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 البنيــة التحتيــة هــي الهيــاكل التنظيميــة الالزمــة لتشــغيل املجتمــع أو املــرشوع أو الخدمــات واملرافــق
 الالزمــة لــيك يعمــل االقتصــاد وهــي لبنــة رئيســية يف تصميــم املــدن وربــط املناطــق املختلفــة. تقنيــات
 البنيــة التحتيــة تتطــور بشــكل متســارع عــىل الصعيــد الداخــيل والــدويل. تتجــه مشــاريع البنيــة التحتيــة نحــو
 التحــول الرقمــي وتيســري التعامــل بــني البــرش وسالســة املعامــالت بــني األعــامل. باإلضافــة إىل ذلــك، تتجــه

  إىل دمج شتى الخدمات يف حزم متكاملة لخفض التكاليف.ت
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نبذة عن التقرير 



 أعلنــت مدينــة نيويــورك عــن منتــزه أخــرض تحــت األرض. ســيكون موقــع
 املنتــزه يف محطــة مــرتو أنفاق مهجورة من ســنة 1948. ستســتمد النباتات
ضوئيــة تقنيــات  باســتخدام  تجميعــه  خــالل  مــن  الضــوء  املنتــزه   يف 
 متخصصــة يف جمــع ضــوء الشــمس. ســيكلف بنــاء املنتزه حــوايل 80 مليون

 دوالر.ش

 ســتكون البنيــة التحتيــة املعتمــدة عــىل التقنيــة داعــاًم رئيســيًا ملصــادر
 دخــل مشــاريع التنميــة املســتدامة. ســتوفر البنيــة التحتيــة الكثــري مــن منــاذج
 الدخــل والتــي تخــدم املشــاريع الخــرضاء. عــىل ســبيل املثــال، إمكانيــة إيجــاد
 حلــول ترفيهيــة مدعومــة بحلــول ذكيــة تيــرس وتــرثي زيــارة البــرش، وتكــون

 مستدامة بيئيًا وماليًا.ش

وللبــرش.  للبيئــة  صديقــة  ومــدن  تقنيــات  نحــو  بقــوة  العــامل   يتجــه 
مــع البيئيــة  صداقــة  دمــج  علينــا  يجــب  العاملــي  التوجــه   ولنواكــب 

 مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي.ش

 وضع خطط طويلة املدى لدمج مشاريع البنية التحتية مع مشاريع
 التخضري عن طريق حلول ذكية رقميًا لجذب الزوار عىل املدى الطويل.

 وتضم الخطة مشاريع مثل مرشوع الرياض الخرضاء يف أنحاء  اململكة.

 ســتطلق                                                                         مجموعــة أدوات تقنيــة لدعــم
 اتخــاذ القــرارات الحكوميــة يف مشــاريع البنــاء واملقــاوالت. ترتكــز هــذه
للــرشكاء، منهجيــة القيمــة  ثــالث ركائــز رئيســية: تعريــف   األدوات عــىل 

 السوق والعميل، وعمليات القياس والتقييم.ظ

2

[�e Guardian, 6 April 2019]

[Infrastructure Intelligence, 9 December 2020]

.

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش

httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016

[European Commission, 9 December 2020]

 أعلنــت املفوضيــة األوربيــة عــن خطــة عمــل تشــمل 82 مــرشوع بنيــة تحتيــة 
وصديــق رقمــي  ليكــون  األورويب  االتحــاد  يف  التحتيــة  البنيــة   لتحويــل 
 للبيئــة. مــن أهــداف الخطة هو خفض كميــة االنبعاثات الكربونية بنســبة 90%
 بحلول العام 2050، وأن تكون البنية التحتية ذكية، وآمنة، وميرسة للجميع.ط

(Construction Innovation Hub)

توقع مستقبيل 1:البنية التحتية ستصبح صديقة للبيئة وللبرش

https://www.theguardian.com/cities/2019/apr/06/lowline-park-underground-space-manhattan-new-york-america
http://www.infrastructure-intelligence.com/article/dec-2020/construction-moves-one-step-closer-value-based-future
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2329


ــة ــالت العام ــائل املواص ــع ركاب وس ــوز)، يتوق ــه ني ــل وي ــة (ري ــب صحيف  بحس
ــالل ــة خ ــبكات املعلوماتي ــال بالش ــات االتص ــىل خدم ــول ع ــارات) الحص  (القط
ســقف يرفعــون  العمــالء  يــزال  وال  اخــر.  اىل  مــكان  مــن  التنقــل   فــرتة 
 التوقعــات للخدمــات املصاحبــة مثــل امــن املعلومــات والخدمــات اإلعالميــة،

ويجب عىل مقدمي الخدمة ان يكونوا مستعدين ملثل هذه املتطلبات.ش

 مل يعــد عمــالء خدمــات االتصــاالت يحتملــون تأخــري عمليــات اإلصــالح والصيانــة.
ــد ــرتة متت ــالل ف ــل خ ــات التوصي ــم خدم ــول ان تت ــن املقب ــد م ــك، مل يع  كذل
 لعــدة ســاعات، بــل يتوقــع العمــالء ان تتــم الخدمــات خــالل وقــت محــدد
ــذكاء ــىل ال ــدة ع ــة املعتم ــات الحديث ــتعانة بالتقني ــق االس ــن طري ــك ع  وذل

االصطناعي والبيانات.س

 تعطــي شــبكات الجيــل الخامــس الفرصــة الســتبدال بعــض الخدمــات املقدمــة
انرتنــت (خاصــة تطبيقــات  الــواي فــاي  عــن طريــق شــبكة   يف املعتــاد 
 األشــياء) بحيــث تكــون الخدمــات ضمــن مســتوى خدمــة أكــرث اعتامديــة. تتميــز
 قنــوات اتصــال الجيــل الخامــس باســتخدام تــرددات محجــوزة ومدفوعــة
 الثمــن عــىل عكــس نطــاق الــرتددات املجــاين واملزدحــم املســتخدم لنقــاط

اتصال شبكات الواي فاي.س

ــة ــة التقليدي ــة التحتي ــة يف البني ــاالت الحديث ــات االتص ــل تقني ــاج وتكام  اندم
 مثــل الطــرق، املواصــالت، وإدارة النفايــات، مــام يصنــع بنيــة تحتيــة مرتابطــة
 وذكيــة تســتطيع التكيــف وتقديــم خدمــات رسيعــة للعمــالء. ســتكون البنيــة
 التحتيــة مواكبــة ملســتوى معرفــة وتوقــع ووعــي املســتخدمني، ال ســيام
املتقدمــة الخدمــات  مــن  باملزيــد  يطالبــون  اليزالــون  املســتخدمني   ان 

وتقدميها خالل فرتة زمنية قليلة.سش

ــة ــاالت وتقني ــات االتص ــة خدم ــن اعتامدي ــالء م ــات العم ــقف توقع ــاع س  ارتف
 املعلومــات وتضمينهــا يف خدمــات البنيــة التحتيــة التقليديــة مثــل خدمــات
ــاء، واملــاء أصبــح تحــدي ملمــوس يجــب عــىل مقدمــي  املواصــالت، الكهرب

الخدمات خاصة يف رشكات القطاع الخاص مواكبته.ش

ــالء، ــات للعم ــم الخدم ــات تقدي ــن اتفاقي ــايل ضم ــة ع ــتوى خدم ــد مس  تحدي
 وتصميــم أنظمــة البنيــة التحتيــة وحاميتهــا لتفــادي او تقليــل احتامليــة
 انقطــاع خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات حيــث انهــا أصبحــت جــزء

 متكامل من خدمات البنية التحتية التقليدية.ش
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[TechRepublic, 28 October 2020]

توقع مستقبيل 2: بنية تحتية ذكية وخدمات أكرث اعتامدية

https://railway-news.com/the-evolution-of-wifi/
https://www.techrepublic.com/article/the-future-of-iot-5-major-predictions-for-2021/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/11/24/how-5g-will-change-your-lan-security/?sh=76ec852d731e


ــة ــة يف حرك ــارب مختلف ــاس، بتج ــيارات يف داالس، تكس ــائقو الس ــع س  يتمت
 املــرور عــىل الطــرق. حيــث تعمــل أنظمــة النقــل الذكيــة عــىل تحليــل البيانــات
مــرور عــىل  املــرور  حركــة  لتحســني  املختلفــة  الحكوميــة  الجهــات   مــن 
 الســاعة. ومــن خــالل تغيــري الشــوارع ذات االتجــاه الواحــد، وتحويــل حركــة
ــري ــرور، وتغي ــارات امل ــني إش ــادة تعي ــوادث، وإع ــوع ح ــة وق ــرور يف حال  امل
 األســعار للممــرات املزدحمــة، وقــد نجــح نظــام املــرور الــذيك مــن توفــري مــا

يقرب من 90 ساعة يف السنة من وقت كل سائق.ظ

 ميكــن للتقنيــات الجديــدة مثــل الشــاحنات املســتقلة أن تجعــل نقــل البضائــع
ــل ــري يف نق ــدء يف تغي ــم الب ــا يت ــة. عندم ــكك الحديدي ــن الس ــص م ــراً أرخ  ب
ــة. ــة مكلف ــون العملي ــوف تك ــة س ــكك الحديدي ــاالت الس ــاء اتص ــع وبن  البضائ
 ولكــن بحلــول عــام 2030، ســتكون عــرشة ماليــني ســيارة كهربائيــة عــىل
 الطريق، وهو ما ميثل 20 يف املائة من إجاميل عدد السيارات. كام ستساعد

  بالتحكم يف حركة املرور.ش

 كان ألزمــة كورونــا عواقــب كبــرية عــىل صناعــة التقنيــة. توقفــت الكثــري مــن
 مشــاريع تقنيــة املعلومــات غــري الحرجــة أو عــىل األقــل تعليقهــا. ومل تعــد
 هــذه االســتثامرات يف مجــال تقنيــة املعلومــات ذات أولويــة. ولكــن مــن
ــل ــرية العم ــت وت ــة أبق ــول الرقمي ــة والحل ــة الرقمي ــة التحتي ــح أن البني  الواض
ــاء  مســتمرة عــىل الرغــم مــن العواقــب الهائلــة التــي ســببها تفــيش الوب

 وإغالق االقتصاد.ش

 ســتتيح البنيــة التحتيــة لالتصــاالت آفــاق واســعة تســمح للتقليــل مــن الحــوادث
 للشــاحنات ذاتيــة القيــادة، وســيمكن االتصــال املســتمر ألنظمــة التحكــم

مبراقبة ازدحام الطرق واتخاذ اإلجراءات الالزمة يف نفس الوقت.خ

 أهميــة الوقــت وإدارة البنيــة التحتيــة تظهــر جليــة يف أنظمــة التحكــم 
 املروريــة. حيــث ميكــن للبنيــة التحتيــة الرقميــة خلــق آفــاق واعــدة تســاهم
 يف حفــظ األرواح والوقــت مًعــا. كــام ميكنهــا إيجــاد حلــول مبتكــرة غــري

 مكلفة تضيف بعًدا جديًدا للبنية التحتية التقليدية.س

ــادة ــىل ري ــز ع ــي تحف ــارية الت ــات االستش ــع الخدم ــة م ــة داعم ــجيع بيئ  تش
 األعــامل ودمــج البنيــة التحتيــة التقليديــة مــع الحلــول الرقميــة متهيــًدا

 لثورة املركبات ذاتية القيادة وسالسة دخولها السوق السعودي.ش

توقع مستقبيل 3: سيتعني عىل املنشآت الصغرية واملتوسطة

التقليدية إدخال الرقمنة يف منوذج العمل لضامن االستدامة 
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[Chemours, 10 February 2020]

[Abi.de, 13 January 2020]

[Eib.org, 22 April 2020]
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https://www.chemours.de/chemistry-in-action/new-essentials-articles/mega-smart-infrastructure-for-megacities-of-the-future
https://abi.de/beruf-karriere/karriere_und_praxis/verkehr-der-zukunft-hintergrun017034.htm
https://www.eib.org/de/stories/digital-coronavirus


سنوياً ربعياً أسبوعياً

 قصة من
املستقبل

توصيات
نهائية 

توجهات سيناريوهات استرشاف مبنيسيناريوهات
عىل التحليل 

توصيات
معدلة

توقعات  تقريرتوقعات
االسترشاف الرسيع

توصيات

مبدئية
إشارات

للتغري التقني
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آلية بناء االسترشاف املستقبيل



إشارات التغري  التقني

 الفوائد و التوصيات
املبدئية

توقع

مستقبيل 

مراحل بناء التوقعات

تحديد املوضوع
التقني 

البحث عن إشارات
التغري التقني 

االستدالل باإلشارات
 عىل التوقعات 

املستقبلية

 بناء مجموعة
من التوقعات
املستقبلية 

اإلشارة األوىل

اإلشارة الثانية
اإلشارة الثالثة

آلية بناء التوقعات األسبوعية
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شكراً

مركز استرشاف التقنية
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