة والمتغيرات تفرض على الجهات العسكرية أن
تطور تقنياتها بما يتوافق مع األحداث القائمة. وقد بدأت
وزارة الدفاع في المملكة لعربية السعودية من فترات
طويلة باستخدام شركات التوازن االقتصادي والمؤسسة
العامة للصناعات العسكرية ولكن في 2010 بدأت وزارة
الدفاع بتسليط الضوء على القدرات والمنتجات المحلية
الستخدام هذه المنتجات لمساندة المنظومات القائمة
في وزارة الدفاع والمحافظة عليها وعلى صيانتها وعلى
جاهزيتها، ولما بدأ التواصل مع القطاع الخاص تبين أن
هناك بعض العوائق والتحديات وكان من ضمن العوائق
والتحديات اإلجراءات المالية وعدم وجود بعض المعلومات.

 
 

ويعطي حجم اإلنفاق العسكري الكبير في السعودية الفرصة للقطاع الخاص ألن يتجه
للصناعات العسكرية حيث تعتبر بالنسبة له ذات جدوى. وبعد إقرار رؤية المملكة بدأ
القطاع العسكري بالتواصل مع القطاعات الصناعية أكثر وبدأت االستثمارات من
المستثمرين ومن أصحاب المصانع السعودية بالشراكات مع المصانع العالمية، وتم البدء
بالصناعات شائعة االستخدام والتي قد تكون مشتركة ما بين القطاع العسكري وما بين
القطاع المدني. وبعد رؤية المملكة أنشأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية هيئة
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، كذلك لدى  الشركات الوطنية برامج ذات صلة:
فشركة أرامكو لديها برنامج اكتفاء، ولدى سابك برنامج نساند، وشركة الكهرباء لديها

.(NIDLP) برنامج بناء، إضافة لبرنامج
 
 

وفي الفترة السابقة ساعدت القطاعات الصناعية بالسعودية القطاع العسكري في
المحافظة على المنظومات وتقصير سالسل اإلمداد، وعلى سبيل المثال بينما كانت
القطع تأتي من خارج المملكة وتأخذ وقت إلعدادها، كما كان اإلصالح واإلعادة يأخذ
وقت هو اآلخر، أصبح القطاع العسكري اآلن يحصل على كثير من القطع من داخل
المملكة، ما وفر الوقت، كما منح القطاع الفرصة لتطوير لبعض المنتجات من خالل
المصانع المحلية ومن خالل المراكز البحثية في الجامعات أو المراكز البحثية الخاصة،  ومن
ثم طور القطاع العسكري بعض المنتجات بما يتوافق مع البيئة التشغيلية ومتطلبات

السعودية العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أنه وقبل رؤية السعودية 2030 كان هناك توجيه من صاحب سمو ولى
العهد بأن يحول ما مقداره 10% من العقود العسكرية وعقود قطع الغيار إلى الصناعات
الوطنية، وعندما تم البدء بهذه النسبة 10% تم إجبار الشركات والمصانع العالمية على

أن تتجه إلى المصانع السعودية لتتعرف على القدرات الموجودة في السعودية.
 
 
 
 

ومن ثم فقد قامت هذه الشركات العالمية بتأهيل نحو 114 مصنعًا سعوديًا ألن يكون
مورد لوزارة الدفاع ومورد لهذه الشركات العالمية إذا كان منافس في الجودة وفي
السعر. وبالفعل فإن الشركات العالمية مع وزارة الدفاع سلمت للمصانع السعودية أكثر
من 7000 خط تم تصنيع نحو 3800 صنف من خاللها داخل المملكة اعتمادًا على القدرات
الموجودة داخل هذه المصانع، كما أهلت وزارة الدفاع نحو 614 مصنع سعودي يتم
استخدامها في ضوء االحتياجات الفعلية. أيضًا فقد أنتجت المصانع المحلية أكثر من 350
مليون قطعة واستخدمت في وزارة الدفاع سواء في المنظومات أو في الجانب
الخدمي، وقد وفرت المصانع المحلية قدرات كانت غير موجودة في المملكة والتي تم
توفيرها من خالل المصانع داخل السعودية كما أن بعض المصانع طورت من قدراتها

ومن إجراءاتها بما يتوافق مع المواصفات العسكرية.
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.(NIDLP) برنامج بناء، إضافة لبرنامج
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 نحتاج من المصانع السعودية ومن الجهات البحثية
أن تركز على الهندسة العكسية ألن الهندسة
العكسية تمثل مطلب إلنتاج القطع التي يحتاج
إليها القطاع العسكري أو الصناعات السعودية
عموما، ويوازي الهندسة العكسية المختبرات التي
تعنى بالصناعات والمنتجات العسكرية أو المدنية
ألن أغلب المختبرات الموجودة تعنى بالغذاء والدواء
لكننا بحاجة إلى مختبرات ومعامل تعنى بالصناعة
بحيث أن المنتج السعودي نستطيع أن نثبت جودته

من خالل هذه المختبرات. 

وبعد إقرار رؤية السعودية تم وضع خطة تتضمن اإلجراءات
التي تعمل بحلول 2030 على أن يوفر القطاع الخاص نحو
250.000 فرصة تصنيعية، واآلن سلمت وزارة الدفاع للمصانع
نحو 40.000 فرصة تصنيعية، وتم تصنيع تقريبا حوالي
14.000 صنف وال تزال هناك العديد من الفرص االستثمارية
بالقطاع العسكري للقطاع الخاص، ومن المهم التركيز على
أن ثمة تحديات وعوائق موجودة تهم القطاع الخاص منها
أن القطاع الخاص يحتاج إلى العمل التكاملي؛ فالمصنع
الواحد بالقطاع الخاص ال يستطيع أن ينتج كل شيء، لكن
من خالل تكامله مع المصانع األخرى يمكن ذلك، وهذا هو
حال الشركات العالمية الكبرى فهي ال تنتج كل شيء وإنما

بتكاملها مع الشركات األخرى تحقق الهدف.
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األمن في
المستقبل



      ·
أوًال: التوصيات

ثانيًا: األمن الغذائي والدوائي: الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية. 
ثالثًا: التحديات التي تواجه المملكة في مجال األمن االقتصادي وسبل مواجهتها.

رابعًا: استشراف مستقبل العمل األمني كضرورة مجتمعية.
خامسًا: تحديات ومستقبل األمن السيبراني في المملكة.

سادسًا: األمن االجتماعي وأبعاده المستقبلية.
المصادر والمراجع

المحتويات
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أوًال: التوصيات
     

 
1. ضرورة استمرار نهج المملكة في تطوير أنظمتها اإللكترونية في كافة القطاعات من أمثلة نظام أبشر وأنظمة

البنوك، واإلفادة من كافة أدوات التقنية الحديثة في هذا اإلطار.
2. نقل وتوطين التقنية السيبرانية في المملكة.

3. ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص في مجال األمن السيبراني. 
4. دعم الشركات المحلية ورواد األعمال الشباب ممن لهم الرغبة في إنتاج منتجات وطنية سيبرانية.

5. تصميم برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي باألمن السيبراني واألدوار المناطة باألفراد لمواجهة أي
محاوالت تستهدف اإلخالل به.

6. المبادرة بتكوين فرق مجتمعية غير رسمية للدفاع عن وجهة نظر المملكة السيما في اإلعالم الخارجي.
7. توجيه مراكز البحث العلمي التابعة للجامعات والخاصة إليالء مزيد من االهتمام بدراسة األبعاد االجتماعية لألمن

السيما في ظل التغيرات الراهنة في المملكة.
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لم يعد مفهوم األمن في المجتمعات المعاصرة يقتصر على جوانب بعينها، كما
كان في شكله التقليدي يركز على الجانب السياسي المتعلق باستقرار الدول، أو
األمن الجنائي المتعلق بمكافحة الجريمة؛ فقد أصبح مفهوم األمن يمتد ليشمل
أبعادًا أخرى لم تكن موضع اهتمام ملحوظ في السابق بما في ذلك األمن

الغذائي والدوائي.
(أ)- األمن الغذائي:

يعرف مفهوم األمن الغذائي: بأنه قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب كمًا
ونوعًا للمواطنين بصورة تمكنهم من التمتع بصحة جسمية وعقلية وروحية كاملة.
وتعرف منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) األمن الغذائي بأنه: تأمين
الغذاء للمواطنين كافة في أي مجتمع، وفي األوقات كافة والحصول عليه بكفاية
وبيسر وفق النظم االقتصادية واالجتماعية، على أن يكون صحيًا متناسبًا مع
الحاجات البدنية لإلنسان وبالنوعية المفضلة، بما يساهم في تعزيز أنشطة جسم

اإلنسان وصحته. 
وفي هذا اإلطار يجب التفرقة بين ما يطلق عليه األمن الغذائي المطلق واألمن
الغذائي النسبي؛ فاألمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة
بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، وهذا المستوى مرادف لالكتفاء الذاتي
الكامل، ويالحظ أنه يفوت على الدولة إمكانية االستفادة من التجارة الدولية
القائمة على التخصيص وتقسيم العمل واستغالل المزايا النسبية. أما األمن
الغذائي النسبي فيشير إلى قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير
احتياجات أفراد المجتمع من السلع والمواد الغذائية وضمان الحد األدنى من تلك

االحتياجات بانتظام.
وفي السابق كان ينظر إلى األمن الغذائي باعتباره مكافحة المجاعات والوقاية
منها وتوفير الغذاء ألفراد المجتمع. لكن تطور هذا المفهوم وأصبح الحديث
يتعلق بالغذاء اآلمن من خالل تطبيق تشريعات وتنظيمات ومواصفات تضمن
سالمة المنتجات الغذائية، وفي نفس الوقت تعطي طرق للفحص والتحقق من
تطبيق المنتجات الغذائية للمواصفات والتشريعات. واليوم تطور الموضوع إلى أكثر
من ذلك فأصبح الحديث ليس فحسب عن توفر الغذاء، وإنما عن الغذاء الصحي

ألهميته في تعزيز صحة أفراد المجتمع.

ثانيًا: األمن الغذائي والدوائي:
الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية
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•توفير الغذاء ألفراد المجتمع في جميع األوقات (أوقات الرخاء
وأوقات األزمات).

.توفير الغذاء اآلمن المطابق للمواصفات أو التشريعات.
•توعية أفراد المجتمع بالغذاء الصحي وتوفير سهولة الوصول

إليه بشكل فعال.

يرتكز األمن الغذائي على ثالث مرتكزات أساسية:
 
 

وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولى
عهده األمين اهتمامًا كبيرًا بموضوع األمن الغذائي واألمن
الدوائي؛ فنظرًا ألن المملكة تعد من الدول التي تستورد
نحو 85% من احتياجاتها الغذائية من خارج المملكة بينما
ينتج نحو 15% منها محليًا؛ فقد وضعت العديد من الخطط
لضمان توفير كافة االحتياجات، ولعل من األمثلة على ذلك
هو توفير شركة سالك لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني
خارج المملكة لالستفادة من الموارد والمصادر المتاحة بهذه

الدول قد ال تكون متوافرة داخل المملكة.

وفي الواقع توجد ضرورة لتوعية أفراد المجتمع باألمن
الغذائي من خالل التوعية بالغذاء الصحي وتقليل كميات
الهدر بالمنتجات الغذائية، حيث تعد المملكة من أعلى الدول
في الهدر الغذائي؛ فطبقًا لدراسة أجرتها وزارة البيئة
والمياه والزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، فقد
تبين أن ما يقدر ب 13 مليار ريال تمثل قيمة الفقد في
الغذاء في المملكة خالل عام 2018؛ وهذه كمية ضخمة
جدا كان يمكن اإلفادة منها في تلبية احتياجات أفراد هم

بحاجة إليها.

ـًا من دور وتماشــًيا مع رؤية المملكة 2030 وانطالقـ
الهيئة العامة للغذاء والدواء في المساهمة في
تعزيز وحماية الصحة العامة، وفي ضوء السياسات
واإلجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية
(WHO) الرامية إلى الحد من األمراض غير السارية،
وكذلك خفض استهالك السكر والملح والدهون،
فقد وضعــت الهيئة استراتيجيتها للمشاركة في
تنظيم الغذاء الصحي، والتيُ  ســتنفذ بالمشاركة مع
عدد من الجهات الحكومية والخاصة، فقد تمت
الموافقة على إنشاء لجنة وطنية للتغذية من قبل
مجلس الوزراء، و تقــوم اللجنــة التأسيســية للجنــة
الوطنيــة للتغذيــة علــى العمــل بتحديــد االحتياجــات

الماليــة والبشــرية والفنية.



•توفير الغذاء ألفراد المجتمع في جميع األوقات (أوقات الرخاء
وأوقات األزمات).

.توفير الغذاء اآلمن المطابق للمواصفات أو التشريعات.
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يرتكز األمن الغذائي على ثالث مرتكزات أساسية:
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عدد من الجهات الحكومية والخاصة، فقد تمت
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الوطنيــة للتغذيــة علــى العمــل بتحديــد االحتياجــات

الماليــة والبشــرية والفنية.

45



وترتبط المبادرات التي تستهدف تحقيق األمن الغذائي
بكثير من الجهات الحكومية؛ حيث إن هناك العديد من
الجهات الحكومية التي تعمل بجانب هيئة الغذاء والدواء
على تحقيق األمن الغذائي ولديهم مبادرات عديدة ضمن
برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وعلى سبيل
المثال فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة لديها مبادرات في
مجال االستفادة من الموارد المائية وتطبيقاتها في
المجال الزراعي، وتعزيز االستثمار في الثروة الحيوانية
واإلنتاج الحيواني المستدام، باإلضافة إلى تشجيع
المستهلكين وتعزيز سلوك المستهلك في استخدام
الثروة السمكية بما يعزز االستثمار في هذا المجال وتعزيز

صحة المجتمع في هذا الجانب.

   
(ب)- األمن الدوائي:

ال يوجد في الحقيقة تعريف دولي محدد لألمن
الدوائي، ولكن يمكن القول إن األمن الدوائي الوطني
يرتبط بتوفر األدوية بأسعار مناسبة في جميع األوقات،

بجانب تشجيع االستثمار في مجال الصناعات الدوائية. 
ويوجد حاليا في المملكة نحو 40 مصنع دوائي لتصنيع
األدوية، باإلضافة إلى عدد 4 مصانع تقوم بإنتاج
اللقاحات واألدوية الحيوية بشكل جزئي، والمأمول أن
يتم في المستقبل نقل التقنية والتصنيع بشكل كامل

على نحو يعزز األمن الدوائي في المملكة.

أيضًا ينطوي برنامج التحول الوطني على مبادرات تسعى إلى تحقيق األمن الغذائي في المملكة ومنها
المبادرتين التاليتين

•مبادرة برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات

الجيدة: وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع القيام بدراسة وتقدير كمية الفاقد والهدر من الغذاء وتشجيع
تطوير تقنيات الحصاد وتطوير البنية التحتية الداعمة إلنتاج الغذاء.

•مبادرة إنشاء المركز الوطني للتسويق وتشجيع استهالك المنتجات السمكية: وتهدف هذه المبادرة إلى

رفع مستوى الوعي العام بالغذاء الصحي عن طريق تعزيز ثقافة استهالك المأكوالت البحرية والترويج
المناسب للمنتجات السمكية المستزرعة، وتطوير جودة التصدير واالستيراد ووضع معايير جودة عالية لضمان

المنافسة العادلة بين المحلي والمستورد.
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ومن التحديات المهمة التي تواجه المملكة في
مجال األمن الدوائي ما يتعلق بتحدي نقل التقنية
وتوطين الصناعات الدوائية؛ حيث تحتاج المملكة إلى
رأس المال الجريء لالستثمار في مجال األبحاث
والتطوير واالستفادة من اإلمكانيات الموجودة في
الجامعات السعودية كما هو معمول به في دول
خارج المملكة كاالتحاد األوروبي والواليات المتحدة

األمريكية.

وفي إطار جهود المملكة لتحقيق األمن الدوائي، فقد
تم تضمين برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة
2030 العديد من المبادرات لتعزيز فرص االستثمار في

مجال الدواء، ومن أبرزها مبادرتين مهمتين:
. مبادرة إنشاء النظام اإللكتروني الموحد: وتهدف إلى
تطوير وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص والتفتيش
والفسح والتصدير وإنفاذ األنظمة للمستثمرين في

الهيئة العامة للغذاء والدواء بجميع قطاعاتها.
• مبادرة برامج التوعية التفاعلية: وتهدف إلى إقامة

حمالت توعوية متخصصة تعتمد على احتياج ومستوى
وعي الفئات المستهدفة، إضافة إلى برامج للتعريف بدور
وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المرتبطة

بالمستهلك.
أيضًا فقد تضمنت الخطة التنفيذية لبرنامج التحول
الوطني استراتيجية محددة لتحقيق مستهدفات أساسية
من بينها ضمان استدامة الموارد الحيوية بما في ذلك

ضمان تحقيق األمن الغذائي والدوائي من خالل:

. تعزيز الممارسات الجيدة لسالمة المنتجات الزراعية
واستدامة استهالكها عبر البرامج التوعوية واألنظمة.
• تعزيز استقرار إمدادات الغذاء عبر آليات وأطر

للشركات وتفعيل التعاون،والمشاركة في المنظمات
واالتفاقيات الدولية.

• تطوير منظومة إنتاج غذائي مستدامة من خالل

رفع االكتفاء للسلع المالئمة محلًيا وتحسين اإلنتاجية
واالستدامة.

• تأمين األدوية األساسية بتأمين المصادر الخارجية

وربطها بنظام التتبع والخزن االستراتيجي.
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يشير األمن االقتصادي إلى قدرة الدولة والمجتمع في الوقت المناسب
وبشكل متصل وعلى نحو فعال، على ضمان وصول أفراد المجتمع للموارد

المادية التي يحتاجونها، والحفاظ عليها عند مستوى معين.
ويعتبر األمن االقتصادي أحد أهم المتطلبات التي تسهم في تحقيق التنمية؛
ذلك أن غيابه يشير إلى عدم االستخدام الصحيح للموارد أو إهمالها، وكذلك
ينطوي على حالة من سوء توزيع الدخل وزيادة الفقر والبطالة؛ مما يؤثر على
تحقيق التنمية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق األمن االقتصادي من خالل

رفع مستوى المعيشة وتنمية القطاعات والعدالة في التوزيع.
وتوجد عالقة طردية بين األمن االقتصادي والتنمية االقتصادية؛ ذلك أنه عندما
يتوافر األمن االقتصادي تزداد المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية مما
يساعد على تحقيق االستقرار المجتمعي. أيضًا فإن التنمية االقتصادية لها أثر
في تحقيق األمن االقتصادي في حياة الفرد من أجل تحسين وزيادة مستوى
المعيشة وتوفير فرص العمل وضمان المساواة وتنمية مهارات قوة العمل

وتقنية المعلومات واالتصاالت واالستخدام الكفء للموارد وحمايتها.

ثالثًا: التحديات التي تواجه المملكة في
مجال األمن االقتصادي وسبل مواجهتها
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ويعتمد األمن االقتصادي في أي دولة على عناصر عدة
من أبرزها عنصرين أساسيين: عنصر االستقرار السياسي
وعنصر المحافظة على النمو االقتصادي المستدام، والذي
يتضمن أبعاد جديدة من أهمها ما أتت به رؤية 2030 فيما
يتعلق بعدم االعتماد على مورد واحد فقط وهو البترول،
حيث تسعى المملكة إلى التحول من اقتصاد يعتمد على
مورد واحد إلى اقتصاد يعتمد على موارد متعددة، ومن
المهم أن ينمو االقتصاد بطريقة مستدامة عن طريق

موارد متعددة. 
والمتوقع أن المشاريع الضخمة الهادفة إلى تنويع موارد
الدولة مثل: نيوم[1] والقدية[2] ، سوف تؤتي ثمارها
اإليجابية المتوقعة في المستقبل؛ حيث ستتيح اآلالف من
فرص العمل ألفراد المجتمع، وستصبح أحد الموارد
األساسية لتنمية مصادر دخل الدولة فيما بعد. كذلك فإن
تحويل بعض المشاريع التي كانت تعد عبء على الدول
كمشروع االقتصاد الكربوني وغيره من المشاريع وتحويلها
إلى مشاريع ذات دخل وفائدة وعائد للدولة تعتبر من

العناصر األساسية لألمن االقتصادي في المملكة. 
 
 
 
 

وألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف
الطموحة لرؤية المملكة 2030، فقد ظهرت الحاجة إلى
إطالق برنامج التحول الوطني كأحد البرامج التنفيذية
للرؤية وذلك على مستوى 24 جهة حكومية قائمة
على القطاعات االقتصادية والتنموية ليكون باكورة
البرامج والذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي
وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق الرؤية
واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، كما يسعى البرنامج
إلى تعزيز الُممكِّنات االقتصادية الالزمة لتحقيق الرؤية
بالمساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية
سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه،
وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعين
السياحي وغير الربحي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية
األساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف
على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في

التنفيذ،  وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

[1] - مشروع "نيوم": يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراٍض داخل الحدود المصرية واألردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل
إلى 26.500 كم2. وهو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانًا يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود
االبتكار إلى أعلى المستويات. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص

االقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا على مستوى العالم.
[1] - مشروع القدية: ُكلف صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بتطوير سلسلة من المشاريع الكبرى استجابًة لعدد من التحديات االجتماعية من
بينها خيارات الترفيه المحدودة، والتغيير الديموغرافي واالجتماعي، وتوفير مسارات مهنية لمرحلة ما بعد النفط، والصحة العامة. وسوف يواجه مشروع القدية هذه

التحديات عبر توفير وجهة جديدة يجد فيها أبناء المملكة الفعاليات المثيرة، واألنشطة الملهمة، والمجتمعات اإلبداعية وفرص العمل واالستثمار.
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إطالق برنامج التحول الوطني كأحد البرامج التنفيذية
للرؤية وذلك على مستوى 24 جهة حكومية قائمة
على القطاعات االقتصادية والتنموية ليكون باكورة
البرامج والذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي
وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق الرؤية
واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، كما يسعى البرنامج
إلى تعزيز الُممكِّنات االقتصادية الالزمة لتحقيق الرؤية
بالمساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية
سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه،
وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعين
السياحي وغير الربحي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية
األساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف
على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في

التنفيذ،  وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

[1] - مشروع "نيوم": يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراٍض داخل الحدود المصرية واألردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل
إلى 26.500 كم2. وهو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانًا يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود
االبتكار إلى أعلى المستويات. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص

االقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا على مستوى العالم.
[1] - مشروع القدية: ُكلف صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بتطوير سلسلة من المشاريع الكبرى استجابًة لعدد من التحديات االجتماعية من
بينها خيارات الترفيه المحدودة، والتغيير الديموغرافي واالجتماعي، وتوفير مسارات مهنية لمرحلة ما بعد النفط، والصحة العامة. وسوف يواجه مشروع القدية هذه

التحديات عبر توفير وجهة جديدة يجد فيها أبناء المملكة الفعاليات المثيرة، واألنشطة الملهمة، والمجتمعات اإلبداعية وفرص العمل واالستثمار.
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مما الشك فيه أن للتغيرات الحديثة في األلفية الثالثة آثارها اإليجابية والسلبية
على األمن والقيم والعادات السائدة في المجتمع، األمر الذي يدفع الجهاز األمني
في أي دولة من دول العالم إلى تبني التخطيط االستراتيجي بوصفه العنصر
األساسي والفعال في عملية الحد من الجريمة وزيادة كفاءة األجهزة األمنية
للتصدي للسلوك المنحرف،على اعتبار أن التخطيط االستراتيجي الجيد يعزز قدرة
الجهاز األمني على الحد من الجريمة، ويوفر وقاية للمجتمع بمشاركة كافة
مستوياته، وهو ما ينعكس على التنمية واستدامتها إذ يخفف تكاليف األجهزة
األمنية وحماية الضحايا من تكبد أضرار مالية ونفسية، ويساعد في فهم عوامل
الجريمة ودوافعها؛ بما يعزز وحدة المجتمع وسالمته، ويحميه من المهددات
الداخلية والخارجية التي قد تعصف به، كما يجنب الدول هدر أموال طائلة في

محاربة الجريمة، مما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية لسائر أفراد المجتمع.
كما يساعد التخطيط االستراتيجي للحد من الجريمة في التعرف على األساليب

المبتكرة عالميًا الرتكاب الجرائم.
وقد أتت الثورة الصناعية الرابعة بالعديد من المحفزات: كالذكاء االصطناعي
والروبوتات وإنترنت األشياء والجينيوم، وهي إنجازات من شأنها تطوير حياة
البشرية لألفضل، لكن ثمة جانب آخر يتعلق بما أفضت إليه هذه اإلنجازات من

تحديات أمنية تحتاج التعامل معها بطريقة مناسبة لخطورتها.
 

رابعًا: استشراف مستقبل العمل األمني  كضرورة مجتمعية
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نماذج من التحديات األمنية غير المسبوقة:

1- الروبوتات الذكية أو الروبوتات القاتلة: الواقع أن هذه
الروبوتات تؤدي بعض الوظائف أو الخدمات النافعة، لكن ثمة
أدوار أخرى غير مرغوبة يمكن أن تؤديها كاالستخدام في القتل

والتدمير.

2- الطائرات بدون طيار: حيث يالحظ أن المنظمات اإلجرامية
تتكيف بسرعة مع التكنولوجيا الحديثة، بل إن لها خطة
استشرافية تجعلها أحيانا متقدمة عن المؤسسات األمنية، وهذه
الهوة تحتاج إلى القضاء عليها. ومن ثم فهناك حاجة إلى تطوير
التشريعات لتواكب ذلك، مثًال ما يتعلق بالحاجة إلى إيجاد

تشريعات تقنن امتالك طائرة بدون طيار.
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4- إنترنت األشياء: المتوقع في المستقبل القريب أن يكون
إنترنت األشياء الوجهة الجديدة للمنظمات اإلجرامية؛ ألن مزيد من
األجهزة ستصبح مرتبطة مع بعضها البعض، ما يعني المزيد من
الثغرات األمنية، وبالتالي المزيد من االختراقات. والمجرمون
يعرفون ذلك، واإلرهابيون يعرفون ذلك، والمخترقون يعرفون ذلك.

3- الطابعة ثالثية األبعاد المنزلية: فمع أنها تؤدي العديد من
الوظائف المفيدة لكن يمكن استخدامها في تهديد األمن العام؛
حيث أنه يمكن من خاللها صنع مسدس صعب اكتشافه بأجهزة

الكشف األمنية المعتادة.
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ويبدو جليًا أن مشكلة اإلجرام المعاصر وبما استجد من أنماط وأساليب إجرامية تمثل أبرز التحديات
األمنية التي تتطلب بعدًا استراتيجيًا جديدًا يقتضي التغيير الشامل لمواجهة الجريمة دون االعتماد
في ذلك على األسلوب التقليدي فقط، وإنما يتعين كذلك األخذ باألسلوب العلمي الميداني القائم
على التخطيط االستراتيجي والتحليل للظواهر اإلجرامية من خالل رصد حجم الجريمة ودراسة أسبابها

ودوافعها وتحليلها واالستثمار األمثل للموارد المتاحة للحد من تداعياتها األمنية على المجتمع.
وبالنظر إلى أن المؤسسات األمنية تعتبر العمود الفقري للدول فهي التي تكافح للحفاظ على
المظلة األمنية، في ظل التنامي الخطير لمعدالت الجريمة وتنوع أساليبها وأنماطها، إلنجاز هذا
الهدف فإن األمر يتطلب من المؤسسات األمنية أن تمتلك مشروعًا بعيد المدى تستشرف من خالله
مستقبل الجريمة، ويمكنها من وضع رؤية واضحة المعالم تستثمر من خالله طاقات ومهارات
مواردها البشرية بطرق جديدة مبتكرة تسهم في تعزيز التخطيط االستراتيجي األمني. ويصبح من

الضروري إيجاد قوانين تنظم التعامل مع هذه التقنيات.
 

كما تبرز أهمية وجود خطة استشرافية للجهات األمنية وذلك من أجل تحقيق األهداف التالية:
 

  االكتشاف
 االستباقي
 للجرائم.

   التنبؤ بوجود
 ازدحام في مناطق 

معينة.

  استخدام
القوة المتوفرة
 بكفاءة أفضل.

  تطوير الخدمات
 الشرطية المقدمة

 للجمهور.

  اكتشاف مرتكبي
 الجرائم بسرعة 
وكفاءة أفضل.
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يشير مفهوم األمن السيبراني إلى أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب
اآللي، والعمليات واآلليات التي يتم من خاللها حماية معدات الحاسب اآللي
والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو اختالف
قد يحدث؛ حيث يتم استخدام مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية لمنع
االستخدام غير المصرح به، ومنع سوء االستغالل واستعادة المعلومات اإللكترونية
ونظم االتصاالت والمعلومات التي تحتويها. واألمن السيبراني هو المجال الجديد
الخامس للحروب الحديثة، وهو يمثل جميع شبكات الحاسب اآللي الموجودة حول
العالم ويشمل ذلك األجهزة اإللكترونية المرتبطة من خالل شبكة األلياف البصرية
والشبكات الالسلكية؛ فالفضاء السيبراني ال يقتصر على اإلنترنت فقط وإنما يتضمن

Gps / Acars / Swift / Gsm / Pstn :كذلك شبكات عالمية وخاصة أخرى مثل
 

إن هدف األمن السيبراني هو المساعدة على حماية أصول وموارد المنظمات من
النواحي: التنظيمية، والبشرية، والمالية، والتقنية والمعلوماتية، بحيث يسمح لها
بمواصلة مهمتها. والهدف النهائي هو ضمان عدم تضررها ضررًا دائمًا. وهذا يتألف
من تقليل احتماالت تجسد أي تهديد والحد من الضرر الناجم أو سوء األداء، وضمان
استعادة العمليات العادية لحالتها السابقة من خالل إطار زمني مقبول وبتكلفة

مناسبة في أعقاب وقوع حادث أمني.

خامسًا: مستقبل األمن السيبراني في المملكة

وتعتبر المملكة منطقة خصبة لالستثمار في األمن السيبراني كما أن المملكة تمر حاليا بمرحلة التحول الرقمي ويتزامن مع
هذا التحول تحديات عديدة منها على سبيل المثال:

•  تعدد الجرائم السيبرانية سواء على مستوى الفرد أو المنظمات أو على مستوى الدولة نفسها.
• مجموعة التهديدات القومية (APT) (Sophisticated Nation States): وهي مجموعة التحديات التي تواجه الدول على

المستوى األعلى في مجال األمن السيبراني. 
•  وجود التكتالت والحمالت اإللكترونية التي عادة ما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي كبيئة عمل لها.

 
وهناك تحدى آخر وهو ما يسمى بالهجمات الخاملة، وهي هجمات تخترق الشبكات وتبقى ساكنة داخل الشبكات لوقت كبير،
ومن آخر األبحاث التي نشرت أنه في عام 2018 تم تسجيل زمن أطول هجمة من هذه النوعية في المنطقة حيث استغرقت

175 يوم إلى أن تم اكتشافها، وفي النصف األول من عام 2019 ازداد عدد األيام إلى 177 يوم.

وتستغرق عملية األمن السيبراني المجتمع بأسره، من حيث يكون كل فرد فيه معنيًا بتنفيذها. ويمكن
دعم ذلك بتطوير مدونة سلوك سيبرانية ألجل االستخدام السليم لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،
وإعالن سياسات أمن حقيقية تقنن المعايير التي يكون متوقعًا من مستخدمي  األمن السيبراني (الكيانات

والشركاء والموردون) الوفاء بها.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة نموًا اقتصاديًا في سوق الفضاء السيبراني وهذا النمو ناتج عن أشياء
عدة منها المتطلبات التنظيمية والحكومية وكذلك تحديث البنى التحتية في المنطقة. ويالحظ أن
الشركات الصغيرة والمتوسطة تقفز باستثماراتها من 1.2 بليون دوالر في 2019 إلى 2 بليون دوالر في
2023، أيضا الشركات الكبرى تنمو استثماراتها من 1.8 بليون دوالر في 2019 إلى 3.4 بليون دوالر في
2023، ولكن رغم ذلك نجد أن المملكة هي أكثر دول المنطقة تهديدًا من الهجمات السيبرانية؛ حيث
تتعرض المملكة إلى ما نسبته 35.9% من الهجمات في حين أن دول المنطقة تتعرض إلى ما نسبته

27.3% من الهجمات السيبرانية وذلك مقارنة بدول العالم األخرى.
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وقد صدر أمر ملكي كريم برقم (6801) بتاريخ 11/2/1439هـ بإنشاء هيئة وطنية لحماية األمن السيبراني في
السعودية ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والموافقة على تنظيمها باعتبارها الجهة
المختصة في المملكة باألمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز األمن السيبراني للدولة،

وحماية مصالح المملكة الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها.
وهناك تقنيات حديثة يتوقع أن تلعب دور مهم في استراتيجيات المملكة وغيرها من الدول في مواجهة
التهديدات السيبرانية منها: تطوير االتصاالت، والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء. ومن أبرز التدابير المقترحة
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• نقل وتوطين التقنية السيبرانية، ودعم الشركات المحلية والقدرات الوطنية في هذا المجال.

• خلق شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال األمن السيبراني. 
•  دعم المنتديات التعليمية كالميادين االفتراضية وألعاب الحرب وغيرها.      

من المهم أن تتضمن استراتيجية المملكة في مجال األمن السيبراني دعم رواد األعمال الشباب ممن لهم الرغبة
في إنتاج منتجات وطنية سيبرانية؛ وهو ما يعزز موقف المملكة ويدعمها مستقبًال.

ويكشف التحليل الرباعي (Swot Analysis) لواقع الوضع الراهن للمملكة في مجال األمن السيبراني عما يلي:
 أ. بالنسبة لنقاط القوة:

-  المواهب والقدرات الشابة.
-  موقع المملكة الجيوسياسي.

-  الحركة االقتصادية في المنطقة.
 

 
 ج. بالنسبة للفرص المتاحة:

- وجود رأس مال استثماري بالمنطقة.
- الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة.
- وجود فرص عالية لالستثمار في القدرات

المحلية.

ب.  بالنسبة لنقاط الضعف:
- زيادة نسبة تعرض المملكة للهجمات السيبرانية.

-  توفر أسلحة تهديد سيبرانية معادية.
- أن المنطقة تعتبر هدف سيبراني لتوجهات مختلفة.

تتعدد اآلراء حول مفهوم األمن االجتماعي في الواقع المعاصر، وذلك تبعًا لمجاالت الحياة التي يرتبط بها هذا المفهوم،
وتبعًا الختالف جانب االهتمام به. ومن منظور شامل يمكن تعريف األمن االجتماعي بأنه: تحقيق االستقرار والطمأنينة
المادية والمعنوية لجميع أفراد المجتمع، وذلك من خالل مجموعة من الخطط والبرامج التي تشارك بها كل مؤسسات
المجتمع سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، ويشارك أفراد المجتمع كافة في تطبيق هذه الخطط

والبرامج والتفاعل معها في سياق المسؤولية االجتماعية لألفراد عن المجتمع ومسؤولية المجتمع عن األفراد.

ويتحقق األمن االجتماعي عندما يشعر أفراد
المجتمع بأن أنظمة الدولة الرسمية تلبي حاجاتهم
األساسية في مجاالت الموارد المالية والعمل
والسكن والصحة والتعليم، شرط أن تكون ذات
جودة مقبولة ُتحدد وفقا لمدى كفاية دخل األسرة
وتوافر فرص العمل ومالءمة أوضاع العمل مع األجور
وتوافر المرافق األساسية داخل السكن، وتمتع
جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية وحصول
الجميع على فرص عمل ومساواة، وضمان الحصول
على تلك الحاجات كلها مهما حدث من تغيرات في

المجتمع.

ويتضح من خالل ذلك أن ثمة مسؤولية تقع على عاتق كل من:
الدولة، والفرد، والقطاع العام وكذلك الخاص، كما أن هناك
مسؤولية على مؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاعات
الخيرية. ما يعنى أنها قضية شراكة عامة عن المجتمع للحفاظ
عليه وحمايته من المخاطر والتهديدات في مجال األمن
االجتماعي والتي يعد من أبرزها: الجريمة، والفقر، والبطالة،
واختالل العدالة االجتماعية. فلو نظرنا لتهديد الجريمة على
سبيل المثال نجد أن انتشارها من شأنه أن يشيع الخوف في
المجتمع ولدى أفراده، سواء أكانت أنماط الجرائم: تقليدية أو
مستحدثة أو جرائم تتبناها دول بأكملها كاالختراقات السيبرانية

حيث تقوم بها دول بأجهزة استخبارات متطورة.

سادسًا: األمن االجتماعي وأبعاده المستقبلية
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فالجريمة بمفهومها العام والشامل لها آثار سلبية على
المجتمع وتؤثر عليه تأثيرًا خطيرًا مما يؤدي إلى ضعف عملية
التنمية االقتصادية؛ نظرا ألن فقدان أفراد المجتمع لألمن يقلل
من قدراتهم على اإلنتاج؛ مما يؤدي بدوره إلى تراجع الناتج
القومي، ومن هنا تكون الجريمة سببًا في زيادة معدالت الفقر
والبطالة؛ األمر الذي يفضي بالتبعية إلى إيجاد خلل في
منظومة األمن االجتماعي. كذلك فإن اختالل العدالة
االجتماعية وعدم إتاحة الفرص للجميع ألن يحققوا طموحاتهم

المشروعة من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة األمن االجتماعي.
 
 

والواقع أن المملكة تسعى من خالل رؤيتها 2030
إلى توفير األمن االجتماعي في منظوره الشامل
المتعلق بتوفير وسائل الرفاهية ألفراد المجتمع،
وكذلك ضمان الحماية االجتماعية واالقتصادية،
ونواحي األمن األخرى الالزمة لحياتهم اليومية
كاألمن الغذائي والدوائي والبيئي وغيره، وتحسين
الطريقة التي تتم من خاللها مقابلة الحاجات
األساسية للمواطنين من األنظمة والبناءات
المختلفة المسؤولة عن خدمات الرعاية االجتماعية،
حيث توفير الحماية من الفقر والبطالة والمرض

وغيرها من أشكال الحرمان المادي.
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المدن في
المستقبل



أوًال: التوصيات      
ثانيًا: برنامج المدن اآلمنة: األهداف والرؤية المستقبلية

ثالثًا: أنسنة المدن وتلبية احتياجات المواطن في المستقبل
رابعًا: أجهزة االستشعار في المدن الذكية.

المصادر والمراجع

المحتويات

1. اختيار إحدى المدن السعودية ألن تكون مدينة ذكية بما يتطلبه ذلك من توفير للبنى التحتية واألنظمة والبرامج
النوعية.

2. تشجيع المبادرات التي تتبنى إنتاج تطبيقات تقنية من شأنها تلبية احتياجات الناس في مدن المستقبل، السيما
التطبيقات األمنية والصحية واالقتصادية.

3. دعم وتطوير تقنيات البناء التي تساعد على توفير المساكن بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة وفق
احتياجات األسرة السعودية.

4. التأكيد على المبادرات المتعلقة بأنسنة المدن وضرورة تبني األنماط التخطيطية والتصاميم المعمارية التي تحقق
نسب عالية في معايير جودة الحياة لإلنسان.
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برنامج المدن اآلمنة هو أحد البرامج التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للقدرات األمنية بالمملكة العربية السعودية.
وهذا البرنامج هو مبادرة تقنية طويلة المدى تهدف إلى تفعيل مفهوم الوطن اآلمن عبر التحول إلى منظومة
إلكترونية تساهم في االستفادة من جميع ما يحيط بنا من تقنيات وتسخيرها للعمل األمني والخدمي، من خالل
استراتيجية تسعى إلى التطوير الشامل  طويل المدى لتطبيق المعايير الدولية للمدن اآلمنة وتوفير بيئة آمنة عالية

الجودة للمواطنين والمقيمين على نحو يسهم في رفع المستوى المعيشي ونمو االقتصاد في المملكة.

 
•تحقيق أهداف رؤية 2030.

•رفع مستوى المعيشة ونمو االقتصاد الوطني.
•تقديم بيئة أمنة للمواطنين والمقيمين.

•تحقيق المراقبة واسعة النطاق والسيطرة األمنية
للمدن.

•الحد من السرقات والجرائم والظواهر السلبية.
•توفير منصة أمنية تجمع مخرجات األنظمة

اإللكترونية القابلة للتوسع في المستقبل.

أما عن أهداف برنامج المدن اآلمنة فتتحدد في األهداف التالية:

أما عن القيمة المضافة لبرنامج المدن اآلمنة فتتمثل
من منظور اقتصادي استراتيجي فيما يلي:

• توفير الميزانيات والمخصصات المالية.
• توحيد الجهود والجهات التعاقدية.

• توحيد األنظمة والمواصفات.
• االستفادة من التجارب الدولية األخرى.

ثانيًا: برنامج المدن اآلمنة: األهداف
 والرؤية المستقبلية

ويستهدف برنامج المدن اآلمنة كاميرات العديد من الجهات في نطاق المملكة ومن أبرزها الجهات التالية:
 

• األسواق والمجمعات.
• المنشآت الصحية.
• المنشآت الرياضية.
• المنشآت التعليمية.

 

 
•  المشاعر المقدسة.

•  قطار الحرمين.
•  الحرم النبوي.

 

أما عن منظومة عمل الكاميرات ضمن برنامج المدن اآلمنة فتتم وفق اآللية المبينة بالشكل التالي:

كاميرات المراقبة 
وأنظمة التشغيل
التابعة لها.

 أنظمة تحليل
الفيديو والصور.

 أنظمة التعرف
 على السمات
 الحيوية.

 مراكز 
التحكم الرئيسة.

مراكز غرف
 البيانات الرئيسية

 والفرعية.

نظام التعرف
 على لوحات
 المركبات.

أنظمة تتبع 
المركبات 

والمستشعرات
اإللكترونية.

أنظمة نقل
 البينات السلكية
 والالسلكية.

وتجدر اإلشارة إلى أن األنظمة الرئيسة لبرنامج المدن اآلمنة تتضمن األنظمة التالية:
 

 
• الطرقات والميادين.
• المطارات والمنافذ 

• المساجد.

 
•  البنوك.
•  الفنادق.

•  الحدائق والمتنزهات
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ويستهدف برنامج المدن اآلمنة كاميرات العديد من الجهات في نطاق المملكة ومن أبرزها الجهات التالية:
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 البيانات الرئيسية

 والفرعية.

نظام التعرف
 على لوحات
 المركبات.

أنظمة تتبع 
المركبات 

والمستشعرات
اإللكترونية.

أنظمة نقل
 البينات السلكية
 والالسلكية.

وتجدر اإلشارة إلى أن األنظمة الرئيسة لبرنامج المدن اآلمنة تتضمن األنظمة التالية:
 

 
• الطرقات والميادين.
• المطارات والمنافذ 

• المساجد.

 
•  البنوك.
•  الفنادق.

•  الحدائق والمتنزهات
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وترتكز رؤية االرتقاء بجودة المدن وجعلها أكثر رفاهية وإنسانية عن ذي قبل، ومن ثم االرتقاء بجودة الحياة بها
على المرتكزات التالية:

1- الشراكة مع المعنيين: (القطاع الخاص، الحكومات، المستخدمين).
2- الرفع من جودة المنتجات السكنية وجعلها أكثر جاذبية.

3- فتح باب اإلبداع للمطورين لتطبيق التكنولوجيا واألفكار الحديثة.
4- عمل الدراسات والتشريعات والقوانين التي تساعد على التطبيق. 

5-دعم المطورين الفاعلين وخلق فرص وظيفية نوعية أكبر. 
6- المشاركة الفعالة بتحقيق أهداف برامج الرؤية وباألخص برنامج جودة الحياة.

ثالثًا: أنسنة المدن وتلبية احتياجات
المواطن في المستقبل

يشير مصطلح أنسنة المدن إلى أن تكون المدينة أكثر مالءمة وجاذبية لإلنسان؛ حيث تخدمه وتمكنه من االستمتاع
بحياته، وتطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية واالجتماعية.

والواقع أن أنسنة المدن أصبحت إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه تحدى تضمين المدن لقيم مبادئ إنسانية ضرورية
السيما ما يتعلق بمقابلة االحتياجات األساسية، وتوفير الترفيه، والجماليات، وتيسير سبل الحياة ألفراد المجتمع، مع

االهتمام بجانب االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمدينة المستقبلية.
 وتؤمن وزارة اإلسكان في المملكة بأن توفير الوحدة السكنية ليس كافيا وأن رفع جودة الحياة في المشاريع

وأنسنتها هو الهدف نحو توفير أحياء متكاملة المرافق والخدمات ذات أبعاد غير تقليدية بدمج مفاهيم:

االستدامة

 
 األفكار 
الخالقة 

 

التكنولوجيا

وتتضمن العناصر التي تفكر بها وزارة اإلسكان لمراعاة
توافرها في مدن المملكة في المستقبل:

1-المساحات الخضراء وجودة الهواء: حدائق ومنتزهات
وتصميم أبنية تسمح بتيارات الهواء.

2-الطاقة النظيفة: تدوير المياه الستحداث الري
والطاقة الشمسية وإدارة النفايات. 

3-المناطق التجارية: مناطق تجارية للمستلزمات
األساسية لتقليل عدد الرحالت بالسيارات لخارج األحياء

وتشجيع المشي منها واليها.
4- الترفيه: وجود مناطق ذات طابع ترفيهي مميز

للحي كمسرح وإقامة الفعاليات لسكان الحي.
5- تقنية البناء والذكاء التكنولوجي: تحفيز مالي وفني
لتعزيز وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مرافق الحي
وداخل الوحدة نفسها كمثال استخدام الحساسات
إلضاءة الطرقات لتوفير الطاقة وتطبيق االستعالمات
ألهالي الحي باإلضافة إلى تشجيع حلول تقنية البناء

التي تقلل تكلفة ووقت التنفيذ.
6-النقل: شبكات نقل غير متقاطعة تخدم المشاة

والسيارات والدراجات كل على مسارة الخاص.
7-التعليم: توفير مرافق تعليمية بكافة مستوياتها

ومرافق تشجع على المعرفة كالمكتبات.
8-الصحة:مرافق صحية أولية وتشجيع الممارسات

الصحية كمنع التدخين بالمرافق العامة.

وتتضمن األفكار التصميمية الرئيسية لمدن المستقبل
المخطط لها في المملكة ما يلي:

1-أنسنة التصاميم الحضرية: (توفير ظالل على طرق
المشاة، تشجير، حدائق مبتكرة، عناصر مقاييسها
إنساني، أفكار إلعادة تدوير النفايات، تطبيق أفكار
استخدامات الطاقة المتجددة، الوسائل المساعدة في

حركة ذوي االحتياجات الخاصة، ودورات المياه العامة). 
2- إضافة عناصر ثقافية وترفيهية واجتماعية (موقع
تفاعلي للحي على اإلنترنت، توفير مكان تجمع
للمناسبات في األماكن العامة مواقف فوود ترك،
وسنيما مفتوحة، وعمل مجسمات جمالية تبرز الحي،
وعمل وتنظيم مناسبة خاصة بالحي لها فكرة مبتكرة

وخاصة به).
3- محالت تجارية صغيرة مبتكرة ممكن أن تعمل على

الطاقة النظيفة وتوفر الطاقة، وأماكن بيع
خارجية لألسر المنتجة بشكل موسمي.

4- تخطيط ممرات مترابطة تساعد على: السير على
األقدام، باإلضافة إلى مسارات آمنة للدراجات، وطرق
تستخدم إبطاء الحركة المرورية بشكل هندسي،

ومحطات داخلية للنقل.
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وتتضمن العناصر التي تفكر بها وزارة اإلسكان لمراعاة
توافرها في مدن المملكة في المستقبل:

1-المساحات الخضراء وجودة الهواء: حدائق ومنتزهات
وتصميم أبنية تسمح بتيارات الهواء.

2-الطاقة النظيفة: تدوير المياه الستحداث الري
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إلضاءة الطرقات لتوفير الطاقة وتطبيق االستعالمات
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7-التعليم: توفير مرافق تعليمية بكافة مستوياتها

ومرافق تشجع على المعرفة كالمكتبات.
8-الصحة:مرافق صحية أولية وتشجيع الممارسات

الصحية كمنع التدخين بالمرافق العامة.

وتتضمن األفكار التصميمية الرئيسية لمدن المستقبل
المخطط لها في المملكة ما يلي:

1-أنسنة التصاميم الحضرية: (توفير ظالل على طرق
المشاة، تشجير، حدائق مبتكرة، عناصر مقاييسها
إنساني، أفكار إلعادة تدوير النفايات، تطبيق أفكار
استخدامات الطاقة المتجددة، الوسائل المساعدة في

حركة ذوي االحتياجات الخاصة، ودورات المياه العامة). 
2- إضافة عناصر ثقافية وترفيهية واجتماعية (موقع
تفاعلي للحي على اإلنترنت، توفير مكان تجمع
للمناسبات في األماكن العامة مواقف فوود ترك،
وسنيما مفتوحة، وعمل مجسمات جمالية تبرز الحي،
وعمل وتنظيم مناسبة خاصة بالحي لها فكرة مبتكرة

وخاصة به).
3- محالت تجارية صغيرة مبتكرة ممكن أن تعمل على

الطاقة النظيفة وتوفر الطاقة، وأماكن بيع
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ومحطات داخلية للنقل.
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رابعًا: أجهزة االستشعار في المدن الذكية.

ما المقصود بالمدينة الذكية؟ في الحقيقة وضمن أبسط تعريف لها، إنها بشكل
أساسي عملية االستفادة التقنية من جمع البيانات واستخدامها وتحليلها في تحسين
جودة حياة الناس في المدن ويمكن القول إن المدن بطريقة ما تشبه أجسامنا كبشر،
ولو فكرنا باألمر لوجدنا أنه يوجد لدينا الحواس الخمس، التي تشبه أجهزة االستشعار
التي تجمع البيانات، وهذه البيانات تنقل عن طريق العصبونات، والدماغ، الذي هو
منشغل دائما في اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بماذا نفعل، وما الذي نتجنبه، من أجل
تحسين حياتنا بأنفسنا. وفي مدينة كبيرة، حسبما يمكن التصور، هنالك الكثير من
المشاكل التي قد تحدث، كالمشكالت الطبية، والمشكالت المرورية، والمشكالت في
المياه والزراعة، وعلى سبيل المثال فهناك مشكلة حادة في المياه في المملكة
العربية السعودية، وفي المدن الذكية هناك حلول مقترحة بتوزيع أجهزة االستشعار
فيها بحيث ال ُتروى النباتات إال إذا كانت هناك حاجة لريها، من خالل معرفة معلومات
كافية عن التربة وعن طبيعة النبات، وتستخدم تلك المعلومات إلطالق أنظمة الري. كما

ُتستخدم الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات عن المحاصيل وهكذا.
وكذلك الحال بالنسبة للطاقة، حيث تسعى المدن الذكية إلى توفير الطاقة في
المباني، ودائمًا نريد تخفيف استهالكنا للطاقة، ويمكن أن يتم هذ األمر من خالل جمع
البيانات عن المباني داخل المدن من خالل نشر أجهزة االستشعار واستخدام تلك

البيانات التخاذ القرارات التي يمكنها أن تحسن من نوعية حياتنا.

ومثلما لدينا إنترنت األشياء ألجهزة االستشعار في المدن الذكية، لدينا أيًضا أجهزة
ا بالثورة في استشعار مستخدمة في التطبيقات الطبية. لذلك، هناك ما يعرف حالي
نقطة الرعاية المتعلقة بالتشخيص. فيتوقع أنه مع تقدم الناس في السن، ومع
ازدياد االزدحام على الطرق، فإننا ربما نرغب بالقيام بعمليات التشخيص، وتقديم
العالج في نفس الموقع، سواء كان ذلك في المنزل، أو أماكن رعاية المسنين،
ا. ولتلبية هذه الحاجة، فثمة ونقطة الرعاية التشخيصية هذه تتخذ منحنى ثوري
ضرورة إلى تطوير أجهزة استشعار متخصصة يمكن ارتداؤها، ومتوافقة مع البشر،
وال تسبب األذى أو اإلزعاج، حيث ال يرغب المرضى أو المسنون بحقن أنفسهم، وإنما
يمكن االعتماد على أجهزة استشعار العرق أو اللعاب للقيام بمهمة
االستشعار. وهناك الكثير من األنواع من أجهزة االستشعار، أبسطها التي
يستخدمها الرياضيون، عندما يركضون، حيث يراقبون ما يصدر عن أجسامهم من
ا، إلى الطبيب، أو إلى قاعدة بيانات، إشارات، ومن ثم يتم نقل تلك البيانات السلكي
لذلك يكون هناك سجل كامل يتم إنشاؤه عن صحة كل منهم. ويمكن أن يكون ذلك
ا، من خالل مراقبة العرق، والدموع، فهناك العديد من أجهزة االستشعار فسيولوجي
التي يمكن الحديث عنها. والواقع أن المملكة العربية السعودية قد بذلت جهوًدا
كبيرة في مجال أجهزة االستشعار، فهناك العديد من مراكز تقنية النانو، وهناك

أفضل قسم لعلم المواد على مستوى العالم في جامعة الملك عبد الله.
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ومثلما لدينا إنترنت األشياء ألجهزة االستشعار في المدن الذكية، لدينا أيًضا أجهزة
ا بالثورة في استشعار مستخدمة في التطبيقات الطبية. لذلك، هناك ما يعرف حالي
نقطة الرعاية المتعلقة بالتشخيص. فيتوقع أنه مع تقدم الناس في السن، ومع
ازدياد االزدحام على الطرق، فإننا ربما نرغب بالقيام بعمليات التشخيص، وتقديم
العالج في نفس الموقع، سواء كان ذلك في المنزل، أو أماكن رعاية المسنين،
ا. ولتلبية هذه الحاجة، فثمة ونقطة الرعاية التشخيصية هذه تتخذ منحنى ثوري
ضرورة إلى تطوير أجهزة استشعار متخصصة يمكن ارتداؤها، ومتوافقة مع البشر،
وال تسبب األذى أو اإلزعاج، حيث ال يرغب المرضى أو المسنون بحقن أنفسهم، وإنما
يمكن االعتماد على أجهزة استشعار العرق أو اللعاب للقيام بمهمة
االستشعار. وهناك الكثير من األنواع من أجهزة االستشعار، أبسطها التي
يستخدمها الرياضيون، عندما يركضون، حيث يراقبون ما يصدر عن أجسامهم من
ا، إلى الطبيب، أو إلى قاعدة بيانات، إشارات، ومن ثم يتم نقل تلك البيانات السلكي
لذلك يكون هناك سجل كامل يتم إنشاؤه عن صحة كل منهم. ويمكن أن يكون ذلك
ا، من خالل مراقبة العرق، والدموع، فهناك العديد من أجهزة االستشعار فسيولوجي
التي يمكن الحديث عنها. والواقع أن المملكة العربية السعودية قد بذلت جهوًدا
كبيرة في مجال أجهزة االستشعار، فهناك العديد من مراكز تقنية النانو، وهناك

أفضل قسم لعلم المواد على مستوى العالم في جامعة الملك عبد الله.
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الخدمات في
المستقبل



     
أوًال: التوصيات

ثانيًا: مستقبل الخدمات الحكومية.      
ثالثًا: التغير والتحول نحو المستقبل في منظومة العمل اإلحصائي ضمن الخارطة الدولية.

رابعًا: الخدمات البلدية في المستقبل. 
خامسًا: منصة اعتماد ودورها في التحول الرقمي نحو المستقبل

سادسًا: تحديات الخدمات في المستقبل. 
المصادر والمراجع.

المحتويات

1- دراسة فكرة تأسيس مركز موحد للبلوكتشن في المملكة لتقديم الحلول في مجال الخدمات.
2- تعزيز الدور الوطني الجديد للهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي كحاضن

للبيانات الوطنية ولجميع المنصات واألنظمة الحكومية المشتركة.
3- قيام األجهزة ذات الصلة في المملكة بتوفير الدعم اللوجستي الالزم لتطوير قطاع الخدمات بمجاالته

المتنوعة.
4- اتخاذ التدابير الالزمة لتسريع وتيرة التحول من االعتماد على قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات.

5- ابتكار محفزات مادية ومعنوية من شأنها دفع القطاعات الخدمية في المملكة لتجويد خدماتها: كمًا
ونوعًا.

6- إيجاد منصة إلكترونية للمبادرات ونظام لحوكمتها بما يضمن التفاعل بين الجهات المعنية بهذه
المبادرات المتعلقة بقطاع الخدمات في المملكة.

7- تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الميدانية والداخلية لألجهزة الحكومية، مع االستمرار في استكمال
التحول الرقمي في الخدمات المكتبية.

 

أوًال: التوصيات
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1- دراسة فكرة تأسيس مركز موحد للبلوكتشن في المملكة لتقديم الحلول في مجال الخدمات.
2- تعزيز الدور الوطني الجديد للهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي كحاضن

للبيانات الوطنية ولجميع المنصات واألنظمة الحكومية المشتركة.
3- قيام األجهزة ذات الصلة في المملكة بتوفير الدعم اللوجستي الالزم لتطوير قطاع الخدمات بمجاالته

المتنوعة.
4- اتخاذ التدابير الالزمة لتسريع وتيرة التحول من االعتماد على قطاع التصنيع إلى قطاع الخدمات.

5- ابتكار محفزات مادية ومعنوية من شأنها دفع القطاعات الخدمية في المملكة لتجويد خدماتها: كمًا
ونوعًا.

6- إيجاد منصة إلكترونية للمبادرات ونظام لحوكمتها بما يضمن التفاعل بين الجهات المعنية بهذه
المبادرات المتعلقة بقطاع الخدمات في المملكة.

7- تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الميدانية والداخلية لألجهزة الحكومية، مع االستمرار في استكمال
التحول الرقمي في الخدمات المكتبية.

 

أوًال: التوصيات
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بدأ الحديث عن تضخم الجهاز الحكومي وبطء الخدمات التي يقدمها، والحاجة إلى تخليصها من البيروقراطية والروتين
التي ترهق أفراد المجتمع عند قيامهم بقضاء بعض حاجاتهم التي تقتضي اللجوء إلى المصالح الحكومية. وقد أتاحت
سرعة تطور التقنية الرقمية واالتصال باإلنترنت المجال لما هو معروف اآلن بنظام الحكومة الرقمية أو الحكومة
اإللكترونية. وبناًء عليه فإن الحكومة اإللكترونية اصطالح مستحدث يشير إلى استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت
بأسلوب يسهل من االتصال والتواصل والتعامل مع الحكومة ويجعل من التعامالت بين المصالح الحكومية فيما بينها
أكثر فاعلية، وكذلك ييسر تعامالتها مع الجهات األخرى غير الحكومية. أيضًا فإن الحكومة اإللكترونية تتضمن سبل
توفير مدخل أفضل للمعلومات الحكومية ومشاركة المجتمع في تقييم أداء الخدمات الحكومية، ووضع هذه األجهزة
في وضع خاضع أكثر للمساءلة، ولفسح الفرص لمزيد من التنمية. ويعد تفعيل الحكومة اإللكترونية في مرافق الدولة
كلها هو جزء من السعي إلى الولوج إلى عالم المعلومات واالتصاالت الحديثة، وجزء ال يتجزأ من العمل على بناء

االقتصاد القائم على المعرفة والتفاعل مع العولمة.

ثانيًا: مستقبل الخدمات الحكومية

وعليه فقد أصبح االعتماد على التقنية هو سمة مستقبل الحكومات وخدماتها، وهذا يعني أتمتة أكثر، وحضور
أقل للمكاتب، وسرعة إلنهاء اإلجراءات على مدار اليوم واألسبوع والعام، وورق أقل، واعتماد أكبر على البيانات في
اتخاذ القرار والتخطيط وتمييز العميل. إن أهم أعمال الحكومة تتمثل في: الترخيص، والرقابة، والتشريع، والتوثيق،
والقضاء، والتخطيط، ثم تقديم بعض الخدمات التعليمية أو الصحية أو النقل أو اإلسكان.. الخ، وأغلب التشريعات
واألنظمة تنص على اشتراطات وتراخيص ومخالفات وعقوبات ولجان، للنظر في بعض الحاالت ويمكن أن تستبدل
في المستقبل بخوارزميات تعتمد على البيانات، ليتم التحول إلى أنظمة وتشريعات مؤتمتة تقترب من مفهوم

العقود الذكية.

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإللكترونية ال تقتصر على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات
للمواطنين، إنما هي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد له أبعاده اإلدارية واالجتماعية والسياسية،
كما أنها ال تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين، وإنما تمثل أساليب إلكترونية إلنجاز كافة األعمال
التي تتم داخل وخارج المؤسسات. وتشمل كذلك االستفادة من تراكم المعرفة والتقدم التقني المرافق لها في
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة، من حيث وفرة تلك الخدمات وأساليب تقديمها بوسائل إلكترونية
تمكن من االطالع عليها في أي زمان ومكان على أساس المساواة والعدالة بين المعنيين. وقد ارتفع سقف
التوقعات من الحكومات، وصار العميل يتوقع خدمة أفضل، وانتقلت التنافسية من مفهوم يتداول بين الشركات
ورجال األعمال إلى الحكومات في تقديم خدماتها، وأصبح رضى العميل وإسعاده هدف من أهداف الخطط
الحكومية. ومن خالل الذكاء االصطناعي وتطبيق علوم البيانات والسلوك سوف يمكن االنتقال من رسوم أو

مخالفات أو ضريبة ثابتة إلى متغيرة تحفز على تحسين سلوكه ورفع إنتاجيته وتقليل الهدر.
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وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اإللكترونية ال تقتصر على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات
للمواطنين، إنما هي فكر متطور يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد له أبعاده اإلدارية واالجتماعية والسياسية،
كما أنها ال تقتصر على تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين، وإنما تمثل أساليب إلكترونية إلنجاز كافة األعمال
التي تتم داخل وخارج المؤسسات. وتشمل كذلك االستفادة من تراكم المعرفة والتقدم التقني المرافق لها في
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة، من حيث وفرة تلك الخدمات وأساليب تقديمها بوسائل إلكترونية
تمكن من االطالع عليها في أي زمان ومكان على أساس المساواة والعدالة بين المعنيين. وقد ارتفع سقف
التوقعات من الحكومات، وصار العميل يتوقع خدمة أفضل، وانتقلت التنافسية من مفهوم يتداول بين الشركات
ورجال األعمال إلى الحكومات في تقديم خدماتها، وأصبح رضى العميل وإسعاده هدف من أهداف الخطط
الحكومية. ومن خالل الذكاء االصطناعي وتطبيق علوم البيانات والسلوك سوف يمكن االنتقال من رسوم أو

مخالفات أو ضريبة ثابتة إلى متغيرة تحفز على تحسين سلوكه ورفع إنتاجيته وتقليل الهدر.
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وقد اتخذت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية لتسريع
التحول الرقمي وتبني أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد
رقمي، إلى جانب تحقيق معدالت مرتفعة من الرفاهية للمواطن

والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية.
وللوصول إلى هذه الرؤية عملت على تطوير العمل الحكومي،
ونشر مفهوم التعامالت اإللكترونية في الجهات الحكومية
المختلفة؛ لتكون نموذًجا رقمًيا يحقق االستدامة االقتصادية
والريادة العالمية، ويحسن من جودة الحياة. ولما يتطلبه التحول
الرقمي بالمملكة من ممكنات لتحقيق الغايات المتوخاة منه،
ُأنشئت لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، لتتولى
رسم السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي
على مستوى األجهزة العامة ووضع الخطط والبرامج الالزمة
لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، باإلضافة إلى
اإلشراف على برنامج التحول الرقمي واعتماد خطط عمله
وتشغيله. وتبنت المملكة استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي
وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية،
فوضعت ثالث خطط تنفيذية: األولى من العام 2006 إلى العام
2010، والثانية من العام 2012 إلى 2016، ويجري العمل على
الخطة الثالثة التي تبدأ من العام 2019 إلى 2022، ومن أبرز
مخططاتها االستراتيجية: الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي،

والتجارة الرقمية، والمدن الذكية.

وفي إطار عملية هيكلة البيانات الحكومية
في المملكة، فقد صدر األمر الملكي رقم
(أ/471) وتاريخ29-12-1440هـ بإنشاء هيئة
باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
االصطناعي"، وكذلك إنشاء مركز باسم
"المركز الوطني للذكاء االصطناعي"، ومكتب
باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"،
ويرتبطان تنظيميًا ـب "الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء االصطناعي". ويرتبط مركز
المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة سالفة
الذكر، ويستمر في ممارسة كامل
اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته- التي
يباشرها حاليًا- إلى حين استكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة لمباشرة الهيئة والكيانات
المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها

ومسؤولياتها.

ضرورة تحقيق التوافق بين التوجهات واالستراتيجيات والهيكلة
الفنية، وبناء منظومة بهيكلة فنية تستوعب التقنيات الجديدة،
مثل: الذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت األشياءـ، الخ).

 

تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الميدانية
والداخلية لألجهزة الحكومية، مع االستمرار في
استكمال التحول الرقمي في الخدمات المكتبية.

توطين البيانات والتطبيقات والشبكات
والمهارات، وحماية الخصوصية وتعزيز األمن

والسيادة اإللكترونية.

بناء نماذج أعمال جديدة، وتشجيع اإلبداع
وتطوير ورعاية المبدعين، ونشر ثقافة
التغيير، وتحقيق االستدامة بمفهومها

الواسع.

تعزيز الدور الوطني الجديد للهيئة السعودية
للبيانات والذكاء االصطناعي كحاضن للبيانات
الوطنية ولجميع المنصات واألنظمة

الحكومية المشتركة.

ومن المهم في سياق عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية مراعاة ما يلي:
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ضرورة تحقيق التوافق بين التوجهات واالستراتيجيات والهيكلة
الفنية، وبناء منظومة بهيكلة فنية تستوعب التقنيات الجديدة،
مثل: الذكاء الصناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت األشياءـ، الخ).

 

تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الميدانية
والداخلية لألجهزة الحكومية، مع االستمرار في
استكمال التحول الرقمي في الخدمات المكتبية.

توطين البيانات والتطبيقات والشبكات
والمهارات، وحماية الخصوصية وتعزيز األمن

والسيادة اإللكترونية.

بناء نماذج أعمال جديدة، وتشجيع اإلبداع
وتطوير ورعاية المبدعين، ونشر ثقافة
التغيير، وتحقيق االستدامة بمفهومها

الواسع.

تعزيز الدور الوطني الجديد للهيئة السعودية
للبيانات والذكاء االصطناعي كحاضن للبيانات
الوطنية ولجميع المنصات واألنظمة

الحكومية المشتركة.

ومن المهم في سياق عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية مراعاة ما يلي:
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العمل اإلحصائي هو عمل فني يتم وفق نظريات ومنهجيات علمية محددة في مجاالته المتنوعة، ويتم تكييفه
بمعايير إحصائية صادرة من األمم المتحدة. ويواجه العمل اإلحصائي العديد من التحديات الموجودة في جميع بلدان
العالم ومن أهمها؛ آلية تطوير برامج ومسارات العمل اإلحصائي بحيث يخدم قطاع التنمية الحالية والمستقبلية

بكافة المجاالت. 
وقد أدت األزمات المتتالية في مجال الطاقة والغذاء واالقتصاد والمال التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة إلى
تزايد ملحوظ من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات اإلحصائية، وكان لقطاع اإلحصاء والمعلومات
بالمملكة العربية السعودية حظًا وافرًا منه، وذلك نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة في المنظومة

الدولية والدور األساسي الذي تلعبه على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

ثالثًا: التغير والتحول نحو المستقبل في منظومة العمل
اإلحصائي ضمن الخارطة الدولية

 
كما أن التقدم الملحوظ لتقنيات المعلومات واالتصاالت أدى إلى التسريع بالطلب
على معلومات إحصائية تتسم باآلنية والشمولية والموثوقية والمرونة. وعلى
الصعيد الوطني فإن التطوير المستمر للمسار التنموي في المملكة يحتاج هو اآلخر
إلى إحصاءات أكثر دقة وشمولية وآنية لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد

مدى التقدم وتقييم اآلثار واألداء.

وتتضمن مراحل التغيير والتحول في العمل اإلحصائي في
المستقبل من واقع الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة

كنموذج عملي، المراحل التالية:
1- معرفة مصادر التغيير: فقد يكون مصدر التغيير بيئة
العمل اإلحصائي الخارجي، وقد يكون مصدر التغيير هيكل
الهيئة والعالقات مع عمالء الرقم اإلحصائي واالتصال
الداخلي وغيرها، وقد يكون مصدر التغيير المناخ
التنظيمي في الهيئة المتمثل في شعور وإحساس

العاملين أو تعقيد األمور في الهيئة.
2- تقدير الحاجة إلى التغيير: من خالل تحديد الفجوة
الفاصلة بين موقع الهيئة اآلن وبين ما تريد تحقيقه في

المستقبل.
3- تشخيص التحديات: فقد تتعلق التحديات باألنظمة
والتشريعات وأساليب العمل أو التقنية أو الموارد البشرية،

أو الموارد المالية أو غيرها.
4- التغلب على مقاومة التغيير: والمقاومة أمر طبيعي مع
التغيير، وكلما كان التغيير كبير كلما كانت المقاومة أكبر
في ظل الخوف من النتائج أو التوجس من االلتزامات
اإلضافية، ومن ثم فمن المهم وضع آليات فعالة للتعامل

مع مقاومة التغيير.

5- تخطيط الجهود الالزمة للتغيير: ويكون ذلك من
خالل توضيح أهداف التغيير بشكل دقيق يمكن

قياسه.
6- وضع استراتيجيات التغيير: ويجب األخذ بعين االعتبار
العناصر التي قد تتأثر بها أجزاء المنظمة وهي الهيكل
التنظيمي (إعادة تصميم الوظائف، وإعادة وصف
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القوة والضعف فيها وتصحيح المسار.
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 المحور األول: استخدام البيانات
 والمعلومات اإلحصائية (الطلب).

تحسن ملحوظ ومستمر في استخدام
البيانات والمعلومات اإلحصائية 

بشكل صحيح.
الحفاظ على مستوى عاٍل من رضا 

المستخدمين.

وترتكز االستراتيجية الوطنية المستقبلية للتنمية اإلحصائية في المملكة على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم
أهدافًا بعيدة المدى، على النحو التالي:

 المحور الثاني: إنتاج البيانات األهداف المستقبلية:
والمعلومات اإلحصائية (العرض). 

األهداف المستقبلية:
تلبية احتياجات كافة المستخدمين
بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية

سهلة االستخدام، وبالتوقيت المناسب.

تعزيز جودة المنتجات والخدمات اإلحصائية
من خالل تطبيق أحدث المعايير واألساليب

والتصانيف الدولية في جمع ومعالجة
وتحليل ونشر البيانات.

 المحور الثالث: التقنيات الحديثة.

استخدام أحدث التقنيات في كل العمل
اإلحصائي (وفق التطورات والمستجدات

في المجال).

تطوير البنية التحتية الرقمية.

األهداف المستقبلية:

 المحور الخامس: االتصال والتوعية.

تعزيز المعرفة اإلحصائية والوعي
بأهمية اإلحصاء لدى المجتمع.

إرساء ثقافة االتصال والتعاون والشفافية.

األهداف المستقبلية:

 المحور الرابع: الحوكمة.

رفع فعالية القطاع اإلحصائي وتقليص
الفجوة بين مكوناته.

تطوير الموارد البشرية الوطنية،
واستقطاب المواطنين أصحاب المهارات

المتميزة.

األهداف المستقبلية:

إدارة الموارد المالية بكفاءة
وفاعلية.

ويتمثل الهدف االستراتيجي في أن تكون الهيئة العامة لإلحصاء هيئة ذات تميز على الخارطة الدولية مقارنة
باألجهزة اإلحصائية ضمن مجموعة دول اـل 20 قبل 4 سنوات تقريبًا، وفق معيار الشمولية والتنوع للمؤشرات
اإلحصائية، وكان ترتيب المملكة هو (16)، ومع نهاية العامة 2017 أصبح الترتيب (11)، واليوم أصبح ترتيب المملكة

هو (8)، والهدف مع بداية العام 2021 أن تكون المملكة ضمن أفضل ثالث دول في العالم في هذا المجال.
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تعتبر الخدمات البلدية من أكثر القطاعات قربًا للمواطنين، فهي ترافقهم يوميًا وبصفة مستمرة.
ويعد قطاع الخدمات البلدية من أكثر القطاعات تعقيدًا كنظام عمل؛ نظرًا لتداخل وتقاطع صالحيات
جهات حكومية عدة في كثير من خدماتها والتي تشمل: رصف الطرق، واإلنارة، وإنشاء الحدائق
العامة والمتنزهات، وخدمات النظافة واإلصحاح البيئي، وإنشاء أسواق النفع العام، ومواقف
السيارات، واعتماد المخططات السكنية، وكود البناء، وتصريف السيول ومياه الصرف الصحي،

وغيرها كثير.

والسؤال المطروح: كيف يمكن تخيل الخدمات البلدية في المستقبل،
وعلى أي نحو يمكن أن تكون؟ يمكن في هذا اإلطار اإلشارة إلى
بعض الخدمات البلدية المنشودة التي يحتاجها األفراد في مجتمع

المستقبل
ومن أمثلتها:

1- الحاجة إلى مسطحات خضراء على مدى البصر في وسط المدن،
بحيث تكون مهربًا مثاليًا من صخب المدن وتسارع إيقاع الحياة فيها.

2- الحاجة إلى الوصول إلى المكان الذي يرغب فيه الفرد دون الوقوف
لساعات طويلة في زحمة سير خانقة.

3- الحاجة إلى االستقرار في مسكن هادئ تتوافر فيه وسائل الراحة
المختلفة تمكنه من التفكير بإبداع والتخطيط للمستقبل.

4- الحاجة إلى بيئة صحية خالية من األمراض ومهددات الصحة
المختلفة.

لكن حتى تتحقق هذه الخدمات البلدية على النحو المرجو فإن هناك ثمة ضرورة لمواجهة بعض التحديات ومن أبرز هذهرابعًا: الخدمات البلدية في المستقبل
التحديات:

     القدرة على التطور بالخدمات
 بالتزامن مع النمو السكاني المرتقب

إيجاد التشريعات
     الواضحة

تحديد المسؤوليات التكاملية
   للجهات ذات العالقة

إيجاد حلول إبداعية مبتكرة
لحل مشاكل اليوم والغد

الدقة والجودة العالية
     في التنفيذ

 وجود حيز عالي جدًا 
     من المرونة

الحفاظ على البيئة
   وهوية المدن

التوظيف األمثل 
للموارد والمقدرات
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لكن حتى تتحقق هذه الخدمات البلدية على النحو المرجو فإن هناك ثمة ضرورة لمواجهة بعض التحديات ومن أبرز هذه
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التوظيف األمثل 
للموارد والمقدرات
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وتتمثل الفئات المستهدفة من خدمة منصة
اعتماد في كل من:
•  الجهات الحكومية.

•  المقاولين والموردين.
•  وزارة المالية.

•  الجهات الرقابية ومراكز االمتياز.
•  الباحثين وصناع القرار.

وجاء إطالق منصة اعتماد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030،
وفي هذا اإلطار يعد من أهداف الرؤية ذات الصلة بالمنصة

ما يلي:
•  رفع مؤشر الحكومة اإللكترونية من 36 إلى

المراكز الخمس األولى.
•  رفع كفاءة اإلنفاق.

•  زيادة الشفافية.
• الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية

الحكومة.
•  رفع تصنيف المملكة في المعايير الدولية.

خامسًا : منصة اعتماد ودورها في التحول
 الرقمي نحو المستقبل

     
(أ)-مؤشرات الواقع الحالي:

منصة اعتماد هي منصة إلكترونية شاملة انطلقت في يناير 2018 لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات
الحكومية والقطاع الخاص في المملكة تمكيًنا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن العديد من الخدمات األساسية مثل
إدارة العقود والميزانية والمدفوعات باإلضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية. وتشمل منصة اعتماد

على مجموعة من الخدمات المتكاملة لوزارة المالية والتي يعد من أهمها:
1- إدارة الميزانية: وتعمل على توفير الخدمات اإللكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية خاصة ما يتعلق ب: (تبليغ،

وعرض، وتعزيز، وتخطيط) الميزانية.
2- إدارة المنافسات والمشتريات: وتتضمن طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص

من االطالع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.
3- إدارة العقود والتعميدات: ومن شأنها إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى

الحصول على الموافقات الالزمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
4- إدارة المدفوعات: وتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروًرا

بأوامر الصرف والدفع إلكترونيا.
5- إدارة الحقوق المالية للموظفين: وتعمل على تمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات

العاملين إلكترونيًا.

ويالحظ تزايد أعداد المستخدمين لمنصة اعتماد بصورة
ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المستخدمين من القطاع
الحكومي نحو 28.743 مستخدم، مقابل 50.576 مستخدم

من القطاع الخاص بإجمالي 79.319 مستخدم.

عدد المستخدمين

عدد المنافسات

وبلغ عدد المنافسات المنفذة عبر منصة اعتماد نحو
213.374 منافسة، موزعة بواقع 187.237 منافسة شراء

مباشر، و26.136 منافسات عامة.

عدد العقود

أما العقود التي تمت عبر منصة اعتماد فتقدر ب 31.051
عقد، بإجمالي 770.4 مليار ريال.
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(ب)- مستقبل منصة اعتماد:

من المنتظر أن تطور منصة اعتماد في المستقبل خدمات
وإجراءات جديدة فيما يتعلق بالجهات الحكومية والقطاع
الخاص والموظفين الحكوميين على حد السواء، وذلك

على النحو التالي:
1-فيما يتعلق بالجهات الحكومية:

 أ. أساليب شراء جديدة: ومن أهمها: (المنافسة على
مرحلتين، والمنافسة المحدودة، والمزايدة العكسية

اإللكترونية، واالتفاقية اإلطارية، والمسابقة).
 ب. إدارة اإليرادات: وذلك عبر نظام إلكتروني تسعى من
خالله وزارة المالية لتطوير تحصيل إيرادات الدولة غير

النفطية والبحث عن أفضل الوسائل التقنية الحديثة.
ج. تطوير اإلجراءات: بتوثيق اإلجراءات الحالية ودراسة
تطويرها وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق رضى

األجهزة الحكومية والمتعاملين معها.
 

2. فيما يتعلق بالقطاع الخاص:
 أ. خدمة التنبيهات: وتأتي سعيًا من وزارة
المالية لتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية
والقطاع الخاص، وسيتم تفعيل مجموعة
خدمات تساهم في زيادة فعالية التعاون بين

القطاعين ورفع مستوى الشفافية.
 ب. متابعة العقود والمدفوعات: وذلك من خالل
نظام إلكتروني يتيح للقطاع الخاص استعراض
بيانات العقود والتعميدات المتعاقد عليها مع
الجهات الحكومية مع بيانات أمر الشراء الخاص
بتلك العقود، كذلك يتيح للقطاع الخاص
استعراض بيانات المطالبات المالية ومعرفة

حالتها.
 ج. التمويل من خالل الشركاء: ويهدف إلى
تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل
الحصول على تمويل عند التعاقد مع الجهات

الحكومية.
 

 

ويوضح الشكل التالي إحصائيات المنافسات التي تمت عبر منصة اعتماد حسب القطاعات
المختلفة في المملكة:

3- فيما يتعلق بالموظفين الحكوميين:
 أ. إدارة الرواتب: وذلك عبر نظام إلكتروني يتيح

لمنسوبي الجهات الحكومية االطالع على الرواتب
والمستحقات المالية األخرى.

 ب.اإلركاب الحكومي: من خالل نظام إلكتروني
يتيح لمنسوبي الجهات الحكومية إمكانية إدارة حجوزات

رحلة الطيران الداخلية والخارجية.
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ثمة العديد من التحديات اللوجستية والتقنية ومن ناحية البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات، كما أن ثمة
تحديات تتعلق بأنظمة الدفع اإللكترونية، ومن ناحية األمن المعلوماتي، بجانب ما يخص الوظائف، والتحديات
القانونية، وجميعها تحديات تواجه التطوير الكامل وبالمعدالت السريعة والمنتظرة في المستقبل للخدمات

الحكومية وغيرها على نحو يغير حياة أفراد المجتمع لألفضل، ومن أبرز هذه التحديات:
1-التحديات اللوجستية: ويتعلق التحدي اللوجسيتي بتوفير كافة ما يلزم من إمكانات لتوفير الخدمات اإللكترونية
في كافة مناطق الدولة بال استثناء. ويرتبط بذلك مدى وجود حلول لوجستية عكسية بحيث يمكن تلقى
المستندات من طالب الخدمة وتزويد المركز الرئيسي بها، وحل أية مشكالت قد تظهر في هذا اإلطار، بجانب

تقديم خدمات التجارة اإللكترونية في كافة أطراف الدولة بالتساوي دون معوقات التوصيل أوغير ذلك.
 

2-التحديات األمنية المعلوماتية: فالمتوقع أن االستخدام الواسع
لتكنولوجيا المعلومات في تلبية الخدمات المختلفة لألفراد، ومن ثم
زيادة شبكات االتصاالت والمعلومات بشكل غير مسبوق، من شأنه أن
يحتم الحاجة إلى إيجاد أنظمة وأساليب تحمي المعلومات من
االختراق والتخريب بأي شكل من األشكال. فكلما ازداد استخدام
الحواسيب زادت الحاجة إلى حماية المعلومات المخزونة فيه، وأصبح
أمن المعلومات تحدى كبير يواجه الدول في ظل الحاجة إلى حماية
خصوصية األفراد وتحديد الوصول إلى البيانات ومنع االختراقات. وعليه
يصبح من الضروري توفير أدوات حماية تقنية تتيح للمستخدم التعامل

مع البيئة الرقمية بقدر من الثقة واألمن. 

ويحتاج األفراد إلى ضمان حفظ المعلومات
المخزنة في أجهزة الحاسبات أو المنقولة عبر
الشبكة أثناء طلبهم أي من الخدمات، وعدم
االطالع عليها إال من قبل األشخاص المخولين

بذلك.
3-التحديات المتعلقة بأنظمة الدفع اإللكترونية:
فمن المهم مواكبة التوجهات العالمية فيما
يتعلق بالدفع اإللكتروني، فأغلب الشركات
العالمية قدمت حلول متنوعة للدفع اإللكتروني
كآبل وجوجل وغيرها، ولكن تحقيق ذلك على

المستوى المحلى ال يزال دون المأمول.
 

سادسًا: تحديات الخدمات في المستقبل

4-التحديات القانونية: فقد تواجه تطبيقات الحكومة اإللكترونية
والخدمات التي تقدمها معوقات قانونية أو قد تتعارض مع
السياسات العامة القائمة؛ لذلك يجب تحديث القوانين والتشريعات

إلضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعامالت اإللكترونية.

5- تحديات توفير البنية التحتية: حيث تبرز الحاجة إلى توفير البنية
التحتية األساسية لنظم المعلومات واالتصاالت وزيادة كفاءتها
التشغيلية باستمرار على نحو يتواكب مع تزايد الطلب على
الخدمات، وهو ما يعد من أهم التحديات التي تواجه تحول الدول
نحو تطوير خدماتها اعتمادًا على البيئة اإللكترونية. والمستقبل
اآلن للحلول الرقمية ما يحتاج إلى سرعات عالية متوافرة في كل

مناطق الدولة.
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6- التحديات ذات الصلة بالوظائف في المستقبل: وتشير بعض الدراسات إلى أن الموظفين أنفسهم قد يقاوموا
مشروعات الحكومة اإللكترونية، وقد يعيقوا تطبيق اإلجراءات الجديدة لتقديم الخدمات من خاللها ربما لخوفهم
من فقدان وظائفهم أو تقليص صالحياتهم ونفوذهم، واالعتقاد أنهم لن يحصلوا على مزايا مهنية من تطبيق

الخدمات عبر التكنولوجيا الجديدة، أو االعتقاد بأن تطوير الخدمات اإللكترونية سوف تعني لهم عمًال أكثر.
كذلك فمن المهم أن تتواكب المؤسسات التعليمية مع الحاجة إلى تخريج أفراد لديهم القدرة على تلبية الطلب
على الوظائف المستقبلية، بحيث تتوائم مخرجات التعليم مع الوظائف التي ستظهر اعتمادًا على الذكاء

االصطناعي وإنترنت األشياء.
لكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات إال أن تطوير الخدمات في المستقبل، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على
أفراد المجتمع، حيث يحقق لهم فوائد عدة، منها: تقليص وقت المعامالت الحكومية، والوصول إليها بسهولة
ودون تعقيدات بيروقراطية، ونقل كافة البيانات الشخصية والفوائد التي تقدمها الحكومة عبر بطاقة ذكية تتولى
تحديثها عبر قنوات آمنة مرخصة وتكون في متناول المواطن، وتقليص عدد الزيارات إلى اإلدارات الحكومية

وبالتالي المحافظة على وقت المواطنين، مما يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية على الصعيد الشخصي والوطني.
وأخيرًا فإن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والبلوك تشين وقنوات الدفع الرقمي وتقنيات التعريف الشخصي
والتطبيقات الذكية وغيرها في عصر الثورة الصناعية الرابعة، باتت تفرض على الجهات الحكومية ضرورة إعادة
صياغة نماذج وأساليب وقنوات تقديم الخدمة على نحو يلبي التوقعات المجتمعية، ويساهم في تحقيق جودة

الحياة ألفراد المجتمع.

1- جلسة: الخدمات في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م،  متاحة على الرابط:
https://youtu.be/zWoxZ2aoXys

2- األمر الملكي رقم (أ/471) وتاريخ 29-12-1440هـ، جريدة أم القرى، العدد 4795، 6/1/1441هـ، متاح على
الرابط: 

/https://www.uqn.gov.sa/articles/1567707833876014800

3- ملخص االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية،
https://www.stats.gov.sa/ar :الرابط

4- خارطة الطريق - برنامج التحول االستراتيجي، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، الرابط:
https://www.stats.gov.sa/ar

5- أهمية تطوير العمل اإلحصائي، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، الرابط:
https://www.stats.gov.sa/ar

6- دياال جميل محمد الرزي: الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقها، (في): مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرين العدد األول، يناير 2012، ص ص227-189.

7- إياد خالد عدوان: مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية، رسالة
ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية -غزة، 2007م.

8- سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي
الخاص بمدينة مكة المكرمة، الجامعة االفتراضية الدولية، المملكة المتحدة، د.ت.

9- جامعة الملك عبدالعزيز: الحكومة اإللكترونية، سلسلة دراسات "نحو مجتمع المعرفة"، اإلصدار التاسع،
معهد البحوث واالستشارات، جدة، 1427هـ.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-02-10-1.3483829-10

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation -11

المصادر والمراجع

90



1- جلسة: الخدمات في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م،  متاحة على الرابط:
https://youtu.be/zWoxZ2aoXys

2- األمر الملكي رقم (أ/471) وتاريخ 29-12-1440هـ، جريدة أم القرى، العدد 4795، 6/1/1441هـ، متاح على
الرابط: 

/https://www.uqn.gov.sa/articles/1567707833876014800

3- ملخص االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية،
https://www.stats.gov.sa/ar :الرابط

4- خارطة الطريق - برنامج التحول االستراتيجي، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، الرابط:
https://www.stats.gov.sa/ar

5- أهمية تطوير العمل اإلحصائي، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية، الرابط:
https://www.stats.gov.sa/ar

6- دياال جميل محمد الرزي: الحكومة اإللكترونية ومعوقات تطبيقها، (في): مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد العشرين العدد األول، يناير 2012، ص ص227-189.

7- إياد خالد عدوان: مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة اإللكترونية، رسالة
ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية -غزة، 2007م.

8- سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي
الخاص بمدينة مكة المكرمة، الجامعة االفتراضية الدولية، المملكة المتحدة، د.ت.

9- جامعة الملك عبدالعزيز: الحكومة اإللكترونية، سلسلة دراسات "نحو مجتمع المعرفة"، اإلصدار التاسع،
معهد البحوث واالستشارات، جدة، 1427هـ.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-02-10-1.3483829-10

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation -11

المصادر والمراجع

91





االقتصاد في
المستقبل



أوًال: التوصيات.
ثانيًا: مستقبل العمل: اآلثار المترتبة على القطاع الخاص. 

ثالثًا: االبتكار وريادة األعمال كمحرك للنمو االقتصادي. 
رابعًا: مستقبل الشركات المساهمة.

المصادر والمراجع.

المحتويات

 أوًال: التوصيات

1- إيجاد برامج تدريبية لتأهيل الشباب السعودي بما يراعي احتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة
مستقبًال، وينسجم في الوقت ذاته مع الطموحات االقتصادية للمملكة.

2. ربط البحث العلمي بواقع التحوالت في المجتمع السعودي، على أن يتحدد هدفه في تقديم
الحلول واقتراح المبادرات االقتصادية العملية.

3. إعداد دليل موجه للخارج بالفرص االقتصادية واالستثمارية الواعدة في المملكة الجاذبة لرؤوس
األموال، وما يقترن بذلك من ميزات حصرية تنفرد بها المملكة.

4. إيجاد شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة تساعد على استقطاب أعضاء
فاعلين بالفعل من شأنهم طرح رؤى حقيقية لتطوير هذه الشركات.
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وبقدر ما يقدم التطور العلمي من خدمات جليلة في خدمة اإلنسان
والزيادة في وسائل الرفاهية إال أنه في نفس الوقت يلقي بظالله
المخيفة على مستقبل الوظائف والتي يستفيد حاليا منها شرائح
كبرى من القوى العاملة. ومعظم االتجاهات العلمية في مراكز البحث
والتطوير تنصب اهتماماتها في أتمتة األعمال عن طريق جعل اآلالت
ذكية بقدر أنها تستطيع القيام ذاتيا بعمل الكثير من األنشطة التي
يقوم البشر بها في الوقت الحالي بكفاءة ودقة أعلى إلى حد يمكن

لها تدريجيا أن تحل محل البشر.
وعلى سبيل المثال، تشير بعض التقارير إلى أن تقنية الروبوت في
أتمتة العمليات كبديل عن اإلنسان ستؤدي إلى إلغاء أكثر من 5 مليون
وظيفة بحلول عام 2020 م!! الروبوت (أو اآلالت الذكية) ستحل محل

وظيفة من كل ثالث وظائف بحلول 2025م.

 قد يكون مستقبل العمل أكثر غموضًا بالنظر إلى أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي واألتمتة المهيأة
الستخدام الروبوتات تتحسن بشكل متزايد في أداء األعمال والمهام المعرفية والمادية التي تشكل
جزءًا كبيرًا من عمل اليوم. مما يتوقع معه أتمتة األنشطة البشرية المعقدة. وقد يؤدي ذلك إلى

سوق عمل يمكن فيه إحالل تكنولوجيا التشغيل اآللي محل العمل والموهبة البشرية.

ث

ثانيًا: مستقبل العمل: اآلثار المترتبة على القطاع الخاص

وتعد الوظائف ذات األنشطة الروتينية والمتكررة والمنخفضة
القيمة أكثر الوظائف عرضة لالستبدال بالروبوت المدعوم بتقنيات

الذكاء االصطناعي والذي يتفوق بها عن اإلنسان.

وثمة تخوف من أن يسبب التغيير التكنولوجي في المستقبل القريب تزايد البطالة، بينما هناك مؤشرات بأنه حتى مع تقلص أو اختفاء
وظائف قديمة، فقد تنشأ وتتوسع صناعات جديدة تلبي الرغبات واالحتياجات البشرية المختلفة. وتشمل الوظائف المستقبلية وظائف
من عينة: محللي البيانات، وأخصائي التعلم اآللي والميكانيكي، ومدراء العمليات العامة، ومتخصصو البيانات الضخمة، وأخصائي التحول
الرقمي، ومتخصصي المبيعات والتسويق، والمتخصصين في التكنولوجيا الجديدة، وأخصائي التطوير التنظيمي، ومطورو البرامج
والتطبيقات والمحللون، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وأخصائي األتمتة، ومحترفي االبتكار، ومحللي أمن المعلومات، وكذلك
المتخصصون في التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي، وتجربة المستخدم واآللة البشرية، ومصممي التفاعل، وتدريب وتطوير
المتخصصين في الروبوتات والمهندسين، وأخصائيو الثقافة والناس، ومعلومات العميل وعمالء خدمة العمالء، ومصممي الخدمات

والحلول، وأخصائي التسويق الرقمي واالستراتيجيات.
إال أن الوظائف المتوقع إنتاجها تحمل سمات معينة من أهمها: التفكير التحليلي واالبتكار، واستراتيجيات التعلم والتعلم النشط، واإلبداع
واألصالة والمبادرة، وتصميم التكنولوجيا والبرمجة، والتفكير النقدي والتحليل، وحل المشاكل المعقدة، والقيادة والنفوذ االجتماعي،

والذكاء العاطفي، والتفكير وحل المشكالت، وتحليل النظم وتقييمها.
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التوظيف الفوري لخريجيها، ومنها على سبيل المثال: إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد، والطاقة المتجددة،

وهندسة  الموارد، واإلنتاج المرئي والرقمي، وصناعة التعدين وغيرها من التخصصات المستقبلية.

يفرض التقدم الهائل؛ الذى يشهده الواقع المعاصر تحديات تستوجب حلول إبداعية مبتكرة في
مختلف المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والثقافية....إلخ.

ويعرف اإلبداع بأنه أفكار جديدة، ومفيدة، ومتصلة بحل مشكالت معينة، أو تجميع، وإعادة تركيب
ألنماط المعرفة في أشكال فريدة. وال يقتصر اإلبداع على تطوير السلع والعمليات المتعلقة بها
فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل اآلالت والمعدات، وطرائق التصنيع، والتحسينات في التنظيم، ونتائج

التكوين لضمان ازدياد اإلنتاجية. ويكون للبيئة دور فاعل في نمو اإلبداع وتطوره.

ثالثًا: االبتكار وريادة األعمال كمحرك للنمو االقتصادي

ويشير المدلول االصطالحي لالبتكار Creativity إلى أنه مفهوم مركب، يتضمن مزيج من
القدرات، واالستعدادات، والخصائص، والسمات الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة؛
يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة، وجديدة، بالنسبة لخبرات الفرد
أو خبرات الجماعة في أحد ميادين الحياة اإلنسانية. ويعد التجديد واالبتكار واإلبداع ركيزة
رئيسة من ركائز تقدم المجتمع، بل أساس تغير المجتمعات وتطورها. فاالكتشافات الجديدة

وراءها جهود مضنية.
وريادة األعمال مصطلح مرتبط بالتخطيط المحدد، لمواجهة مخاطر محسوبة، بناء على

معرفة السوق، والموارد المتاحة، لتحقيق النجاح المأمول.
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وفي هذا اإلطار وفيما يتعلق بدور الجامعات
والمؤسسات البحثية في االبتكار وريادة األعمال
كمحرك للنمو االقتصادي، تجدر اإلشارة إلى أن
الجامعات تنقسم اليوم إلى عدة أجيال، الجيل األول
يركز على التعليم أو التلقين، بينما يهتم الجيل الثاني
بالبحث العلمي والذي كان يقتصر في العادة على
األبحاث ذات الصلة بالترقية العلمية دون أن يكون لها
دور مجتمعي أو انعكاس اقتصادي حقيقي أو
ملموس، أما الجيل الثالث فيعتمد على البحث العلمي
التطبيقي، ويعتمد كذلك على ريادة األعمال واالبتكار.
ومخرجات هذا الجيل من الجامعات هي المطلوبة
لسوق العمل بالنسبة للمملكة من ناحية مراعاة
متطلباته، وهو ما من شأنه التأثير باإليجاب في

االقتصاد.

ويعد االبتكار وريادة األعمال من أهم محاور البحث
العلمي، وتبدأ مراحل البحث العلمي التطبيقي بفكرة
البد أن يتم إثباتها علميًا، ومن ثم يتم االنتقال إلى
النمذجة، ثم يتم االنتقال إلى تطوير الفكرة بحيث
تصبح مالئمة الحتياجات السوق، وأخيرًا يكون التطبيق

الفعلي في الصناعة أو غيرها من المجاالت.

وعليه يمكن أن تلعب الجامعات أدورًا متعددة ومهمة في مجال ابتكار األعمال واستثمارها، والتي تسهم في تطور
المجتمع وتقدمه المعرفي واالقتصادي واالجتماعي. وتشمل العوامل التي يمكن أن تعزز نشاط ريادة األعمال الفعال:
المستويات المرتفعة من التعليم والتدريب، ومستويات أسواق المال، والبضائع، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
كعامل للتطوير، والقيمة المضافة. ويتطلب الحصول المتطور على تكنولوجيا المعلومات واالتصال تمويًال كبيرًا، وإصالحًا
لألنظمة التعليمية، لتلبية حاجات مجتمع المعرفة، مما يعزز نشر المعرفة المتطورة، وييسر استخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت الجديدة.
ويصبح التحدي الذي يواجه المملكة في الوقت الراهن في توجهها نحو المستقبل التحدي المتعلق بكيفية تحويل

األفكار البحثية إلى مشاريع خدماتية أو مؤسساتية أو صناعية أو حلول لسوق العمل في
مجاالت معينة تبقى األكثر طلبًا. وكذلك تطويع استخدام التكنولوجيا على نحو واسع في تحقيق التطوير الصناعي.
والخالصة أن من الضروري القضاء على الفجوة بين الجامعات والمؤسسات البحثية وبين واقع المجتمع من خالل الموازنة
بين تطلعاته المستقبلية وإمكانياته الفعلية. والمجاالت التي يمكن لها اإلفادة من تطوير األفكار البحثيةعديدة، كالحج

والعمرة، والطاقة المتجددة، والترفيه، وغيرها من المجاالت.
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أيضًا من المهم اإلفادة من الجامعات في تقديم حلول عملية لتطوير المنتجات وزيادة التصدير، وتطوير عالقتها مع
الشركات لتبقى على استعداد لتقديم حلول للمشكالت التي تواجهها هذه الشركات، وكذلك تقديم االستشارات لدعم

رواد األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أهم أوجه التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية، من
منطلق أن يدرك القطاع الصناعي أن الجامعات ومراكز البحوث هي أماكن يتم البحث في إطارها عن المعرفة، وأن أي
فكرة أو نظرية تولد في محيط الجامعة أو المركز البحثي ستكتسب حياتها من مختبرات البحوث، ولكنها سوف تتحول
إلى حقيقة واقعية في السوق بواسطة التصنيع، لذا فإن االلتزام األكاديمي هو البحث عن المعارف الجيدة وتبادلها،
بينما يكون االلتزام الصناعي هو تشجيع ودعم هذه المعارف من خالل تمويل البحوث األساسية والتطبيقية وتطويرها،

وإنتاج النماذج وترجمتها إلى منتجات وخدمات.
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ُتعرف الشركة المساهمة بأنها عبارة عن شركة يتم تكوينها حسب القانون برأس مال مقسم إلى أجزاء
متساوية يسمى كل جزء منها سهمًا يكتتب فيه، وذلك للقيام بغرض ما أو أغراض معينة بهدف الحصول على
الربح الذي يوزع بين المساهمين، ويميز شركات المساهمة عن غيرها أن أساس الشركة المساهمة هو المال
وليس العامل الشخصي. ويتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول على عكس شركات

األشخاص التي تمتاز حصص رأسمالها بأنها غير
قابلة لالنتقال، وليس من الضروري أن تكون متساوية، كما أن مسؤولية المساهمين في شركات المساهمة
محدودة كل بقدر ما اكتتب به من أسهم في رأس المال، كما يستحيل إعطاء كل مساهم حق االشتراك في

اإلدارة نظرًا لكثرة عددهم وتغير أشخاصهم.

   
رابعًا: مستقبل الشركات المساهمة

والواقع أن الشركات أصبحت في الوقت الحاضر تحتاج بصفة مستمرة إلى التجديد والتطور، ففي دراسة لجامعة
(ييل) تبين أن متوسط عمر الشركات األمريكية العمالقة قد انخفض من 67 سنة في عام 1920 إلى 15 سنة في
عام 2017، والمتوقع أن نحو 75% من الشركات العمالقة الموجودة اآلن لن تظل على قيد الحياة بحلول سنة
2027. ونفس األمر ينطبق على الشركات البريطانية حيث أن نحو 24 شركة فقط من بين أهم 100 شركة بريطانية

ما تزال موجودة بينما الباقي قد انتهت ولم تعد موجودة.

والواقع أن الشركات أصبحت في  الوقت الحاضر تحتاج بصفة مستمرة إلى التجديد والتطور، ففي دراسة
لجامعة (ييل) تبين أن متوسط عمر الشركات األمريكية العمالقة قد انخفض من 67 سنة في عام 1920 إلى
15 سنة في عام 2017، والمتوقع أن نحو 75% من الشركات العمالقة الموجودة اآلن لن تظل على قيد الحياة
بحلول سنة 2027. ونفس األمر ينطبق على الشركات البريطانية حيث أن نحو 24 شركة فقط من بين أهم 100

شركة بريطانية ما تزال موجودة بينما الباقي قد انتهت ولم تعد موجودة.
ولعل السبب في اندثار تلك الشركات أو قصر عمرها هو عدم التجديد أو التطور، ولألسف الشركات لدينا في
أغلبها تسير على نفس المستوى، حيث تعتمد معظم الشركات الموجودة في السوق السعودي على منتج
من األرض أو منتجات بتروكيماوية يتم تصديرها، لكن ال يوجد منتج يعتمد على التكنولوجيا على الرغم من أننا
نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة. والمالحظ أن الدولة في المملكة قد سبقت القطاع الخاص في هذا

المنحى المتعلق بإيجاد شركات تطور صناعات أو تطور منتجات ال يزال القطاع الخاص بعيدًا عنها.
وبالتركيز على الشركات المساهمة القائمة ومن أجل أن تستمر في المستقبل، نجد أنها في حاجة ماسة جدًا
لتفعيل الحوكمة، وهو ما تلزم به هيئة سوق المال الشركات. الشيء اآلخر أن معظم مجالس إدارات الشركات
المساهمة والتي يتعين عليها أن تخلق الفرص لهذه الشركات أصبحت تعتمد على العالقات وليس القدرات
مع أنها األهم. أيضًا من الضروري إيجاد شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة تساعد على

استقطاب أعضاء فاعلين بالفعل من شأنهم طرح رؤى حقيقية لتطوير هذه الشركات.
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مع أنها األهم. أيضًا من الضروري إيجاد شروط جديدة لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة تساعد على

استقطاب أعضاء فاعلين بالفعل من شأنهم طرح رؤى حقيقية لتطوير هذه الشركات.
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1- جلسة: االقتصاد في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط:
https://youtu.be/CNT5jDTvrmg

2- محمد صادق: البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي كيف نهضوا؟ ولماذا تراجعنا؟،
المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، الطبعة األولى. 

3- آرون سونداراراجان: مستقبل العمل، (في): مجلة التمويل والتنمية، يونيو 2017م.
4- التقرير الشهري لملتقى أسبار، مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم، الرياض، العدد رقم (53)، يوليو

2019 م.
5- تعريف شركة المساهمة وخصائصها: منشور بتاريخ 10 نوفمبر 2019، متاح على الرابط:

https://sotor.com 
6- ضياء الدين محمد مطاوع وآخرون: تصور مقترح لتفعيل االبتكار واإلبداع وريادة األعمال في برامج
التجربة التكاملية للجامعات الخليجية، دراسة مقدمة إلى مؤتمر: "الجامعات ورؤية المستقبل.. ابتكار

واستثمار" الذي نظمته جامعة المجمعة في الفترة من 20/12/2017-18-2/4/1439-30/3 
https://adaep.ae/ar/mediacenter:7- سليمان الكعبي: وظائف المستقبل 2040، متاح على الرابط

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/digitaltransformation..8

المصادر والمراجع
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البحث العلمي
واالبتكار
في المستقبل



    
أوًال: التوصيات

 
ثانيًا : البحث العلمي واإلبداع واالبتكار: المفهوم واألهمية والمجاالت. 

      
ثالثًا : الجيل الثالث من سياسة االبتكار. 

      
رابعًا : تجربة كلية الملك فهد األمنية في نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار األمني وطموحاتها المستقبلية.

      
خامسًا : النشر العلمي األمني: واقعه ومستقبله في ضوء تجربة كلية الملك فهد األمنية.

      
سادسًا : تعزيز االبتكار على المستوى الوطني.

 
سابعًا : عصر االنفرادية والمستقبل.

           
المصادر والمراجع.

المحتويات
االهتمام بوضع استراتيجية وطنية لالبتكار تتضمن توجهات واقعية وآليات تنفيذية فاعلة.

تشجيع ودعم مراكز اإلبداع واالبتكار وتعزيز المبادرات الريادية التي تتبناها استنادًا لضوابط محددة تضعها الدولة في
هذا اإلطار.

دعم النشر العلمي وإتاحة مصادره كأساس لالبتكار، السيما ما يتعلق بتوفير قواعد البيانات والدوريات العالمية للباحثين
بالمملكة.

االهتمام بالجيل الثالث لالبتكار والذي يقوم على تركيز االبتكار في المجال االجتماعي والمجال العالمي.
إيجاد التسهيالت الكفيلة باإلفادة من الباحثين المتميزين أو الشركات الرائدة في مجال تعزيز االبتكار. 

العمل على زيادة مجاالت الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد مناهج التدريب والتأهيل للتغلب على التحديات التي
يواجهها شباب الباحثين والمبتكرين في المملكة.

أوًال: التوصيات
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االهتمام بوضع استراتيجية وطنية لالبتكار تتضمن توجهات واقعية وآليات تنفيذية فاعلة.
تشجيع ودعم مراكز اإلبداع واالبتكار وتعزيز المبادرات الريادية التي تتبناها استنادًا لضوابط محددة تضعها الدولة في

هذا اإلطار.
دعم النشر العلمي وإتاحة مصادره كأساس لالبتكار، السيما ما يتعلق بتوفير قواعد البيانات والدوريات العالمية للباحثين

بالمملكة.
االهتمام بالجيل الثالث لالبتكار والذي يقوم على تركيز االبتكار في المجال االجتماعي والمجال العالمي.

إيجاد التسهيالت الكفيلة باإلفادة من الباحثين المتميزين أو الشركات الرائدة في مجال تعزيز االبتكار. 
العمل على زيادة مجاالت الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد مناهج التدريب والتأهيل للتغلب على التحديات التي

يواجهها شباب الباحثين والمبتكرين في المملكة.

أوًال: التوصيات
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البحث العلمي: هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها اإلنسان مستخدمًا األسلوب العلمي وقواعد
الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وتحديد العالقات بين هذه الظواهر.
وفي ظل ثورة المعلومات أصبح البحث العلمي ضرورة استراتيجية، فهو مهم ألمن الدولة واقتصادها وتقدمها
ورقيها. ويعود الكثير من التقدم العلمي وتطوره لما يقدمه الباحثون من جهود في مختلف المجاالت المعرفية.

ثانيًا : البحث العلمي واإلبداع واالبتكار:
المفهوم واألهمية والمجاالت.

وتشمل نتائج البحث العلمي جميع مرافق الحياة، وأصبحت
تمس حياة البشرية،

وترتبط بمستقبلها إلى حد بعيد من منطلق أن البحث
العلمي يتصل بمجموعة النشاطات التي تعتمد المعرفة
والخبرات واألفكار كمدخالت تحكمها منهجيات وأساليب
تستخدم وسائط تنفيذية تشمل المرافق واألجهزة
والمعدات والقوى البشرية والتقنية، ويمكن أن يكون نتاج
تلك النشاطات البحثية معرفة جيدة أو توسيع معرفة قائمة

أو تطوير نهج أو نظام متداول أو اكتشاف جديد.

إال أن الدول تتفاوت في االهتمام بالبحث العلمي اعتمادًا
على مستوى تقدم الدولة ومرتكزات اقتصادها وعدد الكوادر
المؤهلة ومستوى الميزانية العامة للدولة وتلك المخصصة
للبحث العلمي خاصة، والبنية التحتية المتوفرة؛ فجميع هذه
العوامل تتحكم في اختيار مجاالت البحث العلمي وتوسيع
قاعدته كما تتحكم الخيارات االقتصادية أي اعتماد االقتصاد
على الثروات الطبيعية أو الصناعة والتكنولوجيا أو الخدمات

في أنماط البحث لدى الكثير من الدول.

تعزيز مواقع الدول على 
خريطة العالم، وتقوية 

تنافسيتها في جميع المجاالت.

دعم محركات النمو
 االقتصادي وتحسين

اإلنتاجية.

ترسيخ خطوات 
التحول نحو 

اقتصاد المعرفة.

مواجهة التحديات 
التي تواجه الحكومات

 والشركات.

زيادة االستثمارات 
في قطاعات التكنولوجيا.

وفي سياق متصل وفيما يتعلق باإلبداع فإنه كمفهوم يشير إلى خاصية ذهنية تمكن الفرد من التفكير بطريقة غير
تقليدية، كما توصف بالتفكير خارج الصندوق، وغالبًا ما تفضي إلى االبتكار الذي يسهم في دعم الحاضنات في
المؤسسات والمنظمات المتخصصة. أيضَا يعرف بأنه: تحويل األفكار الجديدة واألفكار المتخيلة إلى واقع باستخدام
المعرفة والتفكير واإلنتاج. وتتداخل مجاالت اإلبداع في جميع المعارف البشرية مثل: الطب والهندسة، واآلداب،
والعلوم التقنية، والتربية، والعلوم العسكرية، والعلوم األمنية وغيرها. وتتجسد أشكاله إما في المنتج أو طريقة العمل

أو الخدمة.

وترجع أهمية اإلبداع إلى كونه يسهم في تحقيق ما يلي:
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تعزيز مواقع الدول على 
خريطة العالم، وتقوية 

تنافسيتها في جميع المجاالت.

دعم محركات النمو
 االقتصادي وتحسين

اإلنتاجية.

ترسيخ خطوات 
التحول نحو 

اقتصاد المعرفة.

مواجهة التحديات 
التي تواجه الحكومات

 والشركات.

زيادة االستثمارات 
في قطاعات التكنولوجيا.

وفي سياق متصل وفيما يتعلق باإلبداع فإنه كمفهوم يشير إلى خاصية ذهنية تمكن الفرد من التفكير بطريقة غير
تقليدية، كما توصف بالتفكير خارج الصندوق، وغالبًا ما تفضي إلى االبتكار الذي يسهم في دعم الحاضنات في
المؤسسات والمنظمات المتخصصة. أيضَا يعرف بأنه: تحويل األفكار الجديدة واألفكار المتخيلة إلى واقع باستخدام
المعرفة والتفكير واإلنتاج. وتتداخل مجاالت اإلبداع في جميع المعارف البشرية مثل: الطب والهندسة، واآلداب،
والعلوم التقنية، والتربية، والعلوم العسكرية، والعلوم األمنية وغيرها. وتتجسد أشكاله إما في المنتج أو طريقة العمل

أو الخدمة.

وترجع أهمية اإلبداع إلى كونه يسهم في تحقيق ما يلي:
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أيضًا فإن لإلبداع مستويات عدة تتمثل في اآلتي:

1- المستوى الفـردي: وهو اإلبداع الذي ينشأ على مستوى األفراد، وأهم السمات التي يتميز بها الشخص المبدع هي:
(الذكاء،الثقةبالنفس،القدرةعلى التحليل،حب المخاطرة،االستقاللية في الحكم والمثابرة).

2- المستوى الجماعي: وهو اإلبداع الذي ينشأ عن طريق الجماعات، ومن أهم السمات لنجاح إبداعات الجماعات
ما يلي: (التماسك، االنسجام، اختالف الجنس وحداثة التكوين).

3- مستوى المنظمة: وهو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه عن طريق الجهد التعاوني
من جميع أعضاء المنظمة.

ومن أهم سمات المنظمات الناجحة في اإلبداع اآلتي:

تشجيع
الممارسة 
والتجريب

تشجيع
اإلبداع 

وتحفيز المبدعين

نشر
القيم 

واألخالقيات
 بين العاملين

ربط
المهام باألهداف

بساطة
الهيكل التنظيمي 

ثالثًا : الجيل الثالث من سياسة االبتكار

يتسم الجيل األول من سياسة االبتكار بالخطية، وإجراء البحث في البداية ومن ثم االستغالل التجاري، والمبرر هو:
االستثمارات العامة في البحث والتطوير نتيجة لفشل السوق استناًدا إلى افتراض أن قطاع األعمال لن يستثمر بما فيه
الكافية في البحث والتطوير ألنه ال يستطيع االحتفاظ بالنتائج لنفسه. في حين يركز الجيل الثاني على تصورات علمية
بشأن االبتكار، وإتباع مفاهيم مثل "نظم االبتكار" وما إلى ذلك. ويكون التركيز في هذا الجيل على التفاعل بين الجهات
الفاعلة في نظام االبتكار وكيف تتعلم من بعضها البعض. ودور الحكومة هو تجنب فشل النظام عن طريق ضمان
التمويل والمؤسسات واإلطار الالزم للجهات الفاعلة في األعمال واألشخاص القادرين على التعلم من بعضهم البعض.

أما عن أبرز مالمح الجيل الثالث من سياسة االبتكار فهي كما يلي:
• ال زالت هذه المنهجية قيد اإلنشاء. 

• تتسم بالتوجه نحو التحديات االجتماعية والعالمية.
• تحقيق التقدم والتطور في فكرة أن التحديات الكبيرة بحاجة إلى
أكثر من اختراعات وأفكار جديدة لحلها. ويلزم في هذه المنهجية
إجراء تحول شديد في نظام اإلنتاج واالقتصاد وربما أيًضا في

نظام الرفاه االجتماعي، من أجل تعزيز المستقبل المستدام.
• ينبغي أن تكون المسؤولية واالستدامة نقاط االهتمام

األساسية لدى كل من الباحثين والمؤسسات، وأن يكونوا قادرين
على مواجهة التحديات (الجديدة) التي تنشأ في أثناء عمليات

االبتكار نفسها.
• تتمثل نقطة االنطالق األساسية في الوعي بحقيقة أن

التحديات هي أيًضا تحديات للمستقبل وأن ما نفعله اليوم له
تداعيات على المستقبل. ويعني هذا أن علينا إعادة التفكير في
كيفية ربط الحاضر بالمستقبل، األمر الذي يعني مرة أخرى أنه
ينبغي علينا تجربة المنهجيات والطرق والعمليات التي تعالج
االحتماالت المستقبلية، ابتداء من التنبؤات إلى الفطنة وصوًال إلى

إعداد السيناريوهات.
 

      
التوجه نحو المشاركة. ينبغي أن يشترك أكبر
عدد من المساهمين وجماعات المصالح في

إعداد إجراءات سياسة االبتكار.
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ثالثًا : الجيل الثالث من سياسة االبتكار

يتسم الجيل األول من سياسة االبتكار بالخطية، وإجراء البحث في البداية ومن ثم االستغالل التجاري، والمبرر هو:
االستثمارات العامة في البحث والتطوير نتيجة لفشل السوق استناًدا إلى افتراض أن قطاع األعمال لن يستثمر بما فيه
الكافية في البحث والتطوير ألنه ال يستطيع االحتفاظ بالنتائج لنفسه. في حين يركز الجيل الثاني على تصورات علمية
بشأن االبتكار، وإتباع مفاهيم مثل "نظم االبتكار" وما إلى ذلك. ويكون التركيز في هذا الجيل على التفاعل بين الجهات
الفاعلة في نظام االبتكار وكيف تتعلم من بعضها البعض. ودور الحكومة هو تجنب فشل النظام عن طريق ضمان
التمويل والمؤسسات واإلطار الالزم للجهات الفاعلة في األعمال واألشخاص القادرين على التعلم من بعضهم البعض.

أما عن أبرز مالمح الجيل الثالث من سياسة االبتكار فهي كما يلي:
• ال زالت هذه المنهجية قيد اإلنشاء. 

• تتسم بالتوجه نحو التحديات االجتماعية والعالمية.
• تحقيق التقدم والتطور في فكرة أن التحديات الكبيرة بحاجة إلى
أكثر من اختراعات وأفكار جديدة لحلها. ويلزم في هذه المنهجية
إجراء تحول شديد في نظام اإلنتاج واالقتصاد وربما أيًضا في

نظام الرفاه االجتماعي، من أجل تعزيز المستقبل المستدام.
• ينبغي أن تكون المسؤولية واالستدامة نقاط االهتمام

األساسية لدى كل من الباحثين والمؤسسات، وأن يكونوا قادرين
على مواجهة التحديات (الجديدة) التي تنشأ في أثناء عمليات

االبتكار نفسها.
• تتمثل نقطة االنطالق األساسية في الوعي بحقيقة أن

التحديات هي أيًضا تحديات للمستقبل وأن ما نفعله اليوم له
تداعيات على المستقبل. ويعني هذا أن علينا إعادة التفكير في
كيفية ربط الحاضر بالمستقبل، األمر الذي يعني مرة أخرى أنه
ينبغي علينا تجربة المنهجيات والطرق والعمليات التي تعالج
االحتماالت المستقبلية، ابتداء من التنبؤات إلى الفطنة وصوًال إلى

إعداد السيناريوهات.
 

      
التوجه نحو المشاركة. ينبغي أن يشترك أكبر
عدد من المساهمين وجماعات المصالح في

إعداد إجراءات سياسة االبتكار.
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جهود االبتكار وقاعدة 10-20-70

جهود االبتكارالخدمةالمنتج

      
يركز تحسين العملية على التقنية

ثالثية األبعاد، واإلنسان اآللي
وتكنولوجيات التصنيع

تكنولوجيات وقنوات تصنيع 
جديدة، شكبة مكانية، التقنية

ثالثية األبعاد، االختراقات العلمية

يركز تحسين العملية
على التحول الرقمي

الجهود الرقمية: خدمة
جديدة، قنوات جديدة،

ذكاء اصطناعي

داخلية

خارجية

وفي هذا السياق من المهم التمييز بين نوعين أساسيين من االبتكار وهما االبتكار المغلق، واالبتكار المفتوح، وفيما
يلي توضيح ألهم مبادئ كال النموذجين:

   
يعمل األشخاص
 األذكياء في
مجالنا لصالحنا.

مبادئ االبتكار المغلق

 
لتحقيق

الفائدة من البحث
والتطوير، ينبغي علينا أن 
نكتشف، ونطور وننقل

 ذلك لصالحنا.

      
لو

اكتشفنا االبتكار
بأنفسنا، فسوف نأتي به

 إلى السوق أوًال.

        
لو

كان علينا االستفادة
ا من االبتكار، تجاري
 فسوف نكسب.

       
لو كان

 علينا تكوين أغلب
األفكار وأفضلها في 

المجال، فسوف
 نكسب أيًضا.

        
ينبغي

علينا مراقبة ملكيتنا
الفكرية بحيث ال يستفيد

 منافسونا من
 أفكارنا.

     
 

- اليعمل جميع األشخاص األذكياء لدينا، لذا ينبغي علينا أن نبحث ونتوصل إلى معرفة
وخبرة األفراد األذكياء خارج شركتنا. 

- يمكن للبحث والتطوير الخارجي أن يؤدي إلى تحقيق فوائد مهمة؛ ويلزم البحث والتطوير
الداخلي االستحواذ على جزء من تلك الفوائد. 

- ال ينبغي أن يكون البحث نابًعا مّنا حتى نجني الفوائد منه. ويعد بناء نموذج أعمال أفضل مناسًبا أكثر من الدخول
إلى السوق أوًال. ولو استفدنا بأقصى ما يمكن من األفكار الداخلية والخارجية، فسوف نحقق الفوز. وينبغي لنا أن
نستفيد من استخدام اآلخرين لملكيتنا الفكرية، وينبغي لنا أيًضا أن نقوم بشراء ملكيات فكرية أخرى متى ما كان

ذلك يحقق التقدم لنموذج العمل الخاص بنا.

مبادئ االبتكار المفتوح

شركة أو مؤسسة
عامة التعليم، الشبكات

االبتكار

مؤسسات البحث والتطور

االستشاريون

السياسة المتبعة في المؤسسات

العمالء والمستخدمون

المزودون

مؤسسات مالية

الهيكل الصناعي

اإلطار الثقافي

اإلطار الدولي

السياسة العامة

شكل يوضح: فهم تدفق القدرات في نظام االبتكار
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فريق خاص باالبتكار

أفضل عشر استراتيجيات في االبتكار التجاري

مركز التميز لالبتكار

برنامج ريادة األعمال

الهاكاثون أو الحاضنات الداخلية

جوالت االبتكار

نقاط االبتكار

تعليم التكنولوجيا/شراكة الجامعات

شراكة تسريع داخلية

االستثمار في المشروعات الصغيرة

االستحواذ على المشروعات الصغيرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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رابعًا : تجربة كلية الملك فهد األمنية في نشر ثقافة 
اإلبداع واالبتكار األمني وطموحاتها المستقبلية

من المسلم به لدى خبراء اإلدارة ورواد التطوير أن اإلبداع أصبح ضرورة ال يمكن االستغناء عنها لتطوير أجهزة أي
دولة ومؤسساتها وفق خططها االستراتيجية والتطلعات المأمولة منها، ويأتي القطاع األمني في مقدمة
القطاعات المعنية بالتطوير الرتباطه الوثيق بالتنمية والداعم الحقيقي الستمرارها، ويؤكد ذلك ما تشهده
القطاعات األمنية في الدول المتقدمة من حراك متواصل وتطور متسارع، ولم تكن المنظومة األمنية بالمملكة
العربية السعودية بمنأى عن هذا التطور، جسد ذلك النقلة النوعية التي تشهدها في مجال الحوكمة اإللكترونية

ولعل نظام أبشر الرائد خير شاهد على ذلك.
 

وال شك أن ضمان مواصلة المملكة دورها الريادي في المجال
األمني على المستويين اإلقليمي والدولي، وبقاء المنظومة
األمنية في ساحة التنافس بين نظيراتها على مستوى
العالم منوط بتنمية صناعة اإلبداع في المجاالت التقنية
والفنية واإلدارية والتدريبية والخدمية، بطريقة منهجية
خاضعة للتقييم، وأن هذه الطموحات منوطة بتبني األفكار
اإلبداعية وبلورتها على هيئة مبادرات قابلة للتطبيق، إضافة
إلى دراسة التجارب اإلبداعية الرائدة لدى الدول المتقدمة،

وتبني ما يتوافق منها مع القيم والمصالح الوطنية.
ويعد مركز األمير نايف لإلبداع األمني منصًة الستقبال الرؤى
الطموحة، والمبادرات االبتكارية وفق متطلبات المرحلة
ومستجدات العصر؛ وبما يسهم في تطوير المنظومة األمنية

وتحديث مكوناتها وإمكاناتها.

وإدراكًا من صاحب السمو الملكي األمير/ عبدالعزيز بن
سعود بن نايف بن عبدالعزيز بأن تحقيق هذه الرؤية
الطموحة مرهون بتطوير المنظومة األمنية بمكوناتها
وإمكاناتها، فقد حرص سموه الكريم على جعل التطوير
والجودة مساقًا حيويًا في جميع قطاعات الوزارة، معلنًا
انطالق التفكير اإلبداعي في صروح تلك القطاعات،
واحتضنت كلية الملك فهد األمنية مشروع سموه الواعد
الموسوم "بمركز األمير نايف لإلبداع األمني"، مستهدفة
جعله مركزًا رائًد لإلبداع األمني يسهم في تنمية

المعرفة وتطوير القدرات األمنية.
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المعرفة وتطوير القدرات األمنية.
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وتقوم فكرة المشروع على أنه وفي ظل التطور الذي
يشهده عصرنا الحالي أصبح اإلبداع ضرورة حتمية لضمان
البقاء في ساحة التنافس وإثبات المملكة العربية
السعودية حضورها الدائم والمشرف بين أكبر دول العالم،
ومن ثم أتت رؤية المملكة 2030 لتحدد المسار الصحيح
وترسم المنهج المتكامل لمعالم النهضة السعودية الحديثة
معتمدة في انطالقتها على برنامج التحول الوطني 2020.

تحددت رؤية مركز األمير نايف لإلبداع األمني في الريادة
والتميز في إيجاد بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار

األمني على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. أما
ـافة اإلبداع واالبتكار باحتضان رسالته فتمثلت في نشر ثقــ
األفكار األمنية وتسريع األعمال، وإيجاد الحلول التقنية نحو
تحقيق اإلبداع في مجاالت العمل األمني وخدمة المجتمع.
وتركز الهدف األساسي في توفير بيئة مناسبة لإلبداع

والتميز وتقديم الحلول االبتكارية في المجال األمني.

ويعد من أبرز ما تـم إنجازه في إطار مركز األمير نايف لإلبداع
األمني، مسابقة األمير نايف بن عبدالعزيز لإلبداع األمني
(السايبرثـون األمني)، وهي مسابقة في كل ما يخص الفضاء
المعلوماتي السيبراني من قواعد بيانات وتطبيقات وتجهيزات
تقنية وشبكات واتصاالت، وكل ما يتعلق بها من برمجيات وأمن
معلومات، وهو حدث يختص بالفضاء المعلوماتي السيبراني، حيث
يلتقي فيه مبرمجو ومطورو األنظمة التقنية وأمن المعلومات
وغيرهم من المهتمين بالتقنية واإلبداع؛ لتطوير القدرات
والبرمجيات والنماذج واآلالت الرقمية لتسهم في إيجاد حلول
لتحديات العمل األمني، وذلك في هيئة نماذج أولية يمكن
دعمها وتبنيها مستقبًال حتى تكون مشروعات مكتملة يمكن

استخدامها بفاعلية في الميدان األمني.

أما عن أهم فوائد السايبرثون األمني فتتمثل في:
1- اإلسهام في غرس بذور اإلبداع واالبتكار

لدى المشاركين.
2- العمل على نشر ثقافة االبتكار المتوافقة

مع أهداف رؤية المملكة 2030.
3- اإلسهام في نشر ثقافة التفكير في حل

 المشكالت األمنية.
4- المعاصرة بما يمكن من إحداث التغيير

اإليجابي في العمل األمني.
5- إيجاد حلول تقنية للتحديات التي تواجه العمل

 األمني.

خامسًا :النشر العلمي األمني: واقعه ومستقبله 
في ضوء تجربة كلية الملك فهد األمنية

يعد النشـر العلمـي للنتائج البحثية والدراسات والتقارير والكتب العلمية أحـد أهـم آليـات إثـراء المعرفـة العلمية
والتبـادل المعرفـي. كما يعد االهتمام بالبحث العلمي عنوانا لرقي المجتمعات، وركيزة أساسية من ركائز تقدم

األمم وعلو شأنها. 
والنشر العلمي هو عملية إيصال اإلنتاج الفكري من مرسل إلى مستقبل وفق نظريات االتصال، فهو المحصلة

النهائية للبحوث العلمية، وبوابة لنشر العلم والمعرفة.
والنشر العلمي هو "وسيلة فاعلة إليصال النتاج الفكري الرصين عبر قنوات خاصة لذلك تكون في أغلبها محكمة
ومعترف بها (دوريات علمية) لكي تعطي الحماية الفكرية والخصوصية لهذا النتاج ومن ثم الفائدة العلمية

المرجوة منه".
وفي المجال األمني أصبح النشر العلمي لألبحاث والدراسات والتقارير والكتب العلمية من أهم مقومات العمل
األمني، حيث يزود صانع القرار األمني ومتخذه بالمعلومات الصحيحة واألدوات التي تمكنه من اتخاذ القرار

الصحيح ورسم االستراتيجيات األمنية.

كما أن النشر العلمي في المجال األمني يحقق العديد من الفوائد منها:

      
تزويد رجال األمن باألساليب

 الحديثة في التعامل مع الظواهر
 األمنية المستحدثة.

   
 توفير البيانات والمعلومات 

التي تساعد على اتخاذ
القرار األمني السليم.

     
تثقيف رجال األمن

 بالمستجدات  األمنية
 وسبل مواجهتها.

نشر الوعي العلمي األمني
 بين أفراد المجتمع،

   
المساعدة في رسم
 السياسات  األمنية

 والتخطيط لها.
1

2
3

4

5
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النشر الورقي

ونظرا لتلك األهمية فقد أولت كلية الملك فهد األمنية اهتمامها بالنشر العلمي األمني من خالل إنشاء مركز
الدراسات والبحوث، ومجلة البحوث األمنية،ومكتبة الملك سلمان األمنية، والمرصد األمني والناشر األمني.

أنواع النشر العلمي األمني في كلية الملك فهد األمنية

صناعة النشر

النشر اإللكتروني

مجلة البحوث األمنية

مؤلفات منسوبي
الكلية

الدراسات والبحوث
المدعومة

المرصد األمني

الناشر األمني

قاعدة معلومات
العلوم التربوية

 
التعريف بالناشر األمني:

الناشر األمني هو منصة إلكترونية متاحة على موقع كلية الملك فهد األمنية ُتعنى بنشر النص الكامل - بصيغة
PDF - إلصدارات كلية الملك فهد األمنية من:

• البحوث العلمية. 
• الدراسات المتخصصة. 

• الكتب األمنية.
• بحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

• من خالل االشتراك المجاني للمستفيدين من داخل الكلية وخارجها، ومزود بمحرك بحث يسهل للمستفيدين
الوصول للمادة العلمية محل البحث، ويشرف على إدارته وتغذيته بالمحتوى العلمي األمني مركز الدراسات

والبحوث.
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- التطلعات المستقبلية للكلية في النشر العلمي األمني:
• التوسع بالنشر اإللكتروني للدراسات والبحوث األمنية من خالل توسيع قاعدة معلومات المرصد األمني ليشمل

دراسات وبحوث أمنية إقليمية وعالمية باللغتين، لتلبية احتياجات الباحثين والعاملين في المجال األمني. 
•  النشر بالترجمة.

• ترجمة البحوث والدراسات والكتب األمنية إلى العربية لسد الفجوة المعرفية في مجال البحث العلمي األمني.

سادسًاَ :تعزيز االبتكار على المستوى الوطني

يعرف االبتكار بأنه عملية تطوير طفيف أو تطوير جذري، سواء لمنتج أو خدمة أو إجراء أو منهجية. وتوجد الكثير
من المعايير التي يمكن من خاللها الحكم على جودة االبتكار في مجال ما ومن أبرزها: (االحتياج لالبتكار، وتقييم

قيمة االبتكار، والراعي لالبتكار، ووجود فريق ابتكاري، والموائمة ما بين االبتكار وسياسة المنظومة).
ويرتبط االبتكار بالبحث العلمي، لكن ثمة بعض االختالفات بينهما من أبرزها أن البحث العلمي يسعى إلى تحويل
الدعم المالي إلى معرفة، بينما االبتكار يتعلق بتحويل المعرفة إلى قيمة. ما يعني أن العالقة ليست دائمًا خطية
بمعنى أن زيادة اإلنفاق على البحث العلمي سيصاحبه زيادة االبتكارات، ومع هذا يبقى البحث العلمي معززًا

لالبتكار بصفة عامة. فإذا كان البحث العلمي بمثابة رحلة فإن االبتكار هو بمثابة الوصول إلى الهدف المنشود.
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ومن أبرز عناصر تعزيز االبتكار هو عملية إدارة عملية االبتكار، وتشير إلى إدارة العمليات مع منهجيات التغيير، أيضًا
يجب توفير البيئة المناسبة لالهتمام باالبتكار ودعمه. فبجانب دعم البحث العلمي كعنصر أساسي، إال أن ثمة عناصر
أخرى إلنتاج االبتكار منها: تحفيز االبتكار، وإشاعة ثقافة االبتكار، والحماية الفكرية، وإدارة المشاريع االبتكارية،

وتوفير فرق العمل، واالستراتيجيات المناسبة.
كذلك فمن المهم لتعزيز االبتكار على المستوى الوطني أن يتم العمل على سد الفجوة ما بين الصناعة وحاجة

السوق من جهة وبين معامل األبحاث في الجامعات ومراكز األبحاث من جهة أخرى.

إدارة التغيير

إدارة االبتكار

استراتيجيات
االبتكار

االتصال من 
أجل االبتكار

إدارة
 مشروعات
 االبتكار

تعزيز ثقافة
االبتكار

إدارة أداة
االبتكار

الترويج لالبتكار

حماية براءة
االختراع

أبرز عناصر تعزيز االبتكار

الرأسمال البشري

قادة المستقبل األساسيون
لتحقيق رؤية 2030 مهارات 

المبتكرين:
. عرض رؤية استراتيجية متميزة

. اهتمام كبير بالعمالء.
. توفير مناح يتسم بالثقة المتبادلة
. إظهار والء جريء لما هو مناسب 

للمنظمة والعمالء.
. توجيه اإلخالص إلى ثقافة تعزيز

االتصال بالمراتب العليا
. القدرة على اإلقناع

. التفوق في وضع أهداف موسعة
. االهتمام الكبير بالسرعة
. التحفظ في االتصاالت

. إلهام اآلخرين وتحفيزهم عن طريق
العمل

 

إطار االبتكار

برامج تحقيق الرؤية

العمليات

البحث والتطوير

سد فجوة بين مختبرات البحث
والتطوير والصناعة.

تعزيز نتائج البحث ذات القيمة
االقتصادية.

تغيير طريقة التفكير وتحسين
مهارات ريادة األعمال في

مجال البحوث.

ترتبط إدارة مشروع التحول
الوطني باختراق أفاق جديدة
على الرغم من وجود الكثير من
العوائق ويقصد بذلك القيام
بأشياء لم يتم القيام بها من
قبل ويضع هذا األمر االبتكار في

جوهر عمل مديري المشروعات

استخدام طريقة إنتاج أو تنفيذ
جديدة ومحسنة (بما في ذلك
التغييرات المهمة في التقنيات

أو المعدات والبرمجيات).
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التغييرات المهمة في التقنيات

أو المعدات والبرمجيات).
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هي الهيئة األساسية في مالطا المسؤولة عن
تعزيز كافة السياسات الحكومية التي تعني باالرتقاء
بالبالد كمركز للتميز في االبتكار التكنولوجي، وفي
نفس الوقت وضع المعايير وتنفيذها بما يضمن
الوفاء بأي التزامات دولية أخرى وتسعى الهيئة إلى

حماية ودعم كافة المستخدمين 
وكذلك تشجيع كافة أنواع االبتكارات عن طريق
السماح بأقصى قدر من المرونة عندما يتعلق األمر

بإجازة الترتيبات االبتكارية في التكنولوجيا

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

هي المبادرة الهندية الوطنية لتقوية أساسيات
االبتكارات التكنولوجية والمعرفة التقليدية المتقدمة
ورسالتها هي مساعدة الهند لتصبح مجتمعًا مبدعًا
قائمًا على المعرفة عبر التوسع في الساسيات
والمجال المؤسسي بالنسبة للمبتكرين الحديثي

العهد في التكنولجيا 

هي الذراع الداعمة للحكومة اإلسرائيلية وهي تتحمل
مسؤولية رعاية البحث والتطوير الصناعي في إسرائيل

تهدف هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار إلى
البحث العلمي وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمي
وتنمية المجتمع وذلك من خالل األولويات التي تحددها

الدولة للبحث العلمي

مقارنة الجهات االبتكارية

المؤسسة الوطنية لالبتكار

هيئة االبتكار الرقمي

هيئة االبتكار اإلسرائيلية

وفيما يتعلق بتعزيز االبتكار على المستوى الوطني، فقد وّجه المرسوم الملكي الكريم الصادر في عام 1406هـ
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى القيام باقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية، ووضع
االستراتيجيات والخطط الالزمة لتنفيذها. وعلى هذا األساس شرعت المدينة بالتعاون مع وزارة االقتصاد

والتخطيط بإعداد السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية
السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1423هـ، لتمثل رؤية الدولة المعتَمدة وتوجهاتها
االستراتيجية التي تضمن تواصل واستمرارية الجهد التنموي لتطوير أوجه نشاط المنظومة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار، وفي الوقت نفسه، توفر إطارًا تستمد منه األولويات والخيارات والسياسات التي تناسب كل
مرحلة من مراحل التخطيط للتوجه نحو بناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة. وقد تضمنت استراتيجية تنفيذ
السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وضع خطة وطنية للعلوم والتقنية واالبتكار (معرفة) تتكون من أربع خطط
خمسية موجهة لتحقيق أهداف استراتيجية محددة. الخطة الوطنية األولى انتهت في عام (1435/2014)،
والخطة الوطنية الثانية انتهت في عام (1440/2019)، أما الخطة الوطنية الثالثة فتنتهي في عام (1445/2024)،
بينما تنتهي الخطة الوطنية الرابعة في عام (1450/2030) وتسعى لوصول المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة

صناعيًا في مجال العلوم والتقنية واالبتكار.
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2-المساعدة في  تحديد 
مصادر جديدة لالبتكار.

ومن المهم أن يدعم نموذج االبتكار على المستوى الوطني األهداف التالية:

1-توفير إطار نظري يعزز 
ثقافة االبتكار.

3- تحري الوقت المناسب 
لالستفادة من االبتكار.

4-تحقيق أعلى قدر من
 عائد االستثمار.

5-تحسين إمكانية التنبؤ.

6-دعم الميزة التنافسية
 على المدى البعيد.

حوكمة االبتكار
قد يكون من المالئم تشكيل جهة وطنية تكون مهمتها تقييم وفرض االبتكار عبر مختلف القطاعات. ويستلزم

ذلك ما يلي:
1- إعداد استراتيجية وطنية لالبتكار وتعزيز مفهوم ثقافة االبتكار.
2- قياس مستوى االبتكار في األعمال، واإلجراءات، والمنتجات.

3- ربط البحث العلمي بتنمية المجتمع.
4- تزويد مختبرات األبحاث بالتغذية الراجعة عن األسواق من أجل االستغالل األفضل لنتائج البحث.

5- دعم إمكانيات االبتكار في العلوم والنظام التكنولوجي.
6- دعم استخدام النظام البيئي المالئم لالبتكار والحفاظ على البيئة.

7- جذب مراكز االبتكار الريادية التابعة للشركات الكبرى.
8- وضع التوصيات لالستثمار في الشركات االبتكارية. 

9- وضع التوصيات لالستثمار في التكنولوجيا المستقبلية.

وقد تضمن برنامج التحول الوطني على العديد من المبادرات لتعزيز االبتكار في مجاالت عدة، وردت في مواضع
متفرقة بالخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني منها:

1- مبادرة البرنامج الوطني الحكومي لالبتكار: تهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار والتحفيز على توليد
األفكار من خالل منظومة متكاملة لإلبداع واالبتكار في مجال العمل الحكومي، وبناء القدرات الوطنية من خالل

تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في االبتكار الحكومي.
2- مبادرة تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين والشركات المحلية الرقمية: تهدف المبادرة إلى
إنشاء مركز تنسيقي لتسريع االبتكار ودعم الشركات الرقمية الناشئة، باإلضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع

الشركات العالمية لتأسيس مراكز البحث والتطوير لتوطين المنتجات والخدمات.
3- مبادرة إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية: تهدف المبادرة إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنسيق عمليات
تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية مما يدعم التحول لالقتصاد المعرفي ويحافظ على استدامة عمليات

األبحاث والتطوير لدعم مؤشر االبتكار واإلبداع.
4- مبادرة تحفيز االبتكار وتحويل االختراعات إلى منشآت: تهدف المبادرة إلى تحفيز وتفعيل االبتكار في المنشآت
الصغيرة والمتوسطة من خالل مساعدتها على مواكبة وتطبيق مفهوم االبتكار، وتفعيل مشاركة األفكار

وتطبيقها بشكل جماعي مما يحفز إطالق األفكار الجديدة والتطويرية للقطاعات المختلفة.
5- مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر ومبادئ ريادة األعمال: تهدف المبادرة إلى تطوير محتوى
ثري موجه لرواد األعمال والمستثمرين المحليين وإقامة حمالت توعوية وبرامج ومشاريع خاصة بنشر هذه الثقافة

في أوساط المجتمع وتطوير برامج ريادة األعمال واالبتكار في المسارات التعليمية.
6- مبادرة مركز اإلبداع الصحي الوطني: تهدف المبادرة إلى تأسيس مركز وطني لتشجيع ورعاية اإلبداع واالبتكار

الصحي.
7- مبادرة تأسيس معمل لالبتكار االجتماعي: تهدف المبادرة إلى تأسيس معامل تساهم في رفع االبتكار
االجتماعي من خالل تأسيس: الحاوية الفكرية، وحاضنات األعمال، ومسرعات األعمال، والمتابعة الدورية لألثر

المتحقق، باإلضافة إلى تحديد وسد الفجوات.
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وقد تضمن برنامج التحول الوطني على العديد من المبادرات لتعزيز االبتكار في مجاالت عدة، وردت في مواضع
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5- مبادرة تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر ومبادئ ريادة األعمال: تهدف المبادرة إلى تطوير محتوى
ثري موجه لرواد األعمال والمستثمرين المحليين وإقامة حمالت توعوية وبرامج ومشاريع خاصة بنشر هذه الثقافة
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سابعًاَ : عصر االنفرادية والمستقبل

االنفرادية هي ترجمة للمصطلح Singularity، وهو من مصطلحات الفيزياء والرياضيات والفلك وقد استعمل فيما
بعد هذا المصطلح ليكون اسما للجامعة التي أسستها ناسا وجوجل وآخرون عام 2007 بعد خمسين عاما على
إطالق (سبوتنك)؛ ففي 4 أكتوبر 1957 أطلق االتحاد السوفياتي أول قمر صناعي (سبوتنك) بحجم كرة السلة
بقطر 58 سم، وكتلة 83.6 كيلوجرام، ويدور حول األرض كل 98 دقيقة. وقد حمل آالت بسيطة ترسل أصواتًا
وإشارات ضوئية كان الهواة يلتقطونها بأجهزة االستقبال الخاصة. وكان الناس يجتمعون في الساحات لمتابعة
(سبوتنك) أثناء الدوران في الفضاء. وقد أشعر ذلك الشعب األمريكي بالذهول؛ حيث كان إطالق (سبوتنك) بمثابة
إنجاز تقني غير كل شيء. ولفت انتباه العالم والجمهور األمريكي إلى قدرات السوفييت. وفي 13 يناير 1958

أطلقت الواليات المتحدة سفينة الفضاء اكسبلورر التي غيرت كل شيء، وأدى إطالق (سبوتنك) مباشرة إلى
إنشاء اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء. كما ظهرت الكثير من الدراسات حول الفضاء وغزو الفضاء.

وفي أكتوبر 2007 احتفل العالم بمرور خمسين عامًا على أول رحلة إلى الفضاء. وواكب ذلك أبحاث عديدة حول ما
يتوقع أن تشهده البشرية من آثار مستقبلية.

وفي عام 2008 ُعقد اجتماع بين وكالة ناسا وجوجل وآخرين، ونتج عنه إنشاء جامعة االنفرادية التي فتحت أبوابها
عام 2009، وجعل مقرها في وادي السيليكون بوالية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية. حين انطلقت
جامعة االنفرادية كان من أهدافها أن تكون تجمعًا علميًا لتكوين رواد ومبادرين في العلوم واالبتكارات،
يستفيدون من التقنيات األسية لمعالجة أكبر التحديات في العالم وبناء مستقبل أفضل للجميع، من خالل استخدام

التقنيات المتسارعة مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات والبيولوجيا الرقمية.

وتقدم جامعة االنفرادية البرامج التعليمية والدورات وبرامج االبتكار، وبرامج دعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها
وتعزيز التأثير االجتماعي.

وكانت في البداية جامعة غير ربحية. وقد دفع إنشاءها عدد من المتخصصين في التقنيات الحيوية إلى الكتابة في
اإلنترنت عن تطوير قدرات الدماغ من منطلقات التقنيات الحيوية وأطلقوا على أنفسهم مجموعة االنفرادية الحيوية

Biotechnological Singularity
ومن المشاريع األولى التي انطلقت بها جامعة االنفرادية مشروع تطوير المعالج المركزي الذي يحتوي على
مليارات من الثنائيات والذي أوشك على بلوغ حدوده التقنية. وقد أرست مفهوم االنفرادية التقنية وهو المرتبط
ببناء معالج مركزي جديد، كما أرست مفهوم المستقبل فوق العادة. أيضًا فقد غرست مفهومًا أوضح عن التغير
األسي من ناحية مفهومه وأثره واالستعداد له. ولفتت االنتباه إلى التقنيات األسية وما تحمله من حلول
لمشكالت كبرى وتحديات تواجه اإلنسان. فالشركات إما أنها تتبع التغير الخطي Linear  (تغُير ثابت مع مرور

الزمن)، أو تتبع التغير اُألسي Exponential (تغُير تتضاعف قيمته مع مرور الزمن). 
ولكي تحقق الشركات األسية أهدافها فإنها ال تحتاج فقط إلى التقنيات المناسبة، ولكن مشكلة النجاح تكمن
بشكل أساسي في العقلية التي يمكن أن تحقق ذلك؛ لذلك تتبع الشركات ذات النمو اُألسي نمطا معينا في

العمل تجعل من موظفيها يحققون أفضل النتائج. 
وفي عام 2016 تحولت جامعة االنفرادية إلى جامعة ربحية، وكان مما تسعى إليه إعداد المجتمعات لمستقبل

االنفرادية وتهيئة الجيل الجديد للمساهمة فيه.
أيضًا في عام 2016 أنشأت مؤسسة الرؤية الثالثة مكتب االنفرادية لالستشارات الفيزيائية ومكتب االنفرادية
لالستشارات التربوية والتعليمية كرسيًا للبحث العلمي يهدف إلى استشراف المستقبل واالستعداد للمستقبل
األسي. وفي عام 2019 سلك الكرسي ما يسمى Spin Off لينطلق في السوق بما كونه من خبرات ومعارف،
وسعى إلى العمل على بناء شركة مساهمة تهتم بالمشاريع األسية، وتقديم الخبرة والتدريب واالستعداد للعصر

األسي.
ومع اتضاح معالم العصر األسي وانتشار استخدام هذا المصطلح، كان أن اتجهت الشركات إلى االستزادة من
فهم مراميه والعمل على التكيف معه. وقد أصبحت المنظمات األسية بظهورها السريع ونجاحها معلمًا من

معالم المستقبل؛ ما جعل الجميع يفكر في بنية هذه المنظمات وما تتميز به. 
Lean ولقد أبانت عن كيفية النشوء السريع حتى بدون موارد مالية كبيرة. ونشأت منهجيات سريعة الحركة مثل
Start-up لتعزيز تطوير المنتجات وتقديم الحلول للعمالء. وفي عصر المنظمات األسية ستصبح كل شركة رقمية

أي شركة برمجيات. بل إن كل شيء سيصبح رقميًا.
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معالم المستقبل؛ ما جعل الجميع يفكر في بنية هذه المنظمات وما تتميز به. 
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وثمة أربع شركات رقمية تتصرف بما يقرب من 2 تريليون دوالر وهي:

       
Apple

             
Google

                  
Amazon

                        
Facebook

ومن نماذج المشاريع األسية، منصة TED وهي المنصة العالمية للمحادثات الملهمة للغاية،
فباستثمار قريب من الصفر، قامت هذه المنصة وتوسعت أعمالها في خمس سنوات فقط.

ومن نماذج رؤية بعض المنظمات األسية التطبيقية وخططها المستقبلية:
.(Google) تنظيم معلومات العالم -

.(Quircky) جعل االختراعات في متناول الجميع -
- تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة

(تسال).
.(TED) أفكار تستحق االنتشار -

1- جلسة: البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-
https://youtu.be/0czsMo834hk :6 نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط

2- محمد صادق: البحث العلمي بين المشرق العربي والعالم الغربي كيف نهضوا؟ ولماذا
تراجعنا؟، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، الطبعة األولى،2014.

3- أبوبكر أحمد المختار: الشراكة من أجل التبادل المعرفي في مجال البحث العلمي: كيف
نعززها ونطورها في بلداننا العربية في ظل التجربة الدولية، (في): ندوة كراسي البحث في
المملكة العربية السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة

الثالثة، 1434هـ.
4- إحسان علي هلول: واقع النشر العلمي في جامعة بابل: دراسة تقويمية، مجلة مركز

بابل، العدد الثاني، 2011م.
5- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: التخطيط للعلوم والتقنية واالبتكار في المملكة،

متاح على الرابط: 
https://www.kacst.edu.sa/arb/stip/Pages/Planning-Science-Technology-

         Innovation-Kingdom.aspx
6- الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2018-2020: متاحة على الرابط: 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Publi

c%20Document%202810_0.pdf

/https://blog.khamsat.com/how-to-go-big-and-change-the-world  -7
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434  -8

المصادر والمراجع
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ثانيًا : بناء رأس المال البشري في 
السعودية  وتنميته.

بدأ استخدام مصطلح رأس المال البشري منذ أوائل الستينات من القرن العشرين، وهذا ما تؤكده كتابات شولتز سنة
1961 وكتابات "بيكر" سنة 1964، وهناك بعض الباحثين الذين يعيدون بدايات االهتمام برأس المال البشري إلى "آدم
سميث" في القرن الثامن عشر، وتم استخدام هذا المصطلح وتقديمه إلى السوق ومنظمات األعمال كأسلوب لجذب
وتوجيه االنتباه نحو مساهمة العمل في أداء المنظمات وتقدم المجتمعات. ويتعلق رأس المال البشري بجميع الموارد
البشرية ذات اإلمكانيات المتميزة على شغل الوظائف اإلدارية والفنية، والتي لديها القدرات اإلبداعية واالبتكارية،
وتشتمل هذه على معارف العاملين المتطورة، وخبراتهم المتراكمة، ومهاراتهم التقنية والفنية، فضًال عن رضاهم

ومعنوياتهم وتماسكهم كفريق عمل متكامل.
وتعد الموارد البشرية من المقاييس األساسية التي تقاس بها ثروة األمم، ويتضمن االستثمار في رأس المال البشري
أبعاد عدة؛ حيث يتعلق البعد العلمي بتوفير الكوادر العلمية القادرة على البحث واالبتكار واالختراع والتطوير بما يسهم
في إحداث التقدم التقني. وفيما يتعلق بالبعد الثقافي ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في التنمية
الحضارية للمجتمع وزيادة معرفة الفرد وتمسكه بما يخص وطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي وارتفاع درجة
الوعي لديه بما يدور من حوله في شتى المجاالت. أما البعد االقتصادي فيشير إلى أنه ومن خالل الموارد البشرية
المتعلمة والمؤهلة يتم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية بما يحقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكانها من السلع
والخدمات وحتى األفكار. في حين يهتم البعد االجتماعي بتنمية قدرات الفرد الذهنية والفكرية وإكسابه األنماط
السلوكية والقيم المتوازنة مما يجعله أكثر قدرة على تفهم المشكالت االجتماعية وترسيخ الروابط األسرية إضافة إلى
تأثيره الملموس في شعور اإلنسان بالذات. أيضًا فإن لالستثمار في رأس المال البشري بعدًا أمنيًا واضحًا؛ حيث تؤدي
العناية بتعليم الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة بالتزامن مع ارتفاع المستوى التعليمي والتدريبي؛ مما يسهم في

تحقيق االستقرار األمني للمجتمع، إضافة إلى قناعة األفراد أنفسهم بضرورة وجود هذا االستقرار.

وتركز معظم دول العالم على خمس ركائز لتنمية القدرات البشرية ال تقدمها بالضرورة الحكومات فقط، فقد يتعاون
معها القطاع الخاص أو القطاع الثالث:

       
الركيزةاألولى: التنظيم والتشريع
والرقابة، وتنهض به وزارات عديدة

الركيزةالثانية: تمثيل المجموعات منكالعمل والتعليم وغيرها.
خالل النقابات واالتحادات العمالية التي

تدافع عن المجموعات المهنية.
       

الركيزة الثالثة: بناء القدرات، بما
تتضمنه من تدريب وتجسير وتأهيل.

الركيزةالرابعة:تطوير األعمال، وتهتم
بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة
في تطوير نماذج وأنماط عمل أكثر إنتاجية

وأكثر كفاءة.

       
الركيزةالخامسة: منظومة وضع
استراتيجية كاملة للموائمة بين مخرجات

التعليم وبين القطاع الخاص.

وهذه الركائز الخمس في حال عدم وجود أحدها، يعني أن عملية تنمية رأس المال البشري تتعرض إلشكاالت وتحديات،
ولن تؤتي نتائجها المرجوة في رفع إنتاجية سوق العمل الحكومي أو الخاص.

وفي إطار استراتيجية برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالبعد الخاص المتمثل في
تحقيق التميز في األداء الحكومي، فثمة هدف استراتيجي تستهدفه الرؤية 2030 يتمثل في العمل على تطوير األطر
التنظيمية واللوائح الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، وتمكين الجهات الحكومية من إيجاد بيئة عمل محفزة، ورفع كفاءة
رأس المال البشري من خالل برامج التدريب والتمكين وإعداد القادة؛ مما يعزز االنتماء واإلنتاجية لموظفي الخدمة

المدنية.
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وتركز معظم دول العالم على خمس ركائز لتنمية القدرات البشرية ال تقدمها بالضرورة الحكومات فقط، فقد يتعاون
معها القطاع الخاص أو القطاع الثالث:
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وهذه الركائز الخمس في حال عدم وجود أحدها، يعني أن عملية تنمية رأس المال البشري تتعرض إلشكاالت وتحديات،
ولن تؤتي نتائجها المرجوة في رفع إنتاجية سوق العمل الحكومي أو الخاص.

وفي إطار استراتيجية برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالبعد الخاص المتمثل في
تحقيق التميز في األداء الحكومي، فثمة هدف استراتيجي تستهدفه الرؤية 2030 يتمثل في العمل على تطوير األطر
التنظيمية واللوائح الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، وتمكين الجهات الحكومية من إيجاد بيئة عمل محفزة، ورفع كفاءة
رأس المال البشري من خالل برامج التدريب والتمكين وإعداد القادة؛ مما يعزز االنتماء واإلنتاجية لموظفي الخدمة
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مبادرات الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني

مبادرة البرنامج الوطني إلعداد وتطوير
القيادات اإلدارية، وتهدف المبادرة إلى
اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات اإلدارية
وفًقا ألفضل الممارسات الدولية والمساهمة
في تطوير األنظمة واللوائح التي تضمن رفع
كفاءة رأس المال البشري وتمكين القيادات.

مبادرة التحول إلى إدارة الموارد البشرية:
وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة العمل
اإلداري وضمان تحول الجهات الحكومية من
مجرد العناية بشؤون الموظفين إلى االهتمام
بإدارة الموارد البشرية الحديثة بشكل ممنهج
من خالل تعزيز الجانب االستراتيجي للموارد

البشرية

 رفع أداء الموارد البشرية: وتهدف المبادرة
إلى توفير أدوات ومنهجيات لقياس وتقييم
القدرات والمهارات وإعداد إطار استراتيجي

للتأهيل وتطوير الموارد البشرية.

تمكين الموارد البشرية وتعزيز االرتباط
المهني: وتهدف المبادرة إلى ضمان إمداد
واستدامة توافر الكوادر البشرية وتطوير
مهاراتهم وإثراء معارفهم والتي تمكنهم

من تحقيق األهداف المناطة بهم بفاعلية.

وبالنسبة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية فقد اهتمت كذلك ببناء وتنمية رأس المال البشري، وربما كان
االهتمام بشكل واضح بما يتعلق بأنماط العمل غير التقليدية، أو العمل بالساعة، حيث بدأ العمل على إيجاد
تشريع لتقنينه، مع التوضيح بأن التشريع في هذا اإلطار أخذ بمرئيات القطاع الخاص الذي يحتاج لهذه
النوعية من العمل المؤقت، كما تم األخذ بآراء الشباب أنفسهم الذين سبق لهم العمل في شركات تمارس
بالفعل هذا النمط من العمل. كما تهتم الوزارة بالعمل الحر، حيث تم إعداد دراسة تم بناء على مخرجاتها
تأسيس كيان سمي ب "شركة عمل مستقبل" يرأسها معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية، وهذا الكيان
ينتظر أن يستند إلى الركائز المشار إليها أعاله ولكن في اتجاه تعزيز أنماط العمل غير التقليدية، كالعمل في
مجال التطبيقات، بحيث يمكن عمل حماية اجتماعية لهم وضمان استدامة دخولهم في هذا المجال، وأن
يكون منتج وبدخل كافي، كما يضمن نموهم واستمراريتهم. أما الجانب اآلخر فيتعلق بتطوير القدرات

والمهارات التي تتناسب وهذه األنماط من العمل. 
كذلك تهتم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية قدرات رأس
المال البشري، حيث ثمة ادعاء من جانب القطاع الخاص بأن مخرجات التعليم ال تتسق بشكل كبير مع
احتياجاته؛ ولذا فقد اهتمت الوزارة بفهم االحتياجات الحقيقية للجهات التي تهتم باألنشطة السياحية
والترفيهية والتعليمية والطبية وغيرها من أنشطة، ودراسة متطلبات توفير كوادر مؤهلة في هذه

المجاالت سواء المشار إليها أو غيرها مما لم يرد ذكره.
ولذلك فسوف تطبق الوزارة نظام "توطين المهن" للوقوف على المجاالت التي يوجد بها فائض من
الشباب والفتيات الباحثين عن عمل ولم يجدوا فرصة مناسبة، كمثال مجاالت: الهندسة والصيدلة والبرمجة
وغيرها حيث يوجد بهذه المجاالت أعداد تحتاج إلى فرص عمل، ومن ثم تكون الصورة واضحة بحيث تكون

المخرجات التعليمية تراعي هذه االعتبارات.
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وبالنسبة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية فقد اهتمت كذلك ببناء وتنمية رأس المال البشري، وربما كان
االهتمام بشكل واضح بما يتعلق بأنماط العمل غير التقليدية، أو العمل بالساعة، حيث بدأ العمل على إيجاد
تشريع لتقنينه، مع التوضيح بأن التشريع في هذا اإلطار أخذ بمرئيات القطاع الخاص الذي يحتاج لهذه
النوعية من العمل المؤقت، كما تم األخذ بآراء الشباب أنفسهم الذين سبق لهم العمل في شركات تمارس
بالفعل هذا النمط من العمل. كما تهتم الوزارة بالعمل الحر، حيث تم إعداد دراسة تم بناء على مخرجاتها
تأسيس كيان سمي ب "شركة عمل مستقبل" يرأسها معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية، وهذا الكيان
ينتظر أن يستند إلى الركائز المشار إليها أعاله ولكن في اتجاه تعزيز أنماط العمل غير التقليدية، كالعمل في
مجال التطبيقات، بحيث يمكن عمل حماية اجتماعية لهم وضمان استدامة دخولهم في هذا المجال، وأن
يكون منتج وبدخل كافي، كما يضمن نموهم واستمراريتهم. أما الجانب اآلخر فيتعلق بتطوير القدرات

والمهارات التي تتناسب وهذه األنماط من العمل. 
كذلك تهتم وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية قدرات رأس
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ثالثًا :النموذج التحويلي لصناعة قيادات
 رؤية 2030.

        
يقيس قدرته 

على اإلحالل الفوري
 للمناصب ال50

 األهم.

تعد المملكة العربية السعودية مجتمعًا يتمتع بقدرات بشرية هائلة من أبرزها أن نحو 50% من عدد السكان يقعون تحت سن 25
سنة. وهذه الثروة من الشباب السعودي تجعل هناك ضرورة لصناعة القيادات. وتشير نتائج إحدى الدراسات الطولية التي أجراها
معهد التغيير االستراتيجي استمرت عدة سنوات أن شركة األسهم التي تتسم قيادتها بالضعف ينمو سعر السهم فيها بمقدار

74%، بينما ينمو سعر السهم في الشركة التي تتسم قيادتها بالقوة بمقدار 900% وذلك خالل عشر سنوات.

أيضًا من المؤسسات الناجحة في قيادة عملية التعاقب القيادي Bank of America الذي يقيس أداءه في عملية التعاقب
القيادي بعدة طرق:

 

        
يقيس مدى 

التنوع في إدارته
العليا (مواهب
مختلفة).

يقيس قدرته على 
تحقيق أهداف ورغبات
 أفراده الموهوبين.

ويعد من أبرز المعضالت أو المشكالت التي تعاني منها برامج إعداد القادة في الوطن العربي التي كشفت عنها بعض الدراسات
ما يلي:

        
أن معظم برامج

 إعداد القادة هي
 برامج قصيرة
المدى.

       
القصور في

 اختيار القادة 
ضمن هذه 
البرامج.

       
التركيز على

 النموذج  األحادي
 في عملية
 التطوير.

        
تضمين البرامج
 ذاتها محتوى
 غير قيادي.

ومن المهم أن تعمل برامج إعداد القادة على تالفي هذه السلبيات، ويوضح الشكل التالي
 نموذج ألحد برامج القيادات الواعدة المكون من خمس مستويات متكاملة:

ويتم تقويم مستويات برنامج القيادة من خالل قياس األثر عبر عدة مستويات يبينها الشكل التالي:
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ومن المهم أن تعمل برامج إعداد القادة على تالفي هذه السلبيات، ويوضح الشكل التالي
 نموذج ألحد برامج القيادات الواعدة المكون من خمس مستويات متكاملة:
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ويهتم النموذج التحويلي لصناعة قيادات رؤية 2030 بأداء األتباع، وبتطوير قدراتهم إلى الحد األقصى.
واألفراد الذين يظهرون القيادة التحويلية غالبًا ما يكون لديهم مجموعة قوية من القيم والمثل الداخلية،
وفاعلية في تحفيز األتباع للدفاع عن المصالح العامة وليس مصالحهم الذاتية، وذلك في ضوء ما يفيد به

"باس" من أن القيادة التحويلية تحفز األتباع على بذل أكثر مما هو متوقع من خالل القيام بما يأتي:

      
رفع مستوى وعي 

األتباع بأهمية وقيمة 
األهداف المحددة

 والمثالية.

        
حث األتباع على

 تغليب مصلحة الفريق على
مصالحهم الشخصية.

     
تحفيز األتباع

 لالهتمام بالحاجات ذات
المستوى األعلى.

وفي إطار هذه النظرية يتم التركيز على أربعة أبعاد أساسية وهي: (االهتمام الفردي، والتأثير المثالي، والدافعية
اإللهامية، والحفز الذهني).
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وفي إطار هذه النظرية يتم التركيز على أربعة أبعاد أساسية وهي: (االهتمام الفردي، والتأثير المثالي، والدافعية
اإللهامية، والحفز الذهني).
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ويعطي النموذج التحويلي الفرصة للجميع من خالل برنامج زمني طموح وصوًال إلى 2030 وذلك على النحو التالي:

التحدي المتعلق بثقة القيادات من
الشباب والشابات في المنشآت
المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق
بانتقالهم كقياديين لقيادة هذه

المنشآت.

رابعًا: توطين القيادات: التحديات
 والحلول المستقبلية.

يعد توطين الوظائف القيادية في المملكة العربية السعودية هو التحدي األكبر خالل الفترة الحالية
والمستقبلية، حيث يواجه ثالثة تحديات رئيسة وهي:

تحدي وجود غير السعوديين في
المناصب القيادية بالشركات الكبرى
والمتوسطة والصغيرة؛ وهذا يؤثر
على مسار أي مبادرة من مبادرات
صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة
العمل التي تستهدف دعم توطين

الوظائف القيادية.

تحدى االستقرار؛ حيث أن ثمة مخاوف
من جانب الشباب والشابات السعوديين
في االنتقال إلى المنشآت المتوسطة
والصغيرة وتتعلق معظمها باالستقرار

واألمان الوظيفي.
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التحدي المتعلق بثقة القيادات من
الشباب والشابات في المنشآت
المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق
بانتقالهم كقياديين لقيادة هذه

المنشآت.

رابعًا: توطين القيادات: التحديات
 والحلول المستقبلية.

يعد توطين الوظائف القيادية في المملكة العربية السعودية هو التحدي األكبر خالل الفترة الحالية
والمستقبلية، حيث يواجه ثالثة تحديات رئيسة وهي:

تحدي وجود غير السعوديين في
المناصب القيادية بالشركات الكبرى
والمتوسطة والصغيرة؛ وهذا يؤثر
على مسار أي مبادرة من مبادرات
صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة
العمل التي تستهدف دعم توطين

الوظائف القيادية.

تحدى االستقرار؛ حيث أن ثمة مخاوف
من جانب الشباب والشابات السعوديين
في االنتقال إلى المنشآت المتوسطة
والصغيرة وتتعلق معظمها باالستقرار

واألمان الوظيفي.
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 دعم صندوق تنمية الموارد
البشرية لتوطين القيادات
بالمنشآت المتوسطة والصغيرة.

إمكانية قيام هيئة المنشآت
المتوسطة والصغيرة بإطالق
مبادرة أوبرنامج يهتم بتوطين
الوظائف القيادية، من خالل
التعاون بين الهيئة ووزارة

العمل والتنمية االجتماعية

وفي مواجهة هذه التحديات الرئيسة التي تحول دون توطين القيادات، فثمة حلول من شأنها التعامل مع
هذه التحديات ومن أبرز هذه الحلول ما يلي:

استحداث محور في إطار برنامج
"نطاقات" الذي طرحته وزارة العمل
والتنمية االجتماعية يتعلق بدعم
وتحفيز توطين الوظائف القيادية
في المنشآت المتوسطة والصغيرة

وحتى الكبيرة

خامسًا: شراكة القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم والتدريب في
مؤسسات التعليم العالي: تجربة جامعة األعمال والتكنولوجيا.

التحديات التي تواجه حديثي التخرج

الزالت الوظائف في القطاع الخاص أقل جاذبية للمواطن أو المواطنة وباألخص لحديثي التخرج. والتزال نسبة
توظيف المرأة أقل بكثير من نسبة توظيف الرجل. كما يالحظ زيادة عدد التراخيص التي تسمح للمؤسسات
العالمية للعمل في المملكة. وقد أدت العولمة والثورة التكنولوجية إلى زيادة الحاجة إلى قوة عاملة ذات
مهارات عالية في مختلف المجاالت المهنية. وهذه المهارات تتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعادة تقييم

البرامج والمناهج التي تقدمها.
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خامسًا: شراكة القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم والتدريب في
مؤسسات التعليم العالي: تجربة جامعة األعمال والتكنولوجيا.

التحديات التي تواجه حديثي التخرج

الزالت الوظائف في القطاع الخاص أقل جاذبية للمواطن أو المواطنة وباألخص لحديثي التخرج. والتزال نسبة
توظيف المرأة أقل بكثير من نسبة توظيف الرجل. كما يالحظ زيادة عدد التراخيص التي تسمح للمؤسسات
العالمية للعمل في المملكة. وقد أدت العولمة والثورة التكنولوجية إلى زيادة الحاجة إلى قوة عاملة ذات
مهارات عالية في مختلف المجاالت المهنية. وهذه المهارات تتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعادة تقييم

البرامج والمناهج التي تقدمها.
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أهم االستراتيجيات التي يجب أن تفعلها مؤسسات 
التعليم العالي بالتعاون مع القطاع الخاص

تعمل جامعة األعمال والتكنولوجيا على تفعيل دور القطاع الخاص
من خالل استراتيجيات تتضمن: عمل دراسات وبحوث مستمرة هدفها
تحديد المهارات المطلوبة من سوق العمل بحيث تتوافق مع
المهارات المكتسبة من البرامج األكاديمية. بجانب إنشاء مجلس
استشاري، ليس فقط على مستوى الجامعة أو الكلية، بل أيضا على
مستوى البرنامج األكاديمي. هذا المجلس االستشاري يتكون من
خبراء متخصصين في المجال المطلوب. وكذلك إنشاء عالقات مثمرة
مع الشركات المحلية والعالمية لعمل ورش عمل ورحالت ميدانية
مستمرة إلثراء معرفة المتعلمين. فضًال عن دعم التدريب التعاوني
في الشركات العالمية والمحلية. وأيضًا يجب اعتماد مؤشرات أداء

رئيسية لقياس فاعلية هذه االستراتيجيات.

المصادر والمراجع

1 -جلسة: رأس المال البشري.. الثروة المستدامة، منتدى أسبار الدولي، الرياض،
https://youtu.be/sWNcFUobrXw :4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط

2- الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2018-2020: متاحة على الرابط:
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic

%20Public%20Document%202810_0.pdf

3- مزيان حمزة و راتول محمد: تحليل متغيرات رأس المال البشري الداعمة
للتنافسية الكامنة، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد (14)، جوان

2015، ص ص 40-33.
4- االستثمار في الرأس المال البشري كآلية لتحقيق الميزة التنافسية في
المؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية

والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، .2018
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االستثمار الجريء



    
أوًال: التوصيات

 
ثانيًا: التعريف باالستثمار الجريء وآلياته

 
ثالثًا: تحفيز االستثمار الجريء في ضوء رؤية 2030.

 
رابعًا: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ودعم رأس المال الجريء.

      
خامسًا: دور "الشركة السعودية في تعزيز االستثمار الجريء" بالمملكة.

 
سادسًا:"صندوق الصناديق" وأثره في تفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثمارات رأس المال الجريء.

 
المصادر والمراجع.

المحتويات

ضرورة تركيز المبادرات الداعمة لالستثمار الجريء على قطاعات نوعية محددة.

تكثيف البرامج التوعوية بماهية االستثمار الجريء وأثره المباشر على التنمية.
ربط المبادرات الداعمة لالستثمار الجريء بأهداف واضحة قابلة للتنفيذ وبمدى زمني دقيق، ومراجعة مبادرات االستثمار

الجريء لضمان توافقها وواقع الكفاءات المتاحة.
إيجاد برامج عملية تستهدف بناء الكفاءات البشرية في مجال االستثمار الجريء.

إخضاع مبادرات االستثمار الجريء للتقييم بصفة دورية لرصد مدى تحقق أهدافها والمعوقات التي قد تعترض ذلك.

أوًال: التوصيات
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ضرورة تركيز المبادرات الداعمة لالستثمار الجريء على قطاعات نوعية محددة.

تكثيف البرامج التوعوية بماهية االستثمار الجريء وأثره المباشر على التنمية.
ربط المبادرات الداعمة لالستثمار الجريء بأهداف واضحة قابلة للتنفيذ وبمدى زمني دقيق، ومراجعة مبادرات االستثمار

الجريء لضمان توافقها وواقع الكفاءات المتاحة.
إيجاد برامج عملية تستهدف بناء الكفاءات البشرية في مجال االستثمار الجريء.

إخضاع مبادرات االستثمار الجريء للتقييم بصفة دورية لرصد مدى تحقق أهدافها والمعوقات التي قد تعترض ذلك.

أوًال: التوصيات
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ثانيًا : التعريف باالستثمار الجريء وآلياته.

يعرف االستثمار الجريء بأنها شركات ناشئة قابلة للنمو السريع، ورأس المال الجريء هو: نوع من التمويل عالي
المخاطر وعالي العوائد يتم من خالله تقديم الدعم المالي لشركات غالبا ما تكون ناشئة أو صغيرة الحجم في مقابل
الحصول على حصة في تلك الشركة، والعمل على نموها والتخارج منها بعد فترة من النمو السريع وتحقيق أرباح عالية
من خالل هذا االستثمار، و الجهات التي تقدم هذا النوع من التمويل تسمى المستثمرون الجريئون ويجدر بنا أن ال
نخلط بينها وبين المستثمرون الذين يطلق عليهم مسمى "المالئكيون" وهم الذين يمتلكون عادة ثروات كبيرة
يستثمرونها في شركات واعدة، على عكس المستثمرون الجريئون الذين يتكتلون بأعداد محدودة لتمويل الشركات من

خالل تأسيس صناديق لالستثمار الجريء.

ويمكن تصنيف أنواع االستثمار الجريء إلى ثالثة أنواع وفقا للمرحلة التي يمر بها المشروع:

      
التمويل في

 مراحل التأسيس
 المبكرة

التمويل في
 مراحل النمو 

والتوسع

      
التمويل في 

مراحل االستحواذ
 والتخارج

وتقوم شركات رأس المال الجريء بتأسيس صندوق استثماري وتدعو إليه عدد محدود من المستثمرين الذين يمتلكون
شهية عالية للمخاطر، وذلك لاللتزام بالدخول في استثمارات معينة في شركة خاصة مقابل

الحصول على حصة في تلك الشركة تمثل ٥٠٪ أو أقل. ومع نمو الشركة يمر المستثمرون الجريئون بعدة مراحل من
التمويل:

مرحلة البذرة: حيث يضخ المستثمرون مبالغ
صغيرة تساعد في تطوير المنتجات، وإجراء بحوث

التسويق، وإعداد خطط العمل.

المراحل المبكرة: وذلك من أجل البدء في
مراحل اإلنتاج أو تقديم الخدمات، ويتم فيها ضخ

أموال أكثر من المرحلة السابقة.

المراحل المتأخرة:وتتم في مراحل أعلى من
النضج للشركات التي قد ال تكون قد حققت أية
أرباح ولكنها أظهرت نموا ملحوظا وحققت

إيرادات
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وتقوم شركات رأس المال الجريء بتأسيس صندوق استثماري وتدعو إليه عدد محدود من المستثمرين الذين يمتلكون
شهية عالية للمخاطر، وذلك لاللتزام بالدخول في استثمارات معينة في شركة خاصة مقابل

الحصول على حصة في تلك الشركة تمثل ٥٠٪ أو أقل. ومع نمو الشركة يمر المستثمرون الجريئون بعدة مراحل من
التمويل:

مرحلة البذرة: حيث يضخ المستثمرون مبالغ
صغيرة تساعد في تطوير المنتجات، وإجراء بحوث

التسويق، وإعداد خطط العمل.

المراحل المبكرة: وذلك من أجل البدء في
مراحل اإلنتاج أو تقديم الخدمات، ويتم فيها ضخ

أموال أكثر من المرحلة السابقة.

المراحل المتأخرة:وتتم في مراحل أعلى من
النضج للشركات التي قد ال تكون قد حققت أية
أرباح ولكنها أظهرت نموا ملحوظا وحققت

إيرادات
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ثالثًا : تحفيز االستثمار الجريء في ضوء رؤية 2030.

ـا بأهميـة تعزيـز ريـادة األعمال انطالقًا مــن ســعي المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تحقيــق رؤيــة الســعودية، وإيماـن
ـادرات والبرامــج التــي أثمــرت عــن تطــور مشــهد ودعم االستثمار فـي الشـركات الناشـئة، تـم إطالق مجموعـة مـن المبـ

االستثمار الجــريء فــي الســعودية بســرعة كبيرة. ومـن أـبرز الجهـات التي تقوم بــدور فاعــل فــي هــذه المبــادرات:

      
وزارة

ـارة  التجـ
 واالستثمار

        
الهيئـة العامـة

 للمنشآت الصغيرة
 والمتوسـطة

 

      
هيئـة 

السوق المالية
الهيئــة 

العامة لالستثمار

صندوق
 االستثمارات

 العامة

    وفي الواقع فإن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا ما يمكن أن نسميه نقطة التحول في نشاط رأس المال
الجريء في السعودية؛ وخير دليل على ذلك تنامي استثمارات رأس المال الجريء بشكل متسارع مما يزيد تفاؤلنا
بمستقبل منظومتي االقتصاد وريادة األعمال في السعودية. ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو
والتحول هي عمليات التخارج التي أجرتها الشركات اإلقليمية الكبرى مدفوعة بارتفاع الطلب في السعودية مما رسخ
مكانة نموذج رأس المال الجريء كأداة استثمارية قابلة لالستمرار. كما يتزامن الطلب المتزايد على الحلول الرقمية في
مختلف القطاعات مع ارتفاع وتيرة تبنيها في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبعد أن كانوا مجرد مستهلكين،
أصبح مستخدمو اإلنترنت في السعودية بمثابة مساهمين فعالين في االقتصاد الرقمي وتوليد القيمة االقتصادية

باستخدام التقنية.
    ويالحظ كذلك في الفترة الحالية ارتقاء في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة
من المستثمرين المالئكيين وصناديق االستثمار الجريء، كما نجح رواد األعمال المميزين بتأسيس شركات ناشئة سريعة

النمو وقادرة على التوسع.
    وشهدت السعودية تنامًيا سريع الوتيرة في تمويل الشركات الناشئة على مدى األعوام الماضية، لُيسجل النصف
األول من عام 2019 أرقاًما قياسية سواء على مستوى إجمالي التمويل بواقع 40 مليون دوالر أو عدد الصفقات المبرمة
بواقع 26 صفقة في المملكة. ومن بين أبرز االستثمارات نذكر االستثمار في منصة نون أكاديمي الناشئة في مجال
التكنولوجيا التعليمية والتي نجحت بجمع 8.6 مليون دوالر في جولة تمويلها األولى، باإلضافة إلى شركة "نعناع" لتوصيل

المقاضي التي جمعت هي األخرى 6.6 مليون دوالر في جولتها األولى.
    وتعد المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الخمسة األوائل من حيث إجمالي التمويل وعدد الصفقات المبرمة
مقارنة بدول الشرق األوسط. حيث تحتل المركز الثالث في إجمالي التمويل والمركز الرابع في عدد الصفقات المبرمة
خالل النصف األول من عام 2019. وتندرج قطاعات التجارة اإللكترونية والتوصيل والنقل ضمن أكبر القطاعات في
السعودية من حيث إجمالي التمويل وعدد الصفقات، كما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا. وتتضمن المراتب الخمس األولى قطاعات أخرى مثل الزراعة وتحليل البيانات والتعليم واألغذية والمشروبات.
    وخالل النصف األول من عام 2019 استثمرت 30 جهة مختلفة في الشركات الناشئة في السعودية كان من بينها

شركات رأس المال الجريء وبرامج مسرعات األعمال والمؤسسات وغيرها من الجهات المحلية والدولية.
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شركة
 رائد فنتشرز

برنامج واعد
 للمشاركة برأس
 المال الجريء

صندوق
 الرياض تقنية

الشركة 
السعودية
 لالستثمار 

الجريء

      
صندوق
 STV

ومن بين أهم شركات رأس المال الجريء المحلية النشطة:

   أيضًا فقد أطلقت المملكة "جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة" لغايات تعزيز قطاع
الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وتحفيز االستثمارات من خالل تنفيذ الشراكات.

   وتسعى الجمعية لتنفيذ خطط لتعزيز التعاون بين شركات الملكية الخاصة وشركات رأس المال
الجريء فضًال عن تعزيز اهتمام المستثمرين بالجهات غير الحكومية لرأس المال الجريء والملكية
الخاصة، باإلضافة إلى تنظيم وعقد ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات حول قطاع الملكية

الخاصة ورأس المال الجريء.
   كذلك فقد تضمنت الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني مبادرة تطوير وتنفيذ برامج األسهم
الخاصة ورأس المال الجريء، وتهدف المبادرة إلى تطوير البرامج والتطبيقات والتنظيمات الالزمة
لتحفيز رأس المال الجريء واألسهم الخاصة، وإنشاء جمعية خاصة برأس المال الجريء لتحفيز نمو

واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

   وتجدر اإلشارة إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي اإلجمالي
من 20٪ في الوقت الحاضر إلى 35٪ بحلول العام 2030، وهذا لن يتأتى إال بتقديم الدعم الكافي للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة القائمة، وتشجيع تأسيس المزيد منها. لذا نجد أنه تم تأسيس العديد من صناديق االستثمار الجريء التي
(STC VENTURE) تهدف لتحقيق هذا الهدف. ومن أقدم هذه الصناديق صندوق اس تي سي لالستثمار الجريء

بجانب عدد آخر من الصناديق التي تم تأسيسها بهدف دعم الشركات الناشئة ومنها:

     
Saudi ventures capital الشركة السعودية لالستثمار الجريء
company: والتي تأسست من قبل هيئة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت) في عام 2018 وبرأس مال يقدر ب 2.8
مليار ريال سعودي وقد قامت بعقد عدة اتفاقيات مع صناديق
Raed لالستثمار الجريء مع عدد من الجهات مثل:(صندوق رائد
venture ، وصندوق نما Nama venture ، وصندوق رأس
المال الجريء التابع لشركة تأثير المالية والذي قامت منشآت

بالتعاقد معه مؤخرًا (29/7/2019).

 
بنك التنمية االجتماعية ويعتبر الذراع الداعم للشباب والفتيات
الذين لديهم رغبة في تأسيس مشاريعهم الخاصة وذلك من
خالل برنامج مسارات والذي يشمل مجموعة كبيرة من

األنشطة التجارية.

 
Aramco :(واعد) مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال
entrepreneurship: ويسهم في تقديم حصص استثمار
مباشرة للمنشآت الباحثة عن شريك تجاري ويهدف هذا
البرنامج إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل

دعم النمو االقتصادي للمملكة.

 
شركة وادي الرياض لالستثمار Riyadh vally co: وتقوم
بتقييم المشاريع الناشئة بناء على معايير واضحة ومحددة
منها: الملكية الفكرية، والتقارير المالية الدقيقة وحجم
السوق ونسبة نموه، وتوافقه مع أولويات المملكة

االستراتيجية على المستوىالوطني.

 
Aramco Energy أرامكو لالستثمار الجريء في الطاقة
venture: ويستهدف هذا الصندوق االستثمار في الشركات
ذات النمو المبكر وذات النمو المرتفع في تقنيات ذات أهمية
استراتيجية لشركة أرامكو وذلك في مجاالت الطاقة

المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة وقطاعات المياه.

 
صندوق سابك لالستثمار الجريء SABIC ventures: ويقدم
هذا الصندوق الدعم للشركات المبتكرة ويقوم باستكشاف
فرص التطوير معها بهدف تسريع نموها وذلك في مجاالت
الطاقة البديلة، تكنولوجيا المواد األولية والمواد المتقدمة

باإلضافة إلى عمليات المعالجة وكفاءة الطاقة.

 
صندوق سكوبير ويعتبر منصة تمويل جماعي تتيح لرواد
األعمال فرصة الحصول على تمويل عن طريق طرح نسبة من

أسهم المشروع لالكتتاب العام والخاص.
 

صندوق شركة علم لالستثمار الجريء وتشجع على االستثمار
في قطاعات عديدة مثل: النقل، والصحة، وأمن المعلومات

والقطاع المالي.
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صندوق سابك لالستثمار الجريء SABIC ventures: ويقدم
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رابعًا :الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
"منشآت" ودعم رأس المال الجريء

 
   أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، وتتلخص أهدافها
بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا ألفضل
الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي
من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. كما تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج
ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة األعمال والمبادرة واالبتكار، وتنويع مصادر
الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات
والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم
اإلداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها اإلدارية والفنية والمالية والتسويقية

والموارد البشرية وغيرها. 
   أيضًا تعمل "منشآت" على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك
وصناديق اإلقراض وتحفيزها ألداء دور أكبر وفعال في التمويل واالستثمار في المنشآت،
وإنشاء ودعم البرامج الالزمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت
إلصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خالل المشاركة الفعلية واإللكترونية للجهات
العامة والخاصة ذات العالقة. وتسعى "منشآت" إلى إزالة المعوقات اإلدارية والتنظيمية والفنية
واإلجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت المعنية برأس المال الجريء بالتعاون
مع الجهات ذات العالقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات لألعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع
برامج ومبادرات إليجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات

الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سالسل اإلمداد.

خامسًا: دور "الشركة السعودية في تعزيز
 االستثمار الجريء" بالمملكة.

   تأسست الشركة السعودية في تعزيز االستثمار الجريء عام 2018م بمبادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (منشآت) ولتكون جزءًا من خطة تحفيز القطاع الخاص. وكان الهدف من هذه الخطوة سد الفجوات الحالية
في تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تم تخصيص 750 مليون دوالر أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) بحيث يتم ضخها عبر

برنامجين رئيسيين هما: االستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة واالستثمار في الصناديق كما يلي:

االستثمار في الشركات الناشئة: حيث تستهدف االستثمار المباشر في الشركات
الناشئة خالل مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين األفراد (المالئكيين)، وصناديق

االستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

االستثمار في الصناديق: وتهدف الشركة السعودية لالستثمار الجريء إلى االستثمار
في صناديق االستثمار الجريء على نحو يهدف إلى تحفيز تأسيس صناديق

لالستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.
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سادسًا: "صندوق الصناديق" وأثره في تفعيل دور
 القطاع الخاص وتحفيز استثمارات رأس المال الجريء

    "صندوق الصناديق" هو صندوق تابع لصندوق االستثمارات العامة وقد تم تأسيسه برأسمال يقدر
بأربعة مليارات ريال في عام 2017، وهو صندوق استثماري يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من خالل االستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، من خالل
مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. كما يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال
الجريء من خالل تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة، بغرض زيادة فرص

المؤسسات الناشئة واألعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
    وقد بدأ الصندوق أخيرا االستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وصناديق الملكية الخاصة، ويركز
الصندوق على االستثمارات في الصناديق المحلية بشكل كبير. كما أن الصندوق لن يستثمر في
صناديق األسهم، والصناديق العقارية. وقد شرع "صندوق الصناديق" التابع لصندوق االستثمارات
العامة في تنفيذ المهام المنوطة به، المتمثلة في االستثمار في صناديق رأس المال الجريء
وصناديق الملكية الخاصة، ذلك بعد إنهاء الخطط والسياسات واالستراتيجيات وتوزيع األصول الخاصة

به، وبدء توظيف القدرات البشرية لديه.
    أيضًا فإن الصندوق سيعمل على االستثمار في الصناديق اإلقليمية والدولية التي لها استثمارات
داخل السعودية. أما طبيعة االستثمارات التي يستهدفها الصندوق، فستكون طويلة المدى، حيث

سيعَلن تباعا عن استثمارات الصندوق خالل المستقبل القريب.
   وقد جاء تأسيس الصندوق كإحدى المبادرات الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة
مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل تحفيز االستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء

والملكية الخاصة.
    وسيقوم الصندوق، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى
تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساس في نمو االقتصاد
وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دعم االبتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره في االستثمار في

صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق األسس التجارية.
    وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق" بالمساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال
بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي

إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.

المصادر والمراجع

1- جلسة: االستثمار الجريء، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط:
https://youtu.be/mLcFueC80ms 

2-  تقرير االستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية خالل النصف األول من عام 2019، الشركة
السعودية لالستثمار الجريء، الرياض، 2019.

3- التقرير الشهري لملتقى أسبار، مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم، الرياض، العدد رقم(54)،
أغسطس 2019 م.

4-  عبدالله الروقي: صندوق الصناديق، جريدة االقتصادية، األحد 3 نوفمبر 2019.
5- الموقع اإللكتروني للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): متاح على الرابط:

https://www.monshaat.gov.sa

/https://svc.com.sa :6-  الموقع اإللكتروني للشركة السعودية لالستثمار الجريء: متاح على الرابط
7-  الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 2018-2020: متاحة على الرابط:

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Do

cument%202810_0.pdf
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التجارة في
 المستقبل



    
أوًال: التوصيات

 
ثانيًا: اآلفاق المستقبلية للتجارة الحّرة

      
ثالثًا: التجارة اإللكترونية: الواقع والمستقبل.

 
المصادر والمراجع.

المحتويات

 اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل القائم منها بهدف تعزيز المشاركة السعودية في التجارة الحرة.
زيادة كفاءة المنصات اللوجستية المتعلقة بتنمية التجارة اإللكترونية لدعم االستثمار والصناعة ورفع حجم التبادل

التجاري إلكترونيا.
العمل باآلليات المناسبة لزيادة قدرة المواطن السعودي على اكتساب المعرفة الفنية العملية ورفع قدرته اإلنتاجية؛

بما يعزز إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة الدولية.
تفعيل دور مجلس التجارة اإللكترونية الذي أنشأته المملكة العربية السعودية السيما فيما يرتبط باقتراح السياسات

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، واإلشراف على برنامج تحفيزها، وضمان التنفيذ الفاعل للمشروعات المتضمنة في هذا
البرنامج.
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    تشكل التجارة الحرة مرحلة من مراحل التكامل على المستوى الدولي، وبعد إعالن منظمة التجارة العالمية منذ أوائل
عام 1995، حددت المنظمة عددًا من البنود الواردة في االتفاقيات ذات العالقة بهدف استخدامها كمرجعية لعمل
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة وغيرها من االتفاقيات المرتبطة بالمراحل األخرى من التكامل االقتصادي ومنها اتفاقية

جات لعام 1994.
    وتعتبر العوامل غير االقتصادية من العوامل المهمة النتشار اتفاقيات مناطق التجارة الحرة على المستوى العالمي،
ويعود ذلك إلى بدايات القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية وكتابات االقتصادي الشهير "كينز" الداعية إلى نشر
هذه االتفاقيات كأداة لحفظ السلم. وحلت اتفاقيات التجارة الحرة محل االتفاقيات التقليدية بعدما ظهر التوجه
العالمي نحو تحرير التجارة وفتح األسواق العالمية وإنشاء التكتالت الدولية واإلقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو

الكيانات الكبرى في التعامالت التجارية.
    وتعرف اتفاقية التجارة الحرة بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من
خالل إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري
ورفع معدالت النمو االقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون االقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه االتفاقيات في

العديد من المجاالت.
    واتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة وعالية المستوى، تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول
المعلومات والبيانات التجارية وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية، كما تدعم تلك االتفاقيات
مجهودات اإلصالح االقتصادي، وهي أيضًا تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق

الدول المعنية.

ثانيًا : اآلفاق المستقبلية للتجارة الحّرة.

    والواقع أن ظهور منظمة التجارة العالمية كانت نتيجة النفتاح دولي للتجارة وتبادل السلع والخدمات عبر
الحدود، وقد مكنت الحوارات التي أدت إلى تأسيس المنظمة من تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود،
وقد كان لهذا أثرًا إيجابيًا انعكس على النمو االقتصادي العالمي، وقد شهد العقديين الماضيين حالة من
النمو المتسارع لالقتصاد العالمي. لكن هذه المنظومة شابها بعض الخلل في المراحل األخيرة منذ عدة
سنوات؛ السيما فيما يتعلق بأن المكاسب التي تحققت من النمو االقتصادي المتسارع على المستوى
العالمي كانت لصالح أطراف معينة حققت مكاسب مقابل خسارة أطراف أخرى سواء على مستوى الدول أو

على مستوى األفراد داخل هذه الدول. 
    وعلى سبيل المثال فإن قطاع التصنيع في بعض الدول المتقدمة كان أحد الخاسرين من سهولة انتقال
السلع والخدمات؛ حيث انتقلت عملية التصنيع إلى دول تملك القدرة وتتوافر بها التكاليف المنخفضة لإلنتاج،
وهذه التحوالت أوجدت ضغوط ضمن الدول على قياداتها للتراجع عن المشاركة في بعض هذه االتفاقيات،

وهذا األمر جسده النزاع االقتصادي مؤخرًا بين الواليات المتحدة األمريكية والصين.
    إن التراجع على المستوى العالمي في منظومة التجارة يتطلب أسلوب جديد مستقبًال للتعامل معه، كما
أن ضعف المنظمات الدولية متعددة األطراف جعلها غير قادرة على أن تكون هي الالعب األساسي في
معالجة هذه األوضاع، وأصبح المعول عليه هو دور القيادات الدولية التخاذ القرارات واإلجراءات التي تسهم

في معالجة الوضع القائم. 
    ويتزامن هذا الوضع العالمي مع انطالق المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030، وبالنظر إلى انعكاسات هذا
الوضع على المملكة نجد أن أحد أهم مستحدثات الرؤية هو التنوع االقتصادي والمتمثل في هذا السياق في
تنوع صادرات المملكة غير النفطية. وتواجه المملكة مثل غيرها من الدول في ظل هذه الظروف تحديًا في
أن تكون العب رئيس في سلسلة القيمة العالمية، لكن هذا التحدي يقابله كذلك فرص كثيرة، منها سعي
كثير من الدول كبريطانيا بعد انفصالها عن االتحاد األوروبي لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع تكتالت

اقتصادية أو مع دول أخرى لضمان أسواق جديدة،
   والمملكة أيضًا لديها فرصة ألن تعقد اتفاقيات ثنائية أو مع تكتالت تجارية لفتح أسواق تستوعب صادرات
المملكة التي تسعى رؤية المملكة وعملية تطوير القطاع الصناعي في إطارها إلى أن تكون متزايدة خالل
الفترة القادمة. وبالتالي فإن الظروف التجارية العالمية وكما تشهد الكثير من التحديات إال أنها تبرز للمملكة

الكثير من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها.
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وهذا األمر جسده النزاع االقتصادي مؤخرًا بين الواليات المتحدة األمريكية والصين.
    إن التراجع على المستوى العالمي في منظومة التجارة يتطلب أسلوب جديد مستقبًال للتعامل معه، كما
أن ضعف المنظمات الدولية متعددة األطراف جعلها غير قادرة على أن تكون هي الالعب األساسي في
معالجة هذه األوضاع، وأصبح المعول عليه هو دور القيادات الدولية التخاذ القرارات واإلجراءات التي تسهم

في معالجة الوضع القائم. 
    ويتزامن هذا الوضع العالمي مع انطالق المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030، وبالنظر إلى انعكاسات هذا
الوضع على المملكة نجد أن أحد أهم مستحدثات الرؤية هو التنوع االقتصادي والمتمثل في هذا السياق في
تنوع صادرات المملكة غير النفطية. وتواجه المملكة مثل غيرها من الدول في ظل هذه الظروف تحديًا في
أن تكون العب رئيس في سلسلة القيمة العالمية، لكن هذا التحدي يقابله كذلك فرص كثيرة، منها سعي
كثير من الدول كبريطانيا بعد انفصالها عن االتحاد األوروبي لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع تكتالت

اقتصادية أو مع دول أخرى لضمان أسواق جديدة،
   والمملكة أيضًا لديها فرصة ألن تعقد اتفاقيات ثنائية أو مع تكتالت تجارية لفتح أسواق تستوعب صادرات
المملكة التي تسعى رؤية المملكة وعملية تطوير القطاع الصناعي في إطارها إلى أن تكون متزايدة خالل
الفترة القادمة. وبالتالي فإن الظروف التجارية العالمية وكما تشهد الكثير من التحديات إال أنها تبرز للمملكة

الكثير من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها.
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    واتجاه المملكة وغيرها من الدول نحو تعزيز حضورها العالمي مستقبًال في مجال
التجارة الحرة، ينطلق من أنه ال تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها أن تعيش
بمعزل عما يجري من أحداث وتغيرات دولية متالحقة، ما جعل إقامة التكتالت
والتحالفات أهم سياسات القرن الحالي سواء في المجال االقتصادي أو السياسي،

وتزداد أهمية تكتل الدول في عالم تسود فيه التكتالت الكبرى واالندماجات.
    مع الوضع في االعتبار أن تعزيز المشاركة في التجارة الحرة يتطلب بناء قدرات ذاتية
تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن اإلنتاج هو محرك التجارة، بجانب
رفع المستوى االقتصادي للدولة وتعزيز اإلنتاج، وتوظيف العالقات السياسية لتكون

في مصلحة االقتصاد.
    أيضًا فإن رأس المال البشري يعد أهم العناصر االقتصادية في أي دولة والضرورية
لتعزيز فرصها في التجارة الحرة في الوقت ذاته، والعنصر األبرز ضمن رأس المال
البشري هو المعرفة التطبيقية وليس المعرفة النظرية؛ ففي معظم الدول التي
حققت تقدم صناعي كبير نجد أن أهم عنصر مكنها من هذا التقدم هو قدرة األفراد
والمؤسسات فيها على تبني تقنيات حديثة وإنتاج السلع والخدمات بصورة أكثر كفاءة

وبأقل تكلفة ما يمكنها من المنافسة الدولية.
    وبالنسبة للمملكة يجب أن تعول في المستقبل على قدرة المواطن السعودي في
اكتساب المعرفة الفنية العملية التنفيذية إلنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة
الدولية، وهذه المنافسة لها شقين: األول يتعلق بالكفاءة وارتفاع المستوى التقني

للمحتوى المنتج، أما الشق الثاني فيتعلق بالتكلفة.
    واالعتقاد أن المملكة لن تستطيع أن تنافس في مجال التكلفة بمعني تخفيض
أجور أو تكلفة العمالة الوطنية في ظل المستوى المعيشي الذي اعتاد عليه األفراد
في المجتمع، ومن ثم فال مجال في المنافسة إال برفع القدرة اإلنتاجية للعامل
السعودي، وهو أمر قابل للتحقق متى ما تم تبني نموذج األعمال الصحيح الذي يوائم
بين رأس المال البشري والتقنية المناسبة لإلنتاج، ودون ذلك فسوف يصعب المنافسة

دوليًا بالنسبة للمملكة.

    التجارة اإللكترونية هي الخطوات التي تتم بها عمليات البيع والشراء والمبادلة للسلع والخدمات والمعلومات عبر
الوسائل اإللكترونية ومن ضمنها اإلنترنت. وظهر أول تطبيق لمفهوم التجارة اإللكترونية في بداية عام 1970، حيث

تمت عمليات التحويل النقدي لألموال بطريقة إلكترونية من منظمة ألخرى.

ثالثًا :التجارة اإللكترونية: الواقع والمستقبل.

    وتتعدد فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة لكل من المنظمات واألفراد والمجتمع، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 أ. فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للمنظمات: 
 
 

 ب. فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للمستهلك:
  

- الوصول للعالم كله.
- تقليل التكلفة.

- تحسين أداء سلسة اإلمداد والتوريد.
- استمرارية الوقت.

- التصنيع حسب الطلب.
- ظهور نماذج جديدة لألعمال.

- تقليل وقت تنفيذ المنتج.
- تقليل تكلفة االتصاالت.

- تحسين العالقة مع المستهلك.
- التطوير المستمر للمنتج.

 
- إتاحة منتجات وخدمات متنوعة ورخيصة.

- التوصيل الفوري للمنتجات.
- توفير المعلومات.

- المشاركة بالمزادات.
- االتصاالت اإللكترونية.

- الحصول على منتجات خاصة.
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    التجارة اإللكترونية هي الخطوات التي تتم بها عمليات البيع والشراء والمبادلة للسلع والخدمات والمعلومات عبر
الوسائل اإللكترونية ومن ضمنها اإلنترنت. وظهر أول تطبيق لمفهوم التجارة اإللكترونية في بداية عام 1970، حيث

تمت عمليات التحويل النقدي لألموال بطريقة إلكترونية من منظمة ألخرى.

ثالثًا :التجارة اإللكترونية: الواقع والمستقبل.

    وتتعدد فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة لكل من المنظمات واألفراد والمجتمع، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 أ. فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للمنظمات: 
 
 

 ب. فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للمستهلك:
  

- الوصول للعالم كله.
- تقليل التكلفة.

- تحسين أداء سلسة اإلمداد والتوريد.
- استمرارية الوقت.

- التصنيع حسب الطلب.
- ظهور نماذج جديدة لألعمال.

- تقليل وقت تنفيذ المنتج.
- تقليل تكلفة االتصاالت.

- تحسين العالقة مع المستهلك.
- التطوير المستمر للمنتج.

 
- إتاحة منتجات وخدمات متنوعة ورخيصة.

- التوصيل الفوري للمنتجات.
- توفير المعلومات.

- المشاركة بالمزادات.
- االتصاالت اإللكترونية.

- الحصول على منتجات خاصة.
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. تعمل على تلبية مختلف حاجات المجتمع وتيسير الوصول إليها.

. خلق فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتي تتصل باألسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية.

. زيادة عدد األفراد الذين يقومون بالعمل وكذلك بالتسوق من
المنازل؛ ما يخفف من حدة االزدحام المروري والحوادث بجانب تقليل

تكلفة استخدام السيارات والطرق وانخفاض معدالت الحوادث.
. السماح ببيع بعض البضائع بأسعار أقل ومن ثم شراء األفراد لكميات

أكبر ورفع مستوى معيشتهم بتكلفة معقولة.

ج. فوائد التجارة اإللكترونية بالنسبة للمجتمع: 
 
 

أبرز المعوقات التي تعترض التجارة اإللكترونية

أ - المعوقات التقنية وتتضمن:
-عدم وضوح مفهوم الجودة والسرية.

-األدوات لتطوير البرمجيات مازالت في
مراحل أولية.

-الحاجة المستمرة لتطوير مقدمي خدمات
اإلنترنت.

-االشتراك في شبكة اإلنترنت في بعض
الدول مازال مكلف.

ب. المعوقات غير التقنية وتتضمن:
-حاجة المستهلك للخصوصية والسرية.

-ضعف ثقة المستهلك بالبائع االفتراضي.
-صعوبة قياس مدى نجاح اإلعالنات

اإللكترونية.
-الخوف من التغيير.

 
    ويهدف إقرار نظام التجارة اإللكترونية لتعزيز الثقة في التعامالت وتحفيز أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها
وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وربما كان ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة خالل السنوات
الماضية إلى قرابة ال 30 مليون في عام 2018، أحد العوامل المساعدة في تسريع التجارة اإللكترونية. وفي نهاية
عام2018  تم إحصاء أكثر من 32.000 متجر إلكتروني مسجل في خدمة "معروف" التابع لشركة "ثقة" في وزارة
التجارة واالستثمار، وبلغ متوسط اإلنفاق السنوي نحو 4000 ريال للمتوسطين، بينمايبلغ حجم سوق التجارة
اإللكترونية في المملكة نحو 80  مليار ريال. وتصنف المملكة ضمن أعلى 10 دول في العالم بالنسبة للتجارة
اإللكترونية، ونسبة التسوق اإللكتروني في المملكة قرابة 50%، ويقدر حجم سوق التجارة اإللكترونية حول العالم

بنحو 30 تريليون دوالر.

تعد البطاقات اإللكترونية أحد الطرق المستخدمة في
التجارة اإللكترونية، ومن أمثلتها: الحافظةاإللكترونية، و
كذلك بطاقات الدفع ومنها: بطاقات الرصيد، وبطاقات

الشحن، وبطاقات الحساب الجاري.

وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس للتجارة اإللكترونية ويعني هذا المجلس ب:
 

-اقتراح السياسات
 المتعلقة بالتجارة 

اإللكترونية.

    
اإلشراف على

 برنامج تحفيز  التجارة
 اإللكترونية.

     
ضمان التنفيذ الفاعل

 لمشروعات برنامج تحفيز
التجارة اإللكترونية 

وتوصياته.
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    ويهدف إقرار نظام التجارة اإللكترونية لتعزيز الثقة في التعامالت وتحفيز أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها
وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم. وربما كان ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة خالل السنوات
الماضية إلى قرابة ال 30 مليون في عام 2018، أحد العوامل المساعدة في تسريع التجارة اإللكترونية. وفي نهاية
عام2018  تم إحصاء أكثر من 32.000 متجر إلكتروني مسجل في خدمة "معروف" التابع لشركة "ثقة" في وزارة
التجارة واالستثمار، وبلغ متوسط اإلنفاق السنوي نحو 4000 ريال للمتوسطين، بينمايبلغ حجم سوق التجارة
اإللكترونية في المملكة نحو 80  مليار ريال. وتصنف المملكة ضمن أعلى 10 دول في العالم بالنسبة للتجارة
اإللكترونية، ونسبة التسوق اإللكتروني في المملكة قرابة 50%، ويقدر حجم سوق التجارة اإللكترونية حول العالم

بنحو 30 تريليون دوالر.

تعد البطاقات اإللكترونية أحد الطرق المستخدمة في
التجارة اإللكترونية، ومن أمثلتها: الحافظةاإللكترونية، و
كذلك بطاقات الدفع ومنها: بطاقات الرصيد، وبطاقات

الشحن، وبطاقات الحساب الجاري.

وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس للتجارة اإللكترونية ويعني هذا المجلس ب:
 

-اقتراح السياسات
 المتعلقة بالتجارة 

اإللكترونية.

    
اإلشراف على

 برنامج تحفيز  التجارة
 اإللكترونية.

     
ضمان التنفيذ الفاعل

 لمشروعات برنامج تحفيز
التجارة اإللكترونية 

وتوصياته.
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    وقد أصدرت مكتبة القانون في الكونغرس في منتصف 2018 تقرير عن تنظيم العمالت المشفرة حول العالم
يستعرض هذا التقرير المشهد القانوني والسياسي الذي يحيط بالعمالت المشفرة أو اإللكترونية حول العالم في
نحو 130 دولة، وقد لوحظ أن بعض الدول منعت التعامل بالعمالت اإللكترونية ومن أبرز هذه الدول: الجزائر وبوليفيا

ومصر والعراق والمغرب ونيبال وباكستان واإلمارات العربية المتحدة.
    كما أن من أبرز الدول التي حرمت هذه العمالت اإللكترونية ضمنيًا ولكن لم تصرح بها: بنجالديش وبعض دول
الخليج كالكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان. أما دول كاألرجنتين والنمسا وبلغاريا وروسيا فقد
نظمت العمل في العمالت اإللكترونية فيما يخص القوانين القانونية، بينما دول أخرى كالصين وفنزويال فالزالت
تعمل على إنشاء عملة إلكترونية خاصة بها. وأصدرت منظمة النقد العربي السعودي (SAMA) تحذيرا ضد عمالت

البيتكوين ألنه ال يتم مراقبتها أو دعمها من قبل أي سلطة مالية شرعية. 
    وفي أكتوبر 2017 أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ستنفذ مشروعًا تجريبيا إلصدار عملة رقمية محلية

(الريال) والتي سيتم استخدامها فقط في المعامالت بين البنوك.
    وفيما يتعلق بالمستقبل، فيالحظ أن التجارة اإللكترونية تعد من أكثر القطاعات التي تشهد نمو في السنوات

الخمس األخيرة ويتوقع أن يتزايد هذا النمو بمعدالت أكبر خالل السنوات القادمة.
    وتشمل التجارة اإللكترونية جميع السلع التي يتم التداول فيها بأساليب إلكترونية.

    وقد نمت التجارة اإللكترونية بما يزيد عن 20% سنويا بآخر 15 سنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل 15-
10% بالسنوات الخمسة عشر المقبلة.

    وهذه وتيرة نمو تزيد عن جميع القطاعات الموجودة حاليا باالقتصادات العالمية.
   ومن المتوقع أن نحو20 % من السلع التي يتم شراؤها من جانب األفراد أو المؤسسات تتحول إلى تجارة إلكترونية

في السنوات القريبة المقبلة.

    وبجانب الشركات الشهيرة التي تعمل في مجال التجارة اإللكترونية كاألمازون، فإن ثمة العديد من الشركات
التي تتوجه من التجارة التقليدية إلى التجارة اإللكترونية مثل: نايكي وأديداس وغيرهما.

ومن المالحظ أن وتيرة النمو ال تختلف كثيرًا بين هذه الشركات.
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    وبجانب الشركات الشهيرة التي تعمل في مجال التجارة اإللكترونية كاألمازون، فإن ثمة العديد من الشركات
التي تتوجه من التجارة التقليدية إلى التجارة اإللكترونية مثل: نايكي وأديداس وغيرهما.

ومن المالحظ أن وتيرة النمو ال تختلف كثيرًا بين هذه الشركات.
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    وبنظرة مستقبلية من المتوقع أن يزيد حجم التداوالت اإللكترونية بسنة 2022 ليصل إلى ما يزيد عن 2.8
تريليون دوالر، وما يقارب 50% من هذا المبلغ ستستحوذ عليه الشركات الكبيرة مثل أمازون، فإن ال50 %
األخرى هي من نصيب الشركات األخرى. وهذا يشكل فرصة فريدة للشركات سواء داخل المملكة أو خارجها

لتشارك بهذا القطاع. ويمكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي في مجال التجارة اإللكترونية.

    وبالطبع فالتجارة اإللكترونية ليست قاصرة على داخل الدولة بل هي تمتد أيضا عبر الحدود، حيث يتوقع أن يزيد
حجم التجارة اإللكترونية عبر الحدود بواقع 25% مستقبال وذلك يعود بشكل أساسي لمتطلبات العمالء أو
المستهلكين كالسعر المنخفض والجودة األعلى، وستصبح الشركات الناجحة هي التي تقدم السلع بجودة عالية
وسعر منخفض وبما يتناسب والتغير في أذواق المستهلكين. والدول التي تظهر بشكل واضح في مجال التجارة

اإللكترونية هي: الصين و روسيا والواليات المتحدة.
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    وبالطبع فالتجارة اإللكترونية ليست قاصرة على داخل الدولة بل هي تمتد أيضا عبر الحدود، حيث يتوقع أن يزيد
حجم التجارة اإللكترونية عبر الحدود بواقع 25% مستقبال وذلك يعود بشكل أساسي لمتطلبات العمالء أو
المستهلكين كالسعر المنخفض والجودة األعلى، وستصبح الشركات الناجحة هي التي تقدم السلع بجودة عالية
وسعر منخفض وبما يتناسب والتغير في أذواق المستهلكين. والدول التي تظهر بشكل واضح في مجال التجارة

اإللكترونية هي: الصين و روسيا والواليات المتحدة.
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الطاقة والمياه
في المستقبل



 
أوًال: التوصيات.

  
ثانًيا: واقع الموارد المائية في السعودية ومستقبلها

  
ثالًثا: طرق تحلية المياه: الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية

  
ل الطاقة في قطاع النقل: مؤشرات الواقع وتوقعات المستقبل. رابًعا: تحوُّ

   
خامًسا: مستقبل المياه والطاقة في عالم تقوده البيانات.

 
المصادر والمراجع.

المحتويات

   ·
دعم المبادرات والتشريعات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

اتخاذ مزيد من الخطوات العملية للحد من هدر الطاقة والمياه سواء لالستخدامات المنزلية أو لألغراض األخرى.  
توسيع نطاق اإلفادة من التقنيات الحديثة في قياس معدالت استخدام الطاقة والمياه على المستويين الفردي

والمؤسسي.    
هة لألفراد والمؤسسات والهادفة للحد من هدر الطاقة والمياه، وعالج نواحي القصور تقييم أثر البرامج التوعوية الموجَّ

المتضمنة في إطارها.

 
أوًال - التوصيات:
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    تهدِّد ندرة المياه التنمية في المنطقة العربية بصفة عامة؛ إذ يؤدي كلٌّ من انخفاض وتذبذب معدالت سقوط
األمطار، وارتفاع معدالت التبخر، وتكرار موجات الجفاف إلى انخفاض القدرة على االعتماد على الموارد المائية وتوفرها.
ورغم شغل البلدان العربية نحو 10 في المئة من مساحة العالم، فإن متوسط سقوط األمطار السنوي ال يبلغ فيها إال
2.1 في المئة، وال تتخطى كمية الموارد المائية الداخلية المتجددة في المنطقة إال 6 في المئة من متوسط سقوط
ف معظم مساحة المنطقة كمساحات قاحلة أو شبه جافة ا 38 في المئة. وُتصنَّ األمطار السنوي الذي يبلغ عالمي�
ا، فيما عدا بعض المناطق منها جنوب غرب شبه الجزيرة (صحراوية) تقلُّ كمية سقوط األمطار فيها عن 250 مليمتًرا سنوي�

العربية والبلدان المطلة على المحيط األطلسي والبحر المتوسط؛ نظًرا لتسجيلها معدالت مرتفعة لسقوط األمطار.

  
ثانًيا: واقع الموارد المائية في السعودية ومستقبلها.

المياه الجوفية المياه المحالة
غير المتجددة

المياه الجوفية 
المتجددة

المياه المعالجةالمياه السطحية

ا 35 محطة لتحلية المياه، تقع على الساحل الشرقي والساحل     ففيما يتعلق بالمياه المحالة، يوجد بالسعودية حالي�
ا الغربي للمملكة، وُتشير أحدث البيانات إلى أن إجمالي الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه بلغ 6.28 ماليين متر مكعب يومي�
ا بحلول عام2020 . في عام 2015 . ومن المتوقع أن تزيد هذه الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى ٧٫٤ ماليين متر مكعب يومي�

ل 73 ٪ من إجمالي  وتمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة غالبية محطات التحلية في السعودية، بما ُيمثِّ
الطاقة اإلنتاجية القائمة.

     وُتستخَدم ثالثة أنواع من التقنيات لتحلية المياه: التقطير الومضي متعدد المراحل، والتناضح العكسي، والتقطير
متعدد التأثير. وتَعدُّ تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل في الوقت الحالي التقنية السائدة في محطات التحلية في

السعودية، إذ تمثل 62 ٪ من إجمالي الطاقة اإلنتاجية القائمة.

    وبالتركيز على واقع السعودية، نجد أن الموارد المائية تنقسم في السعودية إلى خمس فئات، وهي:
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ا في السعودية خالل العام /1439      وقد بلغت كمية المياه المحالة المنتجة فعلي�
 1440هـ2018) ( حوالي (1803.1) ماليين متر مكعب، وبزيادة نسبتها (%11) مقارنة بالعام
السابق، حيث تمَّ إنتاج (775) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي وبنسبة (43%)
من إجمالي إنتاج المؤسسة، و1028.1)) مليون متر مكعب من محطات الساحل الشرقي
دة من محطات المؤسسة2018) وبنسبة (%57)، فيما بلغت كميات الطاقة الكهربائية المولَّ
م) حوالي (40.75) مليون ميجاواط/ ساعة، حيث تمَّ توليد (6.95) مليون ميجاواط/ ساعة
من محطات الساحل الغربي بنسبة (%17.1) من إجمالي التوليد للمؤسسة، وتوليد (33.80)

مليون ميجاواط/ ساعة من محطات الساحل الشرقي بنسبة (82.9%).

ا من المياه الجوفية غير المتجددة التي     وتمتلك السعودية احتياطي�
تنتشر عبر مجموعة من طبقات المياه، وتتجمع المياه الجوفية في أكثر
من 20 طبقة جوفية أساسية وثانوية على مستوى السعودية، وتخدم
العديَد من المناطق. وتوجد المياه الجوفية المتجددة في السعودية
في الطبقات الضحلة والعميقة، وفي المياه السطحية في الوديان.
ا ر المياه الجوفية المتجددة حالي� واستناًدا إلى التقديرات األولية، ُتقدَّ

ا في منطقة الدرع العربي. بنحو 2.8 مليار متر مكعب سنوي�

    أما بالنسبة إلى المياه السطحية فيبلغ إجمالي احتياطي المياه الصالحة لالستغالل من السدود نحو 1.6 مليار متر
ا، ويوجد 73 ٪ من إجمالي المياه الصالحة لالستغالل من السدود في مناطق: عسير، ومكة المكرمة، مكعب سنوي�
وجازان. وتحتوي هذه المناطق على وفرة من المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية بسبب تضاريسها ذات

الطبيعة الصخرية غير المسامية على مستوى الدرع العربي.
    أيًضا، تقوم السعودية بمعالجة مياه الصرف الصحي لدرجة تجعلها آمنة الستعمالها في أغراض مختلفة، منها:
ا في دولة تعاني من ُندرة المياه، وينبغي العمليات الصناعية، والتبريد، والزراعة. وتمثل المياه المعاَلجة مورًدا مهم�
مراعاتها في منظومة اإلمداد، وقد وصل إجمالي كمية المياه المعالجة المعاد استخدامها في أنحاء السعودية في
ا في الزراعة، ومتوسط ا، يتم استخدام ٠٫٤٠ مليون متر مكعب منها يومي� عام 2015 إلى 0.61 مليون متر مكعب يومي�

الكميات المعاد استخدامها يبلغ 17 ٪ فقط.
    وباإلضافة إلى الموارد الحالية، هناك عدٌد من الموارد اإلضافية للمياه التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحديد

كامل إمكاناتها، وتشمل المياه الرمادية، وحصاد مياه األمطار.
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والواقع أن السعودية تواجه تحديات كبيرة؛ نظًرا لالستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضًال عن محدودية مخزون
المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزاًفا متسارًعا، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، ُتَعدُّ المياه

المتجددة نادرًة للغاية.
    وإضافًة إلى ذلك، فإن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي ُيفاِقم من مشكلة ندرة المياه في
السعودية، كما تتحمل الحكومة تكلفة مرتفعة إلنتاج المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري، ومع ذلك
ال تزال مستويات الخدمة دون المستوى األمثل، ويعاني القطاع كذلك من األوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة غير

المالئمة. 
ا محدوًدا من المياه الجوفية غير المتجددة القابلة لالستغالل، وكذلك معدالت     وتمتلك السعودية مخزوًنا احتياطي�

تغذية منخفضة؛ وذلك يعود إلى الظروف المناخية القاحلة.
وتشهد متطلبات المياه في السعودية التي ُقدِّرت عام ٢٠١٥ بنحو ٢٤٫٨ مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة ٧٪،
علًما أن قطاع الزراعة هو المستهلك األكبر للمياه في السعودية، بنسبة 84 ٪ من إجمالي الطلب على المياه، وبهذا
ا؛ نظًرا العتماده على الموارد غير المتجددة التي تمثل 90 ٪ من يعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدًيا بيئي�

إجمالي المياه الموردة للقطاع.
    ويعود االستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الفجوات في سياسات قطاع المياه، والتشريعات،
وأوجه القصور العامة في االستخدام، إذ تستهلك األعالف وحدها 79% من متطلبات المياه في القطاع الزراعي،
ا، وفي ظل وتبلغ كفاءة الري ٥٠ ٪ في الوقت الحالي مقارنًة مع ما يزيد عن ٧٥ ٪ َوْفًقا ألفضل الممارسات عالمي�
المعدالت الحالية لالستهالك، قد تواجه بعض المناطق في المملكة نضوًبا في المخزون االحتياطي خالل السنوات
االثنتي عشرة القادمة، وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلة. وعلى الرغم من ندرة المياه، فإنه ال
ل استخدام ُتْسَتَغلُّ مياه الصرف الصحي المعالجة بصورة كافية نظًرا لمحدودية البنية التحتية والتحديات المتعلقة بتقبُّ

هذه المياه في بعض المناطق، ومحدودية اإلشراف التشريعي وحوافز التسعير.

    ويتيح استهالك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، وذلك يمكن تحقيقه من خالل
ر بما يزيد عن ٢٥ ٪ في مناطق مختلفة) وداخل المباني، ومن خالل تحديد تقليل الفاقد من المياه في الشبكة (ُيقدَّ
مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه. وفي ظل االعتماد الكبير على تحلية المياه (٦٠ ٪ من إجمالي
إمدادات المياه في القطاع الحضري)، وإلى جانب الدعم الراهن، يفرض هذا القطاع أعباًء عديدة على االقتصاد
ا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل الوطني، كما ترتفع تكلفة وحدة اإلنتاج المرتفعة نسبي�
إلى الداخل. ويعتمد القطاع كذلك وبصورة كبيرة على الوقود؛ إذ يمثل استهالك الوقود في تحلية المياه ما يزيد
عن ٢٥٪ من حجم اإلنتاج الوطني للوقود. باإلضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة، وذلك يعود

إلى وسائل التخلص من الرواسب الملحية والطينية، فضًال عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

د لقطاع المياه، يتضمن     وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بمهمة تطوير إطار مرجعي موحَّ
إستراتيجية شاملة للمياه، ويعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على

المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع.
    ويتضمن نطاُق عمِل إعداِد اإلطاِر العديَد من العناصر، بما في ذلك إشراك الجهات المعنية، وتقييم الوضع الراهن
للقطاع عبر مجموعة من األبعاد، مثل: الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية،

وتحديد طبيعة وحجم الفجوات بين العرض والطلب، باإلضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
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    ويتيح استهالك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، وذلك يمكن تحقيقه من خالل
ر بما يزيد عن ٢٥ ٪ في مناطق مختلفة) وداخل المباني، ومن خالل تحديد تقليل الفاقد من المياه في الشبكة (ُيقدَّ
مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه. وفي ظل االعتماد الكبير على تحلية المياه (٦٠ ٪ من إجمالي
إمدادات المياه في القطاع الحضري)، وإلى جانب الدعم الراهن، يفرض هذا القطاع أعباًء عديدة على االقتصاد
ا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل الوطني، كما ترتفع تكلفة وحدة اإلنتاج المرتفعة نسبي�
إلى الداخل. ويعتمد القطاع كذلك وبصورة كبيرة على الوقود؛ إذ يمثل استهالك الوقود في تحلية المياه ما يزيد
عن ٢٥٪ من حجم اإلنتاج الوطني للوقود. باإلضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة، وذلك يعود

إلى وسائل التخلص من الرواسب الملحية والطينية، فضًال عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

د لقطاع المياه، يتضمن     وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بمهمة تطوير إطار مرجعي موحَّ
إستراتيجية شاملة للمياه، ويعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على

المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع.
    ويتضمن نطاُق عمِل إعداِد اإلطاِر العديَد من العناصر، بما في ذلك إشراك الجهات المعنية، وتقييم الوضع الراهن
للقطاع عبر مجموعة من األبعاد، مثل: الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية،

وتحديد طبيعة وحجم الفجوات بين العرض والطلب، باإلضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
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    تحلية المياه هي تحويل المياه غير الصالحة سواء نتيجة الملوحة أو غير ذلك إلى مياه
نقية من األمالح صالحة لالستخدام، ويتم ذلك عبر طرق عديدة للتحلية. وتتصدر المنطقة
ا المتالكها ما يزيد على نصف قدرات العالم لتحلية المياه. العربية مشهَد تحلية المياه عالمي

· ثالًثا - طرق تحلية المياه، الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية:

ا: العمليات الرئيسة لتحلية المياه المتاحة تجاري�

    
الطرق الحرارية، وتتضمن: (تقطير الفالش
متعدد المراحل، والتقطير متعدد التأثيرات،

والتقطير بضغط البخار).

 
طريقة الغشاء، ومن تقنياتها المستخدمة:
(الفصل الغشائي بالكهرباء، والتناضح
العكسي، والترشيح النانوي، والفصل

األيوني بالكهرباء، والتناضح األمامي).

 
العمليات الثانوية، وتشمل: (التجميد،
والتقطير بالغشاء، والترطيب الشمسي).
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    تحلية المياه هي تحويل المياه غير الصالحة سواء نتيجة الملوحة أو غير ذلك إلى مياه
نقية من األمالح صالحة لالستخدام، ويتم ذلك عبر طرق عديدة للتحلية. وتتصدر المنطقة
ا المتالكها ما يزيد على نصف قدرات العالم لتحلية المياه. العربية مشهَد تحلية المياه عالمي

· ثالًثا - طرق تحلية المياه، الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية:

ا: العمليات الرئيسة لتحلية المياه المتاحة تجاري�

    
الطرق الحرارية، وتتضمن: (تقطير الفالش
متعدد المراحل، والتقطير متعدد التأثيرات،

والتقطير بضغط البخار).

 
طريقة الغشاء، ومن تقنياتها المستخدمة:
(الفصل الغشائي بالكهرباء، والتناضح
العكسي، والترشيح النانوي، والفصل

األيوني بالكهرباء، والتناضح األمامي).

 
العمليات الثانوية، وتشمل: (التجميد،
والتقطير بالغشاء، والترطيب الشمسي).
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    وقد أشارت دراسة عن الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة
وأيونات المعادن الثقيلة من مصادر مياه الشرب، أنه بينما تتميز عملية الترشيح النانوي وعملية التناضح
العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة وأيونات المعادن الثقيلة بوجود قدرة معتدلة فقط لطرد
ن أنها ذات كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة من الماء، وفي األمالح األحادية التكافؤ، إال أنه تبيَّ

التخلص من عناصر التلوث العديدة التكافؤ. 
    وفي الحقيقة، تظل هناك تحديات فنية قائمة فيما يتعلق بكفاءة وتكلفة الطرق التقليدية للتخلص من
ملوثات معينة في المياه. إذ ُيعتقد أن الترشيح النانوي يعطي كفاءة عالية ويؤدي إلى الحصول على تكلفة
منخفضة. ففصلة الراديوم واليورانيوم 238 أو أيوناته الكربونية السالبة المعقدة عند درجة قاعدية تساوي
7.5 إلى 8، وكذلك غيرها من األيونات الموجبة من خليط مؤلَّف من محاليل الملح، قد خضعت للبحث بصفتها
عناصر فاعلة في تركيب الماء وتركيزه، وذلك باستخدام الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة
المنخفضة. وقد قورنت النتائج بتلك التي تم الحصول عليها من الفصل بالطرق التقليدية عن طريق استخالب
الراتنجات التي تتبادل األيونات التي تمَّ تحديدها تحت نفس الظروف. وقد أعطت طرق التحلية باستخدام
األغشية نسب تخلُّص أعلى من النظائر المشعة واأليونات الموجبة للمعادن الثقيلة، ومن التخثير، حيث
تراوحت النسب بين 92% إلى 99%. وقد انخفض تركيز الملوثات في الماء النفاذ مقارنة بأعلى مستوى تلوث
معتمد لدى وكالة الحماية البيئية األمريكية عن أجهزة االسترداد حيث وصلت النسبة إلى 90%. وفي حال
فصل الراتنجات التي تتبادل األيونات، فقد لوحظت خسارة في كفاءة العملية التي حققت 24% في ظل
تدخل فصل أيونات تكافؤ مشابهة، مثل أيون الكالسيوم، وأيون السلفات. وكلما زاد ارتفاع كفاءة الراتنجات

على االحتفاظ بنظير مشع، زادت صعوبة الحصول عليها؛ وهو ما يؤدي إلى حجم أكبر من المحلول الملوث.
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    وقد أشارت دراسة عن الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة
وأيونات المعادن الثقيلة من مصادر مياه الشرب، أنه بينما تتميز عملية الترشيح النانوي وعملية التناضح
العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة وأيونات المعادن الثقيلة بوجود قدرة معتدلة فقط لطرد
ن أنها ذات كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة من الماء، وفي األمالح األحادية التكافؤ، إال أنه تبيَّ

التخلص من عناصر التلوث العديدة التكافؤ. 
    وفي الحقيقة، تظل هناك تحديات فنية قائمة فيما يتعلق بكفاءة وتكلفة الطرق التقليدية للتخلص من
ملوثات معينة في المياه. إذ ُيعتقد أن الترشيح النانوي يعطي كفاءة عالية ويؤدي إلى الحصول على تكلفة
منخفضة. ففصلة الراديوم واليورانيوم 238 أو أيوناته الكربونية السالبة المعقدة عند درجة قاعدية تساوي
7.5 إلى 8، وكذلك غيرها من األيونات الموجبة من خليط مؤلَّف من محاليل الملح، قد خضعت للبحث بصفتها
عناصر فاعلة في تركيب الماء وتركيزه، وذلك باستخدام الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة
المنخفضة. وقد قورنت النتائج بتلك التي تم الحصول عليها من الفصل بالطرق التقليدية عن طريق استخالب
الراتنجات التي تتبادل األيونات التي تمَّ تحديدها تحت نفس الظروف. وقد أعطت طرق التحلية باستخدام
األغشية نسب تخلُّص أعلى من النظائر المشعة واأليونات الموجبة للمعادن الثقيلة، ومن التخثير، حيث
تراوحت النسب بين 92% إلى 99%. وقد انخفض تركيز الملوثات في الماء النفاذ مقارنة بأعلى مستوى تلوث
معتمد لدى وكالة الحماية البيئية األمريكية عن أجهزة االسترداد حيث وصلت النسبة إلى 90%. وفي حال
فصل الراتنجات التي تتبادل األيونات، فقد لوحظت خسارة في كفاءة العملية التي حققت 24% في ظل
تدخل فصل أيونات تكافؤ مشابهة، مثل أيون الكالسيوم، وأيون السلفات. وكلما زاد ارتفاع كفاءة الراتنجات

على االحتفاظ بنظير مشع، زادت صعوبة الحصول عليها؛ وهو ما يؤدي إلى حجم أكبر من المحلول الملوث.
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    وباستخدام الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة المنخفضة، من ناحية أخرى، لم يؤثر التخلص
ا على تلك النظائر المشعة أو األيونات الموجبة للمعادن الثقيلة، ولم تتطلب الموازي لأليونات المكاِفئة عملي
األغشية إعادة تجديد. وقد أظهرت نتائج التخلص من نظائر العناصر المشعة واأليونات الموجبة للمعادن
الثقيلة العديَد من اإليجابيات المهمة لطرق األغشية، حيث تفوقت على تلك الخاصة بالراتنجات التي تتبادل
األيونات، والتخثير، والترسيب الكيماوي، والتخلص من المواد الصلبة. ويعود ذلك إلى غياب المواد الكيماوية
الخاصة بطرد المواد، وغياب تشكل الطين الملوث الذي يتطلب التخلص منه، وهي آلية ال تتطلب خطوات
بطيئة من االستقرار، فال حاجة إلى ترشيح الحق أو تركيب أجهزة معقدة، والقدرة على تحقيق تحلية

ا. للمياه. وفي ظل تركيز المواد الملوثة في تيار الماء، فسيتم تحديد اختيار طرق تخلص آمنة بيئي

ا بالموافقة، وهو بشكل عام يعتبر التقنية األكثر جدوى في تحلية المياه الجوفية     ويحظى التناضح العكسي حالي
اآلسنة التي تعتبر أيًضا اقتصادية للغاية نتيجة مدى الملوحة الذي تتمتع به مقارنًة بمجموعة واسعة من السمات

اإلنتاجية، عالوة على أدنى متطلباته من الطاقة، وسهولة استخدامه. 
ا لتحلية المياه المالحة في مشروعات التناضح العكسي للمياه اآلسنة يتراوح بين 65 إلى     إن الوضع المقبول حالي
85% بناًء على نوعية المياه الخام، ومستوى المعالجة الكيميائية المسبقة وتكوين تصميم/ عمل المنشأة، التي
يمكن أن يكون القصد منها منشأة معقدة ذات تكلفة تشغيل منخفضة أو العكس. وإن نسبة التوازن التي تساوي
15% أو أعلى، وكذلك مجرى التخلص الخاص بالتحلية الذي يتم فيه طرح المكونات الناتجة عن التناضح العكسي، يتم

التصرف والتخلص منها كمياه عادمة. 
 

 
1) مياه الصرف الصحي،

 
2) استخدام األراضي 

بما في ذلك
 الترشيح

4) برك التبخير3) حقن اآلبار العميقة

 
ومن بين خيارات التخلص التي يقع عليها االختيار للتخلص من نواتج التحلية هي:

ويعتبر الخيار األكثر شيوًعا في الشرق األوسط هي برك التبخير نظًرا لما يلي: 
درجة الحرارة المرتفعة جًدا.

الرطوبة المنخفضة في المناطق المحيطة. 
التكلفة المخفضة نسبًيا لألرض في مناطق الصحراء.

    ويهدف التخلص من المياه الناتجة عن التناضح العكسي في معظم البدائل إلى مجرد التخلص من تلك المياه دون
ع علينا االستفادة من التكلفة األولية للضخ والمعالجة الكيميائية التي االستفادة من تلك المياه وتحليتها؛ األمر الذي ُيضيِّ

ا في تحديد تكلفة العملية. كانت قد ُأجريت عليها. وعليه، من الواضح أن زيادة تحلية المياه المالحة ُتشكِّل عنصًرا رئيسي
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ا بالموافقة، وهو بشكل عام يعتبر التقنية األكثر جدوى في تحلية المياه الجوفية     ويحظى التناضح العكسي حالي
اآلسنة التي تعتبر أيًضا اقتصادية للغاية نتيجة مدى الملوحة الذي تتمتع به مقارنًة بمجموعة واسعة من السمات

اإلنتاجية، عالوة على أدنى متطلباته من الطاقة، وسهولة استخدامه. 
ا لتحلية المياه المالحة في مشروعات التناضح العكسي للمياه اآلسنة يتراوح بين 65 إلى     إن الوضع المقبول حالي
85% بناًء على نوعية المياه الخام، ومستوى المعالجة الكيميائية المسبقة وتكوين تصميم/ عمل المنشأة، التي
يمكن أن يكون القصد منها منشأة معقدة ذات تكلفة تشغيل منخفضة أو العكس. وإن نسبة التوازن التي تساوي
15% أو أعلى، وكذلك مجرى التخلص الخاص بالتحلية الذي يتم فيه طرح المكونات الناتجة عن التناضح العكسي، يتم

التصرف والتخلص منها كمياه عادمة. 
 

 
1) مياه الصرف الصحي،

 
2) استخدام األراضي 

بما في ذلك
 الترشيح

4) برك التبخير3) حقن اآلبار العميقة

 
ومن بين خيارات التخلص التي يقع عليها االختيار للتخلص من نواتج التحلية هي:

ويعتبر الخيار األكثر شيوًعا في الشرق األوسط هي برك التبخير نظًرا لما يلي: 
درجة الحرارة المرتفعة جًدا.

الرطوبة المنخفضة في المناطق المحيطة. 
التكلفة المخفضة نسبًيا لألرض في مناطق الصحراء.

    ويهدف التخلص من المياه الناتجة عن التناضح العكسي في معظم البدائل إلى مجرد التخلص من تلك المياه دون
ع علينا االستفادة من التكلفة األولية للضخ والمعالجة الكيميائية التي االستفادة من تلك المياه وتحليتها؛ األمر الذي ُيضيِّ

ا في تحديد تكلفة العملية. كانت قد ُأجريت عليها. وعليه، من الواضح أن زيادة تحلية المياه المالحة ُتشكِّل عنصًرا رئيسي
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 التطور المستقبلي لتحلية الفالش المتعدد المراحل:
1. سيصبح دمج عمليات الغشاء االختيارية كترشيح نانوي أو تناضح أمامي

 في عمليات التحلية الحرارية ممارسة شائعة.
2. وفًقا للدراسات التي أجراها مركز أبحاث إس دبليو سي سي، فإن الترشيح

النانوي تخلص من معظم العناصر التي تسبب المشكالت من مياه البحر لتغذية
نظام الفالش المتعدد المراحل. فقد تخلص الترشيح النانوي من األيونات التي

تكون طبقات (الكالسيوم، المغنيسيوم، أمالح حمض الكربونيك، أيونات الكبريتات)
التي أدت إلى زيادة أعلى درجة للماء المالح، أي زيادة كفاءة العملية.  

3. لبحث أيًضا عن مركبات مبتكرة للتحقيق مقاومة أعلى للبري العام والموضعي من
أجل خفض جرعات المواد المانعة للبري وتجنب التعطل المتكرر. 
4. تبني تقنيات متقدمة لموانع البري مثل الحماية الكاثودية. 

5. سيشمل التطوير تعديل األنظمة الفرعية في منشآت الفالش المتعددة المراحل
التي تكون مسؤولة عن االستهالك غير االقتصادي للوقود.

 
  اآلفاق المستقبلية لصناعة تحلية المياه:

تعزيز كفاءة التحلية، وتوفير التكلفة والسالمة
البيئية للتناضح العكسي، والترشيح النانوي،
والفصل الغشائي بالكهرباء، وفصل األيونات
بالكهرباء، والتناضح األمامي عن طريق معالجة  

تحلية المياه المرفوضة.

   
تطوير نظام الفالش المتعدد المراحل.

الترشيح النانوي لتحل محل التحلية بالتسخين
أو التبريد؛ للتخلص من أيونات القساوة في

الماء.

استعمال التناضح العكسي على
درجة حرارة عالية.

تطوير التناضح العكسي والترشيح النانوية
والتناضح األمامي باستخدام األغشية.

تطوير استخدام الطاقة الشمسية
في صناعة التحلية.

    تعتبر الطاقة وخاصة النفط شريان الحياة والعصب الُمحرِّك للكثير من القطاعات؛ ويَعدُّ قطاع النقل والمواصالت أحد التحديات
الرئيسة التي تواجه التنمية المستدامة، فهو من القطاعات األكثر استهالًكا للطاقة، كما أنه يعتبر مصدًرا للعديد من الملوثات
رت البلدان في والتي تؤثر سلًبا على البيئة بجميع عناصرها على الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي، وهذه معضلة طالما حيَّ

شتى أرجاء العالم.
    ويستهلك قطاع النقل حوالي 30% من االستهالك النهائي العالمي للطاقة؛ فهذا القطاع يعتمد بشدة على النفط،

باستثناء ملحوظ حيث االعتماد على الكهرباء في شبكات السكك الحديدية، وعلى الغاز الطبيعي في تشغيل أنابيب النفط. 
ا للوصول إلى 3300 طن نفط مكافئ في     وفي سيناريوهات السياسات الجديدة، يزداد استهالك الطاقة بنسبة 1.3% سنوي
ا خالل السنوات العشرين الماضية. والمتوقع حدوث زيادة في السفر عام 2035، وُيقارن ذلك بمعدل نمو قدره 2.1% سنوي
باستخدام السكك الحديدية ونمو في حركة الطيران والسفر البري في العقود القادمة. وفي هذا اإلطار، تزداد انبعاثات غاز
ل أسرع ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل من 7 غيغا طن في عام 2011 إلى 9 غيغا طن في عام 2035؛ األمر الذي ُيمثِّ

زيادة بين كافة القطاعات.
ا، منها 3.9 مليارات طن نفط مكافئ     يبلغ االستهالك العالمي الحالي للطاقة تقريًبا نحو 9.6 مليارات طن نفط مكافئ سنوي
أو 41٪ تأتي من النفط الطبيعي. في عام 2017، كان قطاع النقل المستهلك األساسي بنسبة 52٪ من إجمالي النفط، ومن

المتوقع أن ترتفع الحصة إلى 54٪ في عام 2040.
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    ووفًقا لتقديرات نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2040، يأتي الطلب بشكل أساسي
من وسائل النقل، حيث تنخفض حصة االتحاد األوروبي من 8% إلى 5% أو %4.

الطلب النهائي اإلجمالي وحصة النقل في العالم / االتحاد األوروبي (السياسات الحالية - سيناريو السياسات
 الحالي. السياسات الجديدة- سيناريو السياسات الجديدة) بالمليون طن نفط مكافئ في العام.

يزداد الطلب على النفط في قطاع النقل البري بشكل ثابت على المدى المتوسط السيما في االقتصاديات
الناشئة في آسيا، ولكن مستويات النمو تستقر في الوقت الذي تسود فيه إجراءات التوفير (الكفاءة)

    ووفًقا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2018، فثمة تغيير في التركيز اإلقليمي ابتداًء من عام
2017 فصاعًدا وصوًال إلى عام 2040م، يحدث في الطلب في الصين والهند والشرق األوسط،

في حين أنه يجب أن ينخفض في أوروبا وأمريكا الشمالية.

معدل التغير السنوي في الطلب على النفط للنقل البري بحسب المنطقة ضمن سيناريو  السياسات الجديدة 

نظرة أقرب إلى السيارات في سيناريو السياسات الجديدة

    وفي الواقع يوجد العديد من األسباب التي تدفع صانعي القرار في معظم الدول نامية
كانت أو متقدمة إلى اعتماد إستراتيجية واضحة لترشيد استخدام الطاقة كأحد األهداف
األساسية، ومن أبرزها الحاجة إلى العمل على ترشيد اإلنفاق، بجانب أن احتراق الوقود سواء
في الصناعة أو في النقل أو غيرهما من القطاعات ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي
يعدُّ من الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري؛ فضًال عن أن العمل على تحقيق التنمية
المستدامة يتطلب ضرورة الحد من اإلسراف في استخدام الطاقة بمصادرها المتعددة؛ وهو

ما يعني العمل على ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
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    يشهد سوق الطاقة عملية انتقالية، وال يتعلق ذلك بالحجم؛ بل يتعلق بالكفاءة، والقدرة على
ل النفقات، واالستمرارية.  تحمُّ

    لقد مضى على وجود صناعة الطاقة أكثر من قرن من الزمان حتى اآلن، وقد تحقق النجاح في
خالل هذه الفترة بفعل الخبرة التقنية الشديدة. وفي ظل وجود عقلية واجهت المخاطر المتزايدة
على مدى العقود األخيرة، فقد جعل ذلك صناعة الطاقة مجاًال للمقارنة في جانبي معايير السالمة

واالمتثال. 
ا بالنسبة لألفراد أن     وتَعدُّ سلسلة قيمة الطاقة معقدة للغاية أيًضا؛ مما يجعل من المستحيل حرفي

يحافظوا على رؤية واضحة عبر سلسلة القيمة ابتداًء من عملية استخراج الطاقة إلى استهالكها. 
ب     ويؤدي الجمع بين التعقيد والمنهجية المتأصلة والموروثة في مشروعات الطاقة والعمليات لتجنُّ
األخطاء إلى الخروج بثقافة ابتكار موازية. ويأتي هذا عالوة على أن الصناعة سجلت درجات عالية من

حيث إنها بطيئة في مجاراة التقنيات الجديدة.

مزيج الطاقة

استهالك الطاقة

تكميم الطاقة (سيئة مقارنة بالخضراء)

المحاكاة

الشفافية

الذكاء االصطناعي

القوة العاملة

منظومة المهارات 

مستوى عال من األمان 

الجودة

السحابة

التنقل

·خامًسا - مستقبل المياه والطاقة في عالم تقوده البيانات:
سلسة التزويد

حالة السيولة

مرحلة الحفظ

مرحلة النقل

الجيل الخامس لالتصاالت

إنترنت األشياء

    وتواجه محطات الطاقة والمياه بمنطقة الخليج في المرحلة الراهنة تحدًيا كبيًرا، في الوقت الذي توفر فيه
التقنيات الرقمية الذكية واالستباقية إمكانات كبيرة لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتلبية متطلبات

العمالء التي تزداد بصورة متسارعة.
    ومع الزخم الذي تشهده مشاريع البنى التحتية، فإن لدى دول مجلس التعاون الخليجي كافة المؤهالت التي
فون أفضل لي الطاقة وُمنِتجي المياه الصالحة، الذين يوظِّ ء موقع الريادة بين جيل جديد من ُمشغِّ تمكنها من تبوُّ

الخبرات في مجال البرمجيات والحلول الصناعية واألدوات التحليلية بأسلوب متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج.
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المصادر والمراجع
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 تسخير الذكاء االصطناعي
 للمستقبل الذي نريده



 أوًال: التوصيات.
 

 ثانًيا: مفهوم وأبعاد الذكاء االصطناعي. 
 

 ثالًثا: التحديات األخالقية المباشرة والمحتملة للذكاء االصطناعي. 
 

 رابًعا: التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي: نموذج شركة "آي تريبل إي" 
 

خامًسا: اآلفاق المستقبلية لإلفادة من الذكاء االصطناعي.
 

سادًسا: الذكاء االصطناعي في ضوء رؤية 2030.
 

المصادر والمراجع.

المحتويات

بل الكفيلة بزيادة االستثمارات في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات الرقمية، على أن تتضمن أهداًفا مرحلية إيجاد السُّ
ا.     رة زمني� مؤطَّ

ل الرقمي واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في المجاالت المختلفة وال سيما في ع في مبادرات التحوُّ التوسُّ
مجال اإلدارة، وتحقيق التنمية المستدامة.    

َرْفع كفاءة المهارات الحكومية من أجل االستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق الحوكمة الجيدة.   
تقييم أثر جهود الدولة لمحو األمية التقنية في المجتمع السعودي، والتوجيه بالبحث في أسباب تباطؤ مردودها. 

تطوير مناهج الذكاء االصطناعي واالستثمار في البحوث ذات الصلة بتفعيل تطبيقاته.

أوًال - التوصيات:
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    يمكن تعريف الذكاء االصطناعي بأنه: أحد أفرع علوم الكمبيوتر المعنية
بكيفية محاكاة اآلالت لسلوك البشر، فهو علم إنشاء أجهزة وبرامج كمبيوتر
قادرة على التفكير بالطريقة نفسها التي يعمل بها الدماغ البشري، تتعلم مثلما

ر كما نقرر، وتتصرف كما نتصرف. نتعلم، وُتقرِّ
     وبهذا المعنى، فإن الذكاء االصطناعي هو عملية محاكاة الذكاء البشري عبر
أنظمة الكمبيوتر، وتتم من خالل دراسة سلوك البشر عبر إجراء تجارب على
تصرفاتهم ووضعهم في مواقف معينة ومراقبة رد فعلهم ونمط تفكيرهم
وتعاملهم مع هذه المواقف، ومن َثمَّ محاولة محاكاة طريقة التفكير اإلنسانية
عبر أنظمة كمبيوتر معقدة، وعلى هذا فلكي تتسم آلة أو برمجية بالذكاء
م وَجْمع البيانات وتحليلها واتخاذ االصطناعي ال بد أن تكون قادرًة على التعلُّ

قرارات بناء على عملية التحليل هذه، بصورة تحاكي طريقة تفكير البشر.

ثانًيا - مفهوم وأبعاد الذكاء االصطناعي:

    وقد نشأ المفهوم األولّي للذكاء االصطناعي في األربعينيات من القرن
ر العشرين، ووصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب تضافر عدة عوامل، من بينها توفُّ
كميات كبرى من البيانات الضخمة ومصادرها على نحو يسمح بوجود قدرات ذكاء
اصطناعي لم تكن ممكنة في الماضي بسبب نقص البيانات والحجم المحدود
ت االختراقات في تكنولوجيا الحوسبة السحابية إلى خفض تكلفة للعينات. كما أدَّ
زة بالذكاء وزيادة سرعة التعامل مع كميات كبيرة من البيانات عبر أنظمة ُمعزَّ

االصطناعي من خالل المعالجة المتوازية.
    أيًضا، فقد أسهم وجود تجمعات مفتوحة المصدر عبر منصات وسائل التواصل
م ر وتتبادل أدوات وتطبيقات الذكاء االصطناعي في تسهيل تقدُّ االجتماعي ُتطوِّ

م العميق والتعزيز. العديد من جوانب الذكاء االصطناعي، مثل التعلُّ
فضًال عن أن البرامج والبيانات مفتوحة المصدر ُتسرع استخدام الذكاء االصطناعي؛

ألنها تسمح بقضاء وقت أقل في البرمجة الروتينية وتوحيد الصناعة.

    ويهدف علم الذكاء االصطناعي إلى فهم طبيعة الذكاء اإلنساني عن طريق عمل برامج للحاسب
اآللي قادرة على محاكاة السلوك اإلنساني المتسم بالذكاء. وتعني قدرة برنامج الحاسب على حل مسألة
ما أو اتخاذ قرار في موقف ما بناًء على وصف لهذا الموقف، ويشير ذلك إلى أن البرنامج نفسه يجد
الطريقة التي يجب أن ُتتبع لحل المسألة أو للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العديد من العمليات

االستداللية المتنوعة التي ُغذِّي بها البرنامج.
    وتتعدد تطبيقات الذكاء االصطناعي في الوقت الراهن، فهناك التطبيقات األمنية والعسكرية، مثل
البرامج القادرة على تمييز الوجوه وإدراكها، فضًال عن تلك القادرة على التصدي للهجمات اإللكترونية
والتعامل معها، بل وشن هجمات إلكترونية تخترق النُظم السيبرانية للخصوم، خالًفا الستخداماته القاتلة

في الحروب، سواء عبر الروبوتات العسكرية أو الدرونز. وهناك التطبيقات الطبية، مثل تلك القادرة على
تشخيص األورام وإجراء جراحات االستئصال لها، باإلضافة إلى التطبيقات التي ُتستخَدم من ِقبل مواقع
لت في مكافحة المحتوى المتطرف على التواصل االجتماعي، لمواجهة الظواهر السلبية، سواء تمثَّ
اإلنترنت، أو محاولة َمْنع االنتحار عبر موقعها. وبدأت هذه التطبيقات في اقتحام المجال االصطناعي،
ونجحت في القيام بالمهام الروتينية التي يمكن أن يقوم بها َبشٌر في المصانع والمكاتب، بل ونجحت

في القيام بالوظائف التي ال يمكن أن يقوم بها البشر كاستكشاف الفضاء أو أعماق المحيطات.

    ومن القطاعات التي يمكن أن تتأثر بصورة كبيرة من تطبيقات
الذكاء االصطناعي: قطاع الصناعات التحويلية والطاقة، وتجارة
التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، وغيرها؛
فعلى سبيل المثال: ُتمكِّن تقنيات الذكاء االصطناعي اآلالت من
ا، بحيث تقوم بتعديل عمليات ل إلى أنظمة إنتاج محسنة ذاتي� التحوُّ
م المستمر من اإلنتاج في الوقت المثالي من خالل التحليل والتعلُّ
البيانات الحالية والسابقة؛ وبما يرتبه ذلك من تقليل أعطال المعدات،
وزيادة كفاءة استخدام األصول، والمساعدة في اكتشاف مشكالت
الجودة في أقرب وقت ممكن، وتحديد العيوب واالنحرافات في
ز من كفاءة توريد المواد داخل المصنع من خالل المنتجات، كما ُتعزِّ

استخدام المركبات ذاتية القيادة والروبوتات.
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    ومن نماذج تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي اإلنسان اآللي البشري صوفيا (Sophia humanoid)، وصوفيا هي
ا منذ عام 2016م، قامت بتصميمه شركة هانسون روبوتكس (Hanson Robotic)، إنَّ روبوت بشري يتطور اجتماعي�
صوفيا تختلف عن الروبوتات الكالسيكية في أنها مشبعة بخوارزميات ذكية تتعلم من مجتمعها الذي أضحت تتطور
فيه، وهي قادرة على عرض أكثر من 50 تعبيًرا للوجه بشكل ذاتي، وكذا تبادل الحديث مع البشر بشكل طبيعي وتقرير
غة الطبيعية لإلنسان وفهمها إلى حد ا، يستطيع هذا اإلنسان اآللي تحليل الوجه وتحليل اللُّ إجاباتها من نفسها. تقني�

ما، وكذلك تشغيل عمليات التصنيف الذكي لتركيب إجابات منطقية تنافس إجابات إنسان بشري.

    كما يتجلى تطبيق الذكاء االصطناعي في قطاع الطاقة في التنبؤ الصحيح بالطلب والعرض على التيار الكهربائي،
ويمكن لتقنيات الذكاء االصطناعي أن تسهم في تحسين دقة التنبؤ بحجم المبيعات وتوجهات المستهلك بشكل أدق،

س فرصة أكبر إلدارة عمليات التخزين واللوجستيات بشكل أكثر كفاءة من خال استخدام الروبوتات الذكية. كما تؤسِّ

شكل (1) القيمو المضافة لتطبيق الذكاء االصطناعي عالميًا (تريليون دوالر)

شكل نموذجي آللية اشتغال الروبوت االجتماعي صوفيا

صوفيا

السحب اآللي الثاني

فادية مفيدة كريم

ه ًرا سريًعا للغاية في أنظمة الذكاء االصطناعي، بحيث إنَّ والمتوقع أن نشهد خالل سنوات قليلة قادمة تطوُّ
ل في مختلف المجتمعات العالمية على حد السواء، لكن سيصبح شيًئا أكثر تأثيًرا بكثير من حيث إحداث التحوُّ
ا أن نسأل أنفسنا: ما هو المجتمع والعالم الذي نريد أن نعيش فيه، ماذا يعني في الواقع التمحور علينا حق�

حول اإلنسان، وَمن ُيحدِّد القيم المرتبطة بذلك؟
ا تأثيرها على     فالمالحظ أنه في الوقت الذي نقوم فيه بتطوير التكنولوجيا، فإننا قد ال نفهم حق�
المجتمع. وفي اللحظة التي يمكننا أن نفهم فيها تأثيرها، يكون قد فات األوان لتغيير ذلك التأثير والتدخل.
على سبيل المثال، عندما تطورت شبكة اإلنترنت، لم يكن أحٌد يعلم ما الذي ستجلبه للمجتمع من منافَع

. فال أحد يتوقع التغييرات. ومضارَّ

    والجانب األخالقي أو االعتبار األخالقي الرئيسي للذكاء
االصطناعي هو إعادة السيطرة مرة أخرى إلى اإلنسان لحماية
والحفاظ على االستقالل الذاتي البشري؛ من أجل ضمان استخدام
جميع النُظم وأنظمة الذكاء االصطناعي واألنظمة المستقلة بإيجابية. 
    ويشير الذكاء االصطناعي األخالقي والبشري الذي يتمحور حول
اإلنسان إلى الطريقة التي يسهم بها الذكاء االصطناعي في
التنمية المستدامة وسبل المضي ُقدًما في التعاون الدولي في
هذا المجال؛ للتأكد من أن الذكاء االصطناعي يتم تسخيره للتنمية
المجتمعية، كتوظيفه على المستوى الوطني بما يخدم تحقيق رؤية
المملكة العربية السعودية 2030، وال سيما أنه أصبح من الصعب َحْصر
تطبيقات الذكاء االصطناعي المفيدة، فهي تتزايد بصورة سريعة

ومتواصلة في المجاالت كافة، وعلى نحو غير مسبوق.
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    تكشف محاولة َفْهم ما يعنيه الذكاء االصطناعي المتمحور حول اإلنسان على أنه ينطوي على بعدين
أساسيين: األول هو الذكاء االصطناعي الذي يفهم البشر، والثاني هو الذكاء االصطناعي الذي يساعد البشر.

    وتواجه هاتان النقطتان تحديات مختلفة تماًما. لذلك، بالنسبة للفهم األول الذي يتعلق بفهم البشر فأحد
التحديات الرئيسية التي نواجهها في الذكاء االصطناعي كمشغلين في الميدان في أحسن األحوال هي أن
البيانات مفقودة أو ناقصة وغير كاملة، ولكن في أسوأ األحوال تكون البيانات متحيزة أو غير عادلة لشرائح معينة
من المجتمع؛ فكلُّ ما يحدث في وضع عدم االتصال فقط يتضاعف ويتضاعف ثالث مرات عند تقديم الذكاء
االصطناعي، وهذا تحٍد كبير عندما يتعلق األمر بَفْهم الذكاء االصطناعي وتطبيق ذلك بمعنى إنساني. وفيما
يتعلق بالنقطة الثانية التي تتعلق بمساعدة البشر على استخدام الذكاء االصطناعي، فإن التحدي الرئيس يرتبط
بكيفية تطبيق نتائج الذكاء االصطناعي، وَمن الذي يتبنى األفكار، وَمن الذي يتبنى الحلول، وما هي اإلجراءات

التي يتم اتخاذها للتأكد من أن النتائج مناسبة بالفعل لالستخدام المقصود منه.
    وهناك الكثير من التحديات، لكن علينا أن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تتأثر بشكل خطير
بالذكاء االصطناعي. فاألمر متروك لنا كبشر لتنظيم أنفسنا بطريقة يمكننا من خاللها تخفيف المخاطر؛ ففي

الواقع هناك الكثير من مستويات الخطر والتحيزات المختلفة فيه، وأيًضا هناك خطر جَعل األمور أسوأ.

ثالًثا - التحديات األخالقية المباشرة والمحتملة للذكاء االصطناعي:
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من المجتمع؛ فكلُّ ما يحدث في وضع عدم االتصال فقط يتضاعف ويتضاعف ثالث مرات عند تقديم الذكاء
االصطناعي، وهذا تحٍد كبير عندما يتعلق األمر بَفْهم الذكاء االصطناعي وتطبيق ذلك بمعنى إنساني. وفيما
يتعلق بالنقطة الثانية التي تتعلق بمساعدة البشر على استخدام الذكاء االصطناعي، فإن التحدي الرئيس يرتبط
بكيفية تطبيق نتائج الذكاء االصطناعي، وَمن الذي يتبنى األفكار، وَمن الذي يتبنى الحلول، وما هي اإلجراءات

التي يتم اتخاذها للتأكد من أن النتائج مناسبة بالفعل لالستخدام المقصود منه.
    وهناك الكثير من التحديات، لكن علينا أن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تتأثر بشكل خطير
بالذكاء االصطناعي. فاألمر متروك لنا كبشر لتنظيم أنفسنا بطريقة يمكننا من خاللها تخفيف المخاطر؛ ففي

الواقع هناك الكثير من مستويات الخطر والتحيزات المختلفة فيه، وأيًضا هناك خطر جَعل األمور أسوأ.

ثالًثا - التحديات األخالقية المباشرة والمحتملة للذكاء االصطناعي:

خطر التحيز في الذكاء االصطناعي

    ومع ظهور األتمتة واسعة االنتشار والذكاء االصطناعي، يبرز التوظيف باعتباره مجاًال آخر من المجاالت التي
ال تستعد لخوض اضطرابات كبيرة. والخوف المشترك هنا هو من أن تحلَّ األتمتة والذكاء االصطناعي مكان العمَّ

البشر في سوق العمل؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة الجامحة. 
    ومن أكبر العوائق التي تعيق الذكاء االصطناعي هو البيانات المنقوصة التي تعدُّ المشكل األساسي في خاصية

التعلم والتنبؤ الذاتي، وهي من اإلشكاليات التي حظيت باهتمام أكبر عدد من الباحثين في السنوات األخيرة. 
    ولتوضيح األمر من الجهة التقنية، فإن الخوارزمية المتعلمة تحتاج إلى أكبر عدد من البيانات لضبط سلوكها لكي
تكون أكثر دقًة في التنبؤ، وكلما تم توفير بيانات أكبر، زادت الدقة على نحو أفضل. أما عند نقص البيانات المغذية
فتصبح الخوارزمية شبيهة بحلِّ لغز صورة مقطعة غير مكتملة، لكن مع اجتياح البيانات الوفيرة ودخول عصر البيانات
ًعا بالبيانات، ومن َثمَّ أكثر دقًة وأكثر كفاءًة، ليظهر تيار جديد الضخمة والمكثفة أصبحت هذه الخوارزميات أكثر تشبُّ
ى بالبيانات الضخمة التحليلية، والذي هو في الحقيقة انسجام بين الخوارزميات تحت ظل الذكاء االصطناعي ُيسمَّ

الذكية والبيانات الضخمة.
    ومع أنَّ هناك الكثيَر من القلق في الوقت الحالي على مستوى العالم من أن تأثيرات التكنولوجيا يمكن أن تفوق
الفوائد، لكن الحقيقة هي أننا لم نُقم بما يكفي من األبحاث لفهم التأثير المجتمعي للتكنولوجيات التي نستخدمها.
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ethicsinaction.itripple-e.org :يمكن الرجوع إلى المبادئ األخالقية التوجيهية لشركة آي تريبل إي حول التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي على الموقع التالي*

    من المهم للغاية لكلٍّ من المبدعين والمستخدمين أن يفهموا ما هي القواعد األخالقية المرتبطة باستخدام
وتطوير أنظمة الذكاء االصطناعي، بالنظر لما ُتحِدثه هذه التكنولوجيا من تأثيرات اجتماعية. وفي هذا الصدد، يمكن
اإلشارة إلى نموذج شركة "آي تريبل إي" والتي ُتعَنى بشكل أساسي بتقديم التكنولوجيا من أجل اإلنسانية، وهو
ا في الواقع، الشعار الذي تأخذه على نحو أكثر جديًة من ذي قبل، كما تحاول أن تعرف كيف تؤثر التكنولوجيا اجتماعي�

ى بالتأثير االجتماعي للتكنولوجيا.  وهناك اهتمام داخل الشركة بما ُيسمَّ
فة من مهندسي الكهرباء واإللكترونيات     وبالنظر إلى واقع الشركة قبل 10 سنوات، فقد كانت في الغالب مؤلَّ
بشكل أساسي. ومع ذلك، فقد قامت مؤخًرا بتعيين المختصين باألخالقيات، واألطباء وغيرهم؛ حيث تنظر الشركة إلى

العالم بطريقة أكثر شموليًة.

     
رابًعا - التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي: نموذج شركة "آي تريبل إي":

وقد حددت شركة "آي تريبل إي" ثمانية مبادئ أخالقية توجيهية حول التأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء
االصطناعي، وهي كما يلي (*):

 
 
 
 
 

حقوق اإلنسان، ورعايتها وكيف 
يتم االعتراف بها دوليًا.

الرفاه، وكيف يستخدم كأحد
 معايير نجاح المبدعين اليوم.

 القدرة على التعامل مع 
البيانات، ويرتبط بكيفية

 التحكم في البيانات الخاصة
 وكيفية تقرير مشاركة الشخص

 لبياناته والبيانات المتعلقة بهويته
 التي يريد مشاركتها.

الفعالية، حيث أن منشئي الذكاء االصطناعي داخل الشركة ال يسمونه
الذكاءاالصطناعي بل يميلوا أكثر الستخدام مصطلحي النظم المستقلة
والذكية التي يجب أن توفر الفعالية، وأدلة الفعالية تتعلق بكيفية قياسها.

الشفافية، التي ستكون أساس جميع أنظمة
الذكاء االصطناعي ويجب أن  تكون أنظمة البيانات

قابلة لالكتشاف.

المساءلة، وهي القدرة على توفير
مبررات ال لبس فيها للقرارات التي
تتخذها األنظمة المستقلة والذكية.

الوعي بسوء االستخدام، فإذا كان هناك سوء
استخدام يجب أن يكون هناك رجوع وعالج له.

لكفاءة، وتنمية المهارات والقدرات.

    وفي السياق ذاته، ُتركِّز منصة التدريب "آي تريبل إي" على التعليم المدمج الهادف إلى تنمية المهارات للطالب
م المدمج عبر ى برنامج التعلُّ والمهنيين، وإعادة هيكلتها. كما أن لدى شركة "آي تريبل إي" منصة تعليمية ُتسمَّ
اإلنترنت، كما أطلقت الشركُة العديَد من الدورات التدريبية على الشبكات الالسلكية باالستناد إلى تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت بشكل أساسي، واآلَن فإنها تبحث أيًضا في األخالقيات والمبادرة العالمية بشأن النظام الذاتي الذكي.

 
      

خامًسا - اآلفاق المستقبلية لإلفادة من الذكاء االصطناعي:

    تتنبأ توقعات علماء الذكاء االصطناعي بأنه وفي غضون السنوات القليلة القادمة سوف تتمكن اآللة من أداء نحو
80% من المهام المتكررة أو الصعبة، وفي العديد من الحاالت سيتعين علينا اتخاذ خيارات ليصبح أمر تحديد القواعد

األخالقية لآلالت أصعب مهمة يواجهها اإلنسان.
    وتتولى اليونسكو في الوقت الحالي التأكيد على تفكير عالمي حول األبعاد األخالقية للذكاء االصطناعي في

مجاالت، هي: التعليم والعلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، والثقافة، واالتصال والمعلومات.
    ويسترشد عمل اليونسكو في مجال الذكاء االصطناعي بإطار عالمية اإلنترنت الخاص بالمنظمة األممية، وما
يطلق عليه "مبادئ روما"، ومفادها أن التحول الرقمي والحوكمة الرقمية عموًما ينبغي أن تسترشد بأربعة مبادئ
رئيسية يستند إليها بناء مجتمعات المعرفة، تتضمن: أن تكون قائمة على الحقوق، وأن تكون منفتحة، وأن تكون
متاحة ويمكن الوصول إليها، وأن تكون متعددة من حيث أصحاب المصلحة لذلك. وتوجه رؤية مجتمعات المعرفة

هذه عمل منظمة اليونسكو في تطوير الذكاء االصطناعي.

وفي هذا السياق من المهم التأكيد على أهمية ما يلي:
1. االستثمار في تطوير القدرات والمعرفة الرقمية، فهناك مسألة جدية

 تتعلق بَرْفع كفاءة المهارات الحكومية ليس فقط من أجل فهم 
الذكاء االصطناعي؛ ولكن من أجل االستفادة من الذكاء

 االصطناعي لتحقيقالحوكمة الجيدة، وكذلك مسألة
 تدريب المهندسين وأخالقيات الذكاء االصطناعي

 وأولئك الذين يستخدمون الذكاء االصطناعي
 كما هو حاصل على سبيل المثال ألولئك
 العاملين في المحاماة، واإلعالم وغيرها

من مجاالت، بحيث يدركون تأثير الذكاء
 االصطناعي فيمجاالتهم. ويجب
د من أننا ال نعمل فقط على التأكُّ

تمكين الشباب، ولكن كافة المواطنين 
بحيث تكون لديهم اإلمكانية لالستفادة 
من المعرفة الرقمية والمعرفة بالبيانات.
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2. تطوير نماذج ابتكارية لالستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة. فثمة حاجة إلى تطوير منصات متعددة للمستفيدين،
حيث نضمن بناء النظام الذي نريد؛ إذ تشارك الحكومة مباشرة مع
المواطنين، وهنا ُيشار إلى الهيئة السعودية ألخالقيات البيانات كمثال
على طريقة تطوير نماذج ابتكارية، وكيف ننظر إلى تأثير البيانات وكذلك

الذكاء االصطناعي كجزء من علم البيانات على التنمية في السعودية.

3. كيفية النظر إلى تطوير النُظم البيئية االجتماعية المستدامة عبر
اإلنشاء المشترك والممارسات الجماعية للمعلومات، وهناك أهمية
ع الثقافي. إضافية ُوضعت في تطوير هذه النماذج بحيث تراعي التنوُّ

4. إن على الحكومات أن ُتشارك أكثر مع األمم المتحدة فيما يتعلق
بمستقبل حوكمة الذكاء االصطناعي. وبعد ذلك ُيشار بشكل خاص إلى
القلق تجاه الحفاظ على النُظم البيئية المتعلقة بالتقنية المحلية، حيث
يجري ضمان وجود صالت بين الحكومة والنُظم البيئية االبتكارية، بحيث

تكون متميزة ويجري االستثمار فيها على المستوى اإلقليمي.

5. االستثمار في البحث لضمان تحقيق بيئة معيارية فاعلة، فنحن
ال نستطيع تطوير بيئات محلية وإقليمية ودولية فيما لو أننا لم
نُقم بإجراء األبحاث الضرورية؛ وهذا يعني أننا بحاجة إلى مؤشرات
ومقاييس وبيانات ووسائل لتحديد الفجوات، بهدف إعداد

السياسات العامة لخدمة المملكة والعالم على نطاق أوسع.

6. الحاجة إلى تطوير منهجية متعددة التخصصات. فالذكاء
االصطناعي ليس فقط للمهندسين، والمتخصصين في التقنية؛
ولكنه أيًضا للمهتمين بالمجاالت الثقافية المختلفة، وفي اإلعالم،
ويؤثر على كافة الوزارات وعلى كافة مستويات المجتمع. لذا، هناك
حاجة إلى توسيع نطاق الحوار بما يتجاوز المتخصصين في التقنية.
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التنمية المستدامة. فثمة حاجة إلى تطوير منصات متعددة للمستفيدين،
حيث نضمن بناء النظام الذي نريد؛ إذ تشارك الحكومة مباشرة مع
المواطنين، وهنا ُيشار إلى الهيئة السعودية ألخالقيات البيانات كمثال
على طريقة تطوير نماذج ابتكارية، وكيف ننظر إلى تأثير البيانات وكذلك

الذكاء االصطناعي كجزء من علم البيانات على التنمية في السعودية.

3. كيفية النظر إلى تطوير النُظم البيئية االجتماعية المستدامة عبر
اإلنشاء المشترك والممارسات الجماعية للمعلومات، وهناك أهمية
ع الثقافي. إضافية ُوضعت في تطوير هذه النماذج بحيث تراعي التنوُّ

4. إن على الحكومات أن ُتشارك أكثر مع األمم المتحدة فيما يتعلق
بمستقبل حوكمة الذكاء االصطناعي. وبعد ذلك ُيشار بشكل خاص إلى
القلق تجاه الحفاظ على النُظم البيئية المتعلقة بالتقنية المحلية، حيث
يجري ضمان وجود صالت بين الحكومة والنُظم البيئية االبتكارية، بحيث

تكون متميزة ويجري االستثمار فيها على المستوى اإلقليمي.

5. االستثمار في البحث لضمان تحقيق بيئة معيارية فاعلة، فنحن
ال نستطيع تطوير بيئات محلية وإقليمية ودولية فيما لو أننا لم
نُقم بإجراء األبحاث الضرورية؛ وهذا يعني أننا بحاجة إلى مؤشرات
ومقاييس وبيانات ووسائل لتحديد الفجوات، بهدف إعداد

السياسات العامة لخدمة المملكة والعالم على نطاق أوسع.

6. الحاجة إلى تطوير منهجية متعددة التخصصات. فالذكاء
االصطناعي ليس فقط للمهندسين، والمتخصصين في التقنية؛
ولكنه أيًضا للمهتمين بالمجاالت الثقافية المختلفة، وفي اإلعالم،
ويؤثر على كافة الوزارات وعلى كافة مستويات المجتمع. لذا، هناك
حاجة إلى توسيع نطاق الحوار بما يتجاوز المتخصصين في التقنية.

2. تطوير نماذج ابتكارية لالستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة. فثمة حاجة إلى تطوير منصات متعددة للمستفيدين،
حيث نضمن بناء النظام الذي نريد؛ إذ تشارك الحكومة مباشرة مع
المواطنين، وهنا ُيشار إلى الهيئة السعودية ألخالقيات البيانات كمثال
على طريقة تطوير نماذج ابتكارية، وكيف ننظر إلى تأثير البيانات وكذلك

الذكاء االصطناعي كجزء من علم البيانات على التنمية في السعودية.

3. كيفية النظر إلى تطوير النُظم البيئية االجتماعية المستدامة عبر
اإلنشاء المشترك والممارسات الجماعية للمعلومات، وهناك أهمية
ع الثقافي. إضافية ُوضعت في تطوير هذه النماذج بحيث تراعي التنوُّ

4. إن على الحكومات أن ُتشارك أكثر مع األمم المتحدة فيما يتعلق
بمستقبل حوكمة الذكاء االصطناعي. وبعد ذلك ُيشار بشكل خاص إلى
القلق تجاه الحفاظ على النُظم البيئية المتعلقة بالتقنية المحلية، حيث
يجري ضمان وجود صالت بين الحكومة والنُظم البيئية االبتكارية، بحيث

تكون متميزة ويجري االستثمار فيها على المستوى اإلقليمي.

5. االستثمار في البحث لضمان تحقيق بيئة معيارية فاعلة، فنحن
ال نستطيع تطوير بيئات محلية وإقليمية ودولية فيما لو أننا لم
نُقم بإجراء األبحاث الضرورية؛ وهذا يعني أننا بحاجة إلى مؤشرات
ومقاييس وبيانات ووسائل لتحديد الفجوات، بهدف إعداد

السياسات العامة لخدمة المملكة والعالم على نطاق أوسع.

6. الحاجة إلى تطوير منهجية متعددة التخصصات. فالذكاء
االصطناعي ليس فقط للمهندسين، والمتخصصين في التقنية؛
ولكنه أيًضا للمهتمين بالمجاالت الثقافية المختلفة، وفي اإلعالم،
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ويؤثر على كافة الوزارات وعلى كافة مستويات المجتمع. لذا، هناك
حاجة إلى توسيع نطاق الحوار بما يتجاوز المتخصصين في التقنية.
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2. تطوير نماذج ابتكارية لالستفادة من الذكاء االصطناعي لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة. فثمة حاجة إلى تطوير منصات متعددة للمستفيدين،
حيث نضمن بناء النظام الذي نريد؛ إذ تشارك الحكومة مباشرة مع
المواطنين، وهنا ُيشار إلى الهيئة السعودية ألخالقيات البيانات كمثال
على طريقة تطوير نماذج ابتكارية، وكيف ننظر إلى تأثير البيانات وكذلك

الذكاء االصطناعي كجزء من علم البيانات على التنمية في السعودية.
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اإلنشاء المشترك والممارسات الجماعية للمعلومات، وهناك أهمية
ع الثقافي. إضافية ُوضعت في تطوير هذه النماذج بحيث تراعي التنوُّ
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بمستقبل حوكمة الذكاء االصطناعي. وبعد ذلك ُيشار بشكل خاص إلى
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ولكنه أيًضا للمهتمين بالمجاالت الثقافية المختلفة، وفي اإلعالم،
ويؤثر على كافة الوزارات وعلى كافة مستويات المجتمع. لذا، هناك
حاجة إلى توسيع نطاق الحوار بما يتجاوز المتخصصين في التقنية.
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صح في مجال السياسات عبر ربط االبتكار باألخالقيات، 7. توفير الدعم للنُّ
وتطوير ممارسات جديدة لصنع القرار عن طريق التفكير فيما يتعلق بتطوير
السياسات. وبهذا نضمن العودة إلى التوصيات األخرى، والتغذية الراجعة

بين الحكومات والمجتمع المدني.

8. بناء مجتمعات معرفة شمولية قائمة على أربع دعائم: الوصول إلى
المعلومات، وحرية التعبير، واحترام التنوع، وجودة التعليم للجميع،
استناًدا إلى مبادئ روما المتعلقة بعالمية اإلنترنت، والتي تنظر إلى
ل الرقمي عبر منهج َمْنح الحقوق، واالنفتاح، والوصول، تطوير التحوُّ

د أصحاب المصالح. وتعدُّ

ح بذلك ا لالستخدام المفيد للذكاء االصطناعي اتساًقا مع رؤية 2030، وقد صرَّ     إن السعودية ُتولي اهتماًما جاد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان في "أوساكا" في مجموعة العشرين عندما تحدث عن االستخدام

األمثل للذكاء الصناعي وإنترنت األشياء للتقنيات الجديدة، من أجل تعزيز التطبيقات البناءة والمفيدة للمجتمع. 
    وتعمل السعودية على إجراء الدراسات لتحديد اتجاهها من النقاشات العالمية المتمحورة حول الذكاء االصطناعي،
كما عمدت إلى إنشاء هيئة جديدة هي "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي"، والتي ُأنشئت بأمر ملكي

في 30 أغسطس 2019.
     وستستعين "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي" بأفضل الممارسات العالمية في سعيها نحو معالجة
التحديات القائمة على صعيد البيانات والذكاء االصطناعي، كما ستسعى الهيئة لالستفادة بأقصى قدر ممكن من
ل البيانات لنفط القرن، وذلك من خالل االرتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن االقتصادات القائمة على البيانات تحوُّ
والذكاء االصطناعي. وسوف تهتم الهيئة بجوانب عديدة؛ يتعلق األول بالجانب التنظيمي للبيانات، ويهتم الثاني

بجانب االبتكار، ويركِّز الثالث على الجانب التشغيلي من الذكاء االصطناعي. 
    ومن خالل رئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020، فإنها تعمل على تقديم رؤيتها في مجال الذكاء

االصطناعي، كما تعمد إلى تطوير التعاون العالمي لتحسين القدرات الذاتية في مجال الذكاء االصطناعي.

  
سادًسا - الذكاء االصطناعي في ضوء رؤية 2030:
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ل: تسخير الذكاء االصطناعي للمستقبل الذي نريده، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4 - 6 1-  جلسة: نحو التغيير والتحوُّ
https://youtu.be/OX30jjog6JA :نوفمبر 2019م، متاحة على الرابط

2-  شادي عبد الوهاب وآخرون: فرص وتهديدات الذكاء االصطناعي في السنوات العشر القادمة، مركز المستقبل
لألبحاث والدراسات المتقدمة، العدد (27)، 2018م.

3-  آالن بونيه: الذكاء االصطناعي: واقعه ومستقبله، ترجمة: علي صبري فرغلي، عالم المعرفة، المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، إبريل 1993م.

4-  مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
استشراف مستقبل المعرفة، الغرير للطباعة والنشر، دبي، د. ت.

5-  سامية شهبي قمورة وآخرون: الذكاء االصطناعي بين الواقع والمأمول: دراسة تقنية وميدانية، الملتقى الدولي
"الذكاء االصطناعي: تحٍد جديد للقانون"، الجزائر، 26-27 نوفمبر، 2018م.

6-  المبادئ التوجيهية لشركة آي تريبل أي (Itripple) حول األخالقيات والتأثير االجتماعي للتكنولوجيا والذكاء
ethicsinaction.itripple-e.org :االصطناعي على الموقع التالي

7-   الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي.. ما مهامها؟
https://sabq.org/SdvpXs :ولماذا اآلن؟ متاح على الرابط 

8-  أوسوندي أ. أوسوبا وويليام ويلسر: مخاطر الذكاء االصطناعي على األمن ومستقبل العمل، متاح على الرابط: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf

المصادر والمراجع
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