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تمهيد
ُتعـــد البيانـــات مـــن أهـــم األصـــول الرئيســـة فـــي الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة، وتؤثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي تحليـــل المشـــكالت واتخـــاذ 
ـــرة،  ـــا بشـــكل متســـارع فـــي الســـنوات األخي ـــرؤى منه ـــا واســـتخالص ال ـــات وتحليله ـــة البيان ـــات معالج ـــك تطـــورت تقني ـــرارات. ولذل الق
وتنوعـــت قدراتهـــا وحـــاالت اســـتخدامها حتـــى أصبحـــت اليـــوم متطلًبـــا أساســـًيا فـــي كثيـــر مـــن األعمـــال باختـــالف مجاالتهـــا. وكانـــت 
ـــات ومعالجتهـــا  ـــات فـــي حفـــظ البيان ـــي أفضـــل الممارســـات وأحـــدث التقني ـــدول الســـّباقة فـــي تبن ـــة الســـعودية مـــن ال المملكـــة العربي
ــات  ــعودية للبيانـ ــة السـ ــيس الهيئـ ــاء تأسـ ــي. وجـ ــي والوطنـ ــتوى المؤسسـ ــى المسـ ــرار علـ ــاذ القـ ــم اتخـ ــا لدعـ ــرؤى منهـ ــتنتاج الـ واسـ
والـــذكاء االصطناعـــي )ســـدايا( لتجســـيد هـــذا التوجـــه وتمكيـــن جميـــع القطاعـــات مـــن االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات الكامنـــة للبيانـــات 
الوطنيـــة وتســـهيل مشـــاركتها تحـــت إطـــار تنظيمـــي واضـــح يحّفـــز االبتـــكار ويضمـــن حفـــظ الخصوصيـــة وســـرية المعلومـــات. وتســـعى 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للبيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي )ُنســـدي( تحـــت رؤيـــة "نجعـــل أفضـــل مـــا فـــي البيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي 
واقًعـــا" إلـــى تحقيـــق األهـــداف الطموحـــة لرؤيـــة 2030، ولتصبـــح المملكـــة فـــي مصـــاف الـــدول الرائـــدة فـــي االقتصـــادات المســـتدامة 

والمبنيـــة علـــى البيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي. 

وفـــي ظـــل الدعـــم الالمحـــدود الـــذي تحظـــى بـــه ســـدايا وغيرهـــا مـــن القطاعـــات فـــي المملكـــة مـــن مـــوالي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
ــه  ــا اللـ ــعود — حفظهمـ ــلمان آل سـ ــن سـ ــد بـ ــر محمـ ــن األميـ ــده األميـ ــي عهـ ــمو ولـ ــعود وسـ ــز آل سـ ــن عبدالعزيـ ــلمان بـ ــك سـ الملـ
وســـددهما وأعانهمـــا — ســـنعمل جاهديـــن بالتعـــاون مـــع جميـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى إطـــالق الطاقـــة الكامنـــة للبيانـــات الوطنيـــة 
عـــن طريـــق التقنيـــات المتقدمـــة للتحليـــالت والـــذكاء االصطناعـــي لتكـــون المملكـــة مـــن الـــدول الرائـــدة علـــى المســـتوى اإلقليمـــي 
والعالمـــي — بـــإذن اللـــه تعالـــى وتوفيقـــه — فـــي تكريـــس التقنيـــات الحديثـــة لبنـــاء اقتصـــاد متيـــن ورعايـــة حيـــاة كريمـــة ألبنـــاء هـــذا 

الوطـــن الغالـــي.

الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي
رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي





مقدمة

1. نبذة عن تحليالت البيانات

2. أنواع تحليالت البيانات

3. مجاالت تحليالت البيانات

4. حاالت استخدام تحليالت البيانات

5. شركات رائدة في حلول تحليالت البيانات

6. توقعات مستقبلية لتحليالت البيانات

7. جهود سدايا في تمكين تحليالت البيانات

مراجع

محتويات
09

10

11

12

14

15

15

16

20



تحليالت البيانات للتنفيذيين8



9 تحليالت البيانات للتنفيذيين

مقدمة

تـــؤدي تحليـــالت البيانـــات دوًرا مهًمـــا فـــي بنـــاء التنبـــؤات وتمكيـــن االبتـــكار واكتســـاب 
ميـــزة تنافســـية فـــي األعمـــال ودعـــم عمليـــة اتخـــاذ القـــرار. وتجّلـــت أهميـــة تحليـــالت 
البيانـــات مـــع انتشـــار البيانـــات الضخمـــة بمختلـــف أنواعهـــا والحاجـــة الماســـة 

لتحليلهـــا واســـتنباط الـــرؤى منهـــا. 

تطـــورت تقنيـــات تحليـــالت البيانـــات بشـــكل متســـارع فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وخاصـــة 
مـــع نضـــوج تقنيـــات ذكاء األعمـــال وتوســـع اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي 
لتقديـــم تحليـــالت متقدمـــة وتعزيـــز عمليـــات استكشـــاف البيانـــات بمختلـــف أنواعهـــا 
ــادرة  ــات قـ ــك التقنيـ ــت تلـ ــات. وأصبحـ ــن إدارة البيانـ ــددة مـ ــة جوانـــب متعـ وأتمتـ
علـــى تقديـــم تحليـــالت وصفيـــة وتشـــخيصية وتنبؤيـــة وإرشـــادية عـــن طريـــق حلـــول 

ـــف المجـــاالت.  ـــا فـــي مختل ـــات يمكـــن تطبيقه متنوعـــة اإلمكان

البيانـــات وقدراتهـــا وحـــاالت  تحليـــالت  اســـتعراض  إلـــى  التقريـــر  يهـــدف هـــذا 
اســـتخدامها، واإلشـــارة إلـــى الشـــركات العالميـــة الرائـــدة فـــي تقديـــم الحلـــول 
التقنيـــة، مـــع إعطـــاء توقعـــات مســـتقبلية عـــن مـــدى انتشـــارها فـــي المســـتقبل 
القريـــب. إضافـــة إلـــى ذلـــك يســـلط التقريـــر الضـــوء علـــى دور ســـدايا فـــي تمكيـــن 
ـــة. ـــة الماضي ـــرة القليل ـــرز اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا خـــالل الفت ـــات وأب تحليـــالت البيان
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ــم  ــا علـ ــى أنهـ ــات )Data Analytics( علـ ــالت البيانـ ــّرف تحليـ ُتعـ
يختـــص بدمـــج البيانـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة واســـتخالص 
ـــكار واكتســـاب  ـــن االبت ـــؤات لتمكي ـــاء التنب االســـتدالالت منهـــا وبن
ميـــزة تنافســـية فـــي األعمـــال واإلســـهام فـــي دعـــم اتخـــاذ القـــرار1. 
تطـــورت تقنيـــات تحليـــالت البيانـــات بشـــكل كبيـــر ومتســـارع فـــي 
اآلونـــة األخيـــرة، واشـــتهرت تحـــت مســـميات مختلفـــة وإمكانـــات 
متنوعـــة جـــاءت لتواكـــب التطـــورات التـــي شـــهدتها القـــدرات 

الحوســـبية وســـعات التخزيـــن الضخمـــة وظهـــور الخوارزميـــات 
ــة التـــي  ــورات التقنيـ ــرز التطـ ــح الشـــكل 1 أبـ ــة. ويوضـ المتقدمـ
أدت دوًرا مهًمـــا فـــي تطـــور تحليـــالت البيانـــات علـــى مـــدى 
التقنيـــات  هـــذه  وجميـــع  اليـــوم.  وحتـــى  الماضيـــة  العقـــود 
متداخلـــة بشـــكل كبيـــر وبعضهـــا يعتمـــد علـــى اآلخـــر ومـــا زالـــت 
ُتســـتخدم بأشـــكال مختلفـــة وإمكانـــات متعـــددة حســـب القـــدرات 

التقنيـــة والنضـــوج فـــي مجـــال تحليـــالت البيانـــات.

االعتماد بشكل رئيس 
على بيانات مهيكلة تبًعا 

لقواعد وُبنية محددة.

تقديم تقارير ثابتة غير 
تفاعلية.

محدودية استعراض 
التقارير وصعوبة 

تعديلها.

1990م 1980م -   

قـواعـد البـيـانـات

التعامل مع بيانات كبيرة 
ومتنوعة.

ظهور تقنيات بحيرة 
البيانات لتخزين البيانات  

ومعالجتها.

انتشار الخدمات السحابية 
لتلبية المتطلبات حسب 

الحاجة.

2017م 2000م - 

البيانات الضخمة

إمكانية ربط عدة مصادر 
للبيانات في مستودع 

مركزي (مستودع البيانات). 

إمكانية إنشاء تقارير 
تفاعلية قابلة للتعديل.

سهولة بناء التقارير  
والوصول إليها.

2000م 1990م - 

ذكـاء األعـمـال

استخدام تقنيات تعلم اآللة 
والذكاء االصطناعي 

للمساعدة في تجهيز 
البيانات، واستخالص الرؤى. 

تعزيز عمليات استكشاف 
البيانات وتحليلها.

أتمتة جوانب متعددة من 
إدارة البيانات وتطوير نماذج 

تعلم اآللة.

2017م - اآلن

التحليالت المعززة

1. نبذة عن تحليالت البيانات

الشكل 1 | مراحل تطور تقنيات تحليالت البيانات
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يمكـــن تقســـيم تحليـــالت البيانـــات إلـــى أربعـــة أنـــواع بحســـب القـــدرات التحليليـــة والحاجـــة إلـــى مدخـــالت بشـــرية وإمكانيـــة تعزيـــز القـــرار 
واتخـــاذه كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل 2، وتتضمـــن األنـــواع اآلتيـــة2:

تحليالت تشخيصية. 2تحليالت وصفية. 1

تحليالت إرشادية. 4تحليالت تنبؤية. 3

تصف األحداث دون ذكر أسباب حدوثها أو تقديم توقعات مستقبلية 
عنها، وعادة ما ُيستخدم فيها الرسوم البيانية البسيطة والجداول.

تقــدم تنبــؤات مســتقبلية بنــاًء علــى المعطيــات الحاليــة والســابقة 
باســتخدام ُطــرق تحليــل االنحــدار، واإلحصاءات متعــددة المتغيرات، 

والنمذجــة التنبؤيــة.

تصف أسباب ما حدث دون تقديم توقعات مستقبلية، وُيستخدم 
فيها تقنيات تنقيب البيانات وتحليل العالقات واالرتباطات.

ترشـــد متخـــذ القـــرار إلـــى مـــا يمكـــن عملـــه وقـــد تمتـــد إلـــى أتمتـــة 
المحـــاكاة والشـــبكات  باســـتخدام تقنيـــات  القـــرار  اتخـــاذ  عمليـــة 

العصبيـــة ومحـــركات التوصيـــة واالســـتدالل.

2. أنواع تحليالت البيانات

إجـــراء اتخاذ القـرار

المـدخـالت البشرية التـحـليالت

وصـفـية
ماذا حدث؟

تشخيصية
لماذا حدث؟

تـنـبــؤيـة
ماذا سيحدث؟ البيانات

دعـــم اتخــاذ القـرار

أتمـتـة اتخــاذ القـرار

إرشـــــاديــــة
مـا الذي يجــب

فعــله؟

المصــدر | جــارتـنـر

الشكل 2 | قدرات تحليالت البيانات
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3. مجاالت تحليالت البيانات
هناك عدة تقنيات حديثة ُتستخدم في تحليالت البيانات لتقديم تحليالت متقدمة، ومن أبرز تلك التقنيات:

ذكاء األعمال
مصطلــح شــامل يغطــي التطبيقــات 
واألدوات وأفضــل  التقنيــة  والبنيــة 
الممارســات التــي تتيــح الوصــول إلــى 
المعلومــات وتحليلهــا لدعــم القــرارات 

وتحســين األداء. 

علم البيانات
ــات يهـــدف  ــدد التخصصـ ــال متعـ مجـ
وتـمــــكين  الـــرؤى  استـخــــراج  إلـــى 
وغيـــر  المهيكلـــة  البيانـــات  مراجعـــة 
المهيكلـــة واستكشـــافها عـــن طريـــق 
عمليـــات وأدوات وأســـاليب متنوعـــة. 

الذكاء االصطناعي
مجموعــة مــن التقنيــات القائمــة علــى 
تعلــم  ذلــك  فــي  بمــا   — المنطــق 
ودعــم  األحــداث  لتفســير   — اآللــة 
القــرارات وأتمتتهــا واتخــاذ اإلجــراءات.

وتتداخـــل هـــذه التقنيـــات فـــي بعـــض القـــدرات التحليليـــة وتشـــترك فـــي بعـــض الخصائـــص التـــي قـــد يعتمـــد بعضهـــا علـــى اآلخـــر، 
ــات  ــذه التقنيـ ــن هـ ــج بيـ ــن الدمـ ــام يمكـ ــكل عـ ــا. وبشـ ــتخدمة فيهـ ــات المسـ ــا واألدوات والبرمجيـ ــة عملهـ ــي طريقـ ــن تختلـــف فـ ولكـ
ـــات الجهـــات. ويوضـــح الشـــكل 3 تقاطـــع  ـــف مـــع متطلب ـــة للتكي ـــة وقابلي ـــر مرون ـــي متكامـــل وشـــامل وأكث ـــى نهـــج تحليل للوصـــول إل
هـــذه التقنيـــات والقـــدرات المميـــزة لـــكل واحـــد منهـــا تحـــت إطـــار مجموعـــة مـــن العمليـــات التـــي قـــد تتجـــه للعموميـــة أو التخصصيـــة3.
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تخصيص  تعميم

التداخل بين هذه التقنيات يعزز التعاون بين فرق العمل وتكامل األدوار

محللو األعمال
متخصصو ذكاء األعمال

خبراء التقارير

علماء البيانات
مهندسو البيانات والذكاء االصطناعي

خبراء علم المعلومات

اللغويون الحسابيون
مهندسو المعرفة

 معماريو الذكاء االصطناعي

ُطرق علم 
المعلومات 
(األساسية)

ُطرق علم 
المعلومات 
(التطبيقية)

التحليالت 
المتقدمة

التحليالت 
المعززة

التحسين 
والمحاكاة

تعلم اآللة

البرمجة المنطقية 

الشبكات العصبية 
العميقة

االستكشاف
والتحليل

لوحات 
المعلومات

الذكـاء
االصطناعي

ذكاء 
األعمال

علم 
البيانات 

    

المصــدر | جــارتـنـر

الشكل 3 | أحدث التقنيات المستخدمة في تحليالت البيانات ومميزاتها
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4. حاالت استخدام تحليالت البيانات
يمكـــن اســـتخدام تحليـــالت البيانـــات فـــي مختلـــف القطاعـــات بهـــدف فهـــم الوضـــع الحالـــي وبنـــاء تنبـــؤات مســـتقبلية تســـهم فـــي دعـــم 

اتخـــاذ القـــرار. فيمـــا يلـــي أمثلـــة علـــى حـــاالت اســـتخدامها فـــي عـــدة قطاعـــات:

الحكومة
ــداد  ــة فـــي أعـ ــادة المتوقعـ ــؤ بالزيـ ــل: التنبـ تقييـــم ســـوق العمـ

ــل. ــوق العمـ ــم لسـ ــة تخصصاتهـ ــدى مالءمـ ــن ومـ الخريجيـ

وفـــرص  الوطنيـــة  المنتجـــات  تحديـــد  االقتصـــاد:  تحســـين 
تصديرهـــا بنـــاًء علـــى وفرتهـــا وأنواعهـــا وأحجـــام العـــرض والطلـــب.

 التنبـــؤ بالهجمـــات الســـيبرانية: فحـــص مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
البيانـــات للتنبـــؤ بالبرمجيـــات الضـــارة وتهديـــدات الشـــبكة.

الطاقة
التنبـــؤ بالطلبـــات المســـتقبلية: المســـاعدة فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات 

الالزمـــة لتلبيـــة االحتياجـــات.

ـــات  ـــل بيان ـــة: تحلي معرفـــة االســـتخدام األنســـب للمـــوارد الحالي
ـــة وغيرهـــا. ـــة مثـــل العـــدادات الذكي الشـــبكات الذكي

الكشف عن الغش: تحليل بيانات الفواتير واالستهالك.

النقل
تحســـين بيانـــات الحركـــة المروريـــة: تقليـــل االزدحـــام ورفـــع 

كفـــاءة الحركـــة المروريـــة.

ــل  ــة وتقليـ ــتوى الخدمـ ــع مسـ ــل: رفـ ــات التوصيـ ــين خدمـ تحسـ
ــالء. ــرود للعمـ ــل الطـ ــن توصيـ زمـ

تحســـين الخدمـــات اللوجســـتية: رفـــع جـــودة إدارة المســـتودعات 
والتنبـــؤ بالطلبـــات المســـتقبلية.

الصحة
ــم  ــي تـ ــات التـ ــل البيانـ ــم: تحليـ ــين وتطويرهـ ــم الممارسـ تقييـ

ــين. ــول الممارسـ ــى حـ ــن المرضـ ــا مـ جمعهـ

كشـــف الشـــذوذ فـــي البيانـــات الصحيـــة: اكتشـــاف االختالفـــات 
فـــي البيانـــات الطبيـــة وتعزيـــز تشـــخيصها.

ـــة وتوقـــع  ـــة: االســـتعداد لمواجهـــة األوبئ ـــؤ بتفشـــي األوبئ التنب
حـــدة تأثيرهـــا.

التعليم

تقييم المرشحين: تحديد أفضل الطالب المرشحين للقبول.

متابعـــة أداء الطلبـــة: قيـــاس مســـتوى تطـــور قـــدرات الطلبـــة 
ــينها. ــة تحسـ وكيفيـ

ـــة معلومـــات  ـــة: إنشـــاء لوح ـــة أداء المؤسســـات التعليمي متابع
لمتابعـــة مؤشـــرات األداء.
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5. شركات رائدة في مجال تحليالت البيانات

حلول ذكاء األعمال
تقـــدم عـــدة شـــركات عالميـــة حلـــواًل متعـــددة لتقنيـــات ذكاء 
األعمـــال، وتختلـــف هـــذه الحلـــول فـــي إمكاناتهـــا وأدواتهـــا مـــن 
شـــركة إلـــى أخـــرى، ومـــن الشـــركات الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال 
بحســـب تقييـــم شـــركة جارتنـــر الصـــادر فـــي فبرايـــر 2021م: 

مايكروســـوفت وتابلـــو وكليـــك4.

حلول علم البيانات وتعلم اآللة
ــي  ــة فـ ــول التقنيـ ــن الحلـ ــدد مـ ــرة عـ ــنوات األخيـ ــر فـــي السـ ظهـ
مجـــاالت علـــم البيانـــات وتعلـــم اآللـــة، وتقـــدم هـــذه الحلـــول 
ــرى،  ــى أخـ ــركة إلـ ــن شـ ــف مـ ــة تختلـ ــات متنوعـ ــف وخدمـ وظائـ
وهنـــاك مجموعـــة مـــن الشـــركات الرائـــدة بحســـب تقييـــم شـــركة 
جارتنـــر الصـــادر فـــي فبرايـــر 2021م: ســـاس وآي بـــي إم ومـــاث 

ووركـــس وداتابريكـــس وداتايكيـــو وتيبكـــو5.

6. توقعات مستقبلية لتحليالت البيانات

 255
مليار ريال سعودي

 %75
من الشركات

حجم اإليرادات السنوية المتوقعة لسوق تحليالت البيانات 
الضخمة العالمي بحلول 2025م6

ستنشئ مركًزا للتميز في البيانات والتحليالت بحلول 
2024م7

 %60
من الشركات

 %50
من الشركات

ستستخدم مجموعة من حلول تحليالت البيانات لبناء 
تطبيقات أعمال تربط الرؤى باإلجراءات بحلول 2023م8

ستتبنى تحليالت البيانات بحلول 2023م9
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7. جهود سدايا في تمكين تحليالت البيانات
ُأنشــئت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( بموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/471( وتاريــخ 1440/12/29 هـــ. 
وتســعى الهيئــة إلــى إطــالق القيمــة الكامنــة للبيانــات باعتبارهــا ثــروة وطنيــة لتحقيــق طموحــات رؤيــة 2030 عــن طريــق تحديــد التوجــه 
اإلســتراتيجي للبيانــات والــذكاء االصطناعــي واإلشــراف علــى تحقيقــه عبــر: حوكمــة البيانــات، وتوفيــر اإلمكانــات المتعلقــة بالبيانــات 

والقــدرات االستشــرافية، وتعزيزهــا باالبتــكار المتواصــل فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، وذلــك عــن طريــق ثالثــة أذرع رئيســة:

الــذراع التنظيمي

ورقمنتهـــا  الوطنيـــة  البيانـــات  إدارة 
وتنميتهـــا وتمكينهـــا لتعزيـــز األصـــول 
والقـــدرات الوطنيـــة وحمايـــة البيانات 
طريـــق   عـــن  والحساســـة  الشـــخصية 
والتشـــريعات  اإلســـتراتيجيات  تطويـــر 
والسياســـات والضوابط الالزمة ودعم 

تطبيقها وضمان االمتثال لها.

الذراع التشغيلي

الحكوميـــة  الرقميـــة  األصـــول  توفيـــر 
بكفـــاءة وتطويـــع الـــذكاء االصطناعـــي 
ألصحـــاب القرار مع الحفـــاظ على أعلى 

معايير األمان والخصوصية.

الذراع االبتكاري

قيـــادة المملكة نحـــو االبتكار في مجال 
الـــذكاء االصطناعي عن طريق تنســـيق 
البحـــث والتطويـــر، وتفصيـــل  جهـــود 
ودفع إســـتراتيجية الذكاء االصطناعي، 
وتعزيـــز التعليـــم والتوعيـــة فـــي مجال 
الـــذكاء االصطناعـــي، بصفتـــه مركـــًزا 
عالمًيا مســـتداًما، بالتعاون مع الوسط 

األكاديمي والقطاعين العام والخاص.
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السياسات التنظيمية
ـــا إلـــى  تعمل"ســـدايا" علـــى بنـــاء قواعـــد تنظيميـــة متينـــة لتمكيـــن تقنيـــات البيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي علـــى المســـتوى الوطنـــي، جنًب
جنـــب مـــع القوانيـــن والتشـــريعات المســـنونة مـــن قبـــل القطاعـــات المشـــتركة. ونتـــج عـــن ذلـــك تطويـــر )8( سياســـات خاصـــة بالبيانـــات 

الوطنيـــة ومشـــاركتها مـــع الجهـــات ذات العالقـــة. 

األهداف

وضع معايير وطنية لجمع البيانات وتخزينها وتبادلها.خلق بيئة آمنة لنقل البيانات ومشاركتها.

حفظ حقوق خصوصية البيانات لألفراد والجهات المعنية.

اإلنجازات

سياسة تصنيف البيانات | 1

)سـري  مسـتويات  أربعـة  إلـى  البيانـات  لتصنيـف  موحـد  إطـار  وضـع 
للغايـة وسـري ومقيـد وعـام( بنـاًء علـى نتائـج تقييـم األثـر المترتـب علـى 

اإلفصـاح عنهـا أو عـن محتواهـا بشـكل غيـر مصـرح بـه نظاًمـا.

سياسة حماية البيانات الشخصية | 2

وضع األحكام واإلجراءات التي تنظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها، 
بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها وحماية حقوقهم.

سياسة مشاركة البيانات | 3

تعزيـــز ثقافـــة مشـــاركة البيانـــات لضمـــان تحقيـــق التكامـــل بيـــن الجهـــات 
ـــات مـــن مصادرهـــا الصحيحـــة، والحـــد  ـــى البيان ـــة والحصـــول عل الحكومي

مـــن ازدواجيتهـــا وتعارضهـــا وتعـــدد مصادرهـــا.

سياسة حرية المعلومات | 4

وضـــع األحـــكام واإلجـــراءات التـــي تنظـــم ممارســـة حـــق الوصـــول إلـــى 
المعلومـــات العامـــة أو الحصـــول عليهـــا بمـــا يضمـــن تعزيـــز الشـــفافية 

فـــي جميـــع الجهـــات الحكوميـــة.

سياسة البيانات المفتوحة | 5

وضـــع القواعـــد العامـــة التـــي تنظـــم إتاحـــة مجموعـــة محـــددة مـــن 
البيانـــات - غيـــر المصنفـــة علـــى إحـــدى درجـــات الســـرية - ونشـــرها 
بشـــكل اســـتباقي؛ بمـــا يســـهم فـــي تشـــجيع البحـــث واالبتـــكار ودعـــم 

النمـــو االقتصـــادي.

سياسة حماية البيانات الشخصية لألطفال ومن في حكمهم | 6

ــار الســلبية المترتبــة علــى  حمايــة األطفــال ومــن فــي حكمهــم مــن اآلث
المحتويــات واإلعالنــات غيــر المناســبة المنتشــرة علــى اإلنترنــت وكذلــك 
مســاعدة الجهــات ذات االختصــاص علــى حمايــة هــذه الفئــة مــن مخاطــر 

جمــع ومعالجــة بياناتهــم الشــخصية.

ضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية |  القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة | 7

ــارج الحـــدود الجغرافيـــة للمملكـــة  تنظيـــم نقـــل البيانـــات الشـــخصية خـ
ــيادة الوطنيـــة علـــى هـــذه البيانـــات  ــا يضمـــن المحافظـــة علـــى السـ بمـ

ــات. ــاب البيانـ ــة ألصحـ ــة والحمايـ والخصوصيـ

تعزيـــز وتنميـــة البيانـــات كأصـــول وطنيـــة مـــن خـــالل إدارتهـــا وتمكينهـــا 
ورفـــع القيمـــة المضافـــة منهـــا.
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المنتجات والخدمات
بنك البيانات الوطني 

يعمـــل بنـــك البيانـــات الوطنـــي علـــى حفـــظ البيانـــات الوطنيـــة وفـــق سياســـات وضوابـــط أمـــن وخصوصيـــة عاليـــة يحّددهـــا مكتـــب 
ـــول والخدمـــات  ـــة الحل ـــك لتســـهيل مشـــاركتها مـــع الجهـــات المســـتفيدة مـــن أجـــل اســـتخدامها فـــي أتمت ـــة، وذل ـــات الوطني إدارة البيان

الحكوميـــة، وبنـــاء منصـــات وطنيـــة تدعـــم اتخـــاذ القـــرار.

األهداف

ــاء مخـــزن بيانـــات وطنـــي موثـــوق وموحـــد علـــى  بنـ
المســـتوى الوطنـــي.

توفير البيانات للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار.

تطويـــر فهـــرس مركـــزي للبيانـــات الوطنيـــة يحتـــوي 
علـــى وصـــف لجميـــع المصطلحـــات الهامـــة لألعمـــال.

توحيد الجهود وترشيد اإلنفاق والمصاريف الرأسمالية 
والتشغيلية الالزمة لتبادل البيانات بين الجهات.

تحسين جودة بيانات أنظمة الجهات الحكومية.
تطويـــر القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــاالت هندســـة 

وجودتهـــا. ونمذجتهـــا  البيانـــات 

اإلنجازات

200+ 9+
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منصة استشراف
ـــع قـــدرات  ـــات الضخمـــة وتطوي ـــر اســـتثمار البيان ـــاع القـــرار فـــي المملكـــة، عب ـــؤات مســـتقبلية لصن تقـــدم منصـــة استشـــراف رؤى وتنب

ـــدة. ـــة جدي ـــى آفـــاق اقتصادي ـــذكاء االصطناعـــي، للوصـــول إل ـــل المتقدمـــة وال التحلي

األهداف

تقديـــم حزمـــة مـــن المؤشـــرات والتحليـــالت التـــي 
تســـهم فـــي فهـــم أثـــر بعـــض السياســـات االقتصاديـــة 

ودعـــم برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030.

تنميـــة  فـــي  تســـهم  متقدمـــة  تحليـــالت  توفيـــر 
ـــة لتالئـــم متطلبـــات ســـوق العمـــل. القـــدرات الوطني

ـــاكاة  ـــة ذات العالقـــة فـــي مح ـــم الجهـــات الحكومي دع
األثـــر االجتماعـــي واالقتصـــادي والصحـــي علـــى الفـــرد 
ــرارات  ــات أو القـ ــض السياسـ ــق بعـ ــال تطبيـ ــي حـ فـ

المتعلقـــة بالســـلوكيات المختلفـــة.

اإلنجازات

65+

50+
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