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امللخص التنفيذي    
امتدادًا2027-2023التنفيذيةوالخطةاالصطناعيللذكاءردنيةاألاالستراتيجيةتعتبر

قميةالروالتكنولوجياالرقميالتحولتنظمالتيالسابقةوالسياساتلالستراتيجيات
تبنيلالعامليةاالتجاهاتوتواكبمعتتماشىبحيثالحكومة،قبلمنإنجازهاتموالتي

تصاديةواالقاالجتماعيةالتنميةعجلةتسريعالىاالستراتيجيةتهدف.االصطناعيالذكاء
يفوالتوظاالجتماعيةوالحمايةوالتعليمالصحةمثلأهميةاالكثراملجاالتفيللمواطن

االصطناعيالذكاءأنظمةلصناعةومحفزةداعمةبيئةإيجادطريقعنوذلكوالرفاهية،
فاءةكورفعالبشريةاملهاراتوتطويرالقدراتبناءالىباإلضافة،الوطنياملستوىعلى

التعليمية،املراحلكافةفيالتعليم
كيزالترتماإلقليم،مستوىعلىومنافسةواضحةرؤيةذاتاالستراتيجيةتكونولكي

بيئةتهيئةخاللمناملجالهذافيالرائدةالدولأحدليصبحباألردناالرتقاءعلى
ظومةللمناألمثلواالستغاللاالصطناعي،بالذكاءلالستثمارجاذبةورياديةتكنولوجية

واملدربةالكفؤةاألردنيةالبشريةاملواردمثلاالصطناعيللذكاءالداعمةالوطنية
فيهاإقرارتموالتيالعالقةذاتواالستراتيجياتوالسياساتالرقميةالتحتيةوالبنية

.الوطنياالقتصاددعمفيللمساهمةاملاضيةالسنوات
عنهتغناءاالسيمكنالرئيسيًاممكنًاباعتبارهاكبيرةأهميةمنالبياناتبهتتمتعوملا
عنفصلإدراجتماالصطناعي،الذكاءعلىالقائمةالحلولوتبنيوتطويرإيجادفي

األداءبواالرتقاءاالقتصاديةالتنميةتحقيقفيالبياناتودورأهميةلتوضيحالبيانات
أنظمةعنالناتجةوالتنبؤاتالتحليالتالىباالستنادالقرارصنععملياتودعمالحكومي،

3.االصطناعيالذكاء



راتيجيةلالسترئيسيةأهدافخمسةوضعتمحيث،تنفيذيبجانباالستراتيجيةتقترن
األهداففيالتركيزيتمبحيث،2020االصطناعيللذكاءاألردنيةالسياسةمعتتوافق
القدراتبناء:وهياالصطناعي،للذكاءالداعمةاملنظومةتطويرعلىاألولىاألربعة
ةبيئوتعزيزوالتطوير،العلميالبحثوتشجيعاالردنية،والخبراتاملهاراتوتطوير

التشريعيةالبيئةوضماناالصطناعي،الذكاءمجاالتفياألعمالوريادةاالستثمار
الهدفركزآخرجانبمن.االصطناعيللذكاءاآلمنللتوظيفالداعمةوالتنظيمية

والقطاعاتالعامالقطاعكفاءةلرفعاالصطناعيالذكاءأدواتتطبيقعلىالخامس
.األولويةذات

كاءالذلتبنيواملشاريعاملبادراتمنعددتحديدتماالستراتيجيةاألهدافولتحقيق
املنظومةبناءعلىيركزاألولالنوع:رئيسيننوعينإلىتقسمبحيثاالصطناعي،

علىتركزتطبيقيةمشاريعهوالثانيوالنوعاألردن،فياالصطناعيللذكاءالداعمة
عواملعلىبناءبعنايةاختيارهاتموالتياألولويةذاتاالقتصاديةالقطاعاتتطوير

هذهفيالعاملين(Stakeholders)املصلحةأوالعالقةأصحابمعبالتنسيقوذلكمحددة،
الرقمية،واملستهدفاتاألداءمؤشراتمننوعينتحديدتمأخرى،جهةمن.القطاعات

بطمرتيكونالثانيوالنوعاالستراتيجية،األهدافمستوىعلىاألولالنوعيكونبحيث
.مباشربشكلواملبادراتاملشاريعمع

امللخص التنفيذي    
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املقدمة
لبشكتسهمالتيالحديثةالتكنولوجياتأهممناالصطناعيالذكاءيعتبر
اسهامزيادةمتعددةوتقاريردراساتتتوقعحيثاملجاالت،جميعفيكبير

من%25إلى%5بينماتتراوحبنسبةالعاملياالقتصادفياالصطناعيالذكاء
باإلضافة.دولةلكلالتكنولوجياملستوىبحسباإلجمالياملحليالناتج

كار،واالبتاألعمالريادةتعزيزفياالصطناعيالذكاءيلعبهالذيالكبيرالدورإلى
عملبفرصالعملسوقرفدفيالفاعلواإلسهاماملستقبلعلىواالنفتاح

تكاليفهاوخفضالعامة،الحكوميةالخدماتوجودةكفاءةوتحسينجديدة،
.املجتمعفئاتجميعتغطيبحيثشموليتهاوتوسيع

القانونيةاملرجعية
رقموتعديالتهاالتصاالتقانونمن(د)الفقرة(3)رقماملادةبأحكامعمال1ً.

بتعزيزوالريادةالرقمياالقتصادوزارةبمهامواملتعلقة،1995لسنة(13)
االتصاالتمجالفيالدولياملستوىعلىالتنافسيةاململكةمكانة

.املعلوماتوتكنولوجيا
االتصاالتلقطاعاتالعامةالسياسةمن(61)رقماملادةالىاستنادا2.

مجلسقراربموجبإقرارهاتموالتي2018والبريداملعلوماتوتكنولوجيا
بالدورالحكومةتقر"علىتنصوالتي،31/3/2019بتاريخ(3921)رقمالوزراء

...الرقمي،االقتصادلتطويراألردنفياملعلوماتتكنولوجيالقطاعالهام

إعدادتطلبوالتي2020االصطناعيللذكاءاألردنيةالسياسةإلىاستنادًا3.
االقتصاديةالقطاعاتفياالصطناعيالذكاءلتفعيلعاماستراتيجيإطار
اململكة،فياألولويةذات

يةوطنواستراتيجياتتشريعيةأدواتمنسابقاانجازهتممامعانسجامًا4.
،2025–2021التنفيذيةوالخطةالرقميللتحوّلالوطنيةاالستراتيجيةمثل

اتوالسياس،الوطنيةاالستراتيجيةوخطتهااألعماللريادةالعامةوالسياسة
هاتواجوسياسةالشخصية،البياناتحمايةقانونمثلبالبياناتاملتعلقة

ياسةوساملفتوحةالحكوميةالبياناتوسياسةاملفتوحةالتطبيقاتبرمجة
،الحكوميةالبياناتوإدارةتصنيف

رئيسيبشكلترتكزالتي2033-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعتماشيًا5.
هدفباملواطنينلجميعالحياةبنوعيةواالرتقاءاملتسارعالنموتحقيقعلى

املنطقةفيالعاليةالقيمةذاتللصناعةمركزاليكوناالردنتطوير
ةاملواكباملواهباعدادالىباإلضافةالخدميةالقطاعاتفيالتميزوتحقيق

املستقبل،ملتطلبات

مابالناشئةالتكنولوجياتتطويرفيبالفعليساهماألردنأنمالحظةمع
وانترنت(BlockChain)الكتلوسلسلة(AI)االصطناعيالذكاءذلكفي

لتطويرالحكومةدعمعلىالسياسةهذهتؤكدوعليه.(IoT)األشياء
بهواالرتقاءاإلقليميةمكانتهعلىالحفاظبهدفالقطاعهذاوتنمية

"...املعلوماتتكنولوجيالخدماتقويكمركز
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اتاملناقشعلىوبناءًواالقليمية،الدوليةملمارساتبأفضلواستئناسًا.6
،ةوالخاصالعامةاملؤسساتمنالعالقةذاتالجهاتمعواملستضيفةاملكثفة
والريادةالرقمياالقتصادوزارةقامتاملجال،هذافياألكاديميواملجتمع

.(االستراتيجية)االصطناعيللذكاءالوطنيةاالستراتيجيةبإعداد(الوزارة)

وطنيةمنظومةوجوديتطلباململكةفياالصطناعيالذكاءحلولتبنيان
العامةاملؤسساتوأداءةيفعالزيادةعلىتعملاالصطناعيللذكاءداعمة

الذكاءتقنياتمناملستفيدةالدولمقدمةفياالردنلوضعوالخاصة
للذكاءالداعمةالوطنيةاملنظومةمكوناتيمثلأدناهالشكل.االصطناعي
.االصطناعي

البيئة التشريعية 
والتنظيمية

بناء القدرات 
والكفاءات

التعليم واملهارات ةالبنية التحتية الرقمي
الرقمية

بيئة االستثمار والشراكة البحث والتطوير
مع القطاع الخاص

بيئة ريادة األعمال

املقدمة
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األردنفياالصطناعيالذكاءحالواقع

تعداداستقييماملهممناالصطناعي،للذكاءمتينةوطنيةاستراتيجيةلبناء

االصطناعيالذكاءألنظمةالحقيقيلإلدماجاملختلفةقطاعاتهاوجاهزيةالدولة

هذهفيوالتحدياتالفرصوأهموالضعفالقوةنقاطتحديدخاللمنوذلك

الراهنةالحالةدراسةتمّحيثخاصة،أوحكوميةكانتسواءالقطاعات

منمكثفعددإجراءخاللمناالصطناعيالذكاءأنظمةلتطبيقاألردنلجاهزية

االطالعبغيةالصلة،ذاتالوطنيةالجهاتمعالعملوورشواملقابالتاللقاءات

بالذكاءاملتعلقةاملستقبليةوالخططواملبادراتالحاليةالتحدياتعلى

.االصطناعي

املقدمة
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القوة

،االقتصاديالنمولتحقيقالبشرياملالرأسعلىكبيربشكليعتمدفتيأردنيمجتمع•

،االصطناعيالذكاءحلوللتبنيحكوميةوطنيةإرادة•

،الناشئةوالتكنولوجياتالرقميالتحولمجاالتفيواالنظمةالتشريعاتمنعددتوفر•

،البياناتوعلوماالصطناعيالذكاءفيتقنيةجامعيةتخصصاتاستحداث•

،االصطناعيالذكاءتخصصاتفيالعلياالدرجاتوحملةالباحثينمنمناسبعددتوفر•

،االصطناعيالذكاءتبنيعلىاألعمالوروادالناشئةالشركاتاقبال•

،املحفزةاالستثماريةواملبادراتالبرامجمنعددوجود•

،االصطناعيالذكاءلتبنيللتطويرقابلهرقميةتحتيةبنية•

.الوطنيةواملعلوماتالبياناتتضمحكوميةبياناتقواعد•

االصطناعي،الذكاءبأهميةاملجتمعيالوعيضعف•
البحثومبادراتمشاريععلىوالتنظيمباإلشرافتُعنىمركزيةحكوميةجهةوجودعدم•

االصطناعي،الذكاءمجالفيوالتطوير
،الحكوميةللمؤسساتالسنويةالخططفياالصطناعيالذكاءمشاريعإدراجبأهميةالوعيضعف•
الجامعية،التخصصاتتصميمعندوالتطبيقيالعمليالجانبإغفال•
الناشئة،للشركاتوالتدريبياملاديوالتمويلالدعممحدودية•
للشركاتاملهنةمزاولةشهاداتوإصداروالتسجيلالتراخيصملنحالبيروقراطيةاإلجراءات•

الناشئة،
الحكومية،البياناتقواعدعلىاملخزنةالبياناتجاهزيةعدم•
اعي،االصطنالذكاءانظمةوبناءالضخمةالبياناتمعللتعاملوالتقنيةاملاديةاالصولكفايةعدم•
علىيةاألهمذاتالتطبيقيةاألبحاثلتفعيلاملختلفةوالقطاعاتالباحثينبينالتشاركيةضعف•

الوطنياملستوى

الضعف 

نقاط القوة ونقاط الضعف 
والفرص والتحديات
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الفرص

االصطناعي،الذكاءمشاريعوتطويرلتنفيذوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكة•
نيةالوطللمشكالتاالبتكاريةالحلوللتوفيرالحكوميةالبياناتقواعدمناالستفادةتعظيم•

القرار،صنعودعم
االصطناعي،الذكاءمهاراتعلىاألفرادتدريب•
االصطناعي،الذكاءمجالفيجديدةوظائفخلق•
الرقمية،الحكوميةالخدماتتحسين•
.ذكيةتطبيقيةحلولإليجادالجودةعاليةاالصطناعيالذكاءأبحاثتوظيف•
االصطناعي،الذكاءفيالعاملةالناشئةللشركاتوالتمويلاالستثمارجذب•
واقليميًا،محليًاوالناشئةالقائمةللشركاتالتنافسيةالقدرةزيادة•
الحديثة،الرقميةاملهاراتلتبنيالفتياألردنياملجتمعجاهزية•
.وتطويرهاوالخاصةالحكوميةالسحابيةاملنصاتمناالستفادةتعظيم•

الحكومة،أولوياتفياملستمرالتغيير•
لذلك،الطويلةالزمنيةواملددالناظمةالقوانينوتحديثإقرارصعوبة•
مية،الحكوواالستراتيجياتالسياساتفيذلكملواكبةوالحاجةاملتسارعالتكنولوجيالتطور•
االصطناعي،الذكاءبأخالقياتالكافيااللتزامعدم•
االصطناعي،الذكاءتطبيقفيالتقليديةاألنظمةلتطويرواملقاومةاملمانعة•
والدولية،اإلقليميةباألسواقعليهاواملنافسةاالردنيةالكفاءاتهجرة•
االصطناعي،الذكاءتطبيقاتفياالستثمارفيالثقةنقص•
املعلومات،تكنولوجيالقطاعالحكوميالتمويلمحدودية•
،السيبرانياألمنومتطلباتللخصوصيةاالختراقمنالخوف•
التحتية،للبنيةاالمثلاالستغاللعدم•
الشخصية،البياناتذلكفيبماالبياناتونقلوحفظومعالجةجمع•
.والناشئةالقائمةالشركاتعلىاملرتفعةالتشغيليةواملصاريفوالرسومالضرائب•

التحديات 

نقاط القوة ونقاط الضعف 
والفرص والتحديات
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األثر االقتصادي واالجتماعي لتطبيق الذكاء االصطناعي

خاللمناالقتصاديللنمومعززااالصطناعيالذكاءتكنولوجياتطبيقعدي
والخاصالعامالقطاعينفياملؤسساتأداءتحسنجديدةأعمالنماذجتطوير
فرصويزيدكماالتنافسية،قدرتهاعلىإيجاباينعكسمماإنتاجيتهاويزيد

االقتصادية،التقلباتامتصاصعلىقدرتهاويعززجديدةأسواقالىدخولها
كبيرةوطنيةمشاكلبحلأساسياعامالاالصطناعيالذكاءتبنيويمثل

مماة،الفقيروالطبقاتالغنيةالطبقاتبينالفجوةوتقليصالبطالةكمشكلة
توجيهأجلمنجهودهاوتركيزأولوياتهاترتيبإعادةالحكومةمنيتطلب
دوريبرزبدورهوالذياالصطناعي،الذكاءمجالفيلالستثمارالخارجيالدعم
حتليحيثالدولية،التقاريرفيمرتبهاويحسناإلقليميةاملنافسةفياألردن
العاملياملؤشرفي%44.38مقادرهابقيمةدولة160أصلمن80املرتبةاالردن

.2021لعام"اكسفوردمؤشر"االصطناعيالذكاءفيالحكوميةللجاهزية

زيادةفيكبيرًادورًاتعلباالصطناعيالذكاءتطبيقاتانفيهشكالمما
يالعاملماكينزيمعهدعنصادرةدراسةبينتحيثتكاليفه،وتقليلاإلنتاج

االقتصاداالصطناعيالذكاءيعززأناملتوقعمنأنه2018العامفيلألبحاث
%1.2بنحواإلجماليالناتجفيسيساهمحيثدوالر،تريليون13بنحوالعاملي

أن2016لعام"Accentureشركة"عنصادرتقريروتوقع،2030عامبحلول

النمومعدلمضاعفةفياالصطناعيالذكاءتقنياتاستخداميساهم
أغلبوأن،2035عامبحلولاملتقدمةالدولمنكبيرلعدداالقتصادي

املاليةواألسواقالصحيةالرعايةخدماتمنقادمةستكوناألرباح
.النقلوخدماتبالتجزئةالبيعوشركات
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األثر االقتصادي واالجتماعي لتطبيق الذكاء االصطناعي

ووترهاوسبرايس"شركةتوقعاتفإناألوسط،الشرقمنطقةصعيدعلىأما
320ىإلالتقنياتلهذهاالقتصادياألثريصلأناملحتملمنبأنهترى"PwCكوبرز
قطاعاتعدةجانبإلىالتصنيعقطاعواضعةً،2030العامبحلولدوالرمليار
علىوالصيدالنية،العامةوالخدماتوالتعليميةاملاليةاملؤسساتمنهاأخرى،
.املنطقةفياالصطناعيالذكاءاستثماربفرصةسيحظونمنرأس

يجبالتياملخاطربعضلظهوراالصطناعيالذكاءتبنييؤديأناملمكنمن
إلىللوصولصحيحبشكلإلدارتهاالسيناريوهاتمنمجموعةووضعتحديدها
االجتماعيةاملنظومةولحمايةآخرجانبومنبه،املوثوقاالصطناعيالذكاء

علىاالصطناعيالذكاءتكنولوجياتبنييسببهاأناملتوقعالتخوفاتمن
وطنيميثاقبإعدادوالريادةالرقمياالقتصادوزارةقامتالوطني،املستوى

Nationalاالصطناعيالذكاءألخالقيات AI Code of Ethicsعلىيركزالذي
ىعليركزبحيثاملجاالتبكافةاالصطناعيالذكاءلتبنياألخالقيةالجوانب

علىالوزارةوستعمل.واملساواةوالعدالةاملواطنينوحقوقالخصوصيةحماية
فيكارواالبتاالبداعمنتحُّدوالاملواطنينتحميإجراءاتوفقامليثاقتطبيق

.االصطناعيالذكاء

11



الذكاءمجالفيإقليميًارائدةدولةاألردنجعل
ورياديةتكنولوجيةبيئةوتوفيراالصطناعي

فعاالً ليكوناالصطناعيللذكاءوجاذبةفريدة
الوطنيلالقتصادأساسيًاومكونًاوداعمًا

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات 
األردنية في مجال الذكاء االصطناعي

تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة 
القطاع العام والقطاعات ذات األولوية

تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال 
الذكاء االصطناعي

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في 
مجال الذكاء االصطناعي

ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة
للتوظيف االّمن للذكاء االصطناعي

الرؤيـــــــــــــــــــــــة
واألهداف االستراتيجية
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1.بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في مجال الذكاء االصطناعي: الهدف األول

مبادرة تأهيل حديثي التخرج في الذكاء 
االصطناعي وعلم البيانات

مبادرة التعريف 
بالذكاء االصطناعي 

للمجتمع املحلي 
مبادرة رفع الوعي 

للموظف الحكومي

مناهجتطويرمبادرة
الرقميةواملهاراتالحاسوب

املدارسفي

مبادرة استحداث تخصصات
الذكاء االصطناعي في 

الجامعات

برامج صميم تمشروع 
للتدريب املهني والتقني 

في مجال الذكاء 
االصطناعي

قاعدة مشروع بناء
املعايير املهنية للذكاء

االصطناعي 

مندبُفالحديثةتكنولوجياأيفوائدمنالفعّالةاالستفادةتتسنىلكي

لكفاءةاورفعالقدراتوتنميةالوطنيةالبشريةباملواردواالستثمارالتطوير

كاءالذتكنولوجيامعليتوائممستوياتهبكافةالتعليموتطويروالوعي

دلرفواملدربةالنوعيةالبشريةللمواردمنتجااألردنليصبحاالصطناعي،

الهدفلهذااالمثلالتحقيقولضمان.والعامليواإلقليمياملحليالسوق

فيالوعيرفعوهي:رئيسيةمجاالتثالثةضمنالعملسيتماالستراتيجي

القدراتورفعوبناءمستوياته،بكافةوالتعليماالصطناعي،الذكاء

.والكفاءات

13(10-4)على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف األول يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام لالطالع 1



رفع الوعي في الذكاء االصطناعي     

االصطناعيالذكاءمجالفياألميةمحوواملجتمعيةوالثقافةالوعيزيادةإن
الناشئةاتالتكنولوجيفيالحاصلالتطورومواكبةلتقبلرئيسياُمتطلباعتبري

فيمنهالالستفادةالجديدةاملهاراتلتعلمودافعااالصطناعيالذكاءوخاصة
منعددوتنفيذتبنيخاللمنذلكتحقيقويمكنالحياة،جودةتحسين

التالحممثلعامبشكلاألردنياملجتمعفئاتجميعتستهدفالتياملبادرات
بادراتواملاملشاريعالىباإلضافةاملتوفرةالتواصلوسائلجميعفيالترويجية

منمجموعةتنفيذعبرالحكوميالقطاعملوظفيالوعيرفعتستهدفالتي
.املختلفةوالندواتالعملورش

رفع الوعي في الذكاء االصطناعي     
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التعليـــــــــــــــــــم

الجيلمهاراتوتطويرلبناءاألساسحجرالتعليمتطويريعتبر

واملؤهلة،الالزمةبالكفاءاتالعملوسوقاملجتمعورفدالقادم،

األساسيةواملهاراتالعامةوالتطبيقاتاملواضيعإدماجعبروذلك

والجامعيةاملدرسيةاملناهجفياالصطناعيالذكاءيتطلبهاالتي

.والتقنياملهنيالتدريبوبرامجاملجتمع،وكليات

15



بناء القدرات ورفع املهارات والكفاءات

الوطنيةوالكفاءاتباملهاراتالعامليةاملنافسةعلىاالردنبقدرةلالرتقاء

نمالبدالعالقة،ذاتوالتقنياتاالصطناعيالذكاءمجالفيواملتميزةاملؤهلة

تيالوالفنيةالتقنيةاملهاراتورفعالقدراتوبناءالكفاءاتتطويرعلىالعمل

خاللمنوذلكاالصطناعيالذكاءعالمإلىللولوجاألفراديكتسبهاأنيجب

فينوالعامليوالخريجيناالفرادتستهدفالتياملتخصصةالتدريبيةالبرامج

وعلوموالفيزياءوالرياضياتاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتمجاالت

يفاالصطناعيالذكاءوظائفعلىاملنافسةمنلتمكينهموغيرهاالكمبيوتر

.والعامليةاملحليةاالسواق
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.تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء االصطناعي: الهدف الثاني

بحثيةمراكزإنشاء
فيمتخصصةعلمية

االصطناعيالذكاء

بياناتقاعدةإنشاء
األردنيينالباحثين

تقدرابناءبرنامج
املتميزالباحثمشروعيناالردنيالباحثين

االصطناعيالذكاءفي

املشاريعدعم
العلميةالبحثية

الذكاءمجالفي
االصطناعي

هودالجوتوجيهاالصطناعيالذكاءمجاالتفيوالتطويرالبحثتشجيعيعد

الحلولمنالوطنيةاالبعادذاتالتطبيقيةاألبحاثعلىالتركيزنحو

مية،الحكوالقطاعاتمنهاتعانيالتياملشاكلألهماملبتكرةاملستقبلية

فياالردنيينالباحثينقدراتبناءبرنامجتنفيذعلىالعمليجبهناومن

والحوافزالدعمزيادةالىباإلضافةاالصطناعيالذكاءوتطبيقاتمجاالت

اعلةفشراكاتإنشاءبهدفالعلميةالبحثيةواملشاريعللباحثيناملقدمة

الذكاءفيالتقدملتسريعوالخاصةوالحكوميةاألكاديميةاألوساطبين

.االصطناعي

2

17(15-11)على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف الثاني يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام لالطالع 2



ناعيالذكاء االصطمجالتعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في : الهدف الثالث

الذكاءمجالفياألعماللريادةوحاضنةلالستثمارجاذبةبيئةتهيئةإن

زيزوتعاالقتصاديةاإلمكاناتتعظيميضمنأمامهاالعوائقوإزالةاالصطناعي

نحوالوطنياالقتصادعجلةودفعودوليًا،إقليميًاالتنافسعلىاألردنقدرة

قائمةشركاتاستقطابعلىوقادراملعرفةعلىمبنيرقمياقتصاد

تقديمخاللمنوذلكاالصطناعي،الذكاءفيللعملأعمالوريادييوناشئة

االستثماريةوالحوافزالضريبيةاإلعفاءاتمثلالتسهيالتمنمجموعة

الأعمحاضناتتفعيلالىباإلضافةاملدعومةوالتدريبالتشغيلوبرامج

دعمتتقنيةوتطبيقاتمختبراتوتوفيراالصطناعيبالذكاءمتخصصة

.االصطناعيالذكاءعلىالقائمةالرياديةالحلولابتكارعلىاالعمالرياديي

معايير إعداد
تصنيف ل

الشركات
في العاملة

مجال الذكاء 
االصطناعي

ار مختبر االبتك
في الذكاء 
االصطناعي

مسابقة 
سنويةهاكاثون

وعي رفع 
الشركات 

العاملة في 
مجال الذكاء 

االصطناعي 
حول آلية 
التصنيف وضع التدابير

لتشجيعالالزمة
الشركات العاملة
في مجال الذكاء

.االصطناعي

تفعيل محطات 
.املعرفة

التحفيزية منبرامج ال
وزارة االقتصاد الرقمي

.والريادة

ريادة مشروع 
الذكاء 

االصطناعي

3

18 (23-16)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الثالثعلى تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف لالطالع 3



يللذكاء االصطناعاآلمنضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف : الهدف الرابع

لىعواملساعدةاالستراتيجيةلتنفيذأساسيكمتطلبالهدفهذاجاءهنامن
الذكاءتبنيعندتحصلأنيمكنالتياملخاطرمعاألمثلالتعاملضمان

طبيقاتتعلىباالعتماداملجتمعثقةوتعزيزاملختلفةاملجاالتفياالصطناعي
ينللمواطنالشخصيةالبياناتعلىوتحافظالخصوصيةحقوقتنتهكالآمنة

وتحديثومراجعةدراسةخاللمنوذلكالقوانينبموجباملحميةواملقيمين
تنادااساالصطناعيالذكاءتطبيقعلىالقادرةوالتنظيميةالتشريعيةالبيئة

.املجالهذافيالدوليةاملمارساتأفضلالى

الذكاءألنظمةواملشغلةاملطورةوالشركاتاملؤسساتتشجيعإلىإضافة
اعياالصطنالذكاءألخالقياتالوطنيبامليثاقوااللتزامعتماداالباالصطناعي

وقوحقالقانونسيادةتعززالتيواإلرشاداتاملبادئمنمجموعةيتضمنالذي
الذكاءالستخداماألخالقيةاملسائلوتراعيوالتنوعالديمقراطيةوالقيماإلنسان

ورشوعملاملتوفرة،اإلعالموسائلفيترويجيةحمالتوتنظيماالصطناعي،
عيةوالتومبسطة،بطريقةاالصطناعيالذكاءبأخالقياتللتعريفوندواتعمل

.االصطناعيالذكاءتقنياتومخاطربإيجابيات

4

وتحديث مراجعة 
البيئة التشريعية 
والتنظيمية ذات 

.العالقة

مبادرة التعريف 
بامليثاق الوطني 

ألخالقيات الذكاء 
االصطناعي

نظام بناء 
متابعة التقيد 

بأخالقيات 
الذكاء 

االصطناعي

يجبالتياملخاطربعضلظهوراالصطناعيالذكاءتبنييؤديأناملمكنمن
ىإلللوصولصحيحبشكلإلدارتهاالسيناريوهاتمنمجموعةووضعتحديدها
Trustworthy)بهاملوثوقاالصطناعيالذكاء AI).

19 (26-24)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الرابععلى تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف لالطالع 4



والقطاعات ذات االولويةالعامتطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع : الهدف الخامس

االصطناعيللذكاءالداعمةوالبيئةالتمكينعواملخاللمناألردنيعمل

الختيارمتوازنةفلسفةعلىبناءًاالولويةذاتالقطاعاتتحديدعلى

الذكاءحلولتطبيقمنلالستفادةوقابلةحيويةاالكثرالقطاعات

ديمتقفيالحكوميةاملؤسساتأداءعلىايجابيًايؤثربشكلاالصطناعي

العامةالقطاعاتبينالشراكةعلىقائمنهجخاللمنللمواطنينالخدمات

مبادراتلتنفيذواألفراداملدنياملجتمعومنظماتواألكاديميةوالخاصة

ذاتاعاتالقطضمنوطنيةاستراتيجيةبتحدياتترتبطتطبيقيةومشاريع

االصطناعيللذكاءداعمةمنظومةوتطويربناءالىباإلضافةاالولوية

.العامةالخدماتلتحسينالناشئةالتقنياتاستخداموتعزيز

5

20

الخدمات
الحكومية الرقمية 

الصحة

التعليم

الطاقة

املياه

الزراعة

العمل

النقل

االتصاالت

املدن الذكية

األمن السبراني 

القطاع املالي

(66-27)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الخامسعلى تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف لالطالع 5



والقطاعات ذات األولوية العامتطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع : الهدف الخامس

بنجاحاملشروعلتنفيذوذلكوجودتهاالضروريةالبياناتتوفرمدى•

.الحاجةدعتإذااملشروعفترةخاللواستخراجهاجمعهاوامكانية

ةحاجواعتبارهاملشروعتنفيذفيفيهوالعامليناملعنيالقطاعرغبة•

.للقطاعمهمة

القطاعفياملصلحةأوالعالقةأصحابمناملتوقعاإليجابيالتعاون•

.العام

التنميةوأهدافالوطنيةاالستراتيجيةاالهدافمعاملشروعتوافق•

.املتحدةلألمماملستدامة

يدتحدعلىقادرينالقطاعفيوخبراءباملوضوعمختصينخبراءتوافر•

Subject)بدقةالقطاعمشاكل Matter Experts).

إطالقهاتموالتي2033-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعاملشروعتوائم•

.2022عاممن6شهرفيحديثًا

:ياالصطناعالذكاءوتطبيقاتحلوللتبنياألولويةذاتالقطاعاتأهمومن

والخدماتوالنقل،،الذكيةاملدنالزراعة،املياه،الطاقة،التعليم،الصحة،

.واالتصاالتاملالي،والقطاعالسيبراني،األمنوالعمل،الرقمية،الحكومية

شاريعاملاختيارفيالتاليةالعواملاالعتباربعيناالستراتيجيةوأخذتكما

:األولويةذاتالقطاعاتضمن

.واكتمالهاملشروعتنفيذاحتماليةارتفاع•

اليةوفعاليومية،املواطنحياةعلىاملباشروغيراملباشراإليجابياألثر•

.القطاعفياألولويةذاتاملشاكلحلفياملشروع
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ذاتالجهاتمعبالتعاوناالستراتيجيةوتحديثمراجعةعلىالعمل3.

.دوريبشكلالعالقة

يذلتنفالالزمةالتمويالتعلىللحصولواملانحةالداعمةالجهاتمخاطبة4.

.واملشاريعاملبادرات

Steeringالتوجيهيةاللجنةتشكيل5. Committeeتوجيهيةكجهة

املعنيةالحكوميةالجهاتمنممثلينبعضويتهاتضمواستشارية

.األكاديميةواملؤسساتالخاصوالقطاع

سمينقحوكمةإطاروضعتماالصطناعي،الذكاءاستراتيجيةتنفيذلضمان

عناملسؤولةالجهاتتتضمنوالتيوالتنفيذاملتابعةجزء:جزئينالى

شاريعواملاملبادراتيتضمنالذيوالتقييمالقياسوجزءواملتابعة،اإلشراف

.االستراتيجيةتنفيذفياالنجازمدىتقيمالتي

والتنفيذاملتايعة

األعماللريادةالوطنياملجلس

اءالوزرمجلسمنبقرارواملشكلاألعماللريادةالوطنياملجلسيتولى1.

:يليماعلىاإلشراف،30/1/2022بتاريخ(5602)رقم

الدوريةرالتقاريورفعالوطنياملستوىعلىاالستراتيجيةتنفيذمتابعة2.

.الوزراءمجلسإلى

الحوكمة 
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يةاالستراتيجعلىواملتابعةاإلشرافوحدة/والريادةالرقمياالقتصادوزارة

ةمتخصصتنظيميةوحدةبإنشاءوالريادةالرقمياالقتصادوزارةستقوم

عناملنبثقةواملبادراتاملشاريعجميععلىواملتابعةاملباشرلإلشراف

:يليمامهامهاومناالستراتيجية،

عناملنبثقةواملبادراتاملشاريعتنفيذعلىملتابعةاواالشراف1.

.الخصوصبهذاالدوريةالتقاريرإعدادواالستراتيجية

املشاريعسيرمراحلعنالدوريةبالتقاريراالعمالريادةمجلستزويد2.

.واملبادرات

.الالزمةوالتقييماتاملراجعاتوعملاملانحةالجهاتمعاملتابعة3.

الحوكمة 
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推進会議検討部会
(官学)

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

املجلس الوطني لريادة االعمال

القطاع القطاع العام 
األكاديمي

القطاع الخاص

اللجنة التوجيهية

القطاع القطاع العام 
األكاديمي

القطاع الخاص

القطاع القطاع العام 
األكاديمي

القطاع الخاص



اعالقطملؤسساتتفصيليةبتقاريروالخروجاالصطناعيالذكاءعلىقائمة

للذكاءالوطنيةالرؤيةمعتتوافقمؤسسةلكلطريقخارطةوتطويرالعام

.كاملبشكلاالستراتيجيةهذهتنفيذفييصبوالذياململكةفياالصطناعي

ؤشراتمومتابعةاالستراتيجيةتنفيذمراحلجميعبأتمتةالوزارةوستقومكما

.ودوريمفصلبشكلالكترونيةمؤتمتةتقاريرإصداريتمبحيثاألداء،

والتقييمالقياس

يجيةاالستراتهذهعناملنبثقةواملبادراتاملشاريعوتنفيذانجازضمانإن

الذكاءوانتشارتغلغلمدىقياسعلىالعمليتطلباالمثلبالشكل

العامالقطاعينأداءعلىوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعي

جاهزيةتقييمالىباإلضافةاالقتصادي،النموفيومساهمتهوالخاص

الواقععلىلوقوفوااالصطناعيالذكاءلتبنيالعامالقطاعمؤسسات

ذاتاالقتصاديةالقطاعاتتغطيالتيالحكوميةللمؤسساتالحالي

وادروالكالبياناتوتقييمللمؤسساتالتحتيةالبنيةناحيةمناألولوية

حلولوتبنيلتنفيذالالزمةوالعملياتوالسياساتاملؤهلةالبشرية

6
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املستهدفات

واملبادراتعباملشاريمرتبطًاالثانيالنوعويكوناالستراتيجية،األهدافمستوىعلىاألولالنوعيكونبحيثواملستهدفات،األداءمؤشراتمننوعينتحديدتم

:يليكمااالستراتيجيةاألهدافمعوربطهامستهدفاتستةتحديدتمحيثمباشر،بشكل

واألبحاثالباحثينأعدادفيزيادةتحقيق
%30بنسبةاالصطناعيالذكاءفياملنشورة

ديدتحعندقياسهسيتموالذيالحاليالوضعمن
Base)األساسحد Line)تغلغلقياسعند

اململكةفياالصطناعيالذكاء

بعددوالوصولاالستثماراتحجمزيادة
بالذكاءتعملالتيالناشئةالشركات

.عاملةشركة30إلىاالصطناعي

بناءبرامجعبرمتدربألف30تدريب
املهاراتواكسابهموالكفاءاتالقدرات

.االصطناعيالذكاءفياملختلفة

50فياالصطناعيبالذكاءالوعيرفع
حكوميةوجهةمؤسسة

لجاهزيةالعاملياملؤشرفيتقدمتحقيق
الوضعمن%20بنسبةاالصطناعيالذكاء
.الحالي

فيالتطبيقيةالحكوميةاملشاريععدد
التحدياتلحلاالصطناعيالذكاءمجال

(مشروع25).الوطنية

 %30

30

ألف30

50

25

%20
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تلـــكأصبحـــت.البيانـاتإدارةمـــنمتعـددةجوانـــبوأتمتـــةانواعها

يهوتنبؤوتشـخيصيةوصفيةتحليـالتتقديـمعلـىقـــادرةالتقنيـــات

فــيتطبيقهــايمكــناإلمكاناتمتنوعــةحلـولطريـقعـنوإرشـادية

.املجاالتمختلــف

بناءىعلالعملينبغيمنهاواالستفادةالبياناتإتاحةمنالفائدةولتعظيم

املوثوقلالتبادأماماملجالفتحبغيةوآمنةمُمكّنةوتشريعيةتقنيةبيئة

وكيفيةبجدوىالحكوميللقطاعاملعرفياملستوىورفعللبيانات،

جاهزيةضمانالىباإلضافةرافعة،اقتصاديةكقيمةالبياناتمعالتعامل

يةلتغذومصدرًارافدًاكونهاالخامالبياناتالسيمالهاوالوصولالبيانات

اتيالذاآلليالتعلملتحقيقيلزمبمااالصطناعيالذكاءوتطبيقاتأنظمة

ياتوتوصدقيقةتنبؤاتوتقدمالواقعتترجمفعاليةذاتبنتائجوالخروج

.املالئمةالقراراتاتخاذعلىالقرارأصحابملساعدة

أنلحقيقةبعًاتبالبياناتوثيقًاًاارتباطاالصطناعيالذكاءاستراتيجيةترتبط

بنيوتوتطويرإيجادفيعنهاالستغناءيمكنالرئيسيمقومهيالبيانات

الحكوميةالبياناتتعتبرحيثاالصطناعي،الذكاءعلىالقائمةالحلول

لرفدةجديدآفاًقاتفتحالتيالقيّمةاالقتصاديةاألصولمنالحكوميةوغير

كوميالحباألداءاالرتقاءالىباإلضافةجديدة،باستثماراتالوطنياالقتصاد

معالجــةتقنيــاتمناالستفادةخاللمنالحكوميةالنفقاتوتخفيض

.متســارعبشــكلمنهــاالــرؤىواستخالصوتحليلهــاالبيانــات

لـــفبمختالضخمـــةالبيانـاتانتشـارمـــعالبيانـاتتحليالتأهميـةتجلت

تطورتحيثمنهــا،الـرؤىواستنباطتحليلهــاالىوالحاجـــةأنواعهـــا

مــعوخاصـةاألخيرة،اآلونةفـيمتسـارعبشـكلالبيانـاتتحليالتتقنيـات

اعياالصطنالذكاءتقنياتاسـتخداموتوســعاالعمالذكاءتقنيــاتنضــوج

تلفبمخالبيانـاتاستكشـافعمليـاتوتعزيـزمتقدمـةتحليالتلتقديـم

البيانات
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قانونيةقاعدةاملحورهذاويشكل:واملستخدمينالبيانات:الثانياملحور•

مللكيةواضحتعريفخاللمنالتطبيقاتوانتاجتطويرلحوكمةوعملية

تعززوتعليماتاسسضمنآمنبشكلالبياناتمشاركةوآلياتالبيانات

.للبياناتاالقتصاديةوالقيمةالشفافية

لىعبتركيزهمشتركاساسيركنويمثل:والكفاءاتالبيانات:الثالثاملحور•

يوالتالبياناتلتطبيقاتالالزمةوالقدراتالكفاءاتوتوفيرالتأهيلجانب

قدراتوتعزيزاألداءتحسينبهدفالحكوميالقطاعكوادرتدريبالىتهدف

.االبتكار

الركنالرابعاملحورويشكلالرقميةوالتكنولوجياالبيانات:الرابعاملحور•

ياتكنولوجمنيلزمبمااملختلفةالبياناتخدماتمنظومةلتزويدالتقني

مةالضخالبياناتومعالجةتخزينوقدراتالسحابيةواملصادرالحديثاالتصال

.االصطناعيالذكاءاستراتيجيةأهدافلتحقيقمشتركأساسيعتبروالذي

-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعوتماشيًااليه،االشارةسبقماولتحقيق

ةمسؤوللتكونالعامةبالبياناتمعنيةجهةإلنشاءالحكومةتطمح2033

القرار،صنعفيواملساعدةإليهاالوصولوتسهيلالبياناتتوفيرعن

االستفادةمـــنالقطاعـــاتجميـــعوتمكيـــنالتوجـــههـــذاولتجســـيد

تحـتمشاركتهاوتسهيلالوطنيـةللبيانـــاتالكامنـــةاالمكاناتمـــن

وسريةالخصوصيةحفـظويضمناالبتكاريحفزواضـحتنظيميإطار

انعلىمتكاملةبياناتاستراتيجيةإعدادعلىالعمليجباملعلومات

:التاليةاملحاورتتضمن

ائدعتشكلالتيالتطبيقاتايجادمن:واالقتصادالبيانات:األولاملحور•

لوقتاوالنفقاتتوفيرمنتمكنأومؤثرةخدماتبتوفيراقتصادي

املختلفة،الحكوميةواالجراءاتالعملياتفيوالجهد

البيانات
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