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مفاهيم أساسية
)الحكومة اإلليكترونية ، الحكومة الذكية  ، 

الحكومة الرقمية(

الجزء األول



في العالم المتصل اليوم أصبحت الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونية ثم تحولت هذه 
الحكومات إلى ذكية... فما هي الحكومة اإللكترونية وكيف انتقلت لتصبح حكومة ذكية؟

الحكومة اإللكترونية: نظام تتبناه الحكومات باستخدام 
الشبكة العنكبوتية العالمية في ربط مؤسساتها بعضها 

ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة 
والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول األفراد. 

)الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(

الحكومة اإللكترونية: استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وخصوصا اإلنترنت للوصول إلى حكومات 

أفضل. )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (

الحكومة اإللكترونية: هي عبارة عن تحويل المعامالت 
الحكومية من معامالت ورقية إلى معامالت اإللكترونية 

على شبكة اإلنترنت يستطيع الشخص الوصول إليها 
بالدخول إلى موقع الجهة الحكومية واالستفادة من 

المعلومات الموجودة فيه وإجراء عملية تقديم .

الحكومة اإللكترونية: استخدام اإلنترنت والشبكة 
العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة 

للمواطنين. )األمم المتحدة ( 



الحكومة الذكية ..إمتداد طبيعي للحكومة اإلليكترونية  

الحكومة الذكية

جوالةمطاطة

حساسة اجتماعية

تستوعب الطلب المتزايد على الطاقة 
الحاسوبية ومتطلبات التخزين بطريقة 

ديناميكية

تنشر خدماتها على األجهزة الجوالة 
والهواتف الذكية بطريقة فعالة وآمنة

تلتقط الداتا المنتشرة حولها من قطاع 
الصحة والخدمات المائية والكهربائية 

واألمن عبر األجهزة االستشعارية الذكية

تتفاعل مع جمهورها بشفافية  وتشارك 
في الحراك اإللكتروني االجتماعي



الحكومة الذكية 

ومن أجل أن تتحول الحكومة االلكترونية إلى حكومة ذكية مطلوب العمل على عدة مسارات تقنية وإدارية وتشريعية 
في آن معًا ونذكر منها:

 إنشاء إطار عمل الخدمات الحكومية الذكية على الهواتف الجوالة وكيفية تجميعها وتظهيرها بشكل يخدم األفراد ) توجه 
مركزي / ال مركزي( بما فيها أمن المعلومات.

 إنشاء شبكات استشعار البيانات الحكومية من أجل تحصيل معلومات في الوقت الحقيقي والمناسب حول قطاعات 
األمن والنقل والصحة والمناخ والبيئة وغيرها. مع ما يعني ذلك من تخصيص قدرة حاسوبية ومراكز بيانات خاصة بإستقبال 

ومعالجة وتخزين بيانات االستشعار تلك ) البيانات الضخمة(.

.))Smart Government Apps Guidelines  تطوير إرشادات وقوالب خاصة بالتطبيقات الذكية



الحكومة الذكية 

العمل على فتح بيانات الحكومة الضخمةGovernment Big Data( ( من أجل تشجيع إطالق التطبيقات الذكية حولها 
من قبل المبرمجين في المجتمع. 

اإلنتقال تدريجيًا إلى نموذج السحابة االلكترونية Cloud Computing( ( من أجل تأمين القدرة الحاسوبية ومخازن الداتا 
على الطلب لمختلف األجهزة الحكومية والوزارات

االستثمار في وسائل الدفع االلكتروني عبر الهواتف الذكية .



الحكومة الذكية 

الحكومة الرقمية : هي إستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ICT من قبل الجهات الحكومية لتحسين مشاركة  المعلومات ، الحوار ، 
الخدمات  و العمليات التفاعلية مع جميع فئاتها المعنية . 

 Digital government : the use of Information Communication Technology )ICT( by governmental institutions
 )local, state, national( to improve information sharing, dialogue, service and transactional processes with its

 )stakeholders . )Department of Communication: USA



مستويات للحكومة الرقمية :

G2P G2G

IEEG2B
 (Internal Efficiency 
and Effectiveness(

 (Gov’t to Public(  (Gov’t to Gov’t(

 (Gov’t to Business(



نموذج النضج المؤسسي للتحول الذكي

الجزء الثاني



نموذج نضج الحكومة الذكية

القدرة 
المؤسسية

األثر
االستراتيجي

تقديم الخدمة



نموذج نضج الحكومة الذكية

األهمية لمحة عامة عن العناصر األساسية المكون الفرعي البعد

٪١٠ التخطيط التنظيمي : األهداف االستراتيجية و األهداف التكتيكية، مفهوم المهمة والرؤية و النجاح، 
معايير إدارة األداء وتقييمه، منهجية التقييم االستراتيجية

سية
س

القدرة المؤ

٪٢٥ تتضمن الناس و الكفاءات و المؤهالت والمهارات، الهياكل التنظيمية وهياكل الترابط اإلداري، موارد 
التوظيف، التعليم والمهارات والتدريب للموظفين الموارد

٪١٥ موارد تقنية المعلومات واإلتصاالت، الخدمات المشتركة للمؤسسة، التقنيات المساندة، الخدمات 
المدارة و الخارجية البيئة التحتية و األدوات

٪٢٥ تصميم المؤسسة. أمن المعلومات. هيكل السياسة. آليات صنع القرار والترابط اإلداري. اإلجراءات 
والتدابير و المعايير. إجراءات التدقيق واالمتثال الحوكمة والسياسة

٪٢٥ الخطة اإلعالمية أو خطة اإللتزام. نموذج التفاعل. التعليم والمهارات والتدريب للمواطنين والمقيمين 
والشركاء. التعاون وتبادل المعرفة بين األجهزة والهيئات التوعية



نموذج نضج الحكومة الذكية

األهمية لمحة عامة عن العناصر األساسية المكون الفرعي البعد

٪٢٠ البيئة القانونية والتنظيمية واالجتماعية. دعم المشاركة اإللكترونية. اإلعالن والعالمات التجارية في 
أوساط المواطنين والمقيمين ألغراض التوعية. البيئة تقييم الخدمة

٪٤٠ اتساع دليل الخدمة وعمقه. عروض الخدمة بصب المعطيات السكانية والموقع الجغرافي والقطاع. 
معايير اختيار التمكين والتحول. دليل الخدمات

٪٤٠  إمكانية الوصول و الوظائف وسهولة االستخدام. استراتيجية قناة الوصول. التمييز على أساس
المعلومات أو التكامل أو التفاعل أو المعامالت تركيز العمالء



نموذج نضج الحكومة الذكية

األهمية لمحة عامة عن العناصر األساسية المكون الفرعي البعد

٪٢٠ قياس الوقع بحسب التكلفة والكفاءة وفاعلية تقديم الخدمةو/أو شفافية الحكومة. طريقة تقييم 
هذا األثر. طريقة ارتباط المبادرات بهذا الهدف االستراتيجي. االمتياز التشغيلي

ي
ستراتيج

األثر اال

٪٢٠ قياس األثر بحسب سهولة تنفيذ األعمال والتنوع االقتصادي، والنمو، والشراكات بين القطاعين العام 
و الخاص. طريقة تقييم هذا األثر. طريقة ارتباط المبادرات بهذا الهدف االستراتيجي. األمن االقتصادي

٪٣٠ قياس األثر بحسب روحية المبادرة و االبتكار، ومحو األمية اإللكترونية والتحصيل العلمي. و/أو النمو 
الوظيفي عبر القطاعات. طريقة تقييم هذا األثر. طريقة ارتباط المبادرات بهذا الهدف االستراتيجي. تطوير الناس

٪٣٠ قياس األثر بحسب رضا المواطنين و المقيمين، وتوفر الرعاية الصحية وتكلفتها، و/أو اعتماد الخدمة، 
طريقة تقييم هذا األثر. طريقة ارتباط المبادرات بهذا الهدف االستراتيجي. جودة الحياة



التحول إلى الحكومة الرقمية
 الفوائد والمراحل

الجزء الثالث



 “We’re only at the very, very beginning of this
next generation of computing and I think

that every industry leader will be the one that
transforms first. I don’t care what industry

you’re talking about.”

—Kim Stevenson, CIO, Intel
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خالل السنوات القليلة الماضية ارتفع عدد مستخدمى الهواتف الذكية بشكل كبير حول العالم، 
وفى المستقبل ستزداد هذه األرقام بقوة، وذكرت دراسة حديثة أجرتها شركة »بايدو« الصينية 

أن بحلول عام ٢٠٢٠، سيكون هناك 6.١ مليار مستخدمى للهواتف الذكية فى جميع أنحاء 
العالم، وقالت الدراسة إن 6٠٪ من المستخدمين ينظرون للهواتف الذكية كأداة اتصال 

فى حين ينظر ٢٣٪ بأنها جزء أساسى من حياتهم، و8٪ يستخدمونه بمثابة أداة للتواصل 
االجتماعى و9٪ من الناس يتعاملون معها على أنها أداة للترفيه.

مع استعانة المنظمات بالتقنيات الرقمية وتنافسها على تقديم أفضل الخدمات، 
يتوقع المواطنون خدمات حكومية بنفس المستوى. وبمقدور التحول الرقمي 

مساعدة الحكومات على تلبية توقعات المواطنين والشركات حتى مع الميزانيات 
المحدودة. وُتشير تقديرات شركة ”ماكينزي“ لالستشارات إلى إمكانية توفير 

التحول الرقمي بالتقنيات الحالية للحكومات أكثر من تريليون دوالر سنوًيا على 
مستوى العالم.

يتطلب التحول الرقمي مراعاة اعتبارين؛ أولهما اإلمكانات األساسية لضمان 
مشاركة المواطنين والشركات، وثانيهما العوامل التنظيمية المساعدة.



فوائد التحول الرقمي 

تعامالتهــا  لتحســين  الرقميــة  بــاألدوات  الحكومــات  تســتعين 
علــى  البدايــة  فــي  أغلبهــا  وركــز  الخــاص،  والقطــاع  الجمهــور  مــع 
علــى  الرقميــة  الخدمــات  نجــاح  ويعتمــد  الحجــم.  كبيــرة  األنشــطة 
فهــم الحكومــات لرؤيــة الجمهــور واســتعدادها لتعديــل السياســات 
والخدمــات لتتوافــق مــع تفضيالتهــم مثــل تقديــم الخدمــات عبــر 

الذكيــة. الهواتــف  تطبيقــات 

ُيقدم التحول الرقمي للعمليات الداخلية أكبر المكاسب لإلنتاجية ويتضمن 
في الوقت ذاته تحديات صعبة. وكما هو الحال مع تحديث الخدمات، 
ينبغي على الحكومات البدء بالتحويل الرقمي للعمليات كبيرة الحجم 
وباهظة التكلفة، كما أن عليها االهتمام بتبسيط اإلجراءات الداخلية. إسعاد المتعاملين 

تحسين العمليات



فوائد التحول الرقمي 

تستفيد المؤسسات الحكومية من تحليالت البيانات الضخمة 
في مجاالت مختلفة كالدفاع والسالمة العامة والرعاية الصحية. 

كما تستطيع الحكومات توظيف خوارزميات وأنظمة معقدة 
للتحليالت تستقي البيانات من مصادر متعددة القتراح التغييرات 

في الوقت الحقيقي.

تحسين إتخاذ القرارات
ُتعزز الشفافية ونشر البيانات ثقة المواطنين في حكومتهم. وتقول 

هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أن استخدامها أداة رقمية لربط 
البيانات من أكثر من ثالثين مصدًرا ساعدها في إضافة ثالثة مليارات جنيه 

إسترليني إلى عائدات الضرائب منذ عام 2008. 

تسهيل تبادل البيانات



عوامل نجاح الحكومة الرقمية : 

تتضمن أساليب ترسيخ المفاهيم الرقمية في االستراتيجيات 
الحكومية المواءمة بين أهداف التحول الرقمي واألولويات العامة 
للحكومة، ويتضح ذلك في تصميم حكومة الدنمارك استراتيجيتها 
الرقمية للفترة بين 2011 إلى 2015 لتدعم خطتها لخفض النفقات، 

األمر الذي ساعد على سرعة تنفيذ االستراتيجية ونجاح برنامج 
الحكومة في التوفير. 

من المهم إسناد مهمة وضع االستراتيجيات إلى إدارة واحدة 
لتجنب المشكالت الناجمة عن رغبة كل منظمة في العمل 

الُمستقل، كما ُيعزز التعاون الداخلي في كل إدارة فرص نجاح 
الخدمات الرقمية.

اإلدارة والتنظيماالستراتيجية



عوامل نجاح الحكومة الرقمية : 

تضطلع القيادات الحكومية بأدواٍر هامة في المبادرات الرقمية، 
وتستطيع حشد العمالة الفنية المتخصصة سواًء باالستثمار في 
تحسين إمكانات مواردها البشرية أو االستعانة بكفاءات خارجية، 

ويتضح ذلك في إطالق الحكومات برامج زمالة قصيرة األمد 
وتنظيمها ملتقيات تجمع المطورين والمصممين.

ال يتطلب التحول الرقمي بالضرورة تغييرات كبيرة في بنية 
تكنولوجيا المعلومات، وأحياًنا تكفي اإلضافات التدريجية. وتستفيد 

الحكومات كثيًرا من تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وعلى سبيل 
المثال تختبر فنلندا استخدام منصة “إكس-روود” من إستونيا، 

وتتعاون المملكة المتحدة وإستونيا في برنامج “ِتك لينك” 
TechLink لتبادل المعرفة حول األمن اإللكتروني والمدن الذكية.

التكنولوجيا القيادة والكفاءات والثقافة



عوامل نجاح الحكومة الرقمية : 

لسوء الحظ ، فإن التحول في حد ذاته ليس سهاًل أو سريعًا. وفي كثير من األحيان ، يمكن لعملية التحول 
أن تكون مكلفة بدال من  أن تكون مربحة ، ولهذا السبب تحتاج المنظمات إلى تطوير استراتيجية شاملة 

للتحول الرقمي  ، من خالل عمليات واضحة وصواًل إلى النتيجة النهائية المرجوة . 

ومع ذلك ، وقبل تطوير االستراتيجية ، تحتاج المنظمات  إلى تنفيذ تحليل SWOT (( نقاط القوة والضعف 
والفرص والتهديدات للتحول الرقمي.



التحول الرقمي ليس عملية بسيطة يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها، حيث أنها  تستغرق دراسة متأنية ، 
والتخطيط ، والكثر من الجهد .

 وفقًا ألفضل الممارسات في هذا المجال ، فإن أفضل منهجية للتحول الرقمي تبدأ مع خارطة طريق 
شمولية بحيث تكون قيادة المنظمة ، وكذلك القوى العاملة بأكملها ، على وعي تام بما يمكن توقعه من 

عمليات  التحول الرقمي .

 إن تفاصيل عمليات التحول الرقمي للمنظمات قد تبدو مختلفة وفقا لطبيعة عمل كل منظمة ، لكنها في 
األغلب تتبع مسارًا موحدًا ) التخطيط ، التطبيق ، التحليل).

خطوات التحول الرقمي : 



Platform Model نموذج منصة تقديم الخدمات
 ) Technical and commercial aspects النواحي التقنية والتجارية (

  Digital Transformation Framework خطوات التحول الرقمي : إطار العمل

يمكن للمنظمات  تصميم إطار عمل التحول الرقمي  
وفقًا ألربع محاور عمل :

المحور األول

المحور الثالث

المحور الرابع

ي
المحور الثان

إستراتيجية التحول الرقمي
  Digital Transformation Strategy

 نموذج اإلبتكار المؤسسي
 Innovation Model 

النموذج التشغيلي لتقنية المعلومات
 IT Operating Model 



   Readiness Assessment خطوات التحول الرقمي : تقييم الجهوزية

:Platform Model تقييم منصة تقديم الخدمات

العامل األول الذي يجب تقييمه من أجل االستعداد قبل التحول الرقمي هو تقييم 
منصة تقديم الخدمات الحالية   . تحتاج المنطمة  إلى تحديد ما هي عالقة نموذج 
المنصة الحالية  بالنماذج التجارية المتاحة حاليا ، بالنسبة لحجم أعمالهم وصناعاتهم 

، وعليه تحتاج قيادة المنظمة إلى تحديد ما إذا كانوا يريدون امتالك منصة خاصة 
بهم ، أو تطوير منصة جديدة  مع شركاء التقنية، أو االنضمام إلى نظام أساسي متاح 

بالفعل في السوق.  يجب أن يتم مناقشة ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل خيار.

على سبيل المثال تختبر فنلندا استخدام منصة “إكس-روود” من إستونيا، وتتعاون 
المملكة المتحدة وإستونيا في برنامج “ِتك لينك”  TechLink  لتبادل المعرفة حول 

األمن اإللكتروني والمدن الذكية.



   Readiness Assessment خطوات التحول الرقمي : تقييم الجهوزية

: IT Operations تقييم عمليات تقنية المعلومات

 العامل الثاني الذي يحتاج إلى تقييم هو عمليات تقنية المعلومات. يجب أن تنظر 
المنظمة  في كيفية دعم عمليات تقنية المعلومات لعملياتها الجارية و العمل 

المبتكر. وينبغي تقييم مستويات أمن تقنية المعلومات ، والموثوقية ، واالنفتاح. 
يجب على القيادة أيًضا مراجعة كيفية ابتكار األعمال الرقمية من خالل النظر في 

كيفية االستفادة من الفرق المختلفة و أدوات ومهارات تقنية المعلومات الحالية. 
وأخيًرا ، يجب تقييم خريطة طريق مشاريع وقدرات  تقنية المعلومات،  وتحليل 

الفجوات واألدوات الالزمة لعمليات التحول الرقمي .



   Readiness Assessment خطوات التحول الرقمي : تقييم الجهوزية

: Innovation Model تقييم نموذج اإلبتكار المؤسسي

العامل الثالث الذي ينبغي على المنظمات تقييمه هو نموذج االبتكار. قيادة المنظمة 
تحتاج لقياس مدى القدرة على االستفادة من التكنولوجيا في الطريقة التي تخلق 

النتائج المالية وتشجع على االبتكار، من وجهة نظر العمليات التجارية وجهة نظر 
نموذج العمل ، وينبغي بعد ذلك مقارنة قدرات المنافسين  ومراجعة مدى نجاح 

نموذج االبتكار للمنظمة ككل.



   Readiness Assessment خطوات التحول الرقمي : تقييم الجهوزية

: Digital Strategy تقييم اإلستراتيجية الرقمية

العامل الرابع الذي يجب على قيادة المنظمة تقييمه هو اإلستراتيجية الرقمية، حيث 
يتطلب أن تكون   المخاطر االستراتيجية واضحة ، وأن يتم تحديد استراتيجية التحول 

بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.



   Readiness Assessment خطوات التحول الرقمي : تقييم الجهوزية

:leadership تقييم القيادة

  CIO العامل الخامس واألخير هو تقييم القيادة. يجب أن يكون األولوية للتأكد من أن
هو قائد االبتكار في األعمال الرقمية للمنظمة . وأن تعطى قيادة تقنية المعلومات 
مناصب رئيسية في قيادة االستراتيجية وتنفيذها، وأن يتم تقييم جاهزيتها وكفاءاتها 

ونضجها .



Pilot Phase خطوات التحول الرقمي : المرحلة التجريبية

بمجرد أن يكون لدى المنظمة خطة واضحة للتحول وبعد تقييم 
جهوزيتها، حان الوقت لالنتقال إلى مرحلة التطبيق . كافضل 

ممارسات في هذا المجال ، يتم البدء في تنفيذ خطة التحول الرقمي 
من خالل منهجية  التجريب Pilot Methodology ، حيث أن المنظمة  
بهذه الطريقة يمكنها اختبار مدى فعالية  إستراتيجيتها وخطة عملها 

نحو التحول الرقمي على نطاق محدود ، ومنه يتم تحديد الدروس 
المستفادة وتحديث اإلستراتيجية والخطة والمضي قدمًا في تنفيذ 

خطة التحول الرقمي بشكل شمولي وفعال. 



خطوات التحول الرقمي : مرحلة التطبيق الشمولي  

مع تنفيذ خطة التحول الرقمي ، يجب 
األخذ بعين اإلعتبار العوامل التالية :

الثقافة المؤسسية 

القيادة

إدارة المخاطر

التقييم الدوري للخطة 

إدارة التغيير 



إتجاهات حديثة 

الجزء الرابع



مفهوم البيانات الضخمة 

يمكن تعريف البيانات الضخمة بأنها )مجموعة من البيانات الكبيرة جدا والمعقدة والتي يصعب معالجتها وإدارتها 
باستخدام الطرق والتطبيقات المتعارف عليها( .حيث يتم تجميعها في قواعد للبيانات والقيام بعمليات بحث ومشاركة 

وتحليل ومقارنة واستخالص نتائج، .



مفهوم البيانات الضخمة 

 الحجم
 يقدر الخبراء أنه بحلول العام 2020م ستحتوي 
اإلنترنت على ما يقرب من 40,000 زيتابايت  

من البيانات الجاهزة للتحليل واستخالص 
المعلومات.

 مــع ازديــاد أعــداد مســتخدمي اإلنترنــت والهواتــف النقالــة وشــبكات 
ــات مــن  ــن البيان ــرت طريقــة تخزي التواصــل االجتماعــي المختلفــة، تغي
وجودهــا فــي قواعــد بيانــات تقليديــة إلــى بيانــات مخزنــة عشــوائيًا 
والفيديــو  الصــوت  ومقاطــع  الصــور  )مثــل  متنوعــة  وبامتــدادات 

والرســائل القصيــرة(

 السرعة
 لمعالجة مجموعة صغيرة من البيانات المخزنة 
في قواعد البيانات، أو ملف »أكسل«، كانت 

الشركات تقوم بتحليل كل مجموعة بيانات على 
حدة وبشكل متسلسل إلى أن يتم االنتهاء منها 
جميعًا. ولكن مع تضخم حجم البيانات، أصبحت 
ة إلى إيجاد نظم خاصة تضمن سرعة  الحاجة ُمِلحَّ
تحليل البيانات الضخمة وقت وصولها أدت تلك 

الحاجة إلى ابتكار تقنيات خاصة لمعالجة تلك 
البيانات مثل برامج )أباتشي هدوب(.

  تنوع 
الملفات



مفهوم البيانات الضخمة 

كيف يمكن إستعمال البيانات الضخمة ؟

فــي تقريــر لشــركة ماكينــزي ، أن  القطــاع الصحــي بالواليــات المتحــدة لــو كان 
ــر  يســتخدم تقنيــات تحليــل البيانــات الضخمــة بفاعليــه وكفــاءه لــكان قــد أنتــج أكث
مــن 300 مليــون دوالر أمريكــي كفائــض ســنوي مــن ميزانيــه الصحــة ثلثيهــا بســبب 

ــة. خفــض تكاليــف االنفــاق بنســبة 8   فــي المائ

الخدمــات  بتطويــر  المختصيــن  بإمــكان  أصبــح  الحكوميــة:  الخدمــات  تطويــر   
مــة لهــم. وعلــى ضــوء  الحكوميــة رصــد مــدى رضــا المواطنيــن عــن الخدمــات المقدَّ
النتائــج المحللــة يمكــن اســتنتاج مــا يلــزم عملــه للتطويــر والتحســين، حيــث بــات 
مســح آراء الجمهــور عــن طريــق االســتبيانات التقليديــة مكلفــًا وغيــر مجــٍد فــي كثيــر 
مــن األحيــان، وذلــك نظــرًا لتنــوع البيانــات الديموغرافيــة وثقافــات المتعامليــن. 
ومــن أكبــر المصــادر لتلــك البيانــات الضخمــة هــي البيانــات المســجلة مــن 
خــالل عمليــات التعــداد الســكاني والتســجيل فــي قواعــد البيانــات 
الحكوميــة، حيــث يمكــن أن تســتنتج الحكومــات معلومــات ثمينــة 

جــدًا مــن خــالل تحليــل تلــك البيانــات المخزنــة.



مفهوم البيانات المفتوحة

وتقــوم   ، خــاص  أو  مــن مصــدر عمومــي  الرقميــة  البيانــات  هــي 
بإصدارهــا الجهــات العامــة  ، وتنشــر هــذه البيانــات تحــت رخــص 
مفتوحــة تضمــن الوصــول إليهــا مــن قبــل الجمهــور بــدون قيــود 

أو قانونيــة.  أو ماليــة  سياســية 

البيانات المفتوحة والتحول الرقمي 

علــى  المنظمــات  المفتوحــة  البيانــات  مفهــوم  تطبيــق  يســاعد 
التطبيقــات  بشــأن  الجمهــور  مــن  اإلبتكاريــة  األفــكار  إســتقطاب 
والحلــول الرقميــة  وبالتالــي تعزيــز جهودهــا نحــو التحــول الرقمــي . 

مفهوم البيانات الضخمة 



مفهوم البيانات الضخمة 

مفهوم إنترنت األشياء

إنترنت األشياء مصطلح برز حديثا ُيقصد به الجيل الجديد 
من اإلنترنت )الشبكة( الذي يتيح التفاهم بين األجهزة 

المترابطة مع بعضها )عبر بروتوكول اإلنترنت( ، وتشمل 
هذه األجهزة األدوات والمستشعرات والحساسات 

وأدوات الذكاء االصطناعي المختلفة وغيرها. ويتخطى 
هذا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل األشخاص 

مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية 
واحدة ومن خالل بروتوكول اإلنترنت التقليدي 

المعروف. وما يميز إنترنت األشياء أنها تتيح لإلنسان 
التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في 
األدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محّدد 

للتعامل مع جهاز معين.

مفهوم الذكاء اإلصطناعي 

 الذكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص معينة 
تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي 

القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم 
هذه الخاصيات القدرة على التعلم واالستنتاج ورد 
الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة. إال أنَّ هذا 

المصطلح جدلي نظرًا لعدم توفر تعريف محدد 
للذكاء.

يسمح لآلالت بالتفكير والتعلم بطرق تشبه البشر، 
وبالجمع بين إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي 

سينتج شيء أكثر إثارة لالهتمام من التكنولوجيتين 
إذا كانتا منفصلتين.



مفهوم البيانات الضخمة 

مفهوم البلوك تشين 

 قاعدة بيانات أو أسلوب جديد لتنظيم البيانات إال أن 
طريقة التعامل معها مختلفة كما هو حال التعامل مع 

البيانات حاليًا . 

ساعدت  تكنولوجيا »بلوك تشين« التي كانت تعرف 
بسجل المعامالت في العملة االفتراضية بيتكوين، 

على الحفاظ على قوائم مقاومة للتالعب في سجالت 
البيانات المتنامية باستمرار، وتتيح تبادال آمنا للمواد 
القّيمة كاألموال أو األسهم أو حقوق الوصول الى 
البيانات. وخالفا ألنظمة التجارة التقليدية، ال حاجة 

لوسيط أو نظام تسجيل مركزي لمتابعة حركة التبادل، 
بل تقوم كل الجهات بالتعامل مباشرة مع بعضها 

البعض. 

مفهوم الحوسبة السحابية 

موارد تكنولوجيا المعلومات االفتراضية 
غير المحدودة والتي تستخدم لتشغيل كل 

التكنولوجيات السابقة.

تذهب االستفادة من هذه التكنولوجيا أبعد من 
كونها أساسا للعمالت الرقمية مثل »بتكوين«، 

حيث تتميز بإمكانية إنشاء سجالت ال يمكن 
تغييرها ودائمة وقابلة للبحث بها عن األحداث 

والمعامالت والعقود والوثائق الرسمية.



الهدف األسمى
 إسعاد المتعاملين

الجزء الخامس



معادلة إسعاد المتعاملين _ حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 



معادلة إسعاد المتعاملين _ حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مايو 2011 مشروع تصنيف مراكز 
خدمة المتعاملين بهدف تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، ورفعها إلى المستويات العالمية حيث يتم تصنيف مراكز تقديم الخدمات 

الحكومية ومنحها عددًا من النجوم “من نجمتين إلى ٧ نجوم”. 
 ويتضمن البرنامج المحاور التالية :

الربط االستراتيجي

 الموارد البشرية

 التكنولوجيا

 تجربة المتعامل

كفاءة الخدمات واإلبداع

قنوات تقديم الخدمات 

 الخدمات

المتعامل



نموذج مواصفة التميز
 في الخدمات األوروبية 16880



إستشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا 

تقرير إستشراف المستقبل 
أكاديمية دبي للمستقبل  

الجزء السادس



شكرًا لحسن إستماعكم
 وتفاعلكم


