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 قراءة في متن

   الوطنية اتيواالستراتيجالخطط  

 المتعلقة بالتقنٌة والمعلومات والمعرفة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 

 دكتور عبد هللا حسين متولي/ إعداد 

  حلول المعرفٌةالاستشاري  

 نسٌج - األصول المعرفٌةقطاع إدارة  

 توطئة*

 لػف ثػـ  رؤاػل اػرلةل  لا رلةػل ملعالػم امل رفػل مصػ غ امحثاػث إطػرر عػ ي امللة ػل ام ر اػل امعػ  دالفي 
ؾ ع ػد ا  احظى  رىالرـ  دعـ  رمغاف لف ق ؿ خردـ امحرلاف امارافاف املة ى  لر،   اماح ؿ   عي  اؤده إماو
ام طناػػل   االعػػاراااعارتلػػف امخطػػط  عػػددامػػ زارات  املؤععػػرت امح  لاػػل عةػػى طػػرح   ػػف ع ػػد ام زاػػز، اػػ فرت

اقػداـ اعااػرافال مي ىذه امعػط ر ال ا ػد  عػ ح لحر مػل اماي ادعـ ىذا اما عو  اؤطر مو،  لر نحر ؿ اقدالو ف
ف اػننر امقػ ؿ - يػدؼ اما راػؼ  يػر امراىنػل   امعارعرتاةؾ امخطط أ رز لف  ثالثإطالمل عةى  اماػذ ار   - ا 
طػرح عػدد لػف ،  أخاػرا  لعال ػل ىذه األىػداؼ  اف اماالقياير، ثـ إ راز نقرط اماي اع ى إم األىداؼ ير   ارف 

اماصػػ رات امل دناػػل ماحقاػػؽ اما رلػػؿ امف ةػػي  ػػاف اةػػؾ امخطػػط  امل ػػردرات  لػػر اعػػيـ فػػي ام صػػ ؿ إمػػى امغراػػرت 
  . إذف ا في اإلطرر امزلني املخطط مو اماي اقؼ  راء ف رة اداانير ا اداء  

 : 0202 – 0202خطة التنوية التاسعة ، الخطة الوطنية للعلن والتقنية واالبتكار*

امخطط ام طنال اا ؿ في لعلةير لف ضلف عةعةل    احدةامخطل ام طنال مة ةـ   اماقنال  اال ا رر اأاي 
و املرعـ  ا ع.  اماي اأاي انفاذا  ما2025 حاى عرـ املدح مةلة لامخطل ام طنال امارلةل مة ةـ   اماقنال   ادة 

ام زاز مة ة ـ  اماقنال في أ مى  لدانل املةؾ ع دمىػ 19/4/1406/ـ( املؤرخ في 8املة ي ام راـ ذ  امرقـ )
 امخطل   رقاراح امعارعل ام طنال ماط ار ام ة ـ  اماقنال،   ضم اإلعاراااعالليرـ نظرلير األعرس إمى امقارـ "

 ". امالزلل مانفاذىر

 زارة اماخطػاط  عػدد لػف   لدانل املةؾ ع د ام زاز مة ةـ  اماقنال  عي د  ؿ لفاضرفرت ذمؾ  انطالقر  لف
اعػا عب ا عيػرت  ماةػؾ امخطػط عػرـعػاراااعي اإطػرر م ضػم امعيرت امح  لال  غاػر امح  لاػل ذات ام القػل 

http://www.naseej.com/


               نسيــــج
 نحو مجتمع معرفي عربي

 

2 
http://www.naseej.com/  

( 1 ا ضػػا اماػػ ؿ رقػػـ )  ،عػػاراااعارت   اػػدة املػػدحا  أىػػداؼ  عةػػى ااػػالؿامعارعػػل ام طناػػل مة ةػػـ   اماقناػػل   
امخطػػػل   امغراػػػل اماػػػي اعػػػ ى إمايػػػر  ػػػؿ لنيػػػر  لػػػر فػػػي ذمػػػؾ  ػػػرمط م  اماقناػػػل  اال ا ػػػررامخطػػػط امخلعػػػال مة ةػػػـ  

 : 2014 – 2010 ام طنال مة ةـ  اماقنال  اال ا رر

 
  كل منها لتحقيقها والغاية التي تسعى والتقنية واالبتكار( الخطط الخمسية لمعموم 1الشكل رقم )

 م ػي اعػرعد فػي  ا عيراير االعاراااعال األعرعػال، رؤال امللة ل امل الدة للثةل ماأاي ىذه امخطل   حاى
احقاػػػػػؽ أىػػػػػداؼ امعارعػػػػػل ام طناػػػػػل مة ةػػػػػـ   اماقناػػػػػل  ضػػػػػ ت ميػػػػػر لعل عػػػػػل لػػػػػف املرا زات/األعػػػػػس  ام ػػػػػرال  

ن ثػػؽ عنيػػر عػػدد لػػف املاػػررام امانل اػػل ا (،  ىػػذه ام ػػرال   ػػد رىر1ـ )االعػػاراااعال اػػـ إعلرميػػر فػػي اماػػ ؿ رقػػ
اػػارؾ فػػي انفاػػذىر علاػػم امقطرعػػرت االقاصػػردال ام طناػػل ام رلػػل  امخرصػػل  لػػر اضػػلف احقاػػؽ امرؤاػػل   اػػدة ا

 ىػ.  1445 نرء لعالم قرنـ عةى امل رفل  حة ؿ عرـ املدح مةللة ل ام ر ال امع  دال نح  
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األسس والبرامج االستراتيجية التي تشتمل عميها الخطة الوطنية لمعموم والتقنية ( 2الشكل رقم )

 2014 - 2010 واالبتكار
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ماحقاقيػػر ـ  2014 - 2010 ام طناػػل مة ةػػـ   اماقناػػل  اال ا ػػررألػػر  رمنعػػ ل مفىػػداؼ اماػػي اعػػ ى امخطػػل 
ام طنال األخرح اماػي عػااـ امحػداث عنيػر  اماي عااـ اعاقراؤىر  لضرىراير لقررنل  أىداؼ امخطط  امل ردرات 

 في ىذا ام رض، فاالثؿ في:

 امػ طني اماػرلؿ،  األلػف ام طناػل، ام حػدة  ا زاػز اإلعػاللال،  امقػاـ اما ػرماـ عةػى املحرفظػل .1
 امللة ػل ام ر اػل ى اػل  ارعػا  االعالػرعي، االعػاقرار  احقاػؽ اإلنعػرف، حقػ ؽ  ضػلرف

 . اإلعاللال
  لػر  امل الػراف  امػز ار امحعػرج إمى املقدلل  امخدلرت املقدعل، املارعر اط ار في االعالرار .2

 . عي مل  اعر اما رنر أداء ا فؿ
 امنل  االقاصردي  اارة اعرام خالؿ لف  ذمؾ املعادالل،  االعالرعال االقاصردال امانلال احقاؽ .3

 .االعالرعال  امرفرىال
 .االقاصردال  االعالرعال امانلال في د رىر  ا زاز امللة ل لنرطؽ  اف املا ازنل امانلال احقاؽ .4
 امل ػررؼ  امليػررات ا اعػرب فػي مةلػ اطناف املارحػل امخاػررات  ا عػام ام اػرال امانلاػل ا زاػز .5

 لػف امخػدلرت النػؽ لعػا ح  اػ فار امل اعػ ل، امقػدرات  يػذه االنافػرع لػف  ال اػنيـ  امخ ػرات،
 .امصحال

 .امل اطناف معلام امحارة ن عال  احعاف امل اال لعا ارت رفم .6
 ام طني،  اإلنارعال مالقاصرد االعاا ر ال امطرقرت  ا عام  رأعا ر، أفقا ر االقاصردال امقرعدة ان ام .7

 .امنع ال لازااو لف ام رند  ا ظاـ امانرفعال، قدرااو  ا زاز
 .لعالم امل ة لرت لق لرت  ا زاز عةى امل رفل امل ني االقاصرد نح  اما عو .8
  ا عػام لعػرالت  ام اناػل،  االعالرعاػل االقاصػردال امانلاػل فػي امخػرص امقطػرع د ر ا زاػز .9

 .امح  لي  امخرص امقطرعاف  اف امارا ل  لعرالت  األعن ال( امخرصل)ام طنال االعاثلررات
  اراػاد اعػاخدالير، عةايػر،  املحرفظػل – املرناػل املػ ارد   خرصػل – امط ا اػل املػ ارد انلاػل. 10

 .املعادالل امانلال لاطة رت إطرر في أنظلاير  اط ار ام انل  حلرال
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 ام القػل  رفػم ذات األنظلػل  اطػ ار  املؤععػي  االعالػرعي االقاصػردي اإلصػالح  اصػةل. ل11
 لؤععػرت املعالػم  دعـ  املعرءمل، امافرفال ل دأ ارعا  عةى  ام لؿ األداء  احعاف ام فرال
 اإلنلرنال أناطاير اط ار في املدني

 ام ر ال األخرح،  امد ؿ ام ر ال امخةا  مد ؿ اما ر ف لعةس د ؿ لم االقاصردي اما رلؿ زاز. ا 12
 .امصداقل  امد ؿ اإلعاللال  رمد ؿ امللة ل عالقرت  اط ار

 املحةػي اإلعلػرمي، امنػرا  فػي لعػرىلاو مزاػردة  املا عػطل، امصػغارة املناػتت قطػرع اطػ ار. 13
 . انظالو مرعرااو األطر  اعاحداث

امخطػل اماػي ا  ػس حعػـ اإلنعػرز امػذي اػـ فػي إطػرر  لف نرفةل امق ؿ اإلاررة إمػى عػدد لػف اإلحصػرنارت 
 م طنال مة ةـ  اماقنال  اال ا رر لم قرب انايرء املدح امزلني مير:ا

 لار عر مة ةـ   اماقنال. 1046 حاى اآلف  2008لنذ عرـ ل مت امخطل  •
  حدة عةـ   اقنال لخاةفل. 16 لقدلل لف عرنبلاررام  اداانيرلّ مت امخطل لنذ  •
 ملاررام ام ةـ   اماقنال. لايرلةارر  1.8لنحت امخطل أ ثر لف  •
 .لف اإلعلرمي ٪21.9 ةغت نع اير  اةقى امقطرع امط ي  امصحي أ  ر حصل لف امال اؿ •
 ٪ لف إعلرمي أل اؿ لنا امخطل. 20.2 نع ل اةقى قطرع اماقنال امحا ال •
٪ لف أل اؿ لنا امخطل ام طنال مة ةـ   اماقنال  اال ا رر نح  ام حث  اماط ار في قطرع  11.3ُ ّعو  •

 اقنال امنرن .
٪ لػػف لعلػػ ع صػػند ؽ امخطػػل ام طناػػل مة ةػػـ   اماقناػػل  اال ا ػػرر مة حػػث  اماطػػ ار فػػي  8.7اعػػاخدـ  •

 لعرؿ اماقنارت ام انال.

 - 2010 ام طنال مة ةـ   اماقنال  اال ا ررامخطل ي في خارـ ىذا امعزء،  لم قرب انايرء اإلطرر امزلن
ـ لف االنايرء نؤ د عةى أف  ثارا  لف املؤععرت امح  لال  امعرل رت قد حرصت عةى ل ا  ل زخـ  2014

 اضـ أىدافر   ،ام لؿ في إطررىر لف خالؿ إعداد خططر  اعاراااعال خرصل  ير اعاةيـ فاير ا عيرت امخطل
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لم أىدافير لم ا زاز قدرااير اماخطاطال لف خالؿ انظاـ  رش علؿ  مقرءات د رال  ف رمارت  (1)االرىى
لخاةفل،  م ؿ األنل ذج األ رز في ىذا امعارؽ لر قرلت  و عرل ل املةؾ ع  د لف  ضم  رنرل  امخطل 

 ام طنال مة ة ـ  اماقنال  اال ا رر  رؤال رؤال لفردىر أف ا  ف:
 "اؽ أىداؼ امخطل ام طنال مة ةـ   اماقنال  اال ا ررنل ذج راردي في احق" 

 احلؿ رعرمل االثؿ في:   
احقاؽ أىداؼ امخطل ام طنال مة ة ـ  اماقنال،  ا زاز لنظ لل ام حث ام ةلي داخؿ امعرل ل، لف أعؿ"

 لاررام  حثال لالازة،  ا عاو اىالرلرايـ إمى أ م ارت امخطل،  لف خالؿ حث ام رحثاف عةى اإلعيرـ
 ."داخؿ امقطرعرت امصنرعال امحا ال  اف اؿ إنارعيـ ام ةلي

 (3لدح احققير في اما ؿ األاي رقـ ) KPI قد اـ إعلرؿ أىداؼ ىذا ام رنرل   لؤارات قارس 

 

                                                
1

" وهو ٌشٌر إلى ما ٌقوم به Identificationالتماهً" مصطلح مقتبس من مجال علم النفس وٌرادفه مصطلح "التوحد أو التقمص مصطلح " 

 الفرد من مد هوٌته إلى شخص آخر سعٌاً ألن ٌزٌد من قدر نفسه، وعندما ٌنسحب استخدامه على األشٌاء المعنوٌة كاألهداف مثالً فإنه ٌعنً
سٌرها فً ركابها فً نفس  استلهام األهداف الكبرى المتماهى معها من جانب األهداف المتماهٌة التً عادة ما تكون فً مستوى أدنى. بما ٌضمن

 Alignedأو حتى توازٌها معها  Matched withاتجاه األهداف الكبرى ومساٌرتها بنفس مواصفاتها وتوجهاتها )ولٌس بالضرورة تتطابقها 
with .ومن ثم الحصول على الدعم الالزم واإلسهام الفعلً فً تحقٌقها ) 
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الخاص م(  2014 –2010) الخطة الوطنية لمعموم والتقنية واالبتكاربرنامج أهداف ( 3الشكل رقم )
 بجامعة الممك سعود

  م: 0202 – 0202الخوسية الثانية لالتصاالت وتقنيات الوعلوهات في الوولكة الخطة 

 – 2013ىػ ) 1439 – 1434 مالاصرالت  اقنارت امل ة لرت في امللة ل الثؿ امخطل امخلعال امثرنال
،  اماي عرء اماف ار ـ( 2012 – 2008ىػ ) 1433 – 1428ـ( الادادا  مةخطل امخلعال األ مى   2017
  اماص رات امخطط م ضم  حرعاو امل ة لرت  اقنال االاصرالت قطرع ىلالألرا ر  لف عرنب امللة ل فاير إد
 لف ثـ  .املنا دة امانل ال األىداؼ احقاؽ في امحداثل اماقنارت لف  االعافردة اماط رات مل ا  ل املنرع ل

عداد آمارت  اط اقير لف ق ؿ عل ال امحرع رت عرء اما عاو ام راـ   ضم خطل  طنال ماقنال امل ة لرت،  ا 
امع  دال،   رف ذمؾ ق ؿ إنارء  زارة االاصرالت  اقنال امل ة لرت.    د إنارء ام زارة، عرء األلر امعرلي 

ـ(  إعنرد ليرـ  ضم امخطل  انفاذىر إمى ام زارة اماي ا مت لراع ل لع دة  2003ىػ ) 1424ام راـ عرـ 
امخطل ام طنال مالاصرالت  اقنال امل ة لرت، حاث اـ إقراراىر لف ق ؿ لار ع امخطل  اعا لرمير،  أص حت "

 ـ(. 2007ىػ ) 1428لعةس ام زراء في عرـ 

 رألعرس عةى رؤال   ادة املدح مالاصرالت  امخطل ام طنال مالاصرالت  اقنال امل ة لرت ىذا  انط ي
ثـ امل رفل اأعاعر  عةى امخ رات  اماح ؿ إمى لعالم امل ة لرت اقنال امل ة لرت في امللة ل، اعايدؼ 

امل اع ل  اإلنعرزات املاحققل ع ار  إمى اضااؽ امفع ة اماقنال  اف امللة ل  امد ؿ املاقدلل  حة ؿ عرـ 
اماح ؿ إمى لعالم ل ة لراي،  اقاصرد .   ا ؿ أ ثر احدادا  ااا ؿ ىذه امرؤال عةى امنح  اآلاي: "ـ2020

 خدلرت االاصرالت  اقنال امل ة لرت م رفل ارانا املعالم، في علام أنحرء  ا فار رقلي، مزاردة اإلنارعال،
  ض ت مير ع م غرارت  .“ام الد،   نرء صنرعل ق ال في ىذا امقطرع ماص ا أحد املصردر امرناعل مةدخؿ

أ  أىداؼ عرلل لف أعؿ احقاؽ ىذه امرؤال املعاق ةال، ال ف إعلرمير عةى امنح  امذي ا ضحو اما ؿ رقـ 
(4) 
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 والمجاالت المرتبطة بها الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعموماتأهداف ( 4الشكل رقم )

مالاصػػػػرالت  اقناػػػػرت  مخلعػػػػال امثرناػػػػلمخطػػػػل ار ق ػػػػؿ اماػػػػر ع فػػػػي  اػػػػرف املرا ػػػػزات  األىػػػػداؼ املرا طػػػػل  
اضػلناو امخطػل حري  نر  لػف األىلاػل  ل ػرف ام قػ ؼ عةػى لػر  ـ( 2017 – 2013) امل ة لرت في امللة ل

( عارعػل 62) ( ىػدفر  لحػددا ، 26ةى )عااالةت ؛ حاث (ـ 2012 – 2008امخلعال األ مى امعر قل عةاير )
 ـ( 2012ىػػ ) 1433/1434 املحػدديرال اإلطػرر امزلنػي  ن رمف ؿ أنعز لنير .  قد ( لار عر  98) انفاذال، 

، للر لم نيرااير امصردر ملار  ل انفاذ امخطلامخرلس امعن ي حع لر عرء في اماقرار  ذمؾ  %،76.12 نع ل
 ا ضػا اماػ ؿ رقػـ . عرعد عةى احقاؽ اناقرؿ عةس  ار ع ف ري في ام دء فػي انفاػذ امخطػل امخلعػال امثرناػل

امزلنػػػي املحػػػدد ميػػػر  نيراػػػل اإلطػػػرر امخطػػػل امخلعػػػال األ مػػػى ( نعػػػ ل املاحقػػػؽ لػػػف  ػػػؿ ىػػػدؼ لػػػف أىػػػداؼ 5)
 .ـ( 2012ىػ ) 1433/1434
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بنهاية  لالتصاالت وتقنية المعموماتاألولى  الخمسيةالخطة نسبة المتحقق من أهداف ( 5رقم ) الشكل
 م(  2012هـ ) 1433/1434اإلطار الزمني المحدد لها 

 

 ـ( 2017 – 2013) مالاصرالت  اقنارت امل ة لرت في امللة ل مخلعال امثرنالمخطل اا  ار ازا  عةى
 نعد أنير قد ااالةت  د رىر عةى رؤال لعاق ةال طل حل اق ـ عةى فنااف لف املحر ر:

لحر ر رناعل، االثؿ في: اما ظاؼ، أ  االعاخداـ األلثؿ مالاصرالت  اقنال امل ة لرت في علام أ( 
 املعرالت،   نرء صنرعل االاصرالت  اقنال امل ة لرت.

عداد  لحر ر لعرندة، االثؿ في:  انظاـ قطرعب(  االاصرالت  اقنال امل ة لرت  اعياز ام نال اماحاال،  ا 
ام  ادر املؤىةل،  ردـ امفع ة امرقلال  اف أفراد املعالم لف نرحال،   اف املعالم املحةي  املعال رت 

 األخرح املاقدلل رقلار  لف امنرحال األخرح. 
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مالاصرالت  اقنال  امخلعال امثرنال( األعزاء امرناعل مةرؤال املعاق ةال مةخطل 6ا ضا اما ؿ رقـ )
  (2017 - 2013) امل ة لرت

 

 ( األجزاء الرئيسة لمرؤية المستقبمية لمخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعمومات6الشكل رقم )
   م( 2017 – 2013)

ل، ال ػػف إعلرميػػر عةػػى امنحػػ   لػػر اػػـ  ضػػم عػػ  ل عاػػر ىػػدفر  اعػػ ى إمػػى احقاقيػػر لػػف خػػالؿ ىػػذه امخطػػ
 :اآلاي

 دعـ امح افز  احعاف ام ردر مة رلةاف في لعرؿ االاصرالت  اقنال امل ة لرت في امح  لل. .1
 دعـ اناارر خدلرت اعررة إم ار نال لا رلةل. .2
 اقداـ خدلرت ح  لال إم ار نال لا رلةل. .3
 ضلرف اعالرارال خدلرت االاصرالت  اقنال امل ة لرت في حرالت امط ارئ. .4
 لرت لا رلةل.ا زاز لنظ لل ألف ل ة   .5
 حلرال امخص صال اإلم ار نال. .6
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  انل انظالال  اارا ال. .7
 إنارء  دعـ املؤععرت امصغارة  املا عطل  راردة األعلرؿ. .8
 دعـ امد مل إلنارء ار رت   رح في اقنارت امل ة لرت. .9

 إاعرد  انل اعاثلررال عرذ ل،  راندة لحةار   عر ار   عرملار ..10

  اال ا رر  اماط ار.احفاز ام حث  اإل داع . 11

 نقؿ  ا طاف امل رفل  امخ رات لف امار رت ام رملال ام رلةل لحةار ..12

  نال احاال لرمال..13

  نال احاال ل ة لراال..14

  نال احاال لردال..15

 دعـ املحا ح ام ر ي،  امل اقم،  اماط اقرت اإلم ار نال..16

 اما ةاـ في لعرؿ االاصرالت  اقنال امل ة لرت.اأىاؿ ام  ادر ام طنال  زاردة احعاف لخرعرت .17

 مالاصرالت  اقنال امل ة لرت امخلعال امثرنالمةخطل  امخررطل االعاراااعال( 7ا ضا اما ؿ رقـ ) ىذا،
(2013 - 2017)  

http://www.naseej.com/


               نسيــــج
 نحو مجتمع معرفي عربي

 

12 
http://www.naseej.com/  

 
   م( 2017 – 2013) لمخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعمومات الخارطة االستراتيجية (7الشكل رقم )

لف امعدار  رمذ ر في ىذا امعارؽ أنو عةى امرغـ لف اماحعف امذي ايداو امللة ل في لعرؿ أخارا ، 
، إال أف اماق اـ ام رـ ملنظ لل اال ا رر في امللة ل مـ ا رفئ   د في امعن ات األخارةام ة ـ  اماقنال  اال ا رر 

 GII في لؤار اال ا رر ام رمليـ  2013خالؿ ام رـ املنصـر لعا ح امطل حرت؛ حاث حةت امللة ل 
 INSEAD )املنظلل ام رملال محلرال حق ؽ املة ال امف رال(  اإلنعارد WIPOامصردر عف  ؿ لف ام ا   

( 142لف  اف )( 42ل )في املرا  Cornell رما ر ف لم عرل ل   رنؿ )امل يد األ ر  ي إلدارة األعلرؿ( 
(   دلر  رنت في املرا ل 48ـ حاث احاةت املرا ل ) 2012  رنت قد ايدت اقدلر  خالؿ عرـأف    دد مل، 

ـ عةى ذات املؤار.   نرء عةاو ال ف امق ؿ   عو عرـ، أف امللة ل اعار في االاعره  2010( في عرـ 54)
امصحاا في ىذا امصدد،  م ف ىنرؾ   ض امع انب  امقضرار لر ازاؿ ااطةب دعلر  لعالرا  لف خالؿ اف اؿ 

  ؿ لف امقطرع امخرص  امح  لي. امعارعرت لعرندة

 م(:  0222هـ )10/0210 بحلول عام االستراتيجية الوطنية للتحول لوجتوع الوعرفة

امل افػؽ  1433/ 2/1 اػررا   546ىذه االعاراااعال   ػد صػد ر ألػر املقػرـ امعػرلي رقػـ  ارع في إعداد
القاصػرد  اماخطػاط  عضػ ال  ػؿ لػف ل ػرمي رنػاس لدانػل   ا ةاؼ "معنل  رنرعل ل رمي  زار 27/11/2011
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 اماقناػػل،  خلعػػل لػػف لػػداري امعرل ػػرت فػػي امللة ػػل اخاػػررىـ ل ػػرمي  زاػػر اما ةػػاـ  املةػػؾ ع ػػد ام زاػػز مة ةػػ ـ
مةاحػ ؿ إمػى لعالػم  مةخر ج  رعاراااعال  طنال اػرلةل  علةاػل،  ل رمي لعرعد  زار امار ال  اما ةاـ،  ام رمي،
 ." لل   رال  انفاذال  زلنال لحددة اما ةفللدع امل رفل 

( لعال ػر  ـ 2030ىػػ )51/1452أف اص ا امللة ل  حةػ ؿ عػرـ "الثةت امرؤال اماي قرلت عةاير في قد م
فػي  (ا مد امل رفل  انارىر  اعاثلرىر ماحعاف لعػا ح امل ااػل  ن عاػل امحاػرة مل اطناػو  اػ ؿ لعػاداـ)ل رفار  

لانػ ع املصػردر  اإلل رنػرت، اقػ ده امقػدرات ام اػرال املناعػل  امقطػرع   فل، لزدىر ظؿ اقاصرد قرنـ عةى امل ر 
 ."اا  أ ل رنل لرل قل  د مل راندة إقةالار   د مار    امخرص،  ا فر لعا ح ل ااار  لراف ر ،  ن عال حارة  رالل، 

لػف ام لػؿ  امعيػد امػدؤ ب  Continuumاماحػ ؿ إمػى لعالػم امل رفػل ىػ  لاصػؿ   لم االافرؽ عةى أف
عةػى لخاةػؼ األصػ دة االقاصػردال  امعارعػال  االعالرعاػل، اا ػػرظـ فاػو أىلاػل رأس املػرؿ امل رفػي لثةػو لثػػؿ 
رأس املػػرؿ املػػردي  ام اػػري إف مػػـ ا ػػف ىػػ  املحػػرؾ امػػدافم ميلػػر، حاػػث ان نػػي امنلػػ  االقاصػػردي  االعالػػرعي 

-Out-ofفي ا ماد عةعةل لف اال ا ررات  امحة ؿ غار اماقةاداػل  عةى ارا ـ امل رفل،  اعيـ اماقنارت امعدادة
the box   مةلاػػ الت املخاةفػػل  لػػف ثػػـ زاػػردة ل ػػدالت امنلػػ   عرنػػد االعػػاثلرر امػػذي اعػػرعد  ػػد ره عةػػى نلػػ

فقػػد اػػـ لػػف أعػػؿ احقاػػؽ ىػػذه امرؤاػػل  ضػػم أر  ػػل أىػػداؼ عرلػػل رناعػػل لارا طػػل  انػػ ع اماقناػػرت  ى ػػذا د اماػػؾ. 
 اضػػ ي امعارعػػرت لػػف إحػػداث  لػػر ال ػػف ،  2عػػير  لػػر اضػػلف اماقاػػاـ  لػػف ثػػـ اماقػػ اـ املعػػالر ميػػر ال ػػف قار

،  ىذه األىداؼ اغارات لالنلل في علةال امانلال االقاصردال  االعالرعال  راعره اماح ؿ إمى لعالم امل رفل، 
 :ىي  رآلاي

 ، لف خالؿ:. لحرؾ نل  ق ي  راع 1
لرف اا اءـ لم آمارت امع ؽ  االام  لصردر ق ال  لان عل مةنل   اال ا رر  امانرفعال،  ا افر اقاصرد

 قطرع غار نفطي دانرلا ي اق ده امقطرع امخرص،  صنرعرت اح اةال ذات قالل لضرفل عرمال، 

                                                
2

، بعد تهٌئته وتعدٌله ESDIتراتٌجٌة الوطنٌة على مؤشر التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الكوري تم االعتماد لمتابعة تنفٌذ االسفً هذا الصدد  

ٌس بالصورة التً ٌتوافق بها مع المتطلبات الوطنٌة للمملكة، وهو مؤشر مركب ٌتسم بالمرونة فً التطبٌق فً الدول المختلفة؛ حٌث ٌوفر مقاٌ
من الخروج بسٌاسات واقعٌة قابلة للتنفٌذ.  وقد تم إفراد ملحق كامل بوثٌقة االستراتٌجٌة لبٌان طبٌعة هذا  تنموٌة جدٌدة أكثر شموالً وتوازناً، تمكن

 المؤشر وبنٌته الهٌكلٌة وآلٌة تطبٌقه على أهداف االستراتٌجٌة.  
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 قطرعرت خدلال عرمال اإلنارعال، عةى أف اا رلؿ اةؾ امقطرعرت  أ عو امنارط لم قطرع امنفط 
 امل ارد امط ا ال األخرح.  قطرعرت

 درعل عرمال لف امرفرىال  امارا ط االعالرعي، لف خالؿ:. 2

إاعػػرد لعالػػم ل رفػػي اضػػلف ا زا ػػر  لا رفنػػر  مةػػدخؿ  امثػػر ة، لػػم اػػ افر اػػ  ل ألػػرف اعالػػرعي لاطػػ رة، 
خرصػل مضلرف حارة  رالل مةعلام، فضال  عف  ع د نظػرـ رعراػل لا رلػؿ اعػيـ فاػو امد مػل  املؤععػرت ام

 في إطرر ارا ل اقاصردال ف رمل  اف امد مل  امقطرع امخرص ام طني  األعن ي.

 قدرات  ارال لاط رة، لف خالؿ:. 3
ا افر نظرـ عةى لعا ح عرملي مانلال امل ارد ام ارال، االام  درعل عرمال لف امان ع  امدانرلا ال 

ل ى  او  ال انيـ لف إنارج ق ي عرلةل عرمال ام فرءة،  اماط ار امذااي، ا  ف قردرا  عةى رعرال  اال ا رر، 
 اؤلف  ثقرفل ام لؿ  اما ةاـ  اماط ار  امادراب  اما ةـ لدح امحارة.

 راردة إقةالال  عرملال، لف خالؿ:. 4
امنعرح في االندلرج في لم املنظ لل ام رملال، ماس فقط عةى امص اد اماعرري،  م ف عةى األص دة 

االعاثلررات امل رارة  امافرعؿ ام اري.  حاث ا رز امللة ل ق ة عارعال  ل رفال  ةير  خرصل لعرؿ 
 ثقرفال عةى امص اداف اإلقةالي  ام رملي  لر اا افؽ لم ق اير االقاصردال  ارراخير  عض ااير في 

 لعل عل ام اراف. 
الػم امل رفػل، نعػد أنيػر  رمنظر إمى ىذه األىداؼ األر  ل امخرصل  رالعاراااعال ام طنال مةاح ؿ إمػى لع

عػػايدؼ احقاػػؽ لػػر اعػػلى  ػػرمنل  ذي امقرعػػدة ام راضػػل أ  امنلػػ  األفقػػي امػػذي ااػػلؿ قرعػػدة عراضػػل لػػف ا
امقطرعرت.  لف ثـ فإف ىذه االعاراااعال ا د  لا ازنل ارلػي إمػى امعلػم  ػاف ام فػرءة االقاصػردال  اماػرا ط 

قد حظات  رىالرـ خػرص  ػاف أىػداؼ االعػاراااعال  االعالرعي.  لر االحظ أف امقدرات ام ارال  اط ارىر
انطالقػػر  لػػف األىلاػػل امقصػػ ح مة نصػػر ام اػػري  رمنعػػ ل ملعػػاق ؿ امانلاػػل اماػػرلةل فػػي امللة ػػل،  د ره فػػي 
احقاػػػؽ رؤاػػػل اعػػػاراااعال اماحػػػ ؿ إمػػػى لعالػػػم امل رفػػػل.  لػػػر اضػػػلنت األىػػػداؼ احقاػػػؽ "امراػػػردة اإلقةالاػػػل 

االاز امللة ل في ىػذا امعرنػب لػف خػالؿ ل ق يػر امعا عارعػي امفراػد،  الا يػر   امد مال" ىدفر  را  ر ، حاث
 ثقرفي  لر ز  ثقؿ داني عةى امص اداف اإلقةالي  ام رملي. قدرات لردال  اراث 
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 اماي قد اـ  رمف ؿ  ضم لقػرااس  لاػل ل ضػ عال ملار  ػل لراحػؿ انفاػذ  ىذه األىداؼ  لف أعؿ احقاؽ
ظيػػر فػػي  ػػؿ ىػػدؼ لنيػػر، اػػـ طػػرح لعل عػػل لػػف امعارعػػرت  امل ػػردرات،  لػػر ا االعػػاراااعال  صػػ ال  إمػػى

  (8اما ؿ رقـ )

 
 (م 2030هـ )51/1452بحمول عام  لمجتمع المعرفةالعناصر الرئيسة لالستراتيجية الوطنية لمتحول  (8الشكل رقم )

ثالث امػػ لػػر اػػـ  ضػػم إطػػرر زلنػػي مانفاػػذ االعػػاراااعال،  نػػرء عةػػى لػػني   اق ػػي لالرعػػؾ، ااػػالؿ عةػػى 
 :(9اآلاال،  اماي اـ  ارنير في اما ؿ رقـ ) لراحؿ

املرحةل األ مى: اخاص  إنفرذ امل ردرات  امعارعرت امل الدة حرمار  في  ؿ لعرؿ لف املعرالت، 
 .Enablersلرد د امعرام" أ  املل نرت إضرفل إمى انفاذ "امل ردرات ذات ام

عراء اإلصالحرت اميا ةال امرناعل اماي اليد امطراؽ ماحقاؽ  املرحةل امثرنال:  اخاص  احقاؽ اماغاار  ا 
 اماح ؿ املنا د.

 ار ز عةى ا زاز اماح ؿ املحقؽ لف خالؿ اعا لرؿ اإلصالحرت اميا ةال.املرحةل امثرمثل: 
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 اإلطار الزمني لالستراتيجية الوطنية لمتحول لمجتمع المعرفة (9الشكل رقم )

 (م 2030هـ )51/1452بحمول عام 

 

 

 المتعمقة بالتقنية والمعمومات والمعرفة بالمممكةالوطنية واالستراتيجيات الخطط أهداف نقاط التالقي بين 

إف ا دد امخطط  االعاراااعارت  امل ردرات ام طنال عالح ذ  حداف في  قد اعيـ في افصاؿ امرؤح 
 األىداؼ ام رلل أ  لر اطةؽ عةاير امغرارت إمى عارعرت  أىداؼ لرحةال اعيؿ لراق اير  قارعير عف  ثب 

دي في حرمل عدـ اإلملرـ  لف ثـ اماأ د لف احققير  اقااـ ن اا  انفاذىر،  م ف عةى امعرنب اآلخر قد اؤ 
ىدار امل ارد   أىداؼ اةؾ امخطط  االعاراااعارت  غارب امرؤال املا رلةل مير لعال ل إمى ا رار امعي د  ا 
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ان ع األىداؼ املرحةال، اس امذي اعل ير علا ر  احت لظةاو، خرصل لم  األخطر لف ذمؾ فقداف اميدؼ امرن
  نال عةاير.لب املار عرت ام ا دد امعارعرت  امل ردرات،   رما  ال اا 

إمى عرنب اما راؼ ام طنال  رت لف ثـ  رف لف  اف لر اعايدفاو ىذه امقراءة في لاف امخطط  االعاراااعا
زامل لر قد ا عد مدح ام  ض لف م س  خةط فالر  انير،   اف  امل رار ام حث عف  اعاظيرر نقرط اماالقي ير  ا 

 اف رناعااف:ع ار  إمى احقاؽ ىدف أىدافير علا ر ،

نح  غرال  اضحل لا افؽ  عارىر ، ل ر   ىذه امخطط  االعاراااعارت ااعرؽ  ا رلؿاالطلننرف إمى  األ ؿ: 
  لافؽ عةاير.

اماي الثؿ قرعلر  لاار ر  أعظـ  اف ىذه امخطط  االعاراااعارت،  لف ثـ ا د امثرني: إ راز األىداؼ 
 .احقاقير   فرال  نعرحلف   اماأ د مى  رمار از عةاير في علةارت املار  ل  اماقااـ األ
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الوطنيةواالستراتيجيات بين أهداف الخطط  التالقي( 1) رقم دولالج  

 المتعمقة بالتقنية والمعمومات والمعرفة بالمممكة العربية السعودية 

 الخطة الوطنية لمعمم والتقنية واالبتكار، خطة التنمية التاسعة
 م 2014 – 2010 

الخطة الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنيات المعمومات في المممكة 
 م 2017 – 2013

 بحمول عام االستراتيجية الوطنية لمتحول لمجتمع المعرفة
 م( 2030هـ )51/1452

 )ىػ( األىداؼ
 في د رىر  ا زاز امللة ل لنرطؽ  اف املا ازنل امانلال احقاؽ. 4ىػػ

 . االعالرعال االقاصردال امانلال
 امطرقرت  ا عام  رأعا ر، أفقا ر االقاصردال امقرعدة ان ام .7ىػػ

 امانرفعال، قدرااو  ا زاز ام طني، مالقاصرد  اإلنارعال االعاا ر ال
 .امنع ال لازااو لف ام رند  ا ظاـ

  االعالرعال االقاصردال امانلال في امخرص امقطرع د ر ا زاز. 9ىػػ
 ام طنال)امخرصل االعاثلررات لعرالت  ا عام  ام انال،
 . امخرص امح  لي امقطرعاف  اف امارا ل  لعرالت(  األعن ال

  املحرفظل – املرنال امل ارد   خرصل – امط ا ال امل ارد انلال. 10ىػػ
 في أنظلاير  اط ار ام انل  حلرال اعاخدالير،  ارااد عةاير،
 .املعادالل امانلال لاطة رت إطرر

 لعرىلاو مزاردة  املا عطل، امصغارة املناتت قطرع اط ار. 13ىػػ
 . انظالو مرعرااو األطر  اعاحداث اإلعلرمي، املحةي امنرا  في

 .لا رلةل إم ار نال اعررة خدلرت اناارر دعـ. 2ىػ
 .لا رلةل إم ار نال ح  لال خدلرت اقداـ. 3ىػػ
 في امل ة لرت  اقنال االاصرالت خدلرت اعالرارال ضلرف. 4ىػػ

 .امط ارئ حرالت
 .األعلرؿ  راردة  املا عطل امصغارة املؤععرت  دعـ إنارء. 8ىػػ

 . محرك نمو قوي وراسخ.1هـ
ا افر اقاصرد لرف اا اءـ لم آمارت امع ؽ  االام  لصردر )

ق ال  لان عل مةنل   اال ا رر  امانرفعال،  قطرع غار نفطي 
دانرلا ي اق ده امقطرع امخرص،  صنرعرت اح اةال ذات قالل 
لضرفل عرمال،  قطرعرت خدلال عرمال اإلنارعال، عةى أف 

اةؾ امقطرعرت  أ عو امنارط لم قطرع امنفط اا رلؿ 
 (. قطرعرت امل ارد امط ا ال األخرح

 ام طنال، ام حدة  ا زاز اإلعاللال،  امقاـ اما رماـ عةى املحرفظل. 1ىػ
  احقاؽ اإلنعرف، حق ؽ  ضلرف امارلؿ، ام طني  األلف

 . اإلعاللال ام ر ال امللة ل ى ال  ارعا  االعالرعي، االعاقرار

 .  انل انظالال  اارا ال.7ىػػ
 .  نال احاال لرمال.13ىػػ
 ل ة لراال..  نال احاال 14ىػػ

 .االجتماعي والترابط الرفاهية من عالية درجة. 2هـ
 لم  امثر ة، مةدخؿ لا رفنر   ا زا ر   اضلف ل رفي لعالم إاعرد)

  رالل حارة مضلرف لاط رة، اعالرعي ألرف ا  ل ا افر
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 خالؿ لف  ذمؾ املعادالل،  االعالرعال االقاصردال امانلال احقاؽ. 3ىػػ
 .االعالرعال  امرفرىال االقاصردي امنل   اارة اعرام

 .امل اطناف معلام امحارة ن عال  احعاف امل اال لعا ارت رفم. 6ىػػ

 امد مل فاو اعيـ لا رلؿ رعرال نظرـ  ع د عف فضال   مةعلام، .لردال احاال  نال. 15ىػػ
  اف ف رمل اقاصردال ارا ل إطرر في امخرصل  املؤععرت

 .( األعن ي ام طني امخرص  امقطرع امد مل
 في مةل اطناف املارحل امخاررات  ا عام ام ارال امانلال ا زاز. 5ىػػ

 االنافرع لف  ال انيـ  امخ رات،  امليررات امل ررؼ ا اعرب
 امخدلرت لف النؽ لعا ح  ا فار امل اع ل، امقدرات  يذه

 .امصحال

 االاصرالت لعرؿ في مة رلةاف ام ردر  احعاف امح افز دعـ. 1ىػ
 .امح  لل في امل ة لرت  اقنال

 في اما ةاـ لخرعرت احعاف  زاردة ام طنال ام  ادر اأىاؿ. 17ىػػ
 .امل ة لرت  اقنال االاصرالت لعرؿ

 .متطورة بشرية قدرات. 3هــ
 االام ام ارال، امل ارد مانلال عرملي لعا ح عةى نظرـ )ا افر
  اماط ار  اال ا رر،  امدانرلا ال امان ع لف عرمال  درعل
 إنارج لف  ال انيـ ل ى  او رعرال عةى قردرا   ا  ف امذااي،

  اماط ار  اما ةاـ ام لؿ  ثقرفل اؤلف ام فرءة، عرمال عرلةل ق ي
 .امحارة( لدح  اما ةـ  امادراب

 امخةا  مد ؿ اما ر ف لعةس د ؿ لم االقاصردي اما رلؿ ا زاز. 12ىػػ
  رمد ؿ امللة ل عالقرت  اط ار األخرح، ام ر ال  امد ؿ ام ر ال

 .امصداقل  امد ؿ اإلعاللال

 . عرملار    عر ار   لحةار    راندة عرذ ل، اعاثلررال  انل إاعرد. 10ىػػ
 ام رلةل ام رملال امار رت لف  امخ رات امل رفل  ا طاف نقؿ. 12ىػػ

 .لحةار  

 .وعالمية إقميمية ريادة. 4هــ
 فقط ماس ام رملال، املنظ لل لم في االندلرج في امنعرح)

  خرصل  ةير األص دة عةى  م ف اماعرري، امص اد عةى
 ا رز  حاث. ام اري  امافرعؿ امل رارة االعاثلررات لعرؿ

 اإلقةالي امص اداف عةى  ثقرفال  ل رفال عارعال ق ة امللة ل
  عض ااير  ارراخير االقاصردال ق اير لم اا افؽ  لر  ام رملي

 .(ام اراف لعل عل في
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املا ةقػػل  ام طناػػل االعػػاراااعارت  ػػاف أىػػداؼ امخطػػط  اماالقػػيامػػذي ا ػػرز ( 1) رقػػـ د ؿامعػػ ػػرمنظر إمػػى 
، نالحظ أنػو مػاس ثلػل ا ػرار أ  اػداخؿ فالػر  انيػر؛  ػؿ ل رفل  رمللة ل ام ر ال امع  دال رماقنال  امل ة لرت  ام

.  لػػم املاػارؾ ام ػرـ اميػدؼنيػر فػي  اقػػم األلػر االيػرىى لػم   ضػير  ااػتزر احػػت لظةػل عةػى ام  ػس نعػد أ
خرصػػل ذمػػؾ فػػإف أىػػداؼ االعػػاراااعال ام طناػػل احلػػؿ  ػػاف طارايػػر لػػر الازىػػر عػػف أىػػداؼ امخطاػػاف األخػػرااف؛ 

 غارىلػر لػف إنعػرزات  لػر انايػت إماػو ىػرااف امخطاػاف  رمف ؿ لف عارعرت،  ى  قرنـ  نات عةى نارج لر  أنير
 لرحةال،  لف ثـ نعدىر ااعـ  ػػػػ:

  امار اػػز عةػػى ل رمعػػل امقضػػرار األعرعػػال لػػف لنظػػ ر  ةػػي، لػػف خػػالؿ اقػػداـ خطػػط ام لػػؿ محػػؿ
امخطػػػط و املاػػػ الت عةػػػى نحػػػ  اػػػاالءـ لػػػم امرؤاػػػل   اػػػدة املػػػدح. ففػػػي ام قػػػت امػػػذي ااضػػػلف فاػػػ

األخرح قرنلػل  لعػرالت امقضػرار اماػي ااطةػب اماػدخؿ ع ػر امعارعػرت لػف أعػؿ ل رمعايػر، إال أف 
ماقػػدار  ػػؿ  زارة أ  عيػل ماقػػـ    ضػػ ير  لػػر اا افػػؽ  افرصػاؿ انفاػػذ ىػػذه امعارعػػرت امف ةاػل لاػػر ؾ

 لػػػػػم اعػػػػػاراااعاراير أ   رالعيػػػػػر أ  لاػػػػػر عراير فػػػػػي لعػػػػػرالت علةيػػػػػر،  فػػػػػي املقر ػػػػػؿ فػػػػػإف ىػػػػػذه
االعاراااعال ا فر  ثاقل أ ثر ال ال   ا الػرال ، حاػث ا ضػا  افاػل علػؿ امعارعػرت امافصػاةال لػم 

ماحقاؽ امرؤال عةػى امانعاؽ  اف امل  نرت املخاةفل مالقاصرد امقرنـ عةى امل رفل  ص رة لا رلةل 
 املعا ح ام طني.

  امعزناػػل لنيػػر أ  ام ةاػػل، االىالػػرـ  علاػػم ع انػػب اماحػػ ؿ إمػػى لعالػػم امل رفػػل عػػ اء  رنػػت  رنػػت
ففي ام قت امذي الاؿ فاػو امخطػط األخػرح إمػى امار اػز عةػى عرنػب عزنػي لػف ع انػب االقاصػرد 
امقػػرنـ عةػػى امل رفػػل )رأس املػػرؿ ام اػػري، أ  اقناػػل امل ة لػػرت  االاصػػرالت، أ  ام ةػػـ   اماقناػػل(، 

 رالقاصرد امقرنـ عةى امل رفػل، لثػؿ: فإف ىذه االعاراااعال ا مي اىالرلر  لا رفنر  مةقضرار املا ةقل 
 عؽ املرؿ،  امال اؿ،  لن  عرت ام  ملل؛  اماػي ااػ ؿ علا يػر اإلدارة ام رلل،  قطرع امار رت 

أ  ػػر اماحػػػدارت عةػػى املػػػدح ام  اػػػد،  اماػػي قػػػد ا اػػػؽ لعػػارة احػػػ ؿ امللة ػػػل إمػػى لعالػػػم امل رفػػػل 
  انلال االقاصرد امقرنـ عةاير.

  اػػػ مي ىػػػذه االعػػػاراااعال اىالرلػػػر أ  ػػػر مخطػػػل ام لػػػؿ امخرصػػػل  رم ضػػػم املؤععػػػي   نػػػرء امقػػػدرات
 ام ارال  عزء لف اما عو امرالي إمى احداد آمال مانفاذ امعارعرت  اط ارىر.  
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  ، ا ناير ملؤارات  لال ال ف لف لا  ل  اقااـ لدح احقؽ األىداؼ، اأاي عةى رأعير لؤار أخارا
 .ESDI ردال  االعالرعالامانلال االقاص

 خاتمة*

ف اا راؼ عي د علام ام زارات  املؤععرت  ؿ  األفراد أال اا قى في خارـ ىذه امقراءة اإلاررة إمى أىل
امخطط  ىذهاحقاؽ أىداؼ  مة لؿ  ا ؿ لا رلؿ عةى Stakholders  علام أصحرب ام القل  املصةحل

 ضم  لف خالؿاماي الثؿ قرعلر  لاار ر  أعظـ فالر  انير، اةؾ األىداؼ ام طنال  خرصل   االعاراااعارت
طرر اماي اضلف االناقرؿ  يذه امخطط  االعاراااعارت لف اإل امنرعزة امف رمل، اآلمارت  اإلعراءات امعارعرت 

،  ى  لر قد ااطةب في   ض األحارف إحداث اغاارات ىا ةال لةل س اقم ف ةي إمى  امفةعفي اماخطاطي
مةل رفل عةى لعا ح املؤععل   ؿ.  ماس  رمضر رة  نرع لىرال عن ر  إمى عنب لم  نرء ثقرفل ع    م ععاال

نلر ؛Sudden shockاملفرعنل  امصدلرتأف ااـ ذمؾ  أعة ب   لرحةي أعة ب لف املل ف أف ااـ   ا 
لف عنب ا زاز  اارة علةال اماغاار  اعةعةير  ا ؿ اضلف اق ةير  اما رلؿ ل ير  إاعر ال  اصرح وادراعي 

،  لر افضي إمى احقاؽ غرارت اةؾ  لف ثـ اعاا ر ير  ام لؿ في إطررىر  فرعةالعلام األفراد  اإلدارات، 
   امخطط  االعاراااعال   فرال.
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