
٢٠١٨سبتمبر  ٢٦األربعاء 
المملكة العربیة السعودیة -الریاض 

نیةالوط االصطناعي الذكاء ورشة تطبیقات
حسنسامح 
وافریقیاتطویر األعمال للقطاع الحكومي في الشرق االوسط ادارة 
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شروطيو على عالم الیوم ھو كل شيء وقتما أشاء، 
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یحركھاالمواطن ھو منتخیل الحكومة كخدمة تتمتع بالمرونة، و
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يأن ترشدني للخیار األنسب الحتیاجاتالحكومة أرید  "فقط  ”أن أدفع ما أستخدمھ وأقل، دفع أن أرید أ

كومةوقت أقل في التفاعل مع الحقضاء أرید  خصوصیتيتحمي  أن الحكومةأرید 

...تغیر اتجاھات السوق یؤثر على توقعات المواطنین 
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توسیع تأثیر التكنولوجیا

ةاالقتصادیاستمرار التحدیات 

التحضر و تسارع العولمة

الضغط من أجل الشفافیة والمساءلة

ارتفاع المخاوف البیئیة

زیادة التوقعات للخدمات واالستجابة

والحكومات تكافح من أجل مواكبة توقعات المواطنین 
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 العالقة لتطوير الحكومیة المؤسسات قبل من المعلومات تكنولوجیا استخدام"
”األخرى الحكومیة والمؤسسات والشركات المواطنین مع

 
 للمواطنین الحكومیة الخدمات تقديم تحسین•

والصناعة األعمال قطاع مع التفاعل تحسین•

اءةكف أكثر حكومیة إدارة معلومات على الحصول خالل من المواطنین تمكین•

...الحكومة اإللكترونیة 
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1.03.0 2.0

حكومة رقمیةحكومة الكترونیةورقیةحكومة 

!حتمیااصبح اختیارا والتطور  …تدریجیةتحسینات الخدمة كانت 
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األسباب مع التعامل
وبثقة

فھمال  /التعلم
االكتشاف

/ التفاعل
التشخیص

!الذكاء االصطناعي یغیر قواعد اللعبة ویرتفع بالخدمات الحكومیة للمواطنین إلى مستوى جدید

 فھم  االدراكیة  األنظمة تستطیع
 بنفس المنظمة غیر المعلومات

البشر یفھمھا التي الطریقة

 ساسیةاأل المفاھیم فھم ، التفكیر  یمكنھا
 على لواالستدال ، الفرضیات تشكیل ،

األفكار استخراج

 اعدتس البیانات  نقاط من نقطة  كل
 في  تساعد والنتائج  التفاعل، على
باالستمرار الخبرة زیادة

 والتحدث الرؤیة على القدرة
 فیةالمعر األنظمة تتفاعل  واالستماع،

طبیعیة بطریقة البشر مع
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!كل شيء عنك: 4.0خدمات المواطن 

خدمة ذاتیة متفاعلشخصي

لى
ة إ

اج
بح

ل
ح
ال

بمساعدة وكیل

في أي مكان
وقتفي أي  

التمكن

أي مكانفي 
في أي وقت 

االجابات

أي مكانفي 
في أي وقت 

النقاش

أي مكانفي 
في أي وقت 

التوجیھ

إمكانیة الوصول للجمیع



IBM
 األداء تطوير

 الحكومي
 حیاةلتحسین

المواطنین
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...نبدأ التحول عن طریق تحدید مكان وجودك في الرحلة الرقمیة 

حكومة
رقمیة

حكومة
االصطناعيالذكاء 

Adapted from the UN e-government survey

حكومة
الكترونیة 

حكومة
متطورةالكترونیة 

/ أنظمة البیانات القدیمة ر یتطو
البنیة المعلوماتیةتحدیث 

متعددة القنوات

خدمات ادراكیة ومعرفیة

حوسبة سحابیة

ممیكنةخدمات الیة 

توحید المنصات

التحول الرقمي

التمكینعوامل 
التنظیمیة 

1. 
القیادة

2.
اإلطار 

القانوني 
والتشریعي

3.
المھارات 
والخبرة

إعادة اإلدماج الرقمي

 المتاحة المعلومات توفیر
المكتب سطح عبر

بیناالتجاهثنائیةالمعامالت
الموقععبروالحكومةالمواطنین
اإللكتروني

ةمتعددالالقنوات ظھور

 بین المشترك واإلبداع التعاون
 الموقع عبر والحكومة المواطنین
 اإلعالم ووسائل اإللكتروني
المحمول وتطبیقات ، االجتماعیة

 بطلبات مدفوعة ، سلس ، شخصیة
. المستمر والتعلم ، والتكیف. المواطن

ةالیومی الحیاة في بسالسة تمزج خذمان
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... مبتِكرة اللیات اآلوقدراتالوتفعیل ... 

Blockchain

Internet 
of Things

Cloud Cognitive

Data & 
Analytics

Social & 
Mobile

	العامة	الخدمات	إلى	للوصول	الذكیة	األجھزة	استخدام•
	رئیسي	كمصدر	االجتماعي	التواصل	منصات	استخدام•

المباشرة	والمشاركة	األفعال	ردود	لقیاس

	العامة	الخدمات	شخصنة	يتوقع	المواطن•
	إلى	الخدمات"	دفع"	وإلى"	اكتشاف"	إلى	نحتاج•

بالتكنولوجیا	وعي	أقل	المواطنین

	ولللحص"	الحساسة	غیر"	الحكومیة	البیانات	على	الطلب•
	قیمة	ذات	خدمات	لبناء	عملاطار	إنشاء	إحصاءات	على
مفتوحة	بیانات	مع	مضافة

	ماتالخد	لتحسین	المترابطة	األجھزة	بین	التفاھم	تطويع•
	والرعاية	الطوارئ	إدارة	أنحاء	جمیع	في	و	المدن	في

والنقل	الصحیة

التحتیة	البنیة	امتالك	دون	الخدمات	تقديم•
)المشتركة	التحتیة	البنیة	نموذج(	•

	جديدة	أعمال	نماذج	استكشف•
كفاءة	أكثر	بشكل	الخدمات	تقديم•

Blockchain
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في مختلف القطاعات الحكومیة

االستخباراتوالدفاع

والشرطةالعامةالسالمة

تحتیة	بنیةاجتماعیة	خدمات

اراالستثم	مناخ التعلیم
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االستثمار	مناخ	في	االدراكیة	IBM	تقنیة	الستخدام	امثلة
	



الجذب والتشجیع

تأسیس وإضفاء الطابع 
الرسمي

فرص السوق الموسعمیةالثقة في العملیات الیو

االحتفاظ أو الخروج من 
السوق 

15

 جودة ھو ھاوأحد ، المحلیة المبادرة روح وتعزز األجنبیة االستثمارات تجذب التي العوامل من  طویلة قائمة  خالل من االستثمار مناخ  قیاس  یتم
األعمال لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات
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Saudi	Arabia	is	considering	their	
DB	rank	as	a	key	indicator	for	the	
success	of	their	National	2030	
Vision.

In	Singapore,	the	Economic	Development	
Board	(EDB),	a	government-backed	private	
company,	is	responsible	for	a	wide	range	
of	business	development	activities	
including	attracting	FDI.	It	has	500	
employees	and	a	$400	million	budget.	The	
EDB	attracts	and	retains	top	talent	and	
operates	an	effective	FDI	sales	force	
through	performance-based	evaluation.	

'Select	USA'	- U.S.	government-wide	program	to	promote	
and	facilitate	business	investment	into	the	United	States	
has	targeted	ten	“priority	countries”,	which	account	for	
more	than	30	percent	of	FDI	flows.	The	US	government	
also	has	well-publicized	incentives,	including	an	industrial	
assistance	fund	and	tax	credits	for	relocation	and	
expansion.	

Turkey;	Consulting	services,	investment	land	
allocation,	construction	support,	interest-free	
investment	loan	support,	and	reduced-interest	
operating	loan	support	were	offered	to	investors	
as	part	of	the	investment	and	production	
support	package	to	attract	FDI

Egypt	established	the	Supreme	Council	for	
Investment,	headed	by	the	president,	
which	will	overlook	the	State’s	investment	
policies	with	a	view	of	further	improving	
the	investment	climate	and	facilitating	
investment.

In	2016/17,	the	department	of	trade	and	industry	
South	Africa	approved	more	than	1400	
applications	for	financial	support,	amounting	to	
about	R7bn	(USD	5	mil)		to	leverage	private-sector	
investment	of	about	R30bn	(USD	2.2b)	into	South	
Africa’s	economy

Nigeria	established	a	a	presidential	
commission	that	would	help	improve	the	
ease	of	doing	business	in	Nigeria,	headed	
by	Vice	President

دء الحكومات في جمیع أنحاء العالم ، المتقدمة والنامیة على حد سواء ، على تخصیص المیزانیات وبیشجع تأثیر مناخ االستثمار الصحي 
تستھدف جذب االستثمارات من األسواق العالمیةمتعددة مبادرات 
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الحصول 
على 

الكھرباء

تسجیل 
الملكیة

الحصول 
على االئتمان

حمایة 
المستثمرین 

األقلیة

تسویة حاالت 
االعسار

التجارة عبر 
الحدود

دفع الضرائب

إنفاذ العقود

* This was estimated through the list of highlighted reforms covered in the Doing Business 2017 Report: Equal Opportunity for All
** Does Doing Business matter for foreign direct investment? Authors: John Anderson and Adrian Gonzalez, Published: October 23, 2012

استخراج 
تراخیص 

البناء

بدء النشاط 
التجاري

• Automating pre-registration formalities 
• Automating post-registration procedures
• Merging Procedures in an electronic one-stop shop

• Streamlined approval process (site inspections)
• GIS to eliminate the need to conduct a site visit
• Digital transparency of tariff information

• Increased transparency of information
• Digitizing cadastral records and set up a GIS
• Automating mortgages and renewal of ownership

• Expand scope of credit bureau data 
• Online access to the credit information

• Streamline procedures 
• Requesting permits online (e-permit solutions) 

• Electronic filing
• Court automation

• Merging Procedures in an e-stop
• Ports and Customs Automation

• Introduced electronic filing
• Streamline procedures (filings and payments)

• Introduced electronic filing
• Expanded court automation

• Introduced a functional and secured 
transactions system

٢٠١٧عینة من اإلصالحات التي تم قیاسھا في 

 اتیجیاتاستر لدیھا حكومات حققتھا تحسینات أنھا على األعمال ممارسة تقریر في قیاسھا تم التي العالمیة اإلصالحات من ٪٥٠  تصنیف یمكن
المستثمرین و األعمال مجتمع لخدمة رقمي تحول مشاریع عنھا نتج رقمیة

		لألداء	األعلى	للحد	المسافة	في	نقطة	٪١
	ةالسنوي	المباشر	األجنبي	االستثمار	تدفقات	في	فرق	مع	ترتبط

**دوالر	ملیون٢٥٠-٥٠٠	بحوالي

	٢٠١٧	للعام	المقاسة	األعمال	ممارسة	تقرير	إصالحات

		الرقمي	تحول	إصالحات	منھا	٪٥٠	

*ومؤسسیة	تشريعیة	إصالحات	كانت	األخرى	٪٥٠	ال	أن	حین	في
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Customer 
Insight

Cognitive 
Advisors

Regulatory 
Compliance

Cognitive Process 
Automation

Fraud 
Detection

Resource 
Optimization Workspace

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

فھم العمالء اإلدراكيالمستشار  االلتزام التشریعي العملیات المعرفیة كشف التزویر المواردإدارة  تحسین العملبیئة 
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Customer 
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Cognitive 
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 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

فھم العمالء

BlueTAS
Cognitive	Social	Media	Analytics	Framework
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 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

فھم العمالء
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Customer 
Insight

Cognitive 
Advisors
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Compliance

Cognitive Process 
Automation

Fraud 
Detection

Resource 
Optimization Workspace

Utilizes cognitive capabilities to interact with tax
payers with personalized feedback based on a
holistic viewof data– increasing effectivenessof call
centersand improvingsatisfaction

Chatbots&	Robots
User	Friendly,	Practical,	Understanding,	
Responding

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

اإلدراكيالمستشار 



22

Customer 
Insight

Cognitive 
Advisors

Regulatory 
Compliance

Cognitive Process 
Automation

Fraud 
Detection

Resource 
Optimization Workspace

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

االلتزام التشریعي

https://www.youtube.com/watch?v=IvBYoUI041w
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 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

العملیات المعرفیة
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 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

العملیات المعرفیة
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Image	Recognition	and	Image	Classifier	

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

كشف التزویر
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Command	&	Control	– Dynamic	Resource	Re- deployment

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

المواردإدارة  تحسین
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Real-time	collaboration	with	the	built-
in	power	of	Watson

o Persistent,	group	and	direct	messaging
o File	sharing	and	storage
o Searchable	history
o Notifications	+	See	who’s	available
o Native	apps	for	all	your	devices
o Apps	&	custom	integrations
o Open	API’s	for		developers
o Enterprise	grade	single	sign-on
o Built-in	Watson	cognitive	technology	
enables	users	to	focus	on	what’s	important.

 نھج أفضل ارواختی المثالیة النتائج وتحدید  األعمال،  لمجتمع المقدمة الحكومیة الخدمات بھا تعمل التي الطریقة  بتطویر  االدراكیة IBM  تقنیة تقوم أن یمكن
المنظمة وغیر المنظمة البیانات من ھائلة كمیات من جدیدة استخباراتیة معلومات فتح طریق عن للتنفیذ

العملبیئة 



شكراً 


