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دية يدوية تقليخدمات 

دينطرق تقديم اخلدمات للمستفيتطور 

ارشيف يدويمعامالت ورقية مراجعات متعددةبيروقراطية



الكترونيةخدمات 

دينطرق تقديم اخلدمات للمستفيتطور 

تسهيل اجراءاتارشيف الكترونياستعالم واجراء فوريقواعد بيانات



ذكيةخدمات 

دينطرق تقديم اخلدمات للمستفيتطور 

خدمات على مدار الساعةدفع الكترونيمنصات خدمات متكاملةاستخدام االجهزة الذكية



اخلطة الوطنية للتحول الرقمي

مكين إطالق الخطة الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى تتم 
عن طريق تحقيق مجتمع 2030وتسريع تحقيق رؤية المملكة 

قمي واقتصاد ر وتحسين جودة الحياة رقمي مبني على التفاعل 
بنية مبني على التمكين ألسواق ووظائف جديدة وحكومة رقمية م

.فيدعلى مشاركة البيانات وتوفير خدمات رقمية شاملة للمست



ي حماور اخلطة الوطنية للتحول الرقم

الرقميالتعليم •
التجارة االلكترونية •
املدن الذكية•
الصحة الرقمية•



الرقمياألهداف الرئيسية للتحول 

األهداف
الرئيسية

أهداف 
إدارية 

أهداف
اقتصادية

يةالرقماالستفادة من قنوات التسديد 

أهداف تقنية

7/24الذكية لتقدمي اخلدمةاالستفادة من وسائل االتصاالت 

GISاملعلومات اجلغرافية التكامل مع نظم 

على مستوى الدولةتكامل منصات تقدمي اخلدمات الرقمية 

أهداف اجتماعية

دماتدرجة الرضا عن اخلاملستفيدين ورفع كسب ثقة 

ل مع بناء جمتمع معريف قادر على العطاء، وعلى التفاع
متطلبات العصر

للمستفيديناخلدمات تعدد وسائل تقدمي 

“ يت اليناحنن نصل اليك بدال من أن أت”تطبيق مفهوم 

غري املشروعةاملمارسات منالتخلص 

الشفافية و اجلودة يف تقدمي اخلدمات

االداءمراقبة اداء اخلدمات من خالل مؤشرات 
للخدمةاملقدمةتقليص أعداد املراجعني للجهات 

يراداتتقليص النفقات االدارية وزايدة اال

احلكومية اتاجياد بيئة تفاعلية خصبة بني اجله
دماتوالقطاع اخلاص للمشاركة يف تقدمي اخل



امثلة لبعض منصات التحول 
الرقمي



SMART CITIESاملدن الذكية 



ةالثورات الصناعية املتالحق



ةمفهوم املدن الذكي

:م التاليهناك العديد من التعاريف المتعلقة بهذا المصطلح، ولكن بشكل عام جميعها يجمع على المفهو 

داعوتعزز االبتكار واالبرقميةالمدن الذكية هي المدن التي تستخدم حلول •
.والزوارالتي يتلقاها المواطنون وتحسين الخدمات الحياة جودة تحسين بهدف 

مد على مقومات الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتتعتمد المدن الذكية بشكل أساسي على استخدام •
 Big)والبيانات الضخمة ( AI)والذكاء االصطناعي (  Internet Of Things -IOT)انترنت األشياء 

data ) 5والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس السيبرانيواالمنG من أجل ربط المكونات وذلك
تشعار المختلفة ضمنها وتشكيل شبكة، بحيث أن كل مكون ضمن هذه الشبكة يكون مسؤوالا عن اس

.وتجميع مجموعة محددة من البيانات

.اء المدينةهذه الشبكة وبالتالي من أنحمن وبذلك تصبح هذه المدن قادرة على جمع البيانات المختلفة •



اهداف املدن الذكية
السكانللمدينة بما يحقق توقعات واحتياجات ( infra-structure)تهيئة البنية التحتية •

النمو االقتصادي•

Quality of lifeللسكان الحياة جودة توفير الراحة و •

توفير بيئة نظيفة ومستدامة للمدينة •

المدينة والسكان في جميع المجاالتوتشجيع االبتكارات التي تخدم ( smart solutions)توفير حلول ذكية •

Human being friendly city" مدينة صديقة لإلنسان"تحويل المدينة الى •



عناصر التحول اىل مدينة ذكية

درة على تقنية المعلومات لضمان القمع االستراتيجي الحضري للمدينة فيها التخطيط توفر مخطط شامل للمدن يتكامل •
.االستدامة

نواحي المجتمع والجهات كافةبنية تحتية وتقنيات اتصاالت سلكية والسلكية مختلفة تحقق الربط الشبكي المعلوماتي بين توفر •
الخدمية ، وعلى مختلف المستويات

لقطاعات توفر رؤية واستراتيجية للوصول إلى مدينة تنافسية واالستفادة من الفرص المتاحة ودعم أصحاب المصالح وا•
واالستدامةالمتعددة ومختلف الفئات الحضرية نحو التنافسية 

الرقمية والذكية توفر أنظمة ولوائح موحدة وتشريعات واطر قانونية للتعامالت •

لومات القطاعات المساندة مرتبطة بنظم معمعلومات ونظم لتطبيقات نظم معلومات القطاع الحكومي منصات متكاملة توفر •
جغرافية لربط المعلومات الرقمية مع المعلومات المكانية



:ةخصائص املدن الذكي

المدن 

الذكية

االقتصاد
الذكي 

البيئة
الذكية

االنسان
الذكي 

الحوكمة
الذكية 

الحركة 
الذكية 

الحياة 
الذكية



االقتصاد الذكي
Smart economy

تنمية روح 

االبتكار
Innovative spirit

مار تشجيع االستث

االعمالوريادة 
Entrepreneurship

والمنافسةالجاذبية 

للوصول للعالمية
Attractive & 
competetion

اإلنتاجية

productivity

ت الشراكات والتحالفا

االستراتيجية
Partnership &

Strategic alliance



ةالبيئة الذكي
Smart 

environment

إدارة المخلفات 

ةالصلبة والسائل
الخضراءالمباني 

Green buildings

الحدائق 

والمرافق الذكية

تخفيض التلوث

البيئي

استخدام الطاقة 

ةالبديلة والمتجدد



االنسان 

الذكي( المجتمع)
Smart people

احتضان الموهوبين 

والمبدعين
Embrace creativity

المشاركة المجتمعية
Participation in 

public life

مالتعليرفع مستوى 
level of 

education

تنمية المهارات 

والتعلم المستمر
Skills & learning

ميةتجسير الفجوة الرق
Bridging the 
digital divide



الذكيةالحوكمة
Smart governance

اعادة اختراع منصات 

الرقميةالحكومة 
Re-inventing 

E-government platforms

ر المشاركة في التطوي

القراروصنع 
Decision making 

participation

اعادة هندسة اجراءات 

العامةالخدمات 
Public services

الشفافية والبيانات

المفتوحة
Transparency & 

open data

السياسات العامة 

والتشريعات واالمن

السيبراني
Public policies



الحركة الذكية
Smart 

transportation

ل تعدد وسائل النق

السريعة واالمنة
االنارة وإشارات 

المرور الذكية
المراقبة الذكية

الطرق والشوارع 

المواقف الذكيةالذكية



الحياة الذكية
Smart life

االمن الذكييةالجاذبية السياحيةالمرافق التعليم ةالرعاية الصحيةالمرافق الثقافي



الذكيةماهي املدن األكثر تقدما يف مبادرات وتطبيقات املدن



2030رؤية اململكة العربية السعودية 

وطن طموحاقتصاد مزهرمجتمع حيوي



الوطنيبرنامج التحول 

ومي، يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيق التميز في األداء الحك
شية، وتعزيز الممكنات االقتصادية، واالرتقاء بمستوى الخدمات المعي

ساسية وذلك من خالل تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية األ
كار والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابت

.ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامجالحلول ، 



املدن مبادرات اململكة العربية السعودية للتحول اىل
الذكية



املدن مبادرات اململكة العربية السعودية للتحول اىل
الذكية





قرويةمبادرة املدن الذكية التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية وال

مبادرات إحدى« تطبيق مفاهيم المدن الذكية»أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة 
2030ورؤية المملكة التطويرية 2020التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 

حلول بخمس مدن سعودية وتستهدف المنظومة تطبيق مفاهيم وعناصر المدن الذكية في 
مة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل إحدى المبادرات المه2020

.اللوزارة الستكمال مشروع دراسة مكونات المدن الذكية، وتعميمها وتفعيل تطبيقه

ث وأوضحت المنظومة أن مدن المملكة تتفاوت في جاهزيتها للتحول إلى مدن ذكية، حي
ث في المرتبة األولى من حيمكة المكرمة أن مدينة « دراسة مكونات المدن الذكية»أظهرت 

ية،والمنطقة الشرقالجاهزية، تليها مدينة الرياض، ثم مدينة جدة، فالمدينة المنورة، 



اهداف املبادرة

:  الذكية فيأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية سعيها لالستفادة من تطبيق مبادرة المدن•
رفع مستوى رضا السكان •
وتوفير سبل العيش الكريم، •
وتعزيز تنافسية المدن واالستدامة الحضرية، •
وتحسين كفاءة إدارة المدن، •
وتحسين معدالت مؤشرات االزدهار فيها، •
وخفض اآلثار البيئية السلبية، •
وجذب االستثمارات الداخلية والخارجية، •
.وإيجاد فرص العمل•



البدء يف تنفيذهااملبادرات الذكية التي مت 

الذكيةاإلنارة ةالمواقف الذكي
معالجة المخلفات

ةالمراقبة الذكيالصلبة
قياس التلوث

البيئي



كيةالقطاعات املستفيدة من التحول اىل مدينة ذ



«مدينة ذكية«مكة املكرمة  



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

اعادة تطوير المناطق العشوائية الى مناطق حديثة بحيث تكون بمواصفات المدن الذكية-



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

اقبة  كامريا ذكية يف احناء مكة املكرمة واملسجد احلرام واملشاعر املقدسة ملتابعة ومر3000تركيب اكثر من -
الشوارع وتنظيم عملية إدارة احلشود



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

تصميم وتشغيل النظام الذكي لمتابعة ومراقبة اعمال نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة-

معدات النظافة الذكيةالحاويات الذكية
نظام المتابعة من خالل نظام 

AVL  المرتبط بنظامGIS



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

الف كشاف ومصباح انارة في 200من الكثرتصميم وتشغيل النظام الذكي لمتابعة ومراقبة شبكة االنارة -
SCADAالصناعية باالقمارمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خالل نظام الكتروني متكامل مرتبط 

عر متابعة شبكة االنارة في المشا

المقدسة

متابعة شبكة االنارة في مكة 

المكرمة
اق متابعة شبكة االنارة في االنف



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

وبالذات يف املنطقة املركزية  SMART PARKINGتهيئة املواقف الذكية يف مكة املكرمة -

ء إعادة تنظيم المواقف في االحيا

والمنطقة المركزية
نظام الدفع االلكتروني

المواقف الذكية في المنطقة 

المركزية



 مكة املبادرات التي مت البدء يف تنفيذها يف
املكرمة للتحول اىل مدينة ذكية

والعمرةاستخدام األنظمة الذكية لمتابعة ومراقبة اعمال الحج -

ةمنصات الخدمات الذكية للحج والعمر

المسار االلكتروني–طريق مكة 

مناسكنا-مقام –

للحجاجالنقل الذكي 

التلتتبع الحاف« ضيف»منصة 
الذكيةاالسورة 





شكرا إلصغائكم 
واخر دعواان


