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 ، جامعة امللك عبد العزيزيف إدارة املعلوماتباحثة 

 هـ(00/7/1440  يفهـ، وقبل للنرش4/4/1440  )قدم للنرش يف

 .اهلوية الرقمية، إدارة املعلومات الرقمية لألفراد الكلامت املفتاحية:

يشهد عصـر الثورة الصناعية الرابعة تقدًما ملحوًظا ومتسارًعا يف مجيع املجاالت العلمية، والتقنية،  :البحث ملخص

ضوع أحدثته تلك الثورة وهو موضوع اهلوية الرقمية واإلدارية، واملعرفية ... إلخ، وقد تعمقت الدراسة احلالية يف مو

باعتبارها أحدث الوسائل واحللول إلدارة املعلومات الرقمية لألفراد يف احلكومات الرقمية، من خالل تتبع مفهوم 

، إدارة املعلومات الرقمية لألفراد، وماهية اهلوية الرقمية: مفهومها، ومتطلباهتا، ومكوناهتا، ومربراهتا، وأمنها

واستعراض بعض التجارب الدولية لتطبيق اهلوية الرقمية لألفراد، والرتكيز عىل واقع التجربة السعودية، وذلك 

وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية باململكة العربية -بتتبع جهود ثالث وزارات 

، باالعتامد عىل املنهج 0202التحول الرقمي يف ظل رؤية يف تطبيق اهلوية الرقمية ضمن متطلبات  -السعودية

 الوصفي مع اّتباع أسلوب دراسة احلالة.

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: أن تطبيق اهلوية الرقمية ساهم يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية وتوحيد 

واملعلومات، واحلد من تكرارها أو نقصها من خالل  اإلجراءات املتبعة لبناء القاعدة املعرفية منًعا الزدواجية البيانات

دة للمعلومات بني اجلهات احلكومية هبدف ضامن التكامل والتعاون فيام بينها.  توفري قواعد بيانات موحَّ

وعليه فقد أوصت الدراسة برضورة االستفادة من جتارب احلكومات الرقمية للدول الرائدة يف تطبيق اهلوية الرقمية 

 .احلذو حذوها يف مجع البيانات البيوميرتية/احليوية وتضمني )حدقة العني( و)بصمة الوجه(لألفراد و
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Abstract: The Fourth Industrial Revolution is witnessing an accelerated progress in all scientific, technical, 

administrative, and knowledge fields. The current study has explored a topic that came out as a result of that 
revolution, which is the digital identity, as it is considered the latest solution for managing digital information in 

digital governments. This was achieved through examining the concept of managing digital information for 

individuals, and what the digital identity constitutes, including: the digital identity concept, requirements, 
components, justifications, and security, and through reviewing some international experiences of applying digital 

identity for individuals, focusing on Saudi Arabia's experience in this field by tracking the efforts of three 

ministries in the Kingdom of Saudi Arabia, namely the Ministry of Interior, the Ministry of Communications and 
Information Technology, and the Ministry of Finance, in implementing the digital identity within the requirements 

of digital transformation in light of Vision 2030. This was through the use of the descriptive method and the case 

study approach. 
The study reached several results, including that applying digital identity requires unified databases to ensure 

integration and cooperation in order to avoid missing or duplicate information and data. 

The study presented a set of recommendations, mainly the need to benefit from the experience of developed 

countries in applying the digital identity of individuals, in addition to collecting biometric data and including 

"fingerprint" and "face recognition". 
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 أواًل: اإلطار املنهجي 

 مقدمة: 1/1

اهن للثورة الصناعية الرابعة أنامًطا يفرض الواقع الر

وأشكااًل مستحدثة للتعامل مع املعلومات الرقمية، بدايًة من 

تكوينها، ومروًرا بتنظيمها، وإدارهتا، ووصوالً إىل إتاحتها، 

وحتديثها، وتبادهلا، والتعامل معها ومع مصادرها، وضامن 

 أمنها وخصوصيتها.

تقدمة تطوًرا حيث شهدت احلكومات الرقمية للدول امل

ملحوًظا ومتسارًعا يف إدارة املعلومات الرقمية لألفراد مما 

ساهم يف تعاون اجلهات احلكومية فيام بينها، وهو ما ترتب 

عليه تقديم اخلدمات احلكومية الرقمية وتطوير أدائها وزيادة 

كفاءهتا يف التعامالت الرقمية، إذ إن موضوع الدراسة املتمثل 

ُيعد ناجًتا عن التطورات التقنية يف إدارة  يف اهلوية الرقمية

 املعلومات الرقمية لألفراد.

وُيعدُّ موضوع أمن وخصوصية معلومات األفراد يف 

العرص الرقمي مطلًبا أوليًّا وهاًما لكل دولة يف ظل املخاطر 

دة كرسقة املعلومات، وترّسهبا، والوصول غري املرشوع  املهدِّ

اء املعلومات، وانتحال هلا، واخرتاقها، وتعديل/ إلغ

الشخصية، واالحتيال، والتزوير. ولذلك بذلت قطاعات 

االتصاالت وتقنية املعلومات حول العامل جهودها إلجياد 

الوسائل واحللول املناسبة، ومن بني هذه احللول )اهلوية 

ن األفراد من إثبات هوياهتم، وإجراء  الرقمية( والتي متكِّ

بسالسة، وبكل خصوصية التعامالت احلكومية الذكية 

وأمان، حيث إن تنفيذ مرشوع اهلوية الرقمية ُيعد نقلة نوعية 

باعتبارها خطوة رئيسة يف التحول الرقمي لتقديم اخلدمات 

احلكومية الرقمية. وقد سعت الدول املختلفة، ومنها اململكة 

العربية السعودية، ألن تكون حكوماهتا الرقمية مواكبًة 

لتميز يف األداء احلكومي من خالل للركب، وذات سبق با

 تطوير احلكومة الرقمية بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية.

وتعمل هذه الدراسة عىل إبراز موضوع اهلوية الرقمية      

باعتباره موضوًعا حديًثا يف جمال إدارة املعلومات، وتوضيح 

دور اهلوية الرقمية يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية، إذ إن 

لدول املتقدمة، ومنها اململكة العربية السعودية، قد معظم ا

اعتمدت عىل اهلوية الرقمية إلدارة املعلومات الرقمية 

لألفراد، وزيادة كفاءة اخلدمات احلكومية يف التعامالت 

د ) ( عىل SSOالرقمية عرب تقديم خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

 املستوى الوطني.

 

 أمهية الدراسة: 1/0

 سة أمهيتها من املحورين التاليني:تستمد الدرا

 أمهية موضوعها يف أطروحات اإلنتاج الفكري وأدبياته

للعديد من االختصاصات واملجاالت العلمية عىل مستوى 

 العامل.

 ة وحداثة موضوعها وعدم وجود دراسات عربية ِجدَّ

 يف هذا املجال.

 

 مشكلة الدراسة: 1/0

ية إدارة متثلت مشكلة الدراسة يف التعرف عىل ماه

املعلومات الرقمية لألفراد، وماهية اهلوية الرقمية، 

ومتطلباهتا، ومكوناهتا، ومربراهتا، وأمنها، واستعراض 

التجارب الدولية لتطبيق اهلوية الرقمية لألفراد كتجربة دولة 

إستونيا الرائدة يف املجال عاملًيا، وجتربة دولة اإلمارات العربية 

ول ذات السبق عربًيا يف تطبيق مفهوم املتحدة التي ُتعد من الد

اهلوية الرقمية، ومن ثم التعرف عىل جتربة اململكة العربية 

وواقع تطبيقها للهوية الرقمية  -جمال الدراسة-السعودية 

لألفراد من خالل إلقاء الضوء عىل جهود اجلهات ذات 

العالقة املشرتكة يف املجال، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة 

ت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، وربطها االتصاال

 (.0202بالتحول الرقمي يف ظل )رؤية 

 

 أسئلة الدراسة: 1/4

 ما مفهوم إدارة املعلومات الرقمية لألفراد وأمهيتها

 وواقع تطبيقها يف اململكة العربية السعودية؟

 ،ما مفهوم اهلوية الرقمية؟ وما متطلباهتا، ومكوناهتا

 ، وسبل احلفاظ عىل أمنها؟ومربرات تطبيقها

 ما التجارب الدولية يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد

بشكل عام، وما واقع تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد يف اململكة 

 العربية السعودية عىل وجه التحديد؟
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 ما دور وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت وتقنية

ية الرقمية لألفراد يف املعلومات، ووزارة املالية، يف تطبيق اهلو

 اململكة العربية السعودية؟

 

 أهداف الدراسة: 1/1

 التعرف عىل مفهوم إدارة املعلومات الرقمية لألفراد

 وأمهيتها وواقع تطبيقها يف اململكة العربية السعودية.

 ،التعرف عىل مفهوم اهلوية الرقمية، ومتطلباهتا

  أمنها. ومكوناهتا، ومربرات تطبيقها، وسبل احلفاظ عىل

 إلقاء الضوء عىل التجارب الدولية يف تطبيق اهلوية

الرقمية لألفراد بشكل عام، وواقع تطبيق اهلوية الرقمية 

 لألفراد يف اململكة العربية السعودية عىل وجه التحديد.

 الوقوف عىل دور وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت

هلوية الرقمية يف وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، يف تطبيق ا

 اململكة العربية السعودية.

 

 مصطلحات الدراسة: 1/6

ستتطرق الدراسة لبعض املصطلحات التي تم تعريفها 

 إجرائًيا لتجنب اخللط بني املفاهيم واملصطلحات.

 Digital Informationإدارة املعلومات الرقمية )

Management:) 

 –ومات هي عبارة عن مزيج بني مصطلحني )إدارة املعل

(، ويتم ذلك بتحويل مجيع عمليات ووظائف الرقمية اإلدارة

إدارة املعلومات وانتقاهلا من الطريقة التقليدية اليدوية ذات 

الطبيعة الورقية إىل الشكل الرقمي، والذي يتمثل يف مجع، 

وختزين، وتنظيم، وإتاحة، وحتديث، وتبادل، وبث، 

باستخدام واسرتجاع، وإتالف املعلومات، أو حفظها، 

خمتلف التقنيات الرقمية برسعة وجودة أعىل، من أجل 

 استخدام أمثل للوقت واملال واجلهد.

 (:Digital-ID Cardبطاقة اهلوية الوطنية الرقمية )

هي عبارة عن اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية 

السعودية أو بطاقة األحوال املدنية، وهي بطاقة التعريف 

السعودي، التي تصدرها وزارة الداخلية  الرسمية للمواطن

السعودية عن طريق إدارة األحوال املدنية، وحتتوي عىل 

البيانات واملعلومات األساسية للفرد كـ)االسم، رقم السجل 

املدين، اجلنسية، تاريخ امليالد، مكان امليالد، تاريخ انتهاء 

صالحية البطاقة(، وتتضمن رشحية رقمية ذكية مدجمة حتتوي 

ىل بيانات ومعلومات الفرد، باإلضافة إىل البيانات ع

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع، صورة الوجه(  

 ملواكبة التطورات احلالية يف العرص الرقمي.

 :(Digital ID)اهلوية الرقمية 

هي النسخة الرقمية للهوية الوطنية املادية وهي عبارة عن 

د  ف رقمي موحَّ ف أبرش"معرِّ )اسم مستخدم ورقم  "معرِّ

رسي(، للدخول إىل األنظمة املعلوماتية جلميع اجلهات 

د  (SSO)، احلكومية من خالل خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

والتي تم إنشاؤها ملواكبة التطور احلايل للحكومة الرقمية 

 وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية.

 (:Digital Governmentاحلكومة الرقمية )

النسخة الرقمية ملفهوم احلكومة التقليدية، وتعني هي 

تسيري وإدارة األعامل احلكومية للدولة بشكل إلكرتوين 

 باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت.

 (:Interior Ministryوزارة الداخلية )

هي الوزارة التي ُتعنى بكل ما يرتبط باألمن الداخيل 

والسالمة، وحماربة للوطن واملواطنني، وحتقيق االستقرار 

مجيع أشكال اجلريمة والفساد، وخدمة املواطنني يف مجيع 

 يف اململكة العربية السعودية. 10إمارات املناطق الــ 

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

(Communications and Information Technology 

Ministry): 

الت هي الوزارة التي تعنى بكل ما يرتبط بوسائل االتصا

 وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية.

 (:Ministry of Financeوزارة املالية )

هي الوزارة التي تعنى بإعداد ميزانيات الدولة وحتديد 

مالمح السياسة االقتصادية واملالية يف اململكة العربية 

 السعودية.

د )  (:SSOالنفاذ الوطني املوحَّ

لكة العربية السعودية، هي بوابة رقمية رسمية للمم

ومبادرة وطنية من مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة 

الداخلية، إلدارة اهلويات الرقمية لألفراد، من مواطنني 

ومقيمني، إلنجاز معامالهتم، ومتكينهم من الوصول إىل 
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املعلومات، وتقديم اخلدمات العامة هلم بشكل إلكرتوين، 

ت وتقنية املعلومات من وذلك بمسامهة وزارة االتصاال

خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني 

وتطوير سري أعامل اجلهات احلكومية واخلاصة، وخدماهتا 

فات رقمية )اسم مستخدم  والدخول إليها باستخدام معرِّ

ق باعتبارها  قُّ ح  لألفراد. "هوية رقمية"ورقم رسي(كأداة حتح

 National Informationمركز املعلومات الوطني )

Center:) 

هو أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية باململكة 

العربية السعودية، ويقدم خدماته لبقية القطاعات التابعة 

لرئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية فيام يتعلق بتزويدها 

بالتقنيات والدعم الفني، وحتديث أعامل الربجمة، وحفظ 

عىل أسس علمية وباستخدام احلاسبات البيانات واملعلومات 

 اآللية.

 The smart) "بنان"جهاز التحقق الذكي 

verification device "Banan":) 

ز خصيًصا للتعرف عىل  هو جهاز حممول ومتنقل، ُجهِّ

األفراد عن طريق السامت احليوية )صورة الوجه، أو بصمة 

ابقة اإلصبع(، ويعمل نظام بنان عىل )التعرف عىل الوجه، مط

صورة الوجه، استعالم بصمة اإلصبع، مطابقة بصمة 

اإلصبع، التسجيل، املسح األمني، املرجع، االستعالم عن 

أفراد متوفني(، وبذلك يتم كشف حالة األفراد اجلنائية من 

ِقبل اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني 

 التابع لوزارة الداخلية.

 

 دها:جمال الدراسة وحدو 1/7

تغطي الدراسة عدة حماور، منها: إدارة املعلومات الرقمية 

لألفراد، واهلوية الرقمية، وماهيتها، وواقع تطبيقها يف اململكة 

 .0202العربية السعودية، والتحول الرقمي وفًقا لرؤية 

 وعليه يمكن توضيح حدود الدراسة كام ييل:

مات احلدود املوضوعية: ما يتعلق بموضوع إدارة املعلو

مع تتبع واقع جهود  -حتديًدا-الرقمية لألفراد، اهلوية الرقمية 

اجلهات ذات الصلة يف وزارة الداخلية، ووزارة االتصاالت 

 وتقنية املعلومات، ووزارة املالية.

احلدود املكانية: انحرصت احلدود املكانية يف اململكة 

 العربية السعودية.

-ه1441 عام احلدود الزمنية: ُأجريت هذه الدراسة يف

 م.0202

احلدود اللغوية: تم االعتامد عىل اللغتني العربية 

 واإلنجليزية.

 

 منهج الدراسة: 1/8

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي باستخدام أسلوب 

دراسة احلالة، ودراسة واقع جهود وزارة الداخلية، ووزارة 

االتصاالت وتقنية املعلومات، ووزارة املالية، يف إدارة 

علومات الرقمية لألفراد، وذلك بتطبيق وإصدار هويات امل

رقمية للمواطنني واملقيمني لتقديم خدمة النفاذ الوطني 

د ) ( يف التعامالت الرقمية، وتقديم اخلدمات SSOاملوحَّ

 اهلامة.

 

 الدراسات السابقة: 1/9

ُيعد موضوع اهلوية الرقمية من املوضوعات احلديثة يف 

إدارة املعلومات الرقمية، فمن خالل جمايل علم املعلومات و

مراجعة اإلنتاج الفكري، تبنيَّ أن هناك قلة يف الدراسات 

املنشورة، والتي تتناول املوضوع باللغة األجنبية مع انعدام 

تناول املوضوع باللغة العربية، وتم عرض الدراسات وفًقا 

 للرتتيب الزمني.

 PKI)بعنوان  (Alkhouri, 2012)عملت دراسة اخلوري 

in government digital identity management 

systems) هيكل املفتاح العمومي(" PKI"  يف أنظمة إدارة

 PKIاهلوية الرقمية احلكومية( عىل تسليط الضوء عىل دور )

هيكل املفتاح العمومي( وأنظمة إدارة اهلوية املتقدمة، فقد 

 هدفت الدراسة إىل تقديم حالة حكومة دولة اإلمارات

( الوطني لتعزيز األمن والثقة PKIالعربية املتحدة يف تطبيق )

العامة والتأكيد عىل محاية اهلوية الرقمية، وإنشاء ملفات 

تعريف رقمية ملزمة جلميع السكان يف اإلمارات، باإلضافة 

( عىل توفري PKIإىل بطاقات اهلوية الذكية، حيث تعمل تقنية )

، وتقديم مصادقة إمكانات متطورة للمعامالت الرقمية

متعددة العوامل للمستخدمني عرب اإلنرتنت عن طريق بوابة 

التحقق من اهلوية الوطنية، هبدف دعم تطور احلكومة الرقمية 
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يف اإلمارات. وكانت واحدة من أهم نتائج الدراسة، اعتبار 

هذا املرشوع من املشاريع اجلارية يف العامل والرضورية للفهم 

زايا املالية والعواصف السياسية الكامل للتكاليف وامل

 واالجتامعية. 

بورديلون وسوليفان -كام تناولت دراسة ستاال

Sullivan, 2015) & (Stalla-Bourdillon  بعنوان(Digital 

identity and French personality rights – A way 
forward in recognizing and protecting an 

individual's rights in his/her digital identity)  اهلوية(

الرقمية واحلقوق الشخصية الفرنسية: الطريق نحو االعرتاف 

(، وظائف اهلوية الرقمية اهلوية يف الفرد ومحاية حقوق

الرقمية أو اهلوية الرقمية كمفهوم قانوين ناشئ وسعت 

-الستكشاف ما إذا كانت احلقوق الشخصية املوجودة 

سبة من ناحية االعرتاف منا -بموجب القانون الفرنيس

باهلوية الرقمية ومحاية حقوق الفرد يف اهلوية الرقمية 

املخصصة له، يف الوقت الذي تنقل فيه احلكومات حول العامل 

اخلدمات واملعامالت عىل اإلنرتنت، ليتم دمج اهلوية الرقمية 

يف العمليات األساسية ،كاالقتصادية والتجارية واالجتامعية 

ا حيتم عىل الفرد امتالك اهلوية الرقمية الوطنية، والقانونية، مم

والتي ُتعّد الوسيلة األساسية للوصول إىل هذه اخلدمات يف 

العرص الرقمي. وكان من بني أهم نتائج الدراسة أن وجود 

اخلدمات احلكومية الرقمية وتطورها، مرتبط بأمهية اهلوية 

طتها التعرف الرقمية باعتبارها الوسيلة الرئيسة التي يتم بواس

 عىل األفراد. 

 ,Matthewوذكرت دراسة ماثيو وشاداري ورسحان )

Shadare, & Sarhan, 2016 بعنوان )(Digital Identity) 

)اهلوية الرقمية( أن اهلوية الرقمية نشأت نتيجة اخلدمات 

احلكومية والرشكات التجارية عىل اإلنرتنت، وذلك لتوفري 

التفاعل مع املواطنني عىل املعلومات واخلدمات األساسية و

نحو متزايد شخصًيا وقانونًيًا وجتارًيا عن طريق املعامالت 

الرقمية، والتي تتسم بجودة املعلومات واخلدمات 

للمواطنني، وهو ما ُيعد من أهداف احلكومات الرقمية. ومن 

بني أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، االجتاه إىل رقمنة 

بدافع احلاجة إىل خفض التكاليف وتوفري  اخلدمات احلكومية

 الوقت واجلهد. 

بعنوان  (Sullivan, 2016)وتناولت دراسة سوليفان 

(Digital citizenship and the right to digital identity 

under international law)  املواطنة الرقمية واحلق يف اهلوية(

يا بأمهية الرقمية بموجب القانون الدويل( اعرتاف أسرتال

اهلوية الرقمية، وما ُأثري من قضايا احلقوق والواجبات لكل 

من احلكومة واملواطنني، والتي يمكن إدراجها يف ميثاق 

املواطنة الرقمية واآلثار القانونية املحتملة، مع استكشاف 

للجوانب املتعلقة باهلوية الرقمية باعتبارها حًقا أساسًيا من 

انت أهم نتائج الدراسة، متيُّز حقوق اإلنسان الدولية. وك

اهلوية الرقمية بميزتني أساسيتني، إحدامها الطبيعة الدائمة 

ملعلومات اهلوية املطلوبة للمعامالت، واألخرى هي ارتباطها 

الفريد بسجالت الفرد مما يساعد يف القضايا القانونية لألفراد 

عندما ال يتعرف النظام بشكل صحيح عىل اهلوية، أو عندما 

ساء استخدام اهلوية من ِقبل شخص آخر بغض النظر عام إذا ي

 كان اخلطأ عفوًيا أو بقصد، وهو ما يزيد من األمان. 

بعنوان  (Sullivan, 2018)وتناولت دراسة سوليفان 

(Digital identity – From emergent legal concept to 

new reality)  إىل )اهلوية الرقمية من املفهوم القانوين الناشئ

واقع جديد(، ظهور اهلوية الرقمية وتبلُّور مفهومها إىل أن 

بات معروًفا، وصار يوضح تأثريها وأمهيتها بالنسبة لألفراد 

واحلكومات والقطاع اخلاص لتتناسب مع متطلبات العرص 

الرقمي، مروًرا بتجربة االعرتاف باهلوية الرقمية يف عام 

طورات املستقبلية بام يف (، واآلثار املرتتبة عليها يف الت0226)

ذلك اهلوية الرقمية الدولية. وكانت أهم نتائج الدراسة هي 

االبتكار التكنولوجي يف استخدام اهلوية الرقمية، والتي 

(، وظهور برامج blockchainتتضمن تقنية البلوك تشني )

اهلوية الرقمية الدولية مثل اإلستونية الرقمية يف دولة إستونيا، 

لطريق أمام اجلميع من خالل تطبيق اهلويات والتي فتحت ا

 الرقمية ملواطنيها. 

-E)بعنوان  (Goede, 2019)وقدمت دراسة جويد 

Estonia: The e-government cases of Estonia, 

Singapore, and Curacao)  إستونيا الرقمية: احلكومات(

الرقمية يف حاالت إستونيا وسنغافورة وكوراساو( مقارنة 

كومة الرقمية يف دولة إستونيا بحالة دولتي سنغافورة حلالة احل

وكوراساو، وكيف أصبحت إستونيا من رواد احلكومة 

الرقمية، وما إذا كانت الدول األخرى تستطيع القيام بذلك 

أيًضا. وتم إجراء تقييم ملعرفة ما إذا كان يمكن جلزيرة 

كوراساو تطبيق احلكومة الرقمية مثل إستونيا وسنغافورة. 
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وكان من بني أهم النتائج أنه لكل دولة جتربتها الفريدة يف 

تطبيقها ملفهوم احلكومة الرقمية، فبالرغم من اختالف 

ن الدول من التعلم من  التجارب إال أن هناك أوجه تشابه متكِّ

 جتارب بعضها البعض. 

 

 مناقشة الدراسات السابقة وحتليلها: 1/12

اقع تطبيق اهلوية تم إجراء الدراسة احلالية ملعرفة و

الرقمية لألفراد ضمن متطلبات التحول الرقمي يف ظل )رؤية 

( يف اململكة العربية السعودية، وذلك باعتبار اهلوية 0202

الرقمية من املوضوعات احلديثة يف جمال علم املعلومات 

وإدارة املعلومات الرقمية. وعىل أثر استعراض الدراسات 

نبي خالل السنوات العرش السابقة بشقيها العريب واألج

املاضية، تحبنيَّ أن الدراسات العربية مل تتناول موضوع اهلوية 

الرقمية بالرغم من تشاهبها يف تناول موضوع إدارة املعلومات 

الرقمية يف اجلهات احلكومية بشكل عام، مما جيعل هلا صلة 

غري مبارشة بالدراسة احلالية. وباملقابل تحبنيَّ أن الدراسات 

جنبية تناولت موضوع اهلوية الرقمية من عدة جوانب مع األ

ذكر التفاصيل الكافية املرتبطة بتطبيقاهتا، مما جيعل هلا صلة 

مبارشة بالدراسة احلالية، حيث إن اإلضافة املحتملة التي 

يمكن تأيت هبا الدراسة احلالية هي اخلروج بدراسة عربية 

تطبيقها يف اململكة تتناول موضوع اهلوية الرقمية مع ذكر واقع 

 العربية السعودية 

مما سيميزها عن الدراسات السابقة، فمن خالل مراجعة 

اإلنتاج الفكري املرتبط بموضوع اهلوية الرقمية، تبنيَّ قلة 

الدراسات والبحوث األجنبية املكتوبة عن هذا املوضوع إىل 

جانب انعدامها باللغة العربية حيث مل يسبق للباحثني مناقشته 

 تسليط الضوء عليه.و

وتؤكد الباحثتان عىل رضورة إجراء املزيد من الدراسات 

والبحوث املرتبطة بموضوع اهلوية الرقمية وتطبيقاهتا بسبب 

حداثته، وذلك إلثراء وتكثيف املحتوى واإلنتاج الفكري 

 العريب واألجنبي يف هذا املجال.

 

 

 

 

 ثانًيا: اإلطار النظري

 مية لألفرادإدارة املعلومات الرق 0/1

تعددت وجهات النظر املتعلقة بمفهوم إدارة املعلومات 

 املعلومات –الرقمية نظًرا جلمعها لعدة مصطلحات )اإلدارة 

(، وبذلك نستنتج أن إدارة املعلومات الرقمية متثل الرقمية –

مقوًما رئيًسا تبنى عليه احلكومة الرقمية يف الدول املتقدمة، مما 

 إدارة املعلومات الرقمية لألفراد. يقودنا ملعرفة أمهية

 

 أمهية إدارة املعلومات الرقمية لألفراد: 0/1/1

تنبع أمهية إدارة املعلومات الرقمية لألفراد من مواطنني 

 ومقيمني يف اململكة العربية السعودية من العوامل التالية:

 خدمة األفراد من مواطنني ومقيمني باململكة العربية

إجراء وإنجاز املعامالت احلكومية السعودية، وتسهيل 

اخلاصة هبم، وتقديم اخلدمات احلكومية هلم بمرونة ورسعة 

 أكرب وكفاءة أعىل وجودة أدق.

 خفض التكاليف وتقليل جمهود املوظفني، وعدم

اضطرار األفراد للتنقل بني اجلهات احلكومية شخصًيا إلنجاز 

ات؛ معامالهتم مما يسبب إهداًرا للوقت واجلهد والطاق

 ليتخطوا بذلك عوائق الزمان واملكان. 

 حتسني وتطوير سري أعامل اجلهات احلكومية لتواكب

 متطلبات العرص الرقمي.

"أحد الربامج األساسـية  وحدة التحول الرقمي ُتعد

)املنصة  "0202لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

دة، ال  .(0202وطنية املوحَّ

"( األوىل 1( إىل املراكز الـ )07الوصول من املركز الـ )

 –يف مؤرش احلكومات الرقمية حتقيًقا هلدف وطن طموح 

للمملكة العربية  0202ة وفًقًا لرؤية فاعل حكومته

، 0217، 0202)رؤية اململكة العربية السعودية  "السعودية

 (.60صفحة 

 

دارة املعلومات الرقمية لألفراد يف واقع تطبيق إ 0/1/0

 اململكة العربية السعودية:

كان لظهور الثورة الصناعية الرابعة دور يف إدخال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت يف أسلوب 

هلا من الطريقة  إدارة املعلومات يف اجلهات احلكومية، وحتوُّ

https://ndu.gov.sa/
https://ndu.gov.sa/
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الشكل الرقمي، التقليدية اليدوية ذات الطبيعة الورقية إىل 

وهو ما شمل كيفية مجع بيانات ومعلومات األفراد وحفظها 

وتنظيمها وربطها ببعضها البعض، وإجياد الصالت 

والعالقات فيام بينها، باعتبار املعلومات عنرًصا هاًما يف 

املجتمعات املتقدمة واملتطورة يف العرص الرقمي، مما حتَّم 

نها عىل أكمل وجه، حيث إدارة املعلومات رقمًيا لالستفادة م

سعت اململكة العربية السعودية إىل مواكبة التطورات احلديثة 

من أجل حتسني وتطوير أداء وفاعلية مجيع اخلدمات احلكومية 

من خالل تقديمها رقمًيا عىل مدار الساعة، ومتكني األفراد 

من الوصول إىل املعلومات واخلدمات دون اضطرارهم 

هات احلكومية، وتغيري األسلوب للرتدد شخصًيا عىل اجل

الروتيني ألداء اخلدمات، والذي يتصف بتعدد وتعّقد 

اإلجراءات، وتوفري الوقت للموظفني يف التواصل مع األفراد 

برسعة وسهولة وشفافية عالية، وبتكاليف وجهود أقل يف 

سبيل االرتقاء بمسرية التحول الرقمي يف إطار رؤية اململكة 

، ومن اجلدير بالذكر أن احلكومة 0202العربية السعودية 

الرقمية قائمة عىل إدارة املعلومات الرقمية لألفراد وتندرج 

 حتته.

كام توجهت اململكة العربية السعودية، بام يف ذلك 

اجلهات احلكومية واخلاصة، نحو تطبيق إدارة املعلومات 

الرقمية لألفراد لتحسني وتطوير أداء وفاعلية مجيع اخلدمات 

ط اإلجراءات وتوفري البيانات واملعلومات جلميع بتبسي

من أي مكان، بكل يرس  04/7األفراد آلًيا وعىل مدار 

وسهولة وشفافية، ورسعة يف اإلنجاز، ودقة يف العمل، 

 وتوفري للجهد والوقت واملال.

وهبدف االرتقاء بالتحول الرقمي يف إطار رؤية اململكة 

بني وزارة االتصاالت ، تم التعاون 0202العربية السعودية 

وتقنية املعلومات، ومركز املعلومات الوطني التابع لوزارة 

 ) الداخلية، إلنشاء برنامج التعامالت الرقمية احلكومية )يرسِّ

باعتباره التطبيق الكامل ملفهوم احلكومة الرقمية يف كل 

 اجلهات احلكومية.

ويكمن دور برنامج )يرًس( أواًل يف كونه حلقة وصل بني 

جلهات احلكومية التي تسعى للتحول إىل التعامالت الرقمية ا

احلكومية، وثانًيا يف تأسيس وتطوير وإدارة كل ما يتعّلق 

بالتعامالت الرقمية احلكومية يف اململكة العربية السعودية. 

 أ(. 0219)يرسَّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

 

 اهلوية الرقمية 0/0

بطاقة اهلوية ستعراض مصطلحات نستنتج من خالل ا

( وبطاقة اهلوية الرقمية Digital-ID Cardالوطنية الرقمية )

(eID)  ،أن بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية، واهلوية الرقمية

مصطلحان مرتبطان ببعضهام البعض وبينهام عالقة تكاملية 

بام أن اهلوية الرقمية هي النسخة الرقمية لبطاقة اهلوية الوطنية 

 ادية.امل

وبعد استعراض مفاهيم اهلوية الرقمية والتعرف عليها، 

 السؤال هو: ما متطلبات اهلوية الرقمية؟

 

 متطلبات اهلوية الرقمية: 0/0/1

حكومة رقمية 

أن هناك أربع  .Gemalto (2013حيث يذكر موقع )

 : مراحل لتحقيق األهداف اإلنامئية للحكومة الرقمية

 تعامالت الرقمية يف الدولة. أواًل هتيئة بيئة موثوقة لل 

  إصدار بطاقات هوية وطنية موثوقة )هوية رقمية

مادية( عىل أساس السجل املدين، لتوفر لألفراد الوصول لكل 

اخلدمات الرقمية للدولة، هبدف محاية هوية األفراد وحماربة 

 االحتيال واجلرائم الرقمية.

  إطالق اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية عرب

ف للدخول الرسيع اإلنرت نت، واستخدام اهلوية الرقمية كمعرِّ

 خلدمات التطبيقات واملواقع احلكومية بكل يرس وسهولة.

  توحيد وإطالق اخلدمات يف القطاعات االجتامعية

واالقتصادية والصحية والتعليمية لتشمل مجيع جماالت احلياة 

 اليومية.

تعرف عىل مجع البيانات البيوميرتية / احليوية لكل فرد لل

هوية األفراد من خالل السامت احليوية مثل بصامت األصابع، 

 وبصمتي الوجه والعني.

 تطوير بطاقة اهلوية الوطنية وصواًل إىل إصدار بطاقة

اهلوية الوطنية الرقمية )اهلوية الرقمية(، والتي حتتوي عىل 

البيانات واملعلومات األساسية للفرد، وتتضمن رشحية رقمية 

 ة. ذكية مدجم
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 د مرتبط باهلوية الرقمية مما ف رقمي موحَّ إتاحة معرِّ

 يتيح امتالك هوية رقمية لكل فرد.

 بيئة موثوقة للتعامالت الرقمية يف الدولة من خالل

إنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة للتحقق 

 والتثبت من هوية األفراد بدقة.

 

 مكونات اهلوية الرقمية: 0/0/0

وية الوطنية الرقمية: والتي حتتوي عىل البيانات بطاقة اهل

واملعلومات األساسية والصورة الشخصية للفرد، وتتضمن 

الرشحية الرقمية الذكية املدجمة، والتي حتوي البيانات 

واملعلومات السابقة باإلضافة إىل البيانات البيوميرتية / 

 احليوية كبصامت األصابع، وبصمتي الوجه والعني.

د يتيح للفرد الدخول الرسيع لتنفيذ معرف رق مي موحَّ

اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية كافة من خالل خدمة 

د )  (.SSOالنفاذ اإللكرتوين املوحَّ

 

 مربرات تطبيق اهلوية الرقمية: 0/0/0

 توحيد النفاذ للخدمات الرقمية للجهات احلكومية

د بداًل من استخدام معّرف وكلمة  ف رقمي موحَّ مرور بمعرِّ

 لكل جهة.

 ف رقمي للفرد بواسطة احلكومة الرقمية إتاحة معرِّ

 للدولة يرفع من مستوى األمن واملوثوقية يف العامل الرقمي.

 رفع املستوى األمني املرتبط بتقديم اخلدمات الرقمية

 للجهات احلكومية وجعل التعامالت الرقمية سلسة.

ة احلد من عمليات االحتيال وانتحال الشخصية ورسق

 هويات األفراد.

 القضاء عىل ظاهرة تكرار البيانات واملعلومات بجعلها

دة يتم الرجوع إليها، مما يساهم يف  يف قواعد بيانات موحَّ

تكامل وتبادل البيانات واملعلومات، وحتديثها املستمر من 

 ِقبل مجيع اجلهات احلكومية.

 حتقيق عدد من أهداف مبادرة إدارة اهلوية الرقمية كام

 (0210وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )رت ذك

 منها:

  مستوى عاٍل من اخلصوصية والرسية لبيانات ووثائق

األحوال املدنية للقضاء عىل تكرار وتكدس املستندات وتلفها 

 واحلد من صعوبة اسرتجاع املعلومات.

  اإلثبات الدقيق هلوية املواطن عند تعامله مع خمتلف

ائها عىل معلومات )السامت احليوية(، أجهزة الدولة الحتو

باإلضافة إىل )التوقيع اإللكرتوين، وبصمة اإلصبع، وحدقة 

 العني(.

  استفادة قطاعات الدولة من تبادل البيانات وحتديثها

من املصدر الرئيس، مما ينتج عنه سهولة ورسعة االستعالم 

عن بيانات املواطن املختلفة لتبسيط اإلجراءات ورفع 

 اء اخلدمات احلكومية.مستوى أد

 

 سبل احلفاظ عىل أمن اهلوية الرقمية: 0/0/4

شهدت السنوات األخرية تسابق احلكومات الرقمية 

ملواكبة التطورات املتالحقة واملتزايدة يف العرص الرقمي 

لتقديم اخلدمات الرقمية لألفراد عرب مواقع اإلنرتنت 

الذكية، مما والتطبيقات باستخدام أجهزة الكمبيوتر واهلواتف 

استدعى من احلكومات الرقمية املسارعة لتطبيق اهلوية 

الرقمية وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة 

للتحقق والتثبت من هوية األفراد، والتأكد من صحة 

املستخدمني الفعليني للهويات الرقمية؛ لضامن تعامالهتم 

ملقدمة من ووصوهلم واستفادهتم من اخلدمات الرقمية ا

اجلهات احلكومية، بطريقة موثوقة وفعالة عرب وسائل رقمية 

متطورة تضمن الرسية واألمان واخلصوصية، وذلك هبدف 

محاية األفراد وحماربة االحتيال ورسقة اهلوية واجلرائم الرقمية 

واإلرهاب. كام حتمي بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية هوية 

ء الرشحية الرقمية الذكية وحقوق الفرد الذي حيملها الحتوا

املدجمة للبيانات واملعلومات الظاهرة عىل البطاقة باإلضافة إىل 

السامت احليوية، حيث ال يوجد جمال للتزوير أو انتحال 

 الشخصية.

ف الرقمي أو  ويتلخص استخدام اهلوية الرقمية عرب املعرِّ

 رقم اهلوية الوطنية يف حتديد وإثبات هوية الفرد بمستوى عالٍ 

من الدقة، واحلصول عىل إذن بيوميرتي للمصادقة باستخدام 

م للوصول إىل  السامت احليوية وسامت اجلهاز املستخدح

اخلدمات، وتتم مصادقة املستخِدم مرة واحدة يف اجللسة 
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الواحدة، ثم منح حق الوصول خالل فرتة زمنية دون احلاجة 

 إىل اعتامد املصادقة مرة أخرى.

ية الرقمية عىل نظام املصادقة ويعتمد استخدام اهلو

الرقمية، ومن املهم التمييز بني التعرف الرقمي واملصادقة 

الرقمية، حيث إن التعرف الرقمي هو تسجيل الدخول إىل 

موقع أو تطبيق بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور من أي 

جهاز، لتتلخص فكرة التعرف الرقمي يف السؤال التايل: )من 

ل أنت؟(، دون احلاجة ل لتثبت والتحقق من الشخص مما يسهِّ

 االخرتاق واالنتحال.

أما املصادقة الرقمية فهي تسجيل الدخول إىل موقع أو 

ف رقمي وكلمة مرور وفحص البيانات  تطبيق بواسطة معرِّ

البيوميرتية / احليوية )بصمة اإلصبع أو بصمة الوجه(، 

وإرسال رمز التحقق وهو رمز رسي عىل رقم اجلوال، 

رف عىل بيانات اجلهاز من خالل نوعه ومكانه ورقم والتع

اآلي يب. وتتلخص فكرة املصادقة الرقمية يف السؤال التايل: 

 )هل هذا أنت؟( بدرجة عالية من اليقني، حيث ستصبح

األساسية  الوسيلة السنوات املقبلة الرقمية يف اهلوية

 إليها. والوصول اخلدمات عىل للحصول

 

 يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد:واقع جتارب الدول  0/0

تستعرض هذه الدراسة قائمة بأسامء الدول التي طبقت 

( دولة موزعة 19اهلوية الرقمية لألفراد حول العامل والبالغة )

 .اجلنوبية أمريكا – أوروبا –إفريقيا  –( قارات: آسيا 4عىل )

(SmartID, 2019). 

 

 قمية يف دول آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اجلنوبية( توضيح مدى تطبيق اهلوية الر1صورة رقم )

 
 ( قائمة حرص الدول التي طبقت اهلوية الرقمية1جدول رقم )

 قارة آسيا

 الكويت 0 اإلمارات العربية املتحدة 0 اململكة العربية السعودية 1

 قطر 6 سلطنة عامن 1 البحرين 4

 اليابان 9 تركيا 8 العراق 7

 رسيالنكا 10 تايالند 11 ماليزيا 12

 بنغالديش 11 باكستان 14 اهلند 10

 روسيا 18 ماكاو الربتغالية 17 هونج كونج 16

 إيران 19

 قارة إفريقيا

 جنوب إفريقيا 00 مرص 01 اجلزائر 02

 نيجرييا 01 موريشيوس 04 الكامريون 00

 ماالوي 06
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 قارة أوروبا

 بلجيكا 09 النمسا 08 ألبانيا 07

 قربص 00 كرواتيا 01 غاريابل 02

 فنلندا 01 إستونيا 04 مجهورية التشيك 00

 اليونان 08 جبل طارق 07 أملانيا 06

 التفيا 41 إيطاليا 42 أيرلندا 09

 لوكسمبورغ 44 ليتوانيا 40 ليختنشتاين 40

 النرويج 47 موناكو 46 مالطا 41

 رومانيا 12 الربتغال 49 هولندا 48

 إسبانيا 10 كياسلوفا 10 رصبيا 11

 أوكرانيا 11 السويد 14

 قارة أمريكا اجلنوبية

 تشييل 18 غواتيامال 17 الربازيل 16

 بريو 19

تم استعراض بعض من التجارب يف تطبيق اهلوية الرقمية 

عىل سبيل املثال ال احلرص ومنها جتربة دولة إستونيا الرائدة يف 

لعربية املتحدة، إذ ُتعد املجال عاملًيا ثم جتربة دولة اإلمارات ا

اإلمارات العربية املتحدة من الدول ذات السبق عربًيا يف 

 تطبيق مفهوم اهلوية الرقمية.

 

 جتربة دولة إستونيا: 0/0/1

استقلت دولة إستونيا عن االحتاد السوفيتي عام 

م(، وواجهت العديد من الصعوبات يف خدمة أعداد 1991)

ين عرب مساحات كبرية صغرية ومتفرقة من السكان املنترش

من الدولة، حيث كان من الصعب وجود فرع بنك ومكتب 

حكومي متكامل يف كل بلدة صغرية، ولذلك عملت احلكومة 

اإلستونية عىل تطوير احللول الرقمية، وهتيئة البنى التحتية 

الرقمية املتطورة، ورقمنة اخلدمات احلكومية العامة وتوفري 

 دها. اهلوية الرقمية جلميع أفرا

ومتلك إستونيا أحد أنظمة بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية 

ذات السبق، إذ حتوي البطاقة الوطنية رشحية رقمية ذكية 

يمكن استخدامها إلثبات هوية الفرد يف البيئة الرقمية، موفرًة 

بذلك وصواًل رقمًيا إىل مجيع اخلدمات احلكومية الرقمية 

 .(e-Estonia, 2019)اإلستونية 

توي بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية عىل رشحية رقمية وحت

ذكية ُتستخدم لتخزين البيانات الرقمية حول املستخدم، مثل 

االسم الكامل، واجلنس، ورقم اهلوية الوطنية للمستخدم، 

-ُيرفع عىل النظام. وتتضمن بطاقات اهلوية  IDباإلضافة إىل 

مفتوح  باستخدام تشفري املفتاح العام / املفتاح اخلاص

شهادتني رقميتني منفصلتني:  -بت 0248املصدر بتكوين 

واحدة لتأكيد هوية صاحب التسجيل، وأخرى للسامح للفرد 

 National digital)بتوقيع املستندات ذات التوقيع الرقمي 

identity programmes, 2018) . 

وأطلقت إستونيا برنامج بطاقة اهلوية الرقمية يف عام 

(، وتم وضع مبادئ توجيهية وطنية إلنشاء بطاقة 1999)

ف مادي ورقمي، وتتاح  هوية وطنية رقمية يتم إنشاؤها كمعرِّ

لألفراد من مواطنني ومقيمني. وأصدرت إستونيا أوىل 

من  (، واعتباًرا0220بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية يف عام )

% من السكان، أي ما يقارب 92( كان أكثر من 0211عام )

مليون( فرد، حيملون بطاقة هوية رقمية. وحتتوي  1.0من )

بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية اإلستونية عىل املعلومات التالية 

عىل مقدمة البطاقة: االسم، صورة، توقيع، رقم اهلوية 

نسية، رقم البطاقة، الشخصية، تاريخ امليالد، اجلنس، حالة اجل

وتاريخ انتهاء صالحية البطاقة، يف حني حيتوي اجلزء اخللفي 

من البطاقة عىل املعلومات التالية: مكان امليالد، وتاريخ 

إصدار البطاقة، ومعلومات ترصيح اإلقامة إن وجد. 

(CASTRO, 2011, p. 24) 
 

 نظام التعرف الرقمي اإلستوين: 

مل يف امتالكها أكثر أنظمة تتصدر دولة إستونيا دول العا

بطاقات اهلوية الوطنية ذات السبق، حيث يمكن للمواطنني 
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القيام باخلدمات الرقمية احلكومية يف دقائق، فمنذ عام 

مليون( بطاقة هوية  1.0( تم إصدار ما يقارب )0220)

وطنية صاحلة للتعرف الرقمي واملادي للمواطنني واملقيمني 

عاًما فام فوق(  11عامرهم )أي األفراد الذين تبلغ أ

(CASTRO, 2011, p. 6). 

 Segovia Doming)ويعتمد النظام عىل مبدأين رئيسني 

& Enríquez, 2018) : 

 السجل الوطني )يسمى قاعدة بيانات السكان(، والذي

ًفا رقمًيا لكل فرد من املواطنني واملقيمني.   يوفر معرِّ

ن إثبات بطاقات اهلوية الوطنية الرقمية، والتي تضم

ن من التوقيع اإللكرتوين.   اهلوية القانونية، وأيًضا متكِّ

تكمن الوظيفة الرقمية لبطاقة اهلوية الوطنية يف رشحية 

(، والتي PIN1 – PIN2رقمية ورموز رسية مرفقة بالبطاقة )

تعمل باستخدام قارئ البطاقة الذكية وجهاز كمبيوتر متصل 

ن األفراد من  استخدام الوظيفتني باإلنرتنت، حيث ُيمكِّ

ف  الذكية،  الرقمية الرشحية –األساسيتني اللتني يوفرمها املعرِّ

ف:  وكلتامها رضوريتان لتطوير احلكومة الرقمية؛ وظيفة املعرِّ

إثبات اهلوية، واملصادقة الشخصية املتعلقة )بالرمز الرسي 

PIN 1 ووظيفة الرشحية الرقمية الذكية: إثبات هوية ،)

التحديد يف البيئة الرقمية بالتوقيع الرقمي الشخص عىل وجه 

 & Segovia Doming)( PIN 2املتعلق )بالرمز الرسي 

Enríquez, 2018). 

ومن أجل ضامن التواصل اآلمن بني قواعد البيانات 

العامة واملؤسسات التي تستخدم التقنيات وأنظمة اإلدارة 

نة (، وهي طبقة آمX-Roadاملختلفة، قامت إستونيا بتطوير )

لتبادل البيانات عىل اإلنرتنت، حيث يتم نقل البيانات املشفرة 

مبارشة من خالل اخلوادم اآلمنة من نظام معلومات إىل آخر 

( والذي تكون لديه X-Roadدون مرور البيانات عرب مركز )

املعلومات اإلحصائية حول نقل البيانات دون إمكانية 

 (Segovia Doming & Enríquez, 2018).عرضها 

ويف إطار برنامج اهلوية الرقمية يف دولة إستونيا، يتم 

 :(e-Estonia, 2019)االستفادة من نظام اهلوية بثالث طرق 

 بطاقة التعريف: حتتوي عىل املعلومات العامة مع

الصورة الشخصية للفرد، باإلضافة إىل رشحية رقمية ذكية 

حتوي امللفات املضمنة باستخدام تشفري املفتاح العام 

( بت يمكن استخدامها كـإثبات هلوية الفرد يف البيئة 0248)

 الرقمية.   

 ف اجلوال: يسمح لألفراد باستخدام اهلاتف معرِّ

املحمول كشكل من أشكال اهلوية الرقمية اآلمنة، التي يمكن 

استخدامها للوصول إىل اخلدمات الرقمية اآلمنة والتوقيع 

يف عدم احلاجة  الرقمي للمستندات، مع ميزة إضافية تتمثل

إىل قارئ البطاقة الذكية، حيث يعتمد النظام عىل بطاقة 

(SIM للهاتف املحمول إىل جانب تطبيق صغري يوفر )

 وظائف املصادقة والتوقيع.

( ف الذكي ( يعمل كحل لتحديد اهلوية Smart-IDاملعرِّ

الشخصية عرب تطبيق للهواتف الذكية دون احلاجة لبطاقة 

(SIM.) 

الستخدامات اهلوية الرقمية يف دولة  بعض األمثلة

 :(e-Estonia, 2019)إستونيا 

  ف سفر قانوين للمواطنني اإلستونيني املسافرين معرِّ

 داخل االحتاد األورويب.

  إثبات اهلوية عند تسجيل الدخول إىل احلسابات

 املرصفية.

 .للتوقيعات الرقمية 

 .بطاقة التأمني الصحي الوطنية 

 ية.الستخدام الوصفات الطب 

  لفحص السجالت الطبية، وتقديم مطالبات

 الرضائب، وما إىل ذلك.

 .للتصويت 

 

 جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة: 0/0/0

كان إطالق مرشوع اهلوية الرقمية يف دولة اإلمارات 

( خطوة مهمة جلهود التكامل 0217العربية املتحدة عام )

شامل لتوحيد  والرتابط بني اجلهات احلكومية، يف إطار وطني

العمل احلكومي كمنظومة واحدة رقمية ومتكاملة عىل 

 مستوى الدولة.

ن مرشوع اهلوية الرقمية )احلكومة الذكية( من  ويمكِّ

التعرف عىل هويات األفراد، والتحقق والتثبت منها عرب 

الفضاء الرقمي، وتوفري مستويات عالية من اخلصوصية 
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 التزوير والقرصنة واألمان يف املعامالت، إىل جانب منع

 . (0214)اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية، 

وهيدف املرشوع املشرتك بني اهليئة العامة لتنظيم قطاع 

االتصاالت وديب الذكية، إىل ضامن سهولة وسالسة دخول 

األفراد إىل اخلدمات احلكومية لدولة اإلمارات العربية 

، وذلك (SmartPassاملتحدة عرب خدمة الدخول الذكي )

هبدف منع أي ازدواجية يف تطبيق الدخول اإللكرتوين 

(SSO.وإجراء التعامالت رقمًيا ) 

ومن ضمن الفوائد التي تعود عىل صاحب اهلوية والتي 

 ( ما ييل:0217اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية )ذكرهتا 

 اختصار الوقت املستغرق يف التحقق والتثبت من الفرد

 تي تتطلب ذلك.يف مجيع األماكن ال

 إتاحة الوصول إىل اخلدمات احلكومية الرقمية بكل أمن

 وكفاءة.

 توفري مصدر موثوق للبيانات لتسهيل العمليات

التجارية، وتشجيع استخدامها من ِقبل اهليئات األخرى، 

سواء من الدوائر احلكومية أو مزودي اخلدمات الرقمية يف 

 القطاعني احلكومي واخلاص.

هليئة االحتادية للهوية واجلنسية يف التحقق ويتمثل دور ا"

من صحة البيانات املقدمة من حامل بطاقة اهلوية ومطابقتها 

)اهليئة االحتادية  "مع البيانات املخزنة يف السجل السكاين

 .(0217للهوية واجلنسية، 

 
واقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق اهلوية  0/0/0

 الرقمية لألفراد:

( بشأن إقرار ضوابط 42ر قرار جملس الوزراء رقم )أصد

تطبيق التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات احلكومية، 

يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو "والذي نصَّ عىل أنه 

د يدخل يف مجيع األنظمة  اعتبارية رقم تعريفي موحَّ

املعلوماتية، ليفي هذا الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية 

تعلقة يف التعامالت الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية امل

احلكومية، ويتوىل الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية 

 "املعنية كل يف جماله، لتحديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتا

 (.0218)يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

كة العربية وعىل ذلك، قامت وزارة الداخلية باململ

السعودية بمبادرة وطنية إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية 

لألفراد عىل املستوى الوطني، بدًءا بإصدار اجليل الثالث من 

بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية، باإلضافة إىل مجع البيانات 

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع( للمواطنني واملقيمني 

سعودية، وإطالق مركز املعلومات يف اململكة العربية ال

د ) (، ومتكني األفراد SSOالوطني ملنصة النفاذ الوطني املوحَّ

من الدخول جلميع اجلهات احلكومية باستخدام اهلوية 

ف أبرش(، دون احلاجة إىل إعادة وتكرار تسجيل  الرقمية )معرِّ

الدخول جمدًدا يف اجللسة الواحدة، إذ يساهم هذا املتطلب يف 

رتيب اململكة العربية السعودية يف مؤرش األمم املتحدة تقدم ت

لتطور احلكومة الرقمية، إىل جانب حتقيق التحول الرقمي 

 (.0202والتعامالت الذكية لرؤية اململكة )

ومن بني اجلهات احلكومية التي كان هلا السبق يف تدشني 

د ) ( واالستفادة من نظام SSOخدمة النفاذ الوطني املوحَّ

 الرقمية:اهلوية 

 وزارة العمل والتنمية االجتامعية، والتي ربطت

معلومات وبيانات عمالئها بمركز املعلومات الوطني، 

اهلوية »لتكون بذلك أول جهة حكومية ترتبط بنظام 

 «.الرقمية

 تلتها وزارة العدل، والتي ربطت منظومة خدماهتا

د )  ( عرب بوابتهاSSOالرقمية بخدمة النفاذ الوطني املوحَّ

، وهي ثاين جهة حكومية تستفيد من اخلدمة والتحقق «ناجز»

للمواطنني واملقيمني، وذلك من أجل « اهلوية الرقمية»من 

 ترسيع التحول الرقمي.

 

 ثالًثا: اإلطار التطبيقي

دور وزارات الداخلية، واالتصاالت وتقنية املعلومات، 

 سعوديةواملالية، يف تطبيق اهلوية الرقمية باململكة العربية ال

سعت اململكة العربية السعودية للتميز يف األداء احلكومي 

من خالل تطوير احلكومة الرقمية بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية، 

وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادقة للتحقق 

والتثبت من هوية األفراد بدقة، والوصول للخدمات 

قمية عرب رقم اهلوية احلكومية الرقمية باستخدام اهلوية الر

د عىل املستوى الوطني بداًل  ف الرقمي املوحَّ الوطنية أو املعرِّ

ف وكلمة مرور لكل جهة، وذلك للحد من  من استخدام معرِّ
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عمليات والتزوير واالنتحال ورسقة هويات األفراد 

 والوصول غري املرشوع ملعلوماهتم واخرتاقها.

 

وية الرقمية لألفراد يف دور وزارة الداخلية يف تطبيق اهل 0/1

 اململكة العربية السعودية:

حيث سيتم استعراض دور وزارة الداخلية باململكة 

العربية السعودية وجهودها يف تطبيق اهلوية الرقمية يف عدة 

 خطوات:

قامت وزارة الداخلية بمبادرة وطنية  اخلطوة األوىل:

اجليل  إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية لألفراد بدًءا بإصدار

الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية ومجع البيانات 

البيوميرتية / احليوية )بصامت األصابع( لألفراد يف اململكة 

 العربية السعودية.

اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية )بطاقة اهلوية 

 (0218)األحوال املدنية،  الوطنية الرقمية(

 تطبيقات اجليل الثالث من بطاقة اهلوية الوطنية )بطاقة اهلوية الوطنية الرقمية((: توضيح مميزات و0جدول رقم )

 مميزاهتا:

 

 دعم اللغتني العربية واإلنجليزية-1

 ( لتسهيل قراءة البطاقة آلًيا.MRZترميز البيانات عىل شكل ) -2

ل قBarcodeتركيز أحادي األبعاد ) -3 راءته ( يتضمن رقم السجل املدين مما يسهِّ

 وحيد من أخطاء اإلدخال.

دقة املعلومات حيث حتوي )رشحية ذكية ال تالمسية( متعددة التطبيقات،  -4

 تتضمن مجيع معلومات حامل البطاقة.

 تطبيقات الرشحية الذكية احلالية:

.سجل األرسة: يشمل كافة بيانات سجل األرسة 

.رخصة القيادة: تشمل كافة بيانات رخصة القيادة 

 السفر: تشمل معلومات جواز السفر، ويمكن االستفادة منها عرب البوابات جواز

 الرقمية عرب املنافذ احلدودية.

.التوقيع اإللكرتوين: يوثق هوية الشخص عند استخدامه ألي خدمة رقمية 

 البيانات احليوية: تشمل مجيع السامت احليوية للمواطن من الصورة والبصمة

 .العرشية وبصمتي الوجه والعني

.من املمكن إضافة تطبيقات أخرى كاملعلومات الصحية األساسية حلامل البطاقة 

: إتاحة هوية رقمية لكل فرد ضمن املبادرة اخلطوة الثانية

الوطنية لوزارة الداخلية إلصدار وإدارة اهلويات الرقمية 

 لألفراد.

 

ف حساب أبرش(:  اهلوية الرقمية )معرِّ

ف رقمي م د، يتيح للفرد دخول وهو عبارة عن معرِّ وحَّ

األنظمة املعلوماتية لتنفيذ اخلدمات الرقمية يف مجيع اجلهات 

 . "نفاذ"احلكومية من خالل خدمة 

( بشأن إقرار 42وذلك اتباًعا لقرار جملس الوزراء رقم )

ضوابط تطبيق التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات 

ي صفة يكون لكل شخص ذ"احلكومية، والذي نصَّ عىل أنه

د يدخل يف مجيع األنظمة  طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحَّ

املعلوماتية، ليفي هذا الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية 

املتعلقة يف التعامالت الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية 

احلكومية، ويتوىل الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية 

 "حديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتااملعنية كٌل يف جماله، لت

 .(0218)يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية، 

 

إطالق مركز املعلومات الوطني التابع  اخلطوة الثالثة:

لرئاسة أمن الدولة بوزارة الداخلية ملنصة النفاذ الوطني 

د ) ( وخدمة )نفاذ( التي تقدمها منصة اهلوية SSOاملوحَّ

وطنية حتت إدارة وزارة الداخلية لتخدم األفراد الرقمية ال

واجلهات احلكومية عىل حد سواء، وذلك من خالل نظام 

الذي يعمل عىل إصدار وإدارة هوية « اهلوية الرقمية الوطنية»

1 

2 

3 

4 
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دة عىل املستوى الوطني لتمكني األفراد من  رقمية موحَّ

 الدخول عىل مجيع اجلهات احلكومية باستخدام اهلوية الرقمية

ف أبرش(، دون احلاجة إىل إعادة وتكرار تسجيل  )معرِّ

الدخول جمدًدا يف اجللسة الواحدة بسبب أمهية هذا املتطلب إذ 

إنه يساهم يف تقدم ترتيب اململكة العربية السعودية يف مؤرش 

األمم املتحدة لتطور احلكومة الرقمية، إىل جانب حتقيق 

 .0202ململكة التحول الرقمي والتعامالت الذكية لرؤية ا

وحترص وزارة الداخلية عىل دقة بيانات ومعلومات 

ن مجيع بيانات  األفراد يف اململكة العربية السعودية، حيث خُتحزَّ

ومعلومات املواطنني واملقيمني يف قواعد البيانات املختلفة 

لدى املركز الوطني للمعلومات، والذي ُيعترب املرجع الرئيس 

اد لدى اجلهات احلكومية، ويلعب لالستعانة بمعلومات األفر

 دوًرا رائًدا يف الربط بينها.

وترتكز اخلدمة عىل نظام اهلوية الرقمية هبدف متكني 

األفراد من املواطنني واملقيمني من الوصول إىل اخلدمات 

الرقمية للجهات احلكومية هبوية رقمية واحدة عرب النفاذ 

د ) ر إعادة إدخال (، دون احلاجة إىل تكراSSOالوطني املوحَّ

كلمة الرس يف اجللسة الواحدة، وذلك هبدف رفع املستوى 

األمني وختفيف العبء عىل أنظمة الدخول الرقمية احلكومية 

 عىل املستوى الوطني.

د )0صورة رقم )  (SSO(: آلية الدخول عىل نظام النفاذ الوطني املوحَّ

 
 وسيتم فيام ييل استعراض ألحد جهود وزارة الداخلية يف

 تطبيق اهلوية الرقمية من خالل نظام )بنان(.

 

 نظام )بنان(: 

وهو أحد جهود وزارة الداخلية، ويتضمن تقنية من مركز 

املعلومات الوطني التابعة للوزارة، حيث ُيعد أحد تطبيقات 

اهلوية الرقمية يف اململكة العربية السعودية، والذي ُأنشئ 

ونة القطاعات هبدف خدمة اجلهات األمنية خصيًصا ملعا

احلكومية يف التعرف والتحقق والتثبت من هويات األفراد، 

وتسجيل سامهتم احليوية وختزين العمليات والبيانات يف 

قواعد بيانات مركز املعلومات الوطني يف سبيل دعم التحول 

الرقمي يف التعامالت احلكومية حتقيًقا ألهداف )رؤية 

0202.) 

 

 The smart verification) "بنان"جهاز التحقق الذكي 

device "Banan":) 

ز خصيًصا للتعرف عىل  هو جهاز حممول ومتنقل ُجهِّ

األفراد عن طريق السامت احليوية )صورة الوجه، أو بصمة 

اإلصبع(، ويعمل نظام بنان عىل )التعرف عىل الوجه، مطابقة 

صورة الوجه، استعالم بصمة اإلصبع، مطابقة بصمة 

سح األمني، املرجع، االستعالم عن اإلصبع، التسجيل، امل

أفراد متوفني(، وبذلك يتم كشف حالتهم اجلنائية من ِقبل 
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اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني التابع 

 لوزارة الداخلية.

 

)اجلوازات السعودية،  مكونات جهاز التحقق الذكي )بنان(

0218): 

د ألغراض كامريا: ذات دقة عالية بغرض تصوير الفر

 التحقق والتعريف هبويته الشخصية.

 تطبيق )بنان(: تطبيق خمصص للتحقق والتثبت من هوية

 الفرد والتأكد من حالته األمنية ومن قوائم املطلوبني.

 قارئ البصمة: لقراءة بصامت الفرد ألغراض أمنية

 وذلك حسب املعايري املعتمدة. 

 
 

 (0218اجلوازات السعودية، ) (: جهاز التحقق الذكي )بنان(0صورة رقم )

 
 :(0219)وزارة الصحة،  آلية عمل نظام )بنان(

ل البيانات السلكًيا إىل  عند استخدام اجلهاز، ُترسح

سريفرات مركز املعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية 

للبحث يف قواعد بيانات )األحوال املدنية واجلوازات( ويتم 

 إظهار النتائج:

نتيجة إجيابية: يعرض النظام معلومات فإذا كانت ال

هوية الفرد كاالسم، ورقم اهلوية، وصورة الوجه امللتقطة 

عرب اجلهاز، وصورة الوجه املوجودة يف قاعدة البيانات، 

وبصامته مع التحقق من سجله األمني إن كان يطابق قوائم 

املشبوهني واملطلوبني أمنًيا )األمر نفسه بالنسبة خلدمة مطابقة 

ة اإلصبع(، مع إمكانية طباعة تقرير التعرف عرب نظام بصم

(BW من أنظمة الويب من خالل األجهزة املكتبية بقسم )

 احلاسب اآليل. 

 أما إذا كانت النتيجة سلبية فيتيح النظام خيارين: األول

إعادة البحث، والثاين تسجيل البصامت، وعند اختيار 

البصامت العرشة التسجيل، يقوم النظام بفتح شاشة اللتقاط 

وحفظها مع معلومات الفرد األخرى يف قواعد بيانات مركز 

 املعلومات الوطني.
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وقد بدأت اجلهات األمنية بالتعاون مع مركز املعلومات 

 الوطني باالستفادة من تطبيق بنان يف عدة قطاعات:

 

 اجلوازات: 

حيث كانت املرحلة األولية لتطبيق )بنان( واستخدام 

الذكي يف اجلوازات عرب منافذ اململكة جهاز التحقق 

واملطارات للتعرف عىل هوية األفراد من خالل السامت 

(، وخدمة كبار السن وكبار اإلصبع بصمة –احليوية )الوجه 

ل  الشخصيات، ألن كون التطبيق مثبًَّتا عىل جهاز متنقل ُيسهِّ

تقديم اخلدمات، ومعرفة من يندرجون حتت قوائم املطلوبني 

 .(0218اجلوازات السعودية، ) أمنًيا

 

 األدلة اجلنائية: 

تستفيد األدلة اجلنائية من نظام )بنان(، حيث يتيح النظام 

لرجال األمن يف امليدان التحقق من هويات األفراد ومنتحيل 

الشخصيات من خالل التحقق من الوجه، وعمل مسح أمني 

قراءة  للمطلوبني أمنًيا، وحتديد هوية املتوفني املجهولني عرب

البصمة، وعرض ملف املتوىف ومعلوماته من قاعدة بيانات 

األحوال املدنية واجلوازات، خصوًصا يف موسم احلج، أو 

بالنسبة لضحايا األعامل اإلجرامية )مشاريع السعودية، 

0219.) 

 

املرور: 
 

بالتزامن مع قرار السامح بقيادة املرأة، اعتمدت إدارة 

للتحقق من هوية قائدي املرور استخدام جهاز )بنان( 

املركبات والركاب، والكشف عن املجرمني واملشبوهني 

واملطلوبني أمنًيا، والتعرف عىل املصابني والوفيات يف حوادث 

 (.0219)مشاريع السعودية،  املرور بشكل فوري

 

 األمن العام يف موسم احلج: 

يتعاون األمن العام مع مركز املعلومات الوطني برئاسة 

لة باستخدام أجهزة )بنان( إلمكانية التحقق من أمن الدو

صالحية تصاريح احلجاج باستخدام البصمة يف مواقع نقاط 

الفرز األمنية املختلفة بشكل فعال وفوري )مشاريع 

 .(0219السعودية، 

 وزارة الصحة: 

تعاونت وزارة الصحة مع مركز املعلومات الوطني 

بإدخال رقم هوية  برئاسة أمن الدولة، الستخدام نظام )بنان(

احلاج، أو التقاط بصمته، ويتم التحقق من بياناته مبارشًة 

للتعرف عىل هويات احلجاج فاقدي الوعي وجثث جمهويل 

( أجهزة 1اهلوية عن طريق البصمة، حيث جرى توفري )

بمستشفيات املشاعر املقدسة لتعزيز اإلمكانات والقدرات 

هـ 1442عام التقنية لوزارة الصحة خالل موسم احلج ل

 .(0219وزارة الصحة، )

 

دور وزاريت االتصاالت وتقنية املعلومات، واملالية يف  0/0

 تطبيق اهلوية الرقمية لألفراد يف اململكة العربية السعودية

أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع 

م( برنامج التعامالت 0221هـ )1406وزارة املالية يف عام 

احلكومية )يّسـِر(، والذي يكمن دوره يف تأسيس  الرقمية

وتطوير وإدارة املبادرات املتعلقة بالتعامالت الرقمية للربط 

بني اجلهات احلكومية يف اململكة العربية السعودية بام يتامشى 

مع أهداف وحدة التحول الرقمي التابعة لوزارة االتصاالت 

تم  (، حيث0202وتقنية املعلومات، لتحقيق )رؤية 

استعراض دور وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 وجهودها يف تطبيق اهلوية الرقمية يف عدة نقاط:

 

ـر(:  أواًل: برنامج التعامالت الرقمية احلكومية )يسِّ

( بشأن إقرار ضوابط تطبيق 42قرار جملس الوزراء رقم )

التعامالت الرقمية احلكومية يف اجلهات احلكومية والذي 

يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية ما ييل ) نصَّ عىل

 :(0218احلكومية، 

" يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم

د يدخل يف مجيع األنظمة املعلوماتية، ليفي هذا  تعريفي موحَّ

الرقم بمتطلبات مجيع اجلهات املعنية املتعلقة يف التعامالت 

حلكومية، ويتوىل الرقمية، وتطبيقات التعامالت الرقمية ا

الربنامج التنسيق مع اجلهات احلكومية املعنية كٌل يف جماله، 

 ."لتحديد طبيعة هذه األرقام ومواصفاهتا

 تفادي االزدواجية والتكرار يف قواعد املعلومات

والبيانات، ويقوم الربنامج بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 
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تكون  األخرى من أجل تكامل املعلومات والبيانات، بحيث

هناك جهة واحده مسئولة عن حفظ املعلومات والبيانات 

ذات النوع الواحد بحسب االختصاص، بام يضمن عدم 

التكرار واالزدواجية، وتضارب املعلومات والبيانات وتعدد 

مصادرها، وبام ال خيل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة 

 .معلومات وبيانات

 

  قمي:ثانًيا: املركز الوطني للتصديق الر

يقدم منظومة متكاملة إلدارة البنية التحتية للمفاتيح 

( أو ما ُتعرف بـ Public Key Infrastructureالعامة )

(PKI وهي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة إلدارة املفاتيح ،)

الرقمية املستخدمة يف أمن املعلومات، وُتعترب البنية التحتية 

ساسية التي ُتبنى عليها مجيع للمفاتيح العامة اللبنة األمنية األ

اخلدمات الرقمية لتعامالت برامج احلكومة الرقمية بأمن 

وموثوقية وخصوصية )يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية 

 ب(. 0219احلكومية، 

املركز الوطني للتصديق ومن ضمن فوائدها ما ييل: ) 

 (:0219الرقمي، 

( التحقق من اهلويةAuthenticationمتكني :)  املتعاملني

 إلكرتونًيا من التحقق من هوية بعضهم البعض بشكل قاطع.

( ضامن رسية املعلوماتConfidentiality متكني :)

املتعاملني من تبادل املعلومات إلكرتونًيا فيام بينهم، بحيث ال 

يمكن لآلخرين معرفة طبيعة تلك املعلومات حتى وإن 

 متكنوا من احلصول عليها.

ضامن سالمة البي( اناتData Integrity إمكانية :)

اكتشاف أي تغيري قد يطرأ عىل حمتوى البيانات أثناء عملية 

إرساهلا أو حفظها، سواء كان ذلك التغيري تعدياًل أو إضافًة أو 

 حذًفا جلزء من املحتوى األصيل للبيانات. 

حيث يقدم املركز الوطني للتصديق الرقمي ثالث فئات 

املركز الوطني للتصديق ) لشهادات التصديق الرقمي

 : (0219الرقمي، 

 .شهادة إثبات اهلوية 

 .شهادة التوقيع اإللكرتوين 

 .شهادة تشفري البيانات 

والتي تصدر للربيد اإللكرتوين أو لالسم الرباعي للفرد، 

 أو لرقم بطاقة تعريفية وغريها.

 

 للمملكة العربية السعودية: 0202ارتباط الدراسة بـرؤية 

كومات الرقمية وتطبيقاهتا تطوراٍت متالحقة تشهد احل

سامهت بشكٍل حتمي يف ظهور تقنية )اهلوية الرقمية(، ملا هلا 

من دوٍر كبري يف بناء جمتمع املعلومات ومسامهتها بشكل إجيايب 

وفًعال لالرتقاء ملجتمع املعرفة، حيث إن تطبيق اهلوية الرقمية 

طلبات التحول يف اململكة العربية السعودية ُيعد ضمن مت

( والتي سعت إىل الوصول إىل 0202الرقمي وفًقا لـ)رؤية 

جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وقد بيَّنت 

الدراسة أن تطور احلكومة الرقمية وخدماهتا مرتبط بواقع 

تطبيق اهلوية الرقمية إلدارة معلومات األفراد يف اململكة 

من آثار إجيابية يف تطوير العربية السعودية، ملا يرتتب عليها 

اإلمكانات املعلوماتية، والتميز يف األداء احلكومي، واملسامهة 

يف رفع مؤرش احلكومة الرقمية السعودية ضمن مؤرشات 

احلكومات الرقمية يف العامل، والوعي بفوائدها وفوائد 

والتي تشتمل عىل كافة البيانات  0202تطبيقها يف ظل رؤية 

 باألفراد.واملعلومات اخلاصة 

 

 النتائج:

كشفت الدراسة أنه بالرغم من حداثة موضوع اهلوية .1

الرقمية يف جمال علم املعلومات وإدارة املعلومات الرقمية، 

فقد تبنيَّ من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري قلة الدراسات 

والبحوث األجنبية املكتوبة، إىل جانب انعدام الدراسات 

للباحثني يف جمال املعلومات والبحوث العربية حيث مل يسبق 

   مناقشة املوضوع وتسليط الضوء عليه.

ه احلكومات الرقمية لتطبيق اهلوية الرقمية إلدارة .0 توجُّ

( 4( دولة موزعة عىل )19املعلومات الرقمية لألفراد يف )

قارات حول العامل وهي: آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا 

 اجلنوبية.

ارب الرائدة عاملًيا يف كشفت الدراسة أن أوىل التج.0

تطبيق اهلوية الرقمية هي جتربة دولة إستونيا، وباملقابل ُتعد 

جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة هي األوىل عربًيا يف 

 .تطبيق مفهوم اهلوية الرقمية
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توصلت الدراسة إىل أن تطبيق اهلوية الرقمية ساهم .4

اءات املتبعة يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية وتوحيد اإلجر

لبناء القاعدة املعرفية والرصيد املعلومايت؛ منًعا الزدواجية 

البيانات واملعلومات، وللحد من تكرارها أو نقصها، وذلك 

دة للمعلومات بني  من خالل توفري قواعد بيانات موحَّ

اجلهات احلكومية هبدف تيسري سبل تكوين املعلومات، 

حتها، وحتديثها بشكل وختزينها، وتنظيمها، وتبادهلا، وإتا

 دوري يكفل التكامل والتعاون فيام بينهم. 

كشفت الدراسة مسامهة تطبيق اهلوية الرقمية يف رفع .1

املستوى األمني املرتبط عن طريق تقديم اخلدمات الرقمية 

للجهات احلكومية، واحلفاظ عىل أمن وخصوصية معلومات 

تزوير األفراد ومحايتها، واحلد من عمليات االحتيال وال

وانتحال الشخصية ورسقتها، وذلك نتيجة وجود البيانات 

 البيوميرتية / احليوية لكل فرد.

بيَّنت الدراسة أن تطبيق اهلوية الرقمية يف اململكة .6

العربية السعودية قد نتجت عنه سهولة ورسعة الوصول 

لبيانات ومعلومات األفراد لوجودها يف قواعد بيانات 

دة لدى املركز الو طني للمعلومات مما يساهم يف رفع موحَّ

 مستوى أداء احلكومة الرقمية.

أظهرت الدراسة سعي اململكة العربية السعودية .7

للتميز يف األداء احلكومي من خالل تطوير احلكومة الرقمية 

وتفعيل خدماهتا بشكل أوسع بدًءا بتطبيق اهلوية الرقمية، 

ة للتحقق وإنشاء بنية حتتية للتصديق الرقمي، ونظام مصادق

 والتثبت من هوية األفراد بكل دقة.

ه اململكة .8 أظهرت الدراسة دور وزارة الداخلية يف توجُّ

العربية السعودية إىل إتاحة إصدار بطاقة اهلوية الوطنية من 

عاًما، مما يتيح هلؤالء باملقابل امتالك  11اجليل الثالث ملحن يبلغ 

د لدخول األنظم ة هوية رقمية ومعرف رقمي موحَّ

املعلوماتية، والوصول إىل اخلدمات الرقمية للجهات 

د )  (.SSOاحلكومية من خالل خدمة النفاذ الوطني املوحَّ

ن من إثبات هوية .9 تبنيَّ أن اهلوية الرقمية أداة رئيسة مُتكِّ

الفرد بشكل معياري، يضمن األمان واخلصوصية إلجراء 

تأسيس املعامالت باعتبارها خطوة أّولية تساهم يف تقديم و

 خدمات احلكومة الرقمية.

تناولت الدراسة نظام )بنان(، والذي ُأنشئ هبدف .12

خدمة اجلهات األمنية خصيًصًا ملعاونة القطاعات احلكومية 

يف التعرف والتحقق والتثبت من هويات األفراد، وتسجيل 

سامهتم احليوية، وختزين العمليات والبيانات يف قواعد بيانات 

ني يف سبيل دعم التحول الرقمي يف مركز املعلومات الوط

 (.0202التعامالت احلكومية حتقيًقا ألهداف )رؤية 

كشفت الدراسة أن وحدة التحول الرقمي تعد أحد .11

الربامج األساسـية لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

0202. 

أظهرت الدراسة دور كل من وزارة الداخلية .10

ووزارة املالية واجلهود ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

املبذولة من ِقبل هذه الوزارات يف تطبيق اهلوية الرقمية 

لألفراد يف اململكة العربية السعودية وفًقا ملتطلبات التحول 

 (.0202الرقمي متاشًيا مع )رؤية 

 

 التوصيات:

رضورة االستفادة من جتارب احلكومات الرقمية .1

اد ويف مجع البيانات الرائدة يف تطبيق اهلوية الرقمية لألفر

البيوميرتية / احليوية وتضمني )حدقة العني( و)بصمة 

الوجه( هبدف محاية هوية األفراد وحماربة االحتيال واجلرائم 

 الرقمية.

إضافة تطبيقات أخرى يف الرشحية الذكية لبطاقة اهلوية .0

الوطنية الرقمية للفرد، كاملعلومات الصحية األساسية، 

 دة، ورخصة سري املركبات وغريها.ومعلومات رخصة القيا

إتاحة وصول رقمي كامل وآمن للفرد من خالل .0

 اهلوية الرقمية إىل مجيع اخلدمات احلكومية الرقمية.

رضورة االستفادة من استخدام نظام )بنان( يف .4

املحاكم، عن طريق خدمة مطابقة البصمة للتحقق والتثبت 

فني.  من هوية املرأة دون احلاجة ملعرِّ

االستفادة من تطبيق اهلوية الرقمية بأكرب قدر  رضورة.1

ممكن يف تطوير اإلمكانات املعلوماتية خلدمة األفراد واجلهات 

 احلكومية عىل حد سواء.

رضورة إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املرتبطة .6

بموضوع اهلوية الرقمية وتطبيقاهتا إلثراء وتكثيف املحتوى 

 نبي يف املجال.واإلنتاج الفكري العريب واألج
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 املراجع العربية

مزايا اجليل الثالث لبطاقة (. 0218األحوال املدنية. )

 ، من: 0219. تاريخ االسرتداد مايو، اهلوية الوطنية

Twitter: 
https://twitter.com/ahwalksa/status/9695129583122
39104?s=21 

. اجلوازات السعودية(. 0218اجلوازات السعودية. )

 ، من 0219سرتداد تاريخ اال

Twitter: 
https://twitter.com/AljawazatKSA?s=20 

(. رؤية 0217. )0202رؤية اململكة العربية السعودية 

. تاريخ االسرتداد يناير، 0202اململكة العربية السعودية 

 ، من:0219

 https://vision2030.gov.sa 
. أسئلة عامة(. 0219املركز الوطني للتصديق الرقمي. )

، من املركز الوطني 0219اريخ االسرتداد سبتمرب، ت

 للتصديق الرقمي:

 https://www.ncdc.gov.sa/SitePages/Public-
Questions.aspx 

. تاريخ بنان#خدمة (. 0219مشاريع السعودية. )

 ، من:0219االسرتداد 

 Twitter: 
https://twitter.com/SaudiProject/status/1101074781
087154176 

دة. )امل  (. التحول الرقمي. تم 0202نصة الوطنية املوحَّ

دة:  االسرتداد من املنصة الوطنية املوحَّ

 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/dig
italtransformation 

(. اهلوية الرقمية 0214اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية. )

بتمرب، تؤسس خلدمات حكومية ذكية. تاريخ االسرتداد س

 ، من:0219

https://www.ica.gov.ae/ar/mediacentre/news/20
14/10/4/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D
9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8
%A4%D8%B3%D8%B3%D9%84%D8%AE%D8
%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9
%83%D9%88%D9%85%D9 %8A%D8%A9%D8
%B0%D9%83%D9%8A%D8% 

التحقق من (. 0217اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية. )

أبريل،  1. تاريخ االسرتداد اهلوية عرب بوابة التصديق الرقمي

 ، من اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية:0219

 https://www.ica.gov.ae/ar/services/services-for-
organizations/identity-verification-via-online-
validation-gateway.aspx 

(. 0210وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. )

اإلسرتاتيجية القومية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

-0210املجتمع املرصي الرقمي يف ظل اقتصاد املعرفة "

 ، من:0219. تاريخ االسرتداد مارس، "0217

 

http://www.mcit.gov.eg/Upcont/Documents/ICT%2
0Strategy%202012-2017_ar.pdf 

)الصحة(: تدشني جهاز ـ(. 0219وزارة الصحة. )

)بنان( يف مستشفيات املشاعر للتعرف عىل هوية فاقدي 

، من 0219. تاريخ االسرتداد الوعي عن طريق البصمة

 وزارة الصحة:

 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ne
ws/Pages/news-2019-09-07-021.aspx 

(. 0218يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية. )

. تاريخ ضوابط تطبيق التعامالت اإللكرتونية احلكومية

، من يرسِّ برنامج التعامالت 0219االسرتداد فرباير، 

 اإللكرتونية احلكومية:

https://www.yesser.gov.sa/AR/MechanismsanR
egulations/Regulations/Pages/controls_applications
_eGovernment.aspx 

 0219يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية. )

، من برنامج التعامالت 0219يناير،  11أ(. تاريخ االسرتداد 

 اإللكرتونية احلكومية: 

https://www.yesser.gov.sa/AR/Pages/default.asp
x 

 0219ومية. )يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلك

. تاريخ االسرتداد سبتمرب، شهادات التصديق الرقميب(. 

 ، من يرسِّ برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية:0219

 https://2u.pw/BwaVT 
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