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الخطة االستراتيجية للجمعية



عن الجمعية
وتقنية  االتصاالت  قطاع  بدعم  كبيرًا  اهتماًم  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  تولي 
المعلومات وتعتبر الحوسبة السحابية أحد أهم التقنيات الممكنة لكثير من المشاريع التقنية، 
لذا تم تأسيس جمعية الحوسبة السحابية السعودية في عام 2019 من قبل مجموعة من 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  من  مصرحة  ربحية  غير  أهلية  جمعية  وهي  المختصين، 
االجتماعية برقم 1543 وتحت إشراف وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، تعنى الجمعية 

بتقنيات الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي.



الحوسبة السحابية (منظور مختصر): 
ينمو قطاع الحوسبة السحابية عالمًيا بمعدل نمو سنوي مركب بحوالي %18 ليرتفع حجم 
القطاع من 272 بليون دوالر أمريكي بعام 2018 إلى 623 بليون دوالر أمريكي بعام 2023.

أمازون، ميكروسوفت،  العالمية مثل  الشركات  السوق حالًيا مجموعة من  يسيطر على 
قوقل، علي بابا، ساب، آي بي إم، أوراكل، في إم وير، روك سبيس.

تتوقع بعض التقارير أن يصل حجم سوق الحوسبة السحابية في السعودية إلى 120 مليون 
دوالر أمريكي. وبالرغم من هذا هناك عدد قليل من اإلحصاءات والتقارير المنشورة للعامة 

عن سوق الحوسبة السحابية.

هناك شركات محلية محدودة تقدم خدمات الحوسبة السحابية مثل اس تي سي، موبايلي، 
سديم، صحارى نت باإلضافة للشركات العالمية.

هناك اهتمام كبير بتنظيم استخدام الحوسبة السحابية في المملكة لذا هناك مجموعة من 
التنظيمات الجديدة مثل :

- استراتيجية الحوسبة السحابية أوًال.
- االطار التنظيمي للحوسبة السحابية.

- ضوابط األمن السيبراني للحوسبة السحابية.



عن الخطة االستراتيجية:

مراحل بناء الخطة االستراتيجية:

قبل  من  مراجعتها  وتم  الجمعية  أعضاء  من  فريق  بواسطة  االستراتيجية  الخطة  بناء  تم 
مجموعة من المتخصصين.

التهيئة و اإلعداد

تشخيص البيئة الداخلية تشكيل فريق العمل
 والخارجية للجمعية

تحديد القضايا
 االستراتيجية للجمعية

 تطوير فريق العمل
تحـــــــــديد محددات 
ومرجعيات الخطة

صياغة الرؤية والرسالة
بناء القّيم و األهداف

مراجعة وتحكيم الخطة
كتابة التقارير

بناء االستراتيجيات
 والمؤشرات

تحليل وتشخيص
الواقع

بناء التوجهات العامة
للخطة  االستراتيجية

المراجعة و التحكيم
وكتابة التقرير النهائي



مرجعيات إعداد الخطة االستراتيجية:  

1234

رؤية 2030السياسة العامة للدولة 
نظام الجمعيات

والمؤسسات األهلية
خطط وزارة االتصاالت

وتقنية المعلومات



محددات إعداد الخطة االستراتيجية:
تم إعداد الخطة االستراتيجية بعد األخذ باالعتبارات التالية:

الربط مع رؤية المملكة 2030 وجعلها إطار استراتيجي لخطة الجمعية.
دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.

التعرف على احتياجات وتطلعات أعضاء الجمعية. (22 عضو)
التعرف على آراء وتطلعات متخصصي تقنية المعلومات. ( 50 متخصص)

التواصل مع شركاء الجمعية والجهات ذات االختصاص.
الربط بين أهداف الجمعية وأبرز مستهدفات استراتيجية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.



bluvalt اللقاء األول لمجتمع الحوسبة السحابية برعاية -

- مبادرة 88 تغريدة في الحوسبة السحابية
بمناسبة اليوم الوطني

- المشاركة في المؤتمر السعودي
   الدولي الثاني النترنت األشياء

- مبادرة العمل عن بعد

- لنتجول سحابًيا - عدد الحضور : 50
- برنامج طويق - عدد الحضور 16000

استخدام أنظمة الحوسبة السحابية العامة
عدد الحضور 60 شخص

استخدام أنظمة الحوسبة السحابية العامة
للمشاريع الريادية - عدد الحضور 70 شخص

عدد الحضور : 70 شخص

- لقاء دعم األبحاث العلمية في مجال الحوسبة السحابية
عدد الحضور : 800 شخص  

-الملتقى السحابي األول عدد الحضور : 771 شخص   

لقاءات برامج توعية
 متنوعة

برامج إثرائية
ورش عمل

نظرة على الواقع
الحالي للجمعية



أصحاب المصالح في الجمعية
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الجهات المجتمعيةالموظفون

المتطوعون

الشركاء أعضاء الجمعية

الرعاة و الجهات
المانحة

المستفيدون



رؤية الجمعية:
الجمعية الرائدة في تمكين الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية

مهمة الجمعية:
جمعية أهلية سعودية متخصصة تعمل على بناء القدرات الوطنية وتحفيز 

المجتمع لتبني حلول الحوسبة السحابية بشكل واع ومنظم



قّيم الجمعية :

التعاوناالبتكار

الحلول  الجمعية  تتبنى 
االحترافية في برامجها 
وتشجع اإلبداع واالبتكار 
في مجــــــــــال الحوسبة 

السحابية.

العمل  الجمعية  تعزز 
و  الفريـق  روح  ضـمـن 
تستقطب  المتطوعين 
وتـــــــشــــجـــع األعــمــال 

التطوعية.

الخدمة

تــقــدم الــجــمـعــية 
الــــــخدمــات بـشـكـل 
نـمـوذجـي واحترافي 
يــــــــــــرضي أصحاب 
المصلحة والعمالء.

الوعي

تعـــــمل الــجمعية على 
تــعــزيــز مـبــدأ الـوعـــي 
بــــالــــــمــــســــؤولــــــــية 
والــحوكمة والشفافية 
والمتطلبات القانونية 

للجمعية.



رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كإطار
استراتيجي لجمعية الحوسبة السحابية



ركائز الرؤية
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العمق العربي
ربط القارات الثالثاستثمارية رائدةواإلسالمي



محاور الرؤية

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

حكومته فاعلة

قيمة راسخة

موقعه مستغلتنافسيته جاذبةاستثماره فعالفرصة مثمرة

بنيانه متينبيئته عامرة

مواطنه مسؤول



عدد األهــداف الـــعامــة مـــن المستوى األول : 6
عدد األهداف  الــفـرعية من المستوى الثاني: 27
األهداف التفصــيلية مــن الــمـستــوى الثالث:96

أهداف الرؤية:

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

تعزيز القّيم اإلسالمية
والهوية الوطنية

تمكين حياة صحية 
وحياة عامرة

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

تمكين المسؤولية االجتماعية

1

2

3



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

مجتمع حيوي

1

1.3

 1.3.3

تعزيز القّيم اإلسالمية و الهوية الوطنية  

تعزيز الهوية الوطنية

العناية باللغة العربية



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

اقتصاد مزدهر

3

3.3

3.3.2

تنمية و توزيع اإلقتصاد

إطالق قدرات القطاعات الغير نفطية
الواعدة

تنمية اإلقتصاد الرقمي



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

اقتصاد مزدهر

4

4.1

4.1.7

زيادة معدالت التوظيف

تطوير رأس المال البشري بما 
يتواءم مع احتياجات سوق العمل 

التوسع في التدريب المهني
لتوفير احتياجات سوق العمل



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

اقتصاد مزدهر

4

4.1

4.2.14.2.2

زيادة معدالت التوظيف

إتاحة فرص العمل للجميع

تحسين جاهزية
الشباب لدخول
سوق العمل

زيادة مشاركة المرأة
في سوق العمل



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

اقتصاد مزدهر

4

4.3

4.2.14.2.2

زيادة معدالت التوظيف

تمكين خلق فرص العمل من خالل
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

والمشاريع متناهية الصغر

تعزيز ودعم ثقافة
اإلبتكار وريادة األعمال

زيادة مساهمة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

في اإلقتصاد



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

وطن طموح

6

6.1

6.1.2

تمكين المسؤولية االجتماعية

رفع مستوى تحمل المواطن المسؤولية

تشجيع العمل التطوعي



الربط مع األهداف االستراتيجية على المستوى الثاني والثالث:

دعم المحتوى العربي 
في مجال الحوسبة 

السحابية

زيادة الوعي الثقافي 
والمعرفي في مجال 

الحوسبة السحابية

بناء كوادر وطنية 
متخصصة في مجال 

الحوسبة السحابية

دعم الدراسات و 
األبحاث في مجال 
الحوسبة السحابية
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تنمية اإلقتصاد الرقمي.تشجيع العمل التطوعي.

التوسع في التدريب
المهني لتوفير احتياجات

سوق العمل.

تحسين جاهزية الشباب
للدخول في سوق العمل.

زيادة مشاركة المرأة
في سوق العمل. 

تعزيز ودعم ثقافة 
االبتكار وريادة األعمال.

زيادة مساهمة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

في اإلقتصاد.



أبرز مستهدفات استراتيجية قطاع اإلتصاالت
وتقنية المعلومات 2023

رفع مشاركة المرأة في 
القطاع بنسبة 50%

رفع مساهمة القطاع
فـي الــناتــــج المحلـــي

بواقــــع 50 مليار على 
امـتـداد خــمسة أعـوام

زيادة حجم سوق تقنية
المعلومات والتقنيات
الناشئة بنسبة 50%

زيادة مستوى التوطين
في وظــائـف القــــطــاع

ليصى إلى 50%

خلق ما يـزيد عــن 25 ألف
وظيفة نوعية في القطاع



الربـط بيـن أهـداف الجـمعيـة وأبــرز مستـهدفـات استراتيجية
 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات:

بناء كوادر وطنية
متخصصة في مجال
الحوسبة السحابية

دعـــــم الــــدراســات
واألبحاث في مجال
الحوسبة السحابية

رفع مساهمة القطاع
في الناتج المحلي

بواقع 50 مليار خالل
الخمس سنوات القادمة

خلق مايزيد عن 25 ألف
وظيفة نوعية في القطاع

زيادة مستوى التوطين
في الوظائف بنسبة

50%

زيادة مشاركة
المرأة في القطاع

بنسبة 50%

زيادة حجم سوق
تقنية المعلومات
والتقنيات  الناشئة

بنسبة 50%



أدوار محتـمـلة للـجـمعيـة في تـمكيـن قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات: 

قطاعات مستفيدة

الثورة الصناعيةالصحة الرقميةالتعليم الرقميالتجارة الرقمية
الرابعة

الحكوماتالبيانات الوطنيةالمدن الذكية
 اإللكترونية

ممكنات قطاع اإلتصاالت وتقنية المعلومات

سوق تقنيةسوق اإلتصاالت
المعلومات والتقنية

الناشئة

السياساتالبنية التحتية
والتنظيمات

التمويل واالستثمار
القطاع الخاص

رأس المال
البشري

البحث والتطوير
واإلبتكار



مرجعيات إعداد الخطة االستراتيجية:  

1234

تعزيز االستدامة
المالية للجمعية

تعزيز القدرات
 المؤسسية الوطنية
في مجال الحوسبة

 السحابية

توفير خدمات 
متميزة تساهم في
 تعزيز تبني الحوسبة
السحابية والتقنيات

 الناشئة

تفعيل دور المتطوعين
 في مجال الحوسبة 

السحابية

5678

رفع الوعي والثقافة
 في مجال الحوسبة
السحابية عبر محتوى

 عربي مميز

دعم استراتيجيات
 الموارد البشرية

 الوطنية في مجال
 الحوسبة السحابية

تعزيز اجراءات الحوكمة
 والصحة التنظيمية

بناء شراكات استراتيجية
 تكاملية وداعمة

9

رفع نسبة رضا 
المستفيدين من
 خدمات الجمعية




