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الملخص التنفيذي  

مقدمة:
• عّرف تقرير االقتصاد الرقمي في المملكة )الواقع والتحديات ( االقتصاد الرقمي على أنه االقتصاد القائم 
على االنترنت والذي يتعامل مع المعلومات الرقمية، من خالل التعامل مع عمالء وشركات وحكومة رقمية، 
المؤشرات  الفورية لجميع  الشفافية  التنموية؛ ويعمل على تحقيق  العديد من األهداف  أجل تحقيق  من 

االقتصادية التجارية والمالية في الدولة، من أجل تعزيز األمن االقتصادي الوطني بصفة عامة.
المعلومات،  وتقنية  إدارة  االلكترونية في  األعمال  الرقمي وهي  االقتصاد  مكونات  عرض  التقرير  تضمن   •

والتجارة االلكترونية في البيع والشراء بين أطراف النشاط االقتصادي.
• كما أشار التقرير إلى أن االقتصاد الرقمي يتكون من المعرفة في األعمال التجارية والمالية بشكل فوري، 

باإلضافة إلى االهتمام بالنواحي االجتماعية لتحسين مستوى الجودة.
• أظهر التقرير أن المبادئ األساسية لالقتصاد الرقمي هو تعزيز البنية التحتية، واألنشطة القانونية، واالبتكار، 
ورقمنة األعمال، وتحديث نظم التعليم ، باإلضافة إلى الرعاية الصحية ، وانشاء وتفعيل منصات الكترونية.

• أشار التقرير إلى سعي المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي ؛ حيث قامت بوضع خطط استراتيجية 
لتحقيق أهداف االقتصاد الرقمي، وانشاء هيئة حكومية رقمية في حل قضايا التنمية وفقا لرؤية المملكة 
2030، واختصاصتها في إقرار السياسات ، والخطط والبرامج، واقتراح مشروعات ذات عالقة ، والمشاركة 
وإصدار   ، المختصة  الجهات  مع  والتنسيق  عليها  واالشراف  الرقمية  الحكومية  االستراتيجيات  إعداد  في 
مؤشرات وتقارير ، وحوكمة األعمال الرقمية ، وتقديم كل الدعم الالزم لخدمات الحكومة الرقمية ، باإلضافة 

الى كونها )مرصد للخدمات الحكومية (.
• أشار التقرير الى اسهام االقتصاد الرقمي في اجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 15.5 % من اجمالي الناتج 
العالمي، وبلغ اسهام قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية في الناتج المحلي نحو 146.9 مليار 
ريال سعودي عام 2021، مع إمكانية وصوله إلى 200 مليار ريال عام 2022، حيث ساهم هذا القطاع في 

الربع األول من عام 2021 بنسبة 5.48 % من اجمالي الناتج المحلي وفقا لبيانات الهيئة العامة لإلحصاء.
• أشار التقرير إلى مكانة المملكة العالمية، حيث حصلت المملكة على المركز )14( عالميا في مؤشر التحول 
الرقمي للشركات ضمن الكتاب االحصائي للتنافسية العالمية، وفقا للتقرير النصف سنوي للتحول الرقمي 

الوطني.
• تضمن التقرير أهم الفرص االستثمارية التي يوفرها االقتصاد الرقمي، حيث جاء أهمها في مجاالت التجارة 

االلكترونية، والسياحة، والمدن الذكية، والتعليم، ورأس المال البشري واالبتكار .
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المنهجية: 

تم استخدام المنهج الوصفي بغرض جمع المعلومات لإلطار النظري من مواقع االقتصاد الرقمي المحلية   •
والعالمية، باإلضافة الى بيانات برامج االقتصاد الرقمي في المملكة، والتقارير الدولية والمحلية، والمنصات 

الحكومية لالقتصاد الرقمي، وبيانات الهيئات والوزارات المحلية ذات الصلة.
من  الرقمي  االقتصاد  مع  التعامل  في  الخاص  القطاع  رؤية  تطلب  التي  المحاور  لبعض  بيانات  جمع  تم   •
خالل تصميم استتبيان الكتروني معد للوصول إلى تحقيق أهداف التقرير، وتم توزيع االستبانة على عينة 
ممثلة لمنشآت القطاع الخاص بمدينة الرياض وبلغ عدد المنشآت في المسح الميداني للتقرير 385 منشأة 

متنوعة األنشطة، وقد وجاءت أهم النتائج الميدانية كالتالي: 
أشار التقرير من خالل المسح الميداني لعينة ممثلة لمنشآت القطاع الخاص بالرياض أن نسبة التعامالت   -
االلكترونية بالقطاع الخاص تمثل نحو %75.9 من اجمالي التعامالت وقت اجراء المسح الميداني في بداية 
عام 2022 من حيث االتصاالت والمدفوعات االلكترونية للمنتجات والخدمات. واتفقت هذه النسبة تقريبا 
مع نسبة التعامالت االلكترونية كما جاء بمؤشر االقتصاد الرقمي في تقرير المملكة نحو %68 عام 2019 

.
أشار التقرير إلى توفر التسهيالت الحكومية لتشجيع االستثمار في االقتصاد الرقمي وفقا لرأي العينة في   -

مجال القطاع الخاص بنسبة %85.7 من اجمالي رأي العينة الكلية. 
العينة بنسبة %88.6 على تبني  الرقمي من حيث موافقة  التقرير إلى اآلفاق المستقبلية لالقتصاد  اشار   -
بالمملكة  الرقمي  إلى نمو االقتصاد  المعلومات، مما يشير  المملكة ألحدث األنظمة لتكنولوجيا  وتنفيذ 

لمواكبة التغيرات. 
 53.4 المملكة، أن نسبة  الرقمي في  التي تواجه االقتصاد  التحديات  العينة حول  التقرير وفقا ألراء  أظهر   -
% من العينة وافقوا على وجود بعض التحديات في مجال االقتصاد الرقمي مثل بعض البنية التحتية لم 
تكتمل باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف التحول الرقمي؛ مما أدى إلى ضعف الفرص أمام الشركات الصغيرة في 

التحول الرقمي، وعدم الشعور باألمان حول خصوصية البيانات.  
أظهر التقرير أن أهم الحلول المقدمة من وجهة نظر العينة لمواجهة العقبات هي التدريب والتعليم للمجتمع   -
حول مفهوم االقتصاد الرقمي، وتسهيل المعامالت الحكومية أمام المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسن 
قوانين وتشريعات لحماية البيانات والتعامالت، باإلضافة إلى تبسيط البرامج المخصصة لالقتصاد الرقمي. 
رأت عينة المسح الميداني أن اآلثار المتوقعة لدعم االقتصاد الرقمي هي االزدهار االقتصادي للمملكة،   -
وخلق جيل متعمق في االقتصاد الرقمي، وارتباط المملكة باالقتصاد العالمي، باإلضافة إلى تطوير البنية 

التحتية، وتعزيز ثقة المستثمر. 
وزيادة  التنمية  وتحقيق  االقتصاد،  حوكمة  الرقمي  االقتصاد  في  القوة  نقاط  من  أن  إلى  التقرير  تضمن   -
االستثمار، كما أشار الى الفرص المتاحة في تطبيق االقتصاد الرقمي وهي تمكين الشباب والمرأة من العمل، 

وإمكانية التغلب على نقاط الضعف والتهديدات التي تقابل المملكة من تطبيق نظام االقتصاد الرقمي. 
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أهم توصيات التقرير:

1 - تقديم تدريب ومناهج تعليم في مجال االقتصاد الرقمي بشكل واسع وشامل لتهيئة بنية تحتية عميقة 
لإلقتصاد الرقمي في المملكة. 

2 - توفير تطبيقات أكثر أمانا لحماية بيانات العمالء.
3 - االهتمام بالتعليم التقني في مجال الشبكات واألمن السيبراني. 

4 - إنشاء صناعات إلكترونية داخل المملكة لتواكب التكنولوجيا العالمية وتقلل تكاليف االستيراد وتخلق فرص 
عمل.

5 - إنشاء بنوك خاصة لتمويل التحول الرقمي بكوادر فنية متخصصة في تقنية االقتصاد الرقمي.
6 - وضع خطط وبدائل في حالة االزمات االقتصادية العالمية من خالل االقتصاد الرقمي. 

رواد  لتوجيه  الرقمي،  واالقتصاد  التقنية  مجال  في  الخاص  القطاع  بها  يشارك  استثمارية  خريطة  رسم   -  7
األعمال نحو الفرص االستثمارية المتاحة والمشتركة مع الحكومة لتقديم الخدمات الحكومية

8 - تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في مجال التعليم.
9 - إطالق برامج تدريبية للبالغين لتعزيز اإلدماج الرقمي.

10 - تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال البرمجيات والتحول الرقمي.
11 - مراجعة اللوائح والتشريعات المنظمة لالقتصاد الرقمي في المملكة، بما يتواكب مع التطورات التقنية 

ويدعم قطاع األعمال نحو التحول الرقمي.
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مقدمة:  

يعــد االقتصــاد الرقمــي تعبيــرا عــن االقتصــاد القائــم علــى االنترنــت وهــو عبــارة عــن االقتصــاد الــذي يتعامــل مــع 
المعلومــات الرقميــة، مــن خــالل التعامــل مــع عمــالء رقمييــن وشــركات رقميــة، والتكنولوجيــا والمنتجــات الرقميــة. 
وبنــاء مجتمــع المعلومــات عــن طريــق تســخير تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت مــن أجــل تحقيــق العديــد 
مــن األهــداف التنمويــة)1(. كمــا يمكــن تعريفــه علــى أنــه التفاعــل والتكامــل والتنســيق المســتمر بيــن تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــال مــن جهــة، وبيــن االقتصــاد القومــي والقطاعــي والدولــي مــن جهــة أخــرى، بمــا يحقــق 
الشــفافية الفوريــة لجميــع المؤشــرات االقتصاديــة المســاندة لجميــع القــرارات االقتصاديــة والتجاريــة والماليــة 
فــي الدولــة. وُيمكــن فــي هــذا الســياق االشــارة إلــى التعريــف المقتــرح مــن قبــل منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة بكونــه يمثــل »جميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام المدخــالت الرقميــة بمــا فــي 
ذلــك التقنيــات الرقميــة، والبنيــة التحتيــة الرقميــة، والخدمــات الرقميــة، والبيانــات أو تلــك التــي يســاعد اســتخدام 
مدخــالت رقميــة علــى دعمهــا وتعزيزهــا بشــكل كبيــر، بمــا يشــمل جميــع المنتجيــن والمســتهلكين، بمــا فــي ذلــك 

الحكومــة« )2 (.

ــز األمــن الوطنــي، حيــث أن االقتصــاد القائــم علــى التكنولوجيــا  وبوجــه عــام يهــدف االقتصــاد الرقمــي إلــى تعزي
الرقميــة أصبــح يمثــل جــزًء ال يمكــن أن تكتمــل بدونــه سياســات واســتراتيجيات األمــن الوطنــي، وبالتالــي تســعى 
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تعزيــز االقتصــاد الوطنــي، بالتحــول إلــى الرقمنــة االقتصاديــة، وتتبــع لتحقيــق 

ذلــك نهــج سياســة االقتصــاد الرقمــي ، وتبنــي التقنيــات فــي جميــع المجــاالت.

وقــد تركــزت جهــود المملكــة العربيــة الســعودية خــالل رئاســتها لمجموعــة العشــرين 2020م إلــي تذليــل العقبــات، 
ومعالجــة تحديــات توســعة قاعــدة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الرقمــي، وتتســابق المملكــة مــع 
بقيــة دول العالــم مــن أجــل الوصــول إلــى أقصــى دعــم لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وإيجــاد مزايــا تنافســية للمملكــة؛ 
ــراز توجهــات  ــة فــي القطاعــات الواعــدة، باإلضافــة إلب ــادة عالمي وتحقيــق نمــو اقتصــادي متنــوع ومســتدام وري
ــة إجــراء دراســة حــول االقتصــاد  ــرر أهمي ــا فــي الملفــات ذات العالقــة باالقتصــاد الرقمــي. ممــا يب المملكــة دولًي
الرقمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، ودوره فــي االقتصــاد القومــي فــي المملكــة وأســاليب تنميتــه، وذلــك 
مــن واقــع آراء المســؤولين ذوو العالقــة وآراء ممثلــي القطــاع الخــاص فــي األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة 
فــي المملكــة، وذلــك بهــدف وضــع تصــور واضــح لتنميــة االقتصــاد الرقمــي واســتراتيجيات التحــول الرقمــي فــي 

المملكــة لمواكبــة التطــور االقتصــادي بالعالــم. 

 )1( تقريــر االقتصــاد الرقمــي والتحــول نحــو المجتمعــات الذكيــة فــي المنطقــة العربيــة )2017(. منظمــة األمــم المتحــدة، اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي 
اسيا.

 OECD, )2020(. “A Roadmap Toward A Common Framework for Measuring The Digital Economy”, Report for  the G20 Digital )2(   
Economy Task Force Saudi Arabia, 2020
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هدف التقرير:

يهــدف هــذا التقريــر للبحــث فــي الوضــع الراهــن لالقتصــاد الرقمــي وعالقتــه بالتنميــة وفقــا رؤيــة 2030، وتحديــد 
الفــرص والتحســينات التــي ســيوفرها االقتصــاد الرقمــي للقطــاع العــام والخــاص، والتحديــات التــي تواجهــه وتعيــق 

بنــاء بيئــة اســتثمارية داعمــة.

الرقمــي، وتحديــد مــدى مســاهمة  التحــول  الدولــة لتعزيــز  التــي تقدمهــا  التســهيالت  إلــى معرفــة  باإلضافــة 
ــراز مكانــة المملكــة فــي االقتصــاد الرقمــي،  االقتصــاد الرقمــي فــي الناتــج االقتصــادي بالمملكــة، فضــال عــن اب

واآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة مــن خــالل المحــاور التاليــة:

”يرتكــز االقتصــاد الرقمــي فــي تطبيقــه علــى أبعــاد متعــددة لعــل مــن أبرزهــا االنتشــار الواســع والســريع للشــبكة 
العنكبوتيــة والتــي تتيــح للنــاس واألعمــال علــى حــٍد ســواء استكشــاف العالــم وإجــراء عمليــاٍت تجاريــٍة معقــدٍة 
ومتعــددٍة فــي الوقــت نفســه، حيــث يمكــن للنــاس شــراء مــا يريــدون مــن أي مــكاٍن بالعالــم دون الحاجــة إلــى 

الذهــاب إلــى محــالت التســوق مباشــرة.

 االقتصــاد الرقمــي الجديــد هــو اقتصــاد مبنــٌي علــى نظــام يحركــه وينظمــه المعرفــة وانتشــار المعلومة والســيطرة 
عليهــا، حيــت تتنافــس الشــركات علــى اســتقطاب المواهــب البشــرية ورأس المــال البشــري المؤهــل والــذي بــدوره 

يعطــي الموظفيــن فرصــة أكبــر نحــو التغييــر“.)  3(

- مكونات اإلقتصاد الرقمي)4(:

اإلقتصاد الرقمي يتكون من مكونين أساسيين، ومنهما تتفرع المكونات الفرعية لإلقتصاد الرقمي كالتالي:

1 - األعمــال اإللكترونيــة: هــي التحــول فــي األداء مــن النظــام التقليــدي إلــى النظــام اإللكترونــي، باســتخدام 
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات واســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة وعلى رأســها الكمبيوتــر، واإلدارة اإللكترونية 
تتمثــل فــي ادارة تقنيــة المعلومــات الداخليــة لالنشــطة االداريــة داخــل المنشــاة وتنفيــذ وإدارة الخدمــات 

الخارجيــة للمنشــأة 

وتهتم تلك االعمال باستخدام انظمة األرشفة اإللكترونية للبيانات والوثائق وحفظها على أجهزة الكمبيوتر.

ــًا وعلــى مــدار الســاعة   امــا الجــزء االخــر تتمثــل فــي األعمــال اإللكترونيــة التــي يتــم تقديمهــا وتنفيذهــا إلكتروني
مثــل خدمــة أبشــر وغيرهــا.

والخدمــات  للســلع  وتبــادل  بيــع وشــراء  مــن  اإلقتصــادي  النشــاط  تنفيــذ  : هــي   التجــارة اإللكترونيــة   -  2
والمعلومــات مــا بيــن أطــراف النشــاط اإلقتصــادي عبــر المجــال اإللكتروني، باســتخدام تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصــاالت والوســائط واألســاليب اإللكترونيــة بإيجــاد روابــط فعالــة مــا بيــن أطــراف النشــاط، ولــه عــدة 
مكونــات مــن أهمهــا الشــراء والبيــع اإللكترونــي، وهــو تنفيــذ النشــاط المســؤول عــن شــراء أو بيــع وتوفيــر 
الســلع والخدمــات بإســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت والوســائط واألســاليب اإللكترونيــة. و 

   )4( عدنان مصطفى البار ، )2019(. االقتصاد الرقمي ونظم المعلومات. جامعة الملك عبدالعزيز . 

أوال: مدخل عام لالقتصاد الرقمي.

)3(  ↑ John Wargin & Dirk Dobiéy )2001( E-business and change – Managing the change in the digital economy, Journal of Change 
Management, 2:1, 72-82, DOI: 10.1080/714042483.
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التســويق واإلعــالن اإللكترونــي الــذي يلعــب دورًا مهمــا فــي تلــك العمليــات ، و كذلــك تتــم عمليــات التجــارة 
ــة اإللكترونيــة فــي  ــرز دور المحاســبة والرقاب ــة وبنــوك إلكترونيــة. و يب االلكترونيــة مــن خــالل وســاطة تجاري

عمليــات التجــارة بهــدف زيــادة فعاليــة الرقابــة وتعزيــز مبــدأ اإلفصــاح.

- أهمية االقتصاد الرقمي )5(:

األهمية االجتماعية:  - 1

ظهــرت أهميــة االقتصــاد الرقمــي فــي القدرة على اســتخدام تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت، والتمكين 
الرقمــي لألفــراد فــي المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة الرئيســية بمعنــى التحــرك نحــو مجتمــع رقمــي، 
وتحســين مســتوى ”الجــودة“ فــي اســتخدام هــذه التقنيــات، فضــاًل عــن تحديــد الظــروف التــي تســهل أو 
تعيــق التمكيــن الرقمــي ، وتــؤدي دوًرا أكثــر أهميــة فــي تحديــد آليــات النقل من حيــث الوصول إلى تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت واســتخدامها والتمكيــن الرقمــي اضافــة إلــى متغيــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية 
)أي إنتاجيــة العمــل ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونمــو العمالــة ومعــدل العمالــة(. و يدعــم 
دليــل االقتصــاد القياســي فرضيــات اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ، والتمكيــن الرقمــي فــي 
الغالــب لــه تأثيــرات اقتصاديــة كبيــرة ، علــى التوظيــف، و أن تنفيــذ الرقمنــة قــد يــؤدي إلــى نمــو اإلنتاجيــة 
وعــدد العمالــة، وأن السياســات الشــاملة قــد تســاهم فــي ســد الفجــوة بيــن الفئــات الســكانية األكثــر تفضيــاًل 

واألكثــر حرماًنــا ، وبالتالــي المســاعدة فــي تحقيــق األهــداف االقتصاديــة .

األهمية االقتصادية والمعرفية:  - 2

تظهــر األهميــة االقتصاديــة للرقمنــة فــي تحســين المراكــز التنافســية للمملكــة؛ حيــث يعتمــد االقتصــاد 
الرقمــي علــى تحويــل أنمــاط األداء االقتصاديــة التقليديــة فــي األعمــال والتجــارة واألمــوال إلــى أنمــاط 
فوريــة، وتحقيــق نمــو ســريع فــي هــذه المجــاالت، حيــث اســتخدم االنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 

تحويــل أنمــاط األداء الخاصــة بهــا، مــا أدى إلــى تحســين األداء االقتصــادي لألعمــال والتجــارة.

وتتمثــل أيضــا األهميــة االقتصاديــة فــي زيــادة النمــو االقتصــادي للدولــة، وبالتالــي يســاهم فــي منافســة 
االقتصــاد بالمملكــة لالقتصــاد العالمــي، وبالتالــي يفتــح آفــاق واســعة للتجــارة العالميــة، وفتــح أســواق 
عالميــة جديــدة ، وبالتالــي يزيــد مــن اإليــرادات ويــزداد اقتصــاد الدولــة بشــكل كبيــر، مــا يســهم فــي رفــع 

مســتوى المعيشــة لألفــراد.

كمــا يوفــر االقتصــاد الرقمــي ســهولة الحصــول علــى المعلومات والمعرفة، بســبب اعتمــاده على تكنولوجيا 
المعلومــات واســتخدام االنترنــت، لــذا يمكــن الحصــول علــى أي معلومــة فــي أي وقــت وبشــكل ســريع، 
وبالتالــي يســهم فــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة بســرعة، دون الحاجــة الهــدار وقــت طويــل لدراســة المعلومــات 

والبحــث عــن البيانــات المطلوبــة التخــاذ القــرار.

  )5( مؤشر االقتصاد الرقمي العربي، كوفيد 19 وضرورة التحول الى االقتصاد الرقمي )2020(. مجلس الوحدة االقتصادية العربية.القاهرة .  
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ثانيا: المبادئ األساسية التي ترتكز عليها سياسة االقتصاد الرقمي. 

الشكل)1( األبعاد الخمسة إلطار التحول الرقمي

 نقال عن تقرير الجامعة العربية عن االقتصاد الرقمي السعودي

ــة  ــة ومتصل ــة ذكي ــة رقمي ــادئ، أولهــا تحقيــق بني ــم مــن ســبعة مب تتألــف سياســة االقتصــاد الرقمــي فــي العال
الرقميــة  والمنصــات  البيانــات  دور  وتعظيــم  الرقمــي  االقتصــاد  فــي  الجميــع  مشــاركة  توســيع  مــن  تمكــن 
الحكوميــة، وثانيهــا دعــم تطبيقــات التقنيــات الناشــئة مــن خــالل توظيــف التقنيــات الناشــئة لخدمــة اإلنســان 
وزيــادة اإلنتاجيــة مــع االهتمــام بالمحتــوى المحلــي. المبــدأ الثالــث يتمثــل فــي االســتعداد لوظائــف المســتقبل، 
عبــر تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة وخلــق وظائــف المســتقبل وتطويــر أســاليب العمــل، فيمــا يتمثــل المبــدأ 
الرابــع فــي دعــم وتشــجيع االبتــكار وتســخير الحلــول المبتكــرة لخدمــة المجتمــع ودعــم البحــث العلمــي وريــادة 

األعمــال.

ويتمثــل المبــدأ الخامــس فــي نشــر الثقافــة الرقميــة وتحســين جــودة الحيــاة باســتخدام التقنيــة ونشــر الثقافــة 
الرقميــة ، فيمــا يتمثــل المبــدأ الســادس فــي تأميــن بيئــة رقميــة آمنــة وموثوقــة عبــر تطويــر األنظمــة واللوائــح 
ــر  ــة، عب ــر فيتمثــل فــي خلــق بيئــة اســتثمارية تنافســية جاذب ــز األمــن الســيبراني. أمــا المبــدأ الســابع واألخي وتعزي

ــز نمــو األســواق الواعــدة وتمكيــن تطبيقــات التجــارة اإللكترونيــة. تعزي

وأعلنــت جامعــة الــدول العربيــة فــي عــام 2018م بالتعــاون مــع مجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة عــن إطــالق 
”المبــادئ األساســية لالقتصــاد الرقمــي“ لتكــون دليــاًل لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي العصــر الرقمــي، 
وذلــك باعتبارهــا عوامــل ذات تأثيــر علــى بنــاء اقتصــاد رقمــي مســتدام فــي المنطقــة. وتهــدف هــذه المبــادئ 
ــوزراء علــى إطــالق سياســة االقتصــاد الرقمــى  بتاريــخ   ــاء اقتصــاد رقمــي نابــض وتــم موافقــة مجلــس ال إلــى بن
2 /1/ 1442هـــ ، ,وعلــى انشــاء هيئــة الحكومــة الرقميــة بقــرار رقــم )418( بتاريــخ 25/7/1442هـــ ، و تتمثــل 
أبــرز المبــادئ االســتراتيجية لالقتصــاد الرقمــي فــي إطــار خماســي األبعــاد لعمليــة التحــول الرقمــي المنشــود 
كمــا بالشــكل التالــي، تتضمــن أهــم مســتويات النضــج االقتصــادي للرقمنــة والقــدرة التنافســية التــي تتمتــع بهــا 

كالتالــي :
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وتسهم تلك االبعاد في: 

1 -    تعزيز البنية التحتية الرقمية الالزمة لتسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

2 -  النظــم القانونيــة الموجــودة فــي الدولــة لخدمــة التحــول الرقمــي، باإلضافــة إلــى تحديــث القوانيــن 
القديمــة بحيــث تصبــح ذات صلــة بالعالــم الرقمــي. 

3 -  االبتكار يعزز من فرص اإلبداع ويسّرع من التحول الرقمي ويساهم في تعزيز االقتصاد الرقمي.

4 - رقمنة لألعمال بحيث تكون أكثر ديناميكية وتطورًا. 

5 - تحديث أنظمة التعليم وتحسين معايير الرعاية الصحية 

6 - تمكين منصات التجارة اإللكترونية.

7 - ايجاد وظائف ذات قيمة وانتاجبة عالية وتوفير بيئة امنة لدعم نمو فرص العمل.

وبشــكل عــام ُيفتــرض أن ُتســِهم التكنولوجيــا الرقميــة بقــدٍر كبيــٍر فــي وضــع الركائــز األساســية ألهــداف التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي اســتراتيجية االقتصــاد الرقمــي كمــا هــو مبيــن فــي  الشــكل )1(.
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البنية التحتية الرقمية:
تتمتــع المملكــة ببنيــة تحتيــة رقميــة قويــة ســاهمت فــي تســريع عمليــة التحــول الرقمــي فيهــا. وعملــت هــذه 
البنيــة علــى تمكيــن المملكــة لمواجهــة األزمــات الُمعطلــة لكاّفــة الخدمــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
كمــا ســاهمت فــي اســتمرارية األعمــال والعمليــات التعليميــة وكاّفــة متطلبــات الحيــاة اليوميــة للمواطــن 
ــا )كوفيــد- 19(. وقــد ُصنِفــت المملكــة ضمــن أفضــل 10 دول متقدمــة  والمقيــم فــي ظــل جائحــة كورون

فــي العالــم لمــا تمتلكــه مــن متانــة فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة.
االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي)6(

عملت المملكة على وضع استراتيجية خمسية ضمن ثالث خطط عمل كالتالي :

 
)7( 

جدول)1( االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية

األسس التي ترتكز عليها سياسة االقتصاد الرقمي بالمملكة. 

اهداف الخطةالخطة

خطة العمل األولى:
2006-2010

سعت المملكة العربية السعودية إلى أن يتمكن الجميع بنهاية عام 
2010م، من أي مكان وفي أي وقت، من الحصول على الخدمات 

الحكومية بمستوى متميز وبطريقة متكاملة وسهلة من خالل الكثير من 
الوسائل اإللكترونية اآلمنة.

خطة العمل الثانية:
2012-2016

سعت إلى تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة 
آمنة ومتكاملة وسهلة من خالل قنوات إلكترونية متعددة.

خطة العمل الثالثة:
2020-2024

هي خطة العمل الحالية والتي تسعى للوصول إلى مفهوم ”الحكومة 
الذكية“.

هيئة الحكومة الرقمية.

       

  )6( المنصة الوطنية الموحدة6

  )7( التقرير النصف سنوي للتحول الرقمي )2020(.  المنصة الوطنية الموحدة، وحدة التحول الرقمي ، وزارة االتصاالت السعودية .
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ثالثا :دور هيئة الحكومة الرقمية في حل قضايا التنمية وفقا لرؤية المملكة 2030م.

صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء علــى إنشــاء هيئــة الحكومــة الرقميــة، وفقــًا لقــرار المجلــس رقــم )418( وتاريــخ 
المالــي واإلداري،  بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل  الهيئــة  ”تتمتــع  أن  القــرار  1442هـــ. وتضمــن   /7  /  25
ــا برئيــس مجلــس الــوزراء“، وأنهــا ” الجهــة المختصــة بــكل مــا يتعلــق بالحكومــة الرقميــة، وتعــد  وترتبــط تنظيمّي
ــة، مــن  ــة فــي الجهــات الحكومي المرجــع الوطنــي فــي شــؤونها. وتهــدف إلــى تنظيــم أعمــال الحكومــة الرقمي
أجــل الوصــول إلــى حكومــة رقميــة اســتباقية وُمبــادرة وقــادرة علــى تقديــم خدمــات رقميــة ذات كفايــة عاليــة، 

ــة.“. ــة بيــن كافــة الجهــات الحكومي وتحقيــق التكامــل فــي مجــال الحكومــة الرقمي

الهيئــة  تتولــى  العالقــة،  ذات  الجهــات  باختصاصــات  إخــالل  دون  الرقميــة،  الحكومــة  هيئــة  اختصاصــات 
اآلتيــة: والمهمــات  االختصاصــات 

بمــا يســتلزم  لتنفيذهــا، والرفــع  الالزمــة  الهيئــة، والخطــط والبرامــج  بنشــاط  المتعلقــة  السياســات  إقــرار   •
شــأنه. فــي  إجــراءات  الســتكمال 

اقتــراح مشــروعات األنظمــة ذات العالقــة باختصــاص الهيئــة، واقتــراح تعديــل المعمــول بــه منهــا، ورفعهــا   •
ــة الالزمــة. الســتكمال اإلجــراءات النظامي

المشــاركة فــي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للحكومــة الرقميــة -بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة- تمهيــدًا   •
للرفــع بهــا وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة المتبعــة، واإلشــراف علــى تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا ووضــع خططهــا 

التنفيذيــة ومتابعــة اإللتــزام بهــا.

التنســيق مــع الجهــات المختصــة للعمــل علــى تنظيــم أعمــال الحكومــة الرقميــة، والمنصــات والمواقــع   •
ــة الموحــدة، ويشــمل ذلــك وضــع  ــة الوطني ــة، والبواب ــة، والشــبكات الحكومي ــة الرقمي والخدمــات الحكومي
الخطــط والبرامــج والمؤشــرات والمقاييــس ذات العالقــة بأعمــال الحكومــة الرقميــة والخدمــات الحكوميــة 
الرقميــة المشــتركة، وخدمــات الثقــة الرقميــة فــي الجهــات الحكوميــة، ومنصــة الســوق الرقمــي الحكومــي، 
وتنظيــم عمليــات التشــغيل واإلدارة والمشــاريع المتعلقــة بهــا، وتعميمهــا علــى الجهــات ذات العالقــة، 

ومتابعــة االلتــزام بهــا.

إصــدار القياســات والمؤشــرات واألدوات والتقاريــر؛ لقيــاس أداء الجهــات الحكوميــة وقدراتهــا فــي مجــال   •
الحكومــة الرقميــة، ورضــا المســتفيد عنهــا.

متابعــة إلتــزام الجهــات الحكوميــة بالقــرارات واألوامــر الصــادرة فــي شــأن التعامــالت الحكوميــة الرقميــة،   •
وفــق األطــر والمعاييــر التــي تضعهــا الهيئــة.

حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العالقة بقطاع الحكومة الرقمية.  •

ترشــيد تكاليــف الخدمــات الحكوميــة الرقميــة، بمــا يكفــل تحقيــق مســتوى أفضــل للخدمــة، ووضــع الضوابــط   •
الالزمــة لذلــك باالشــتراك مــع الجهــات المختصــة.

وضــع المعاييــر الفنيــة لنمــاذج التحــول الرقمــي فــي القطاعــات الحكوميــة ومتابعــة اإللتــزام بهــا، بالتنســيق   •
مــع الجهــات المختصــة.

تقديــم المســاندة للجهــات الحكوميــة فيمــا يتعلــق بخدمــات الحكومــة الرقميــة، لتبنــي وتمكيــن التقنيــات   •
الحديثــة.

  المنصة الوطنية الموحدة6

  التقرير النصف سنوي للتحول الرقمي )2020(.  المنصة الوطنية الموحدة، وحدة التحول الرقمي ، وزارة االتصاالت السعودية .
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المســاهمة فــي بنــاء القــدرات الوطنيــة المتخصصــة فــي الحكومــة الرقميــة، والمشــاركة فــي إعــداد البرامــج   •
التعليميــة والتدريبيــة المتعلقــة بالحكومــة الرقميــة.

إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع االستثمار فيها.  •

المســاهمة فــي وضــع المواصفــات القياســية الخاصــة بمنتجــات الحكومــة الرقميــة، واإلشــراف علــى تطبيقهــا   •
باالشــتراك مــع الجهــات المختصــة.

تقديم االستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.  •

- خدمات هيئة الحكومة الرقمية المقدمة للجهات الحكومية :

تســعى المملكــة إلــى تمكيــن الجهــات الحكوميــة رقمًيــا مــن خــالل عــدد مــن البرامــج الُمقّدمــة مــن هيئــة الحكومة 
الرقميــة بهــدف تقديــم خدمات ُميّســرة للمواطنين.

1 - تقديم قناة التكامل الحكومية:)8(

تهــدف القنــاة إلــى تفعيــل تبــادل البيانــات الحكوميــة المشــتركة بيــن الجهــات المصــّرح لهــا فــي اســتخدام 
البيانــات، لتتصــل جميعهــا ســوًيا، وتقــّدم خدمــات حكوميــة إلكترونيــة بطريقــة ُميّســرة، ودقيقــة، وســريعة، 

وآمنــة.
2 - المركز الوطني للتصديق الرقمي:)9(

يعمــل المركــز علــى إتمــام عــدد مــن الخدمــات التوثيقيــة الرقميــة لمختلــف المتعامليــن )حكومــة، مواطنيــن، 
أعمــال( فــي إجــراء مختلــف العمليــات اإللكترونيــة بســرية وموثوقيــة وســالمة تامــة بتقديمــه لعــدد مــن 

الخدمــات:

المصدر: هيئة الحكومة الرقمية، وفقًا لقرار المجلس رقم )418( وتاريخ 25/7/1442هـ
3 - الكفاءة واالبتكار: )10(

أقــرت الهيئــة الحكوميــة الرقميــة قــرار رقــم )418( بتاريــخ  25/7/1442هـــ   بانشــاء مركــز متخصص لالســتفادة من 
األدوات واألســاليب والتقنيــات المتطــورة التــي تمكــن مــن رفــع ســقف االبتــكار فــي مجــاالت الحكوميــة الرقميــة 

لتحســين تجربــة المســتخدم النهائــي بتطلعــات عالميــة. ويحــوي المركــز ثالثــة أقســام:

مركز الكفاءات الرقمية: يهدف إلى تنمية القدرات الرقمية لدعم برامج التحول الرقمي.  •

مركز االستشارات الرقمية: يهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي على نطاق الجهات الحكومية  •

مركز االبتكار الرقمي: يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات عمل الجهات الحكومية.  •

- مرصد الخدمات الحكومية

نظــام يقيــس مــدى نضــج الخدمــات الرقميــة؛ لرفــع مســتواها حتــى تصــل إلــى النضــج الكامــل، وتتحــول مــن خدمــة 
تقليديــة إلــى رقميــة بنســبة ٪100. كمــا يعمــل النظــام علــى توحيــد الخدمــات لــدى الجهــات التــي لديهــا أعمــال 

مشتركة.

  )8( منصة يسر 

  )9( المركز الوطني للتصديق الرقمي 

 )10( التقرير النصف سنوي للتحول الرقمي )2020(. المنصة الوطنية الموحدة، ص 100
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قياس التحول الرقمي الحكومي)11(  - 1

ــة مــن خــالل متابعتهــا بشــكل  ــر الحكومــة الرقمي ــادرة قيــاس“ مــن أجــل المســاهمة فــي تطوي انطلقــت ”مب
دوري وفــق منهجيــة واضحــة ومؤشــرات قيــاس عالميــة.

بوابة قيادات تقنية المعلومات)12(  - 2

بوابــة تفاعليــة موجهــة للقيــادات التقنيــة فــي الجهــات الحكوميــة لتمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات 
والتطبيقــات الوطنيــة المشــتركة لدعــم وتمكيــن التحــول الرقمــي الحكومــي فــي المملكــة. كمــا تتيــح لمــدراء 

تقنيــة المعلومــات مــن االســتفادة الفاعلــة مــن الخدمــات وتحديثهــا بشــكل مباشــر.

- خدمات هيئة الحكومة الرقمية المقدمة للمواطن
 GOV.SA  )13( المنصة الوطنية الموحدة  - 1

ــر  ــة، عب ــة بجــودة وكفــاءة عالي ــة تقــدم كافــة الخدمــات الحكومي ــاء منظومــة متكامل هــي رحلــة طموحــة لبن
تجربــة موحــدة مــن خــالل قنــوات متعــددة. نقــدم خدماتنــا لــك ســواء كنــت مواطنــًا أو مقيمــًا أو صاحــب عمــل 

تجــاري أو زائــرًا للمملكــة العربيــة الســعودية بطريقــة مخصصــة واســتباقية تالئــم طموحاتــك وتطلعاتــك.
مركز تفاعل المواطنين )آمر()14(  - 2

تتعــدد الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، والتــي يســتخدمها آالف المواطنيــن 
الــرّد علــى جميــع االستفســارات المتعلقــة  يومًيــا؛ لذلــك ُأطلــق مركــز تفاعــل المواطنيــن )آمــر( مــن أجــل 

بالخدمــات اإللكترونيــة مــن خــالل عــدد مــن قنــوات التواصــل:

الرقم المجاني  •

الرسائل النصية  •

المحادثة الفورية  •

البريد اإللكتروني  •

الفاكس  •

قنوات التواصل االجتماعي  •

كمــا يوّفــر المركــز خدمــات الترجمــة المرئيــة بلغــة اإلشــارة لفئــة الصــم، مــع وجــود خصوصيــة نســائية بوجــود 
مترجمــات.

إنشاء وحدة التحول الرقمي:)15(  - 3

وحــدة التحــول الرقمــي هــي إحــدى البرامــج األساســية المحققــة لرؤيــة المملكــة 2030م والتــي تعمــل علــى 
تســريع التحــول الرقمــي فــي المملكــة مــن خــالل التوجيــه االســتراتيجي وتقديــم الخبــرة واإلشــراف عبــر التعــاون 
المشــترك مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة؛ مــن أجــل رفــع مؤشــر المملكــة عالمًيــا كأعلــى الــدول المتطــورة 

)11( منصة يسر  
)12( البوابة الموحدة للخدمات 
)13( المنصة الوطنية المتحدة  

)14( مركز آمر 
)15( التقرير النصف سنوي  للتحول الرقمي)2020(. ، المنصة الوطنية الموحدة،ص115. 
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ــز قيــم ومفاهيــم االبتــكار واالســتثمار فــي  ــة مســتدامة تعتمــد علــى تعزي ــة اقتصادي ــة، مــن خــالل تنمي رقمي
المواهــب الشــابة.

اإلطار القانوني:) 16(  - 4

إن التحــول الرقمــي فــي المملكــة مدّعــم باأٌلطــر التشــريعية والتنظيميــة الالزمــة بهــدف تنظيــم أبــرز الجوانــب 
فيــه مثــل الهويــة الرقميــة والتوقيــع الرقمــي وتبــادل البيانــات والتشــغيل البيانــي وحمايــة البيانــات، وأمــن 
المعلومــات والبيانــات المفتوحــة وحريــة المعلومــات والشــفافية فــي اإلنفــاق الحكومــي وتنبــي التقنيــات 

ــات الضخمــة(. ــذكاء االصطناعــي وسالســل اإلمــداد وإنترنــت األشــياء والبيان ــة )كال الحديث
تنظيم البيانات وسياستها:)17(  - 5

سياسات حوكمة البيانات الوطنية  •

االستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي  •

حرية المعلومات

•  التشريعات المؤقتة حرية المعلومات.
الخصوصية وحماية البيانات)18(  - 6

تشريعات حماية البيانات الشخصية.  •

أمن المعلومات  •

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.  •

الهوية الرقمية.  •

التوقيع الرقمي

نظام التعامالت اإللكترونية.  •
المشتريات اإللكترونية) 19(  - 7

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.  •

)16( https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf ( National Data Management Office Data Management and Personal Data 
Protection Standards( 2021(. Version 1.5 January 2021.

 )17(تقرير التحول الرقمي للمملكةا لنصف سنوي )2020(. وحدة التحول الرقمي ، ص 109.

)18( https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1نظــام المنافســات و المشــتريات 
.)الحكوميــة)2019

)19( https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1 .Basic Law of Govern-
ance,1992.
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إعالن النفقات الحكومية)20(  - 8

النظام األساسي للحكم.  •

الميزانية العامة للدولة.  •

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.  •
تبادل البيانات والتشغيل البيني)21(  - 9

الدليل الوطني للتشغيل البيني.  •

• معيار قابلية التشغيل البيني للصحة اإللكترونية.
البيانات الحكومية المفتوحة)22(  - 10

التشريعات المؤقتة للبيانات المفتوحة.  •
التقنيات المستجدة)23(  - 11

اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء.  •

اإلستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م.  •

خطة االستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي )2023-2021م(.  •

سياسة الحوسبة السحابية.  •

)20( https://eservices.dga.gov.sa/ar/Documents/National%20Interoperability%20Standard%201.7%20-%2017September2019.
pdf, National Interoperability Standard Version 1.7)2019(.

 )21(.)2020(مكتب ادارة البيانات الوطنية 

 )22(، اإلطار التنظيمي إلنترنت األشياء، )2020( ، وزارة االتصاالت السعودية.

)23( التقرير النصف السنوي التحول الرقمي بالمملكة، )2020(.، وحدة التحول الرقمي، وزارة االتصاالت السعودية.
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)24( World Bank, )2020(. “Digital Development: The World Bank provides knowledge and financing to help close the global digital 
divide, and make sure countries can take full advantage of the ongoing Digital Development revolution”.world bank.

)25(الهيئة العامة لإلحصاء، قاعدة البيانات اإلحصائية ،  تقرير الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج ، 

)26( الهيئة العامة لإلحصاء، قاعدة البيانات اإلحصائية ،  تقرير االسهام في الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج باألسعار الجارية وفقا لالنشطة االقتصادية ، 

)27(منصة ابشر

)28( التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص 56. 

بالدول  المملكة  وترتيب  العالمي  المحلي  الناتج  في  الرقمي  االقتصاد  اسهام   : رابعا 
العربية: 

بــرزت األهميــة النســبية لالقتصــاد الرقمــي ومســاهمته فــي الناتــج المحلــي االجمالــي فــي العديــد مــن البلــدان 
مؤخــرًا. فرغــم الصعوبــات التــي تعتــري قيــاس االقتصــاد الرقمــي عالميــًا، إال أن التقديــرات تشــير إلــى أنــه يســهم 
بنحــو)%15.5( فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي العالمــي)24(، كمــا نمــت الصــادرات العالميــة مــن خدمات 
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والخدمــات االخــرى التــي تــم تقديمهــا رقميــًا خــالل العقــد الماضــي بشــكل 
أســرع بكثيــر مقارنــة بإجمالــي صــادرات الخدمــات التقليديــة، ممــا يعكــس تزايــد رقمنــة االقتصــاد العالمــي.  وقــد 
أظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية إلتزامــا كامــل لتطويــر االقتصــاد الرقمــي؛ حيــث  كان أحد األهداف الرئيســية 
للمملكــة إطــالق إمكانــات القطاعــات غيــر النفطيــة والمســاعدة فــي نمــو وتنويــع االقتصــاد الســعودي ، وبلــغ 
اســهام قطــاع االتصــاالت والنقــل والتخزيــن فــي الناتــج المحلــي بالمملكــة عــام 2020 نحــو 146.910 مليارريــال 
ــادة  ــادة إمكانــات االتصــاالت والتطــور الرقمــي يعطــي هــذا  الشــركات الســعودية فرصــة لزي ســعودي ومــع زي
اإليــرادات لتصــل الــى  200 مليــار ريــال ســعودي.)25( وتعــد هــذه فرصــة لتعزيــز مكانــة المملكــة كرائــد اقتصــادي 

إقليمــي وعالمــي ينبغــي عــدم تركهــا.

عامــة، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة العاشــرة لمجموعــة العشــرين وفقــا  لمســتوى توزيــع نصيــب 
الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي – حيــث بلــغ 19.586.4 دوالًرا أمريكًيــا .

عــادة مــا يتــم االحتســاب اســتنادا علــى اســهام قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الناتــج المحلــي 
االجمالــي وجــاء فــي احصــاءات الهيئــة العامــة لالحصــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2021م بالربــع 

االول أن هــذا القطــاع يســهم بنســبة )%5.48( مــن الناتــج المحلــي االجمالــي.)26(

أعلــن البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( عــن اســتخدام تقنيــة سلســلة الكتــل اليــداع جــزء مــن حزمــة الســيولة 
بقيمــة 49 مليــار ريــال فــي القطــاع المصرفــي عــام2020م  . كمــا أكــد تقريــر التحــول الرقمــي أن وزارة االتصــاالت 
تســتهدف رفــع النســبة خــالل األعــوام المقبلــة إلــى أكثــر مــن %19، مــن اســهام قطــاع االتصــاالت فــي الناتــج 
المحلــي مقارنــة بنســبة %5.48 خــالل عــام 2021م، وبلغــت مســاهمة التحــول الرقمــي فــي توفيــر مــا يعــادل 
18.8 مليــار ريــال عبــر المنصــات اإللكترونيــة، إذ أســهم برنامــج ”أبشــر“ فــي توفيــر مــا يعــادل 17 مليــار ريــال.)27 (، و 
بلغ   إجمالـــي الوفـــورات المتحققـــة من مشـــاريع تقنيــــات الحكوميــــة بنســــبة وفــــورات %5.8 مـــن إجمالـي قيمـة 

المشـــاريع نحــو 2.06مليــار ريــال ســعودي)28( 

أمــا عــن ترتيــب الــدول العربيــة حســب كل ركيــزة مــن ركائــز مؤشــر صنــدوق النقــد العربــي المركــب لالقتصــاد 
الرقمــي فــي الــدول العربيــة. يتبيــن بالخصــوص تصــّدر االمــارات للــدول العربيــة فــي الركائــز األربــع المكونــة 
للمؤشــر. كمــا يتضــح الترتيــب المتقــدم لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي الركائــز األربــع لمؤشــر 
صنــدوق النقــد العربــي المركــب لالقتصــاد الرقمــي متفوقــة علــى باقــي الــدول العربيــة ، وهــو مــا يعــد انعكاســًا 
لتطبيــق اســتراتيجيات التحــول الرقمــي المتبنــاة فــي عــدد مــن هــذه الــدول، إضافــة إلــى ارتفــاع مســتويات الدخــل 
فــي هــذه الــدول بمــا يســاعدها علــى المواكبــة الســريعة للتطــورات التقنيــة تلــك الــدول فــي عــدد مــن المجــاالت 
مــن خــالل تعزيــز االســتثمارات فــي مجــال خدمــات االتصاالــت وتقنيــة المعلومــات بمــا يشــمل توفرالتمكيــن 
الرقمــي البنيــة الرقميــة المســاهمة االقتصاديــة االبــداع واالبتــكار الرقمــي وأحــدث شــبكات االتصــاالت وتطبيــق 

مواكــب ألحــدث تقنيــات المعلومــات. 
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فــي ضــوء ترتيــب البلــدان ، نالحــظ تقــارب بلــدان دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وتصدرهــا لقائمــة 
الــدول العربيــة فــي مصــاف التحــول نحــو االقتصــاد الرقمــي بمــا يقــارب الثمانيــن نقطــة ، حيــث جــاء الترتيــب وفقــا 

لمؤشــر صنــدوق النقــد العربــي العــام لالقتصــاد الرقمــي كالتالــي :
جدول)2( ترتيب الدول العربية في مؤشر صندوق النقد العربي لالقتصاد الرقمي 

نقطةالدولةالترتيب

79االمارات1

71قطر2

63.9البحرين3

62.4السعودية4

54.9الكويت5

53.7عمان6

52.1االردن7

51.7المغرب8

50.9تونس9

49.9مصر10

48لبنان11

40.6الجزائر12

37.5موريتانيا13

29.5اليمن14
       

المصدر: صندوق النقد العربي )2021(. نحو بناء مؤشر مركب لرصد تطور االقتصاد الرقمي في الدول العربية.
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جدول)3(  مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشر االقتصاد الرقمي وفقا للمؤشرات 
العالمية 2020م

المرتبة 
مؤشر االقتصاد الرقميالعالمية

متوسط سرعة الجيل الخامس باكثر من 12 ألف برج للجيل الخامس ) 29 (.1

عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال عام  2020 )30(62

التنافسية الرقمية في تقرير النهوض الرقمي بين مجموعة العشرين 2020م.)31 (1

المركز االول لمبادرة العطاء الرقمي في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات)32 (

في االمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية)33 (2

متوسط سرعة االنترنت المتنقل )34 (7

تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية)35(7

مؤشر البنية التحتية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الرقمية)36(8

9
المهارات الرقمية ضمن تقرير التنافسية العالمي )GCR( للعام 2020 الصادر عن المنتدى 

) WEF(  )37( االقتصادي العالمي

في مؤشر التحول الرقمي للشركات ضمن الكتاب االحصائي للتنافسية العالمية)38(14

عالميــا في مؤشر االمــم المتحــدة لتطويــر الحكومــة اإللكترونيــة)39(43
       

خامسا : مكانة المملكة في مؤشرات االقتصاد الرقمي العالمي والعربي ودول العشرين .
شــهدت المملكــة خطــى واضحــة فــي جهــود توســع القاعدة االقتصادية ومواكبة التحــوالت النوعية المدفوعة 
بالتســارع الرقمــي حــول العالــم ، وكان ابــرز جهــود المملكــة مقارنــة بــدول العالــم خــالل عــام 2020م فــي 

مؤشــرات الرقمنــة االقتصاديــة فــي العالــم نحــو المؤشــرات التاليــة: 

)29( SAUDI ARABIA 5G Experience Report
October 2021.

)30(البنك الدولي: ”ممارسة األعمال 2020“، مجموعة البنك الدولي، 2020، الواليات المتحدة.
)31( التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص 54  
)32(التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص 54 

)33(التقرير نصف السنوي للتحول الرقمي الوطني )2020(. وحدة التحول الرقمي ، وزارة االتصاالت السعودية.
)34(التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص 54.  

)35(تقرير التحول الرقمي الوطني، المملكة العربية السعودية، التقرير النصف سنوي )2020(. ص 10: 14.
)36( تقرير التحول الرقمي الوطني، المملكة العربية السعودية، التقرير النصف سنوي )2020(. ص 10: 14

54t  37( التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص(
)38(التقرير النصف سنوي التحول الرقمي الوطني، )2020(. ص 10: 14

)39( التقرير السنوي لمنظومة االتصاالت وتقنية المعلومات) 2020( ، ص 137
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المشاركون في االقتصاد الرقمي :   - 1

يلعــب األفــراد دوًرا رئيســًيا فــي كل مــن جانبــي العــرض والطلــب ، فهــم مــن يقومــون بالدفــع مقابل المنتجات 
والخدمــات، ويعتمــدون علــى  التقنيــات الرقميــة بشــكل واســع االنتشــار مــا يــؤدي الــى  إطــالق اإلمكانــات 

الكاملــة لالقتصــاد الرقمــي.

 وُتظهــر عــدة مؤشــرات أن المواطــن العــادي فــي الســعودية متصــل بشــكل جيــد بالبيئــة الرقميــة مــا يقــدر 
بنحــو %68 مــن الســعوديين ينشــطون علــى وســائل التواصــل االجتماعــي )40(. 

النطاق العريض المتنقل:   - 2

يعــد الوصــول الحــر الــى االنترنــت فــي المملكــة مــن بيــن أعلــى المعــدالت فــي العالــم مقارنــة بعــدة دول مثــل 
المملكــة المتحــدة والصيــن ، حيــث أن نســبة %93 مــن الســكان لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت )41(  و 
تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة الرابعــة لألفــراد بيــن مجموعــة الــدول العشــرين فــي الوصــول إلــى 

االنترنت.

الشركات:  - 3

التكنولوجيــا تعيــد تعريــف نمــاذج األعمــال وتحولهــا لصناعــات كاملة.ألنهــا تؤثــر على كل من الشــركات الكبيرة 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،  ويجــب أن تكــون الشــركات الســعودية قــادرة ليــس فقــط التكيــف مــع 
هــذا التحــول ولكــن أيًضــا قيادتــه إذا أرادوا البقــاء فــي المنافســة. وقــد كان اإلنفــاق علــى البرمجيــات كنســبة 
مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ، والتــي يمكــن اســتخدامه كبديــل لقياس التحــول الرقمي بلغ 0.4 % )42(   
فــي المملكــة العربيــة الســعودية )المركــز الثامــن بيــن دول مجموعــة العشــرين(. هــذا ، إلــى جوانــب أخــرى ذات 
صلــة مثــل مؤشــر نســبة الفنييــن إلــى إجمالــي القــوى العاملــة)43(  )التــي تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية بهــا 

المرتبــة 11( ، يــدل علــى أن أن الشــركات فــي الســعودية تعمــل جاهــدة لتبنــي التحــول الرقمــي.

الشركات الناشئة:  - 4

الشــركات الناشــئة الرقميــة هــي محــركات للتغييــر فــي االقتصــاد الرقمــي ،مــن حيــث تطويــر وتســويق الحلــول 
المبتكــرة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا. النظــام البيئــي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية يدعــم ازديــاد عــدد الشــركات الناشــئة الجديــدة ســنويا ، ويوفــر شــبكة داعمــة متناميــة مــن 
الحاضنــات للمســتثمرين )مــن القطاعيــن العــام والخــاص(. ومــع ذلــك ، هنــاك عــدة عناصــر الزالــت مفقــودة. 
منهــا العمليــات اإلداريــة معقــدة ، المســتثمرين الجــدد ذوي خبــرة محــدودة فــي العمــل مــع رواد األعمــال 
، كمــا أن جــذب المواهــب ليــس باألمــر الســهل. تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة 13 بيــن دول 
مجموعــة العشــرين مــن حيــث كونهــا  ” البلــدان جاذبــة للمبتدئيــن“)44( و تركــز الشــركات الناشــئة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية بشــكل أساســي علــى تكــرار نمــاذج األعمــال الدوليــة و نمــاذج األعمــال الناجحــة ، بــداًل 
مــن إنشــاء و تطويــر الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا. عــالوة علــى ذلــك ، فــإن عــدد الشــركات الناشــئة التــي بهــا  
”التكنولوجيــا العميقــة ”أقــل مــن 15 بالمائــة. فــي حيــن أن األعمــال الحاليــة تعــد نمــوذج مقلــد كحــل قصيــر 

- مؤشرات االقتصاد الرقمي في المملكة مقارنة بمجموعة دول العشرين 

)40(  We Are Social and Hootsuite )2019( Global Digital Report 2019.
)41( International Telecommunication Union )ITU(, ITU World Telecommunication/ICT Indicators database )2019(.
)42(IHS Markit, https://ihsmarkit.com/index.html/ksa.

)43(International Labour Organization, https://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=EN&countryCode=SAU&_
adf.ctrl-state=tdytrvcv1_9.

)44( VAP Group, Wharton School of Business, US News, Arthur D. Little analysis.

)39(
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المــدى لبــدء تشــغيل النظــام البيئــي ، إال أنــه ال يضــع البلــد ضمــن البــالد المبتكــرة.

الحكومة:  - 5

تــؤدي الحكومــة الســعودية دوًرا رائــًدا فــي التحــول الرقمــي بالمملكــة ، واالســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة 
للتفاعــل مــع المواطنيــن ، وتحســين الخدمــات وتعزيــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي جميــع أنحــاء 
ــادرات مثــل برنامــج التحــول للحكومــة اإللكترونيــة الطمــوح ”ابشــر“  الشــرائح الطبقيــة بالمجتمــع، وتضــم مب
 ، الحكوميــة  التعامــالت اإللكترونيــة  بالحصــول علــى مكانــة متقدمــة فــي مجــال  للمملكــة  حيــث ســمح 
حيــث احتلــت المرتبــة 36 مــن بيــن 193 بلــد فــي أحــدث تصنيــف للحكومــة اإللكترونيــة باألمــم المتحــدة )45( 
باإلضافــة إلــى ذلــك ، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة األولــى مقارنــة بــدول مجموعــة العشــرين 

ــا المعلومــات واالتصــاالت وكفــاءة الحكومــة )46( فــي اســتخدام تكنولوجي

البنية االساسية:   - 6

العناصــر المتعــددة لتقديــم خدمــات وحلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت هــي متطلــب فــي االقتصــاد 
الرقمــي ، بــدًءا مــن األجهــزة المحمولــة والثابتــة والبنيــة التحتيــة وشــبكات مراكــز البيانــات واألدوات مثــل  
ــًا إلــى جنــب مــع  الهواتــف الذكيــة وأجهــزة االستشــعار وإنترنــت األشــياء. وتعمــل الحكومــة الســعودية  جنب
القطــاع الخــاص لتحديــث البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ، وتحــرز المملكــة تقدًمــا كبيــًرا 
فــي االتصــاالت ، كمــا لوحــظ فــي المؤشــرات الرئيســية)47( . اذ تعــد مــن ضمــن خطتهــا الوطنيــة للنطــاق 
العريــض ، تســتثمر المملكــة العربيــة الســعودية فــي شــبكات النطــاق العريــض الثابتــة. مــا يقــرب مــن 60% 
مــن األســر األليــاف الضوئيــة المغطــاة اعتبــاًرا مــن ديســمبر 2020 )مقابــل %23 فــي عــام 2016( ، بمتوســط 
ــاًرا مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2020 )مقابــل  ســرعة النطــاق العريــض الثابــت 79.6 ميجابــت فــي الثانيــة اعتب
21.5 ميجابــت فــي الثانيــة فــي عــام 2016(. و مــن ناحيــة الجــّوال ، يتــم تغطيــة %94 مــن الســكان بواســطة 
تقنيــة الجيــل الرابــع  4G  اعتبــاًرا مــن )الربــع الرابــع2020  مقابــل ٪77.3 فــي 2016( ، وكانــت المملكــة العربيــة 
الســعودية واحــدة مــن أول الــدول التــي تطلــق خدمــات تجاريــة لشــبكات الجيــل الخامــس. باإلضافــة إلــى 
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت،  تخطــط المملكــة العربيــة الســعودية لمعالجــة النمــو المتســارع للبيانــات مــن خــالل 

بنــاء المزيــد مــن مراكــز البيانــات

  فــي مايــو 2018 م افتتحــت SAPعمــالق برمجيــات األعمــال األلمانــي أول مركــز بيانــات ســحابي عــام فــي 
ــة االساســية فــي المملكــة حيــث أن موقــع المملكــة  ــات البني ــاء مركــز بيان المملكــة، وأعلنــت جوجــل عــن بن
االســتراتيجي يضعهــا فــي مكانــة تصبــح فيهــا العبــًا رئيســيًا فــي محــور خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 
والســحابة، بنــاًء علــى وصولهــا إلــى االتصــال الدولــي عبــر البحــر األحمــر والقــرب الخليجــي والمركــزي لخدمــات 
أوروبــا وآســيا وأفريقيــا، عــالوة علــى ذلــك فــإن مشــاريع جيجــا قيــد التطويــر فــي جميــع أنحاء المملكــة، بما في 
ذلــك نيــوم، لالســتفادة مــن أحــدث التقنيــات والبنيــة التحتيــة، ودمــج تحليــالت البيانــات والــذكاء االصطناعــي 
فــي جميــع جوانــب الحيــاة العصريــة مــن خــالل شــبكة مــن أجهــزة االستشــعار وأجهــزة إنترنــت األشــياء األخــرى.

البيانات:  - 7

تعــد البيانــات هــي وقــود االقتصــاد الرقمــي ، وتوحيــد منصــات البيانــات المفتوحــة لضمــان التوحيــد والجــودة 
مفتــاح لالســتفادة مــن تقنيــات مثــل الــذكاء االصطناعــي واســتخراج افكار مفتاحيــة  و تصنف المملكة العربية 
ــا خلــف أقرانهــا اإلقليمييــن مثــل اإلمــارات والبحريــن علــى المؤشــرات الدوليــة مثــل درجــة  الســعودية تقليدًي

)45( United Nations e-Government Survey )2018(.
)46( World Economic Forum, Executive Opinion Survey.
)47( Invest Saudi )Ministry of Investment(.
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جهوزيــة البيانــات ، والتنفيــذ واألثــر)48( . ومــع ذلــك ، أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــرا عــدة مشــاريع 
  )SDAIA(لمعالجــة هــذه القضيــة. ففــي عــام  2019م  الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي
لتحديــد البيانــات الوطنيــة والــذكاء االصطناعــي االســتراتيجيي وتحقيــق التأثيــر مــن خــالل سياســات البيانــات 
المنســقة ، وتحليــالت البيانــات وابتــكار الــذكاء االصطناعــي. SDAIA وعقــدت عــدة اتفاقيــات تعــاون مــع 
جهــات حكوميــة أخــرى ، لتقديــم حلــول االتصــاالت والتطبيقــات المبتكــرة وكذلــك التدريبــات فــي المجــاالت 
المتعلقــة بــإدارة البيانــات ، التحليــالت والــذكاء االصطناعــي. تهــدف هــذه الجهــود إلــى زيــادة الشــفافية 

واالســتفادة مــن البيانــات لتحســين توفيــر الخدمــات العامــة و مشــاريع االبتــكار.

المحتوى والخدمات:  - 8

توفــر المحتــوى والخدمــات، بمــا فــي ذلــك البرامــج و التطبيقــات والمنصــات الرقميــة وأحــدث التقنيــات مثــل  
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد والروبوتــات حيــث تعــد ضروريــة لجنــي كل الفوائــد لالقتصــاد الرقمــي. بينمــا هنــاك 
عناصــر أخــرى  تميــل إلــى أن تكــون ســلعة ، والمحتــوى والخدمــات أصبحــت عناصــر مركزيــة لالقتصــاد الرقمــي 
، وتوفــر ميــزة تنافســية حقيقيــة للشــركات والبلــدان. يتــم وضــع الســعودية بشــكل الئــق مــن حيــث توفــر 

المحتــوى المحلــي عبــر اإلنترنــت  فــي المرتبــة الثامنــة بيــن دول مجموعــة العشــرين )49(. 

و مــن حيــث تبنــي التقنيــات الجديــدة ، تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة التاســعة بيــن دول مجموعــة 
العشــرين األخــرى. وتــزداد اســتثماراتها فــي تقنيــات مثــل الــذكاء االصطناعــي المعرفــي والطباعــة ثالثيــة 
األبعــاد، يتزايــد AR / VR والروبوتــات وتحليــالت البيانــات الضخمــة عاًمــا بعــد عــام. حيــث زاد إجمالــي اإلنفــاق 

علــى هــذه التقنيــات  مــن 2018 إلــى 2020 ، لتصــل إلــى 1،150 مليــون ريــال ســعودي)50( .

9 - المهارات الرقمية:

يتطلــب االقتصــاد الرقمــي مســتخدمين ماهريــن فــي التكنولوجيــا بشــكل عــام، والقــوى العاملــة الماهــرة عبــر 
الفئــات االجتماعيــة المختلفــة يمكنهــا مواكبــة البيئــة المتغيــرة بســرعة. 

وقــد نفــذت الحكومــة عــدة اســتراتيجيات لتطويــر مهــارات مواطنيهــا، وأحــد األهــداف الرئيســية لــوزارة التربيــة 
والتعليــم )MoE( هــي ”التحــول إلــى التعليــم الرقمــي دعًمــا لــكل مــن المعلميــن والطــالب “)51(. وانشــئت 
مؤسســة رقميــة مثــل الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة )SEU( التــي تمنــح درجــات البكالوريــوس والدراســات 
العليــا عبــر اإلنترنــت خيــارات متعــددة - اعتبــاًرا مــن عــام 2020م  وقــد بلــغ عــدد المقيديــن بهــا  25000 طالًبــا 

وفقــا لليونســكو،

لــذا  فــإن نســبة الشــباب و البالغــون ذوو مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت)52(  فــي المملكــة 
٪31.43 ، ليــس بعيــًدا عــن ركــب االقتصــادات الرقميــة الرائــدة مثــل فرنســا وكوريــا الجنوبيــة. 

التعليميــة وأربــاب العمــل وفًقــا لهيئــة  بيــن المؤسســات  يبــدو أن هنــاك تنســيق غيــر كاف  ومــع ذلــك  
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات حيــث أن  47 % مــن المنظمــات التــي شــملتها الدراســة فــي المملكــة العربيــة 

)48(  Open Data Barometer 4th edition, World Wide Web Foundation.
)49( World Economic Forum, Executive Opinion Survey )2016-2017(

)50(The Online Shopper – KSA” by Ipsos

)51(Saudi Arabia National Transformation Program )NTP( 

)52(18 UNESCO Institute for Statistics, 2018. This indicator relates to three types of ICT skills: using basic arithmetic formulae 
in a spreadsheet; finding, downloading, installing and configuring software; and writing computer programs using specialized 
programming language. The data is the computed averages of the three ICT skills. These refer to the proportion of youth and 
adults that have undertaken certain computer-related activities in a given period )e.g., the last three months( 
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الســعودية أخــذت فــي االعتبــار أنــه  تــم تجهيــز الخريجيــن المبتدئيــن المعينيــن مؤخــًرا بـــالمهارات الالزمــة للوفــاء 
بمســؤوليات وظيفتهــم. باإلضافــة إلــى انــه 29 % فقــط مــن أصحــاب العمــل الســعوديين يقدمــون دورات 

تدريبيــة أو التدريــب للتعويــض عــن هــذا النقــص فــي المهــارات. 

10 - الثقة واألمان:

ــًا  ُتعــد المملكــة العربيــة الســعودية رائــدة فــي مجــال األمــن الســيبراني ، حيــث تحتــل المرتبــة األولــى إقليمي
والمرتبــة 13 عالمًيــا فــي مؤشــر األمــن الســيبراني العالمــي. ومــع ذلــك، و علــى الرغــم مــن هــذه المكانــة 
الرائــدة ، هنــاك مجــال للتحســين فــي شــروط الثقــة . ففــي التجــارة اإللكترونيــة شــهدت المملكــة العربيــة 
الســعودية نمــًوا ســريًعا فــي الســنوات األخيــرة. مــا بيــن عامــي 2014 و 2017 ، و نمــا انتشــار التســوق عبــر 
اإلنترنــت مــن %18 إلــى 40 % )53( ومــع ذلــك ، ال تــزال البــالد تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المدفوعــات النقديــة 
عنــد التســليم ، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إلــى عــدم وجــود ضمانــات لعــدم اختــراق بطاقــات االئتمــان بيــن الشــرائح 
المســتهدفة الرئيســية )النســاء ، الشــباب والطبقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة الدنيــا( ، ولكــن أيًضــا بســبب 
Pay- و Apple Pay و PayPal  ثقافــة تفضيــل اســتالم البضائــع قبــل دفــع ثمنهــا. بالرغــم مــن بدائــل مثــل
Fort و PayTabs و Cashu اكتســب Hyperpay و STC Pay زخًمــا فــي الســنوات األخيــرة ، ســيكون مزيــد 
مــن الثقــة فــي المدفوعــات الرقميــة أمــًرا أساســًيا إذا ســارت التجــارة اإللكترونيــة بســرعتها الحاليــة فــي النمــو 
ــا وأكثــر كفــاءة. باإلضافــة إلــى  أنــه فــي المدفوعــات الرقميــة نجــد  والتطــور ، وســتصبح العمليــات أكثــر أماًن
ــر اإلنترنــت جميعهــا  ــر اإلنترنــت ، وعــدم الثقــة فــي جــودة المنتجــات عب ــات الشــراء عب ــة إلعــادة عملي صعوب
تعيــق نمــو التجــارة اإللكترونيــة ، و اتخــذت المملكــة العربيــة الســعودية خطــوات أوليــة مثــل إطــالق موقــع 

”Istida” )22( الســتدعاء المنتجــات المعيبــة؛ و يوفــر أيًضــا خدمــات تفاعليــة للمســتهلكين و التجــار.

 وقــد أدت جائحــة كورونــا إلــى زيــادة المدفوعــات الرقميــة فــي الســعودية الى  ٪75 من اجمالي المدفوعات 
خــالل عــام 2020م  . فــي اشــارة أخــرى لحــدوث التحــول نحــو المدفوعــات الرقميــة حــدث االنخفــاض الكبيــر 
فــي الســحوبات النقديــة )٪30-( مقارنــة بعــام 2019م. كالهمــا مؤشــرات قويــة علــى أن المواطنيــن أصبحــوا 

أكثــر راحــة مــع المعامــالت والمدفوعــات الرقميــة عبــر اإلنترنــت.

11 - اللوائح والتشريعات:

يلعــب النظــام البيئــي التنظيمــي دوًرا رئيســًيا فــي مجــال التحــول الرقمــي وتحقيــق التــوازن بيــن الفوائــد 
االقتصاديــة واالجتماعيــة و الحــد مــن العوامــل الخارجيــة المحتملــة. و علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الحــادث 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، قــد تفتقــر األطــر التنظيميــة الحاليــة إلــى ســرعة اســتيعاب الوتيــرة المتزايــدة 
لتطــورات التكنولوجيــا. وبالتالــي نجــد أن بعــض المجــاالت الرئيســية مثــل تنظيــم التجــارة اإللكترونيــة ال يــزال 
بعيــًدا عــن النضــج. حيــث تحتــل المملكــة المرتبــة األخيــرة بيــن دول مجموعــة العشــرين فــي تشــريعات التجــارة 
اإللكترونيــة ، نظــًرا لكــون أنظمتهــا أوليــة حــول بيانــات المســتهلك ، وكذلــك حمايــة الخصوصيــة والبيانــات)54( 
.وتتضمــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية  فــي هــذا الســياق تحديــد التنظيمــات 

المؤثــرة القــادرة علــى مواكبــة ذلــك التطــور المســتمر للتكنولوجيــا.

12 - االبتكار:

تكــون االبتــكار فــي االقتصــاد الرقمــي مــن ترويــج مبــادرات للبحــث والتطويــر والتكيــف الرقمــي الجديــد وايجــاد 
حلــول لالحتياجــات المتغيــرة عبــر القطاعــات االقتصاديــة  المختلفــة. و يجلــب االبتــكار التنافســية والديناميكيــة 

لالقتصــاد الرقمــي ، والمملكــة العربيــة الســعودية حددتــه كهــدف رئيســي لرؤيــة 2030.

 حالًيــا هنــاك عديــد مــن المبــادرات المعمــول بهــا لتعزيــز االبتــكار فــي القطاعــات الرقميــة ضمــن  االســتراتيجية 

)53(The Online Shopper – KSA” by Ipsos.
)54(Adoption of e-commerce legislation worldwide, UNCTAD.)2020(.
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الرئيســية. و أحــد تلــك األمثلــة هــو Fintech Saudi ،مشــروع اطلقــة البنــك المركــزي الســعودي عــام 2018 
لتكــون بمثابــة محفــز لتطويــر صناعــة تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة K و مــن خــالل هــذا المشــروع  يدعــم البنــك 
المركــزي الســعودي رواد األعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة فــي كل مرحلــة بهــدف تنميتهــا ، بمــا 
ــز  فــي ذلــك توفيــر الوضــوح بشــأن التكنولوجيــا الماليــة لرجــال األعمــال المحلييــن والدولييــن ، وكذلــك  تعزي
إطــار عمــل لمســاعدة رواد األعمــال علــى تطويــر أفــكار فــي التكنولوجيــا الماليــة الخاصــة. ومــع ذلــك ، يمكــن 
أن تتحســن المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل ملحــوظ فــي هــذا المجــال. حيــث تحتــل المملكــة العربيــة 
الســعودية المرتبــة 13 فــي مجــال طلبــات بــراءات االختــراع فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
، ضمــن مجموعــة العشــرين )55( مــن حيــث صــادرات التكنولوجيــا الفائقــة ، و تحتــل المرتبــة األخيــرة فــي 
ــًدا  ــز نظــام إيكولوجــي حيــوي لالبتــكار ومســتوى بــدء التشــغيل وهــو مــا ســيكون مفي المجموعــة فــي تعزي
ــة الســعودية. و ســيعيد تعريــف نمــاذج األعمــال  ــة  للتحــول االقتصــادي الرقمــي فــي المملكــة العربي للغاي
لمســاعدة الشــركات علــى التكيــف بشــكل أفضــل مــع احتياجــات العمــالء المتغيــرة أو إجــراء العمليــات أكثــر 

فعاليــة.

13 - األطر المؤسسية :

تعزيــز  للتوجيــه و  أطــًرا مؤسســية مخصصــة  أنشــأت  الرقمــي  التحــول  المتقدمــة مــن حيــث  االقتصــادات 
مبــادرات التحــول الرقمــي عبــر الصناعــات. هــذا هــو الحــال مــع المملكــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال ، حيــث 
يوجــد مجلــس لالقتصــاد الرقمــي و تعمــل المجموعــة االستشــارية لالقتصــاد الرقمــي مًعــا مــن أجــل تنفيــذ 
اســتراتيجية المملكــة المتحــدة الرقميــة. بينمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، تعمــل مجموعــة كبيــرة مــن 
المؤسســات مًعــا لتعزيــز التحــول الرقمــي. وتشــمل هــذه الــوزارات التقليديــة ، ومؤخــرا الهيئــات المتخصصــة 
مثــل وحــدة التحــول الرقمــي )NDU(. والتــي تــم إنشــاؤها لتســريع الجهــود لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030م  
و جعــل المملكــة أمــة رقميــة رائــدة ذات تنــوع اقتصــادي. تهــدف الوحــدة إلــى مراجعــة وتقييــم المبــادرات 
المعمــول بهــا وتحســين االســتثمارات ،ومواءمــة الجهــود. ســيكون تمكيــن NDU  مفتاًحــا لـــضمان نجــاح 

ــة. ــة واالقتصادي ــى اســتثمارات فــي المنافــع االجتماعي التحــول وترجمتهــا ال

14 - التمويل والمخاطرة:

فــي المملكــة العربيــة الســعودية أهــم دعــم مالــي للتحــول الرقمــي يأتــي مــن الحكومــة. ففــي عــام 2016 
، انشــيء صنــدوق لالســتثمار فــي األســهم الخاصــة ، ورأس مــال المشــاريع ، وصناديــق رأس المــال األولــي 
ــرة والمتوســطة علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة  ــز الشــركات الناشــئة والشــركات الصغي لدعــم وتحفي
القادمــة. ليتزايــد اهتمــام مســتثمرين أجانــب و أذرع رأس المــال االســتثماري للشــركات )CVC( فــي القطــاع 
الخــاص باالســتثمار فــي المملكــة. ففــي عــام 2019م  ســجل النظــام البيئــي للشــركات الناشــئة رقمــًا قياســيًا 
41 مؤسســة  فــي االســتثمار فــي  علــى اإلطــالق حــول المســتثمرين المشــاركين فــي الســعودية  مــع 
الشــركات الناشــئة المحليــة ، بزيــادة قدرهــا 58 % مقارنــة بالعــام الســابق بعــدد  26 مؤسسســة فقــط بنســبة  
%68 ممــن يســتثمرون فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، مــع وجــود 32 % مــن الخــارج ، بشــكل رئيســي فــي 
ــرة ، حيــث بلــغ 67  ــة المتحــدة. كمــا أظهــر تمويــل رأس المــال االســتثماري أهميــة كبي ــة اإلمــارات العربي دول
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2019م، علــى الرغــم مــن أن هــذا ال يــزال قائًمــا أقــل بكثيــر مــن االقتصــادات 
الرائــدة. باإلضافــة إلــى بــدء التمويــل الســتثمارات الشــركات الســعودية األعمــال القائمــة للتحــول الرقمــي 
وتبنــي تقنيــات جديــدة هــي رافعــة رئيســية لتعزيــز التحــول الرقمــي عبــر القطاعــات. مــن ناحيــة االســتثمار فــي 
 ، AR / VR ،  التقنيــات الناشــئة مثــل إنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي و التحليــالت المتقدمــة للبيانــات
الروبوتــات المتقدمــة ، والطباعــة ثالثيــة األبعــاد، احتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة العاشــرة بيــن 

دول مجموعــة العشــرين.)56(
)55( World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/sa.pdf
)56( Arthur D Little )2021(. Digital KSA: Assessment and Way Forward for the Digital Economy, www.adl.com/DigitalKSA.
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سادسا: محور الفرص ) الفرص االستثمارية( والتحسينات التي سيوفرها االقتصاد الرقمي 
للقطاعين العام والخاص في  المملكة.

جــاء ضمــن األهــداف األساســية لسياســة التحــول الرقمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية االنفتــاح علــى الســوق؛ 
ويتضمــن ســعي المملكــة لفتــح اســواق لتعزيــز االقتصــاد الرقمــي دوليــا بمــا يتماشــى مــع التزامــات المملكــة ، 
وان تصبــح المملكــة الوجهــة االولــى لالســتثمارات الرقميــة بالمنطقــة ، وخلــق بيئــة تنافســية تســهم فــي ازدهــار 
االقتصــاد الرقمــي بالمملكــة ، ومــن أجــل ذلــك قامــت المملكــة بوضــع تشــريعات وأنظمــة ولوائــج لدعــم نمــاذج 
األعمــال الجديــدة التــي تســهم فــي تنميــة االقتصــاد الرقمــي بالمملكــة ، و ومــن أجــل تحقيــق ذلــك قامــت 
المملكــة بتيســير تطبيقــات تتيــح التجــارة االلكترونيــة وتســهيل االجــراءات الحكوميــة لممارســتها ، كمــا تســعى 
المملكــة لتمكيــن المنشــأت الصغيــرة والمتوســطة فــي المجــال الرقمــي وتذليــل العقبــات وتســهيل تمويلهــا)57(

وتضمنــت هــذه الخطــوات تأهيــل رأس المــال البشــري الســعودي المتخصــص لســد الفجــوة الرقميــة بنشــر 
الوعــي والمعرفــة، وتعزيــز االبتــكار مــن خــالل البحــث والتطويــر ودعــم ريــادة الشــركات المحليــة الرقميــة ، رفــع 
جــودة ومســاهمة قطــاع الخدمــات اقتصاديــا عبــر تعزيــز التجــارة االلكترونيــة ورقمنــة التعليــم والصحــة ، و زيــادة 
ــات الرقميــة علــى المجتمــع مــن خــالل رفــع الوعــي الرقمــي بيــن المواطنيــن ، وإنشــاء بيئــة حاضنــة  ــر التقني تاثي
لجــذب االســتثمار الرقمــي وتأســيس الشــركات الرقميــة وتعزيــز االبتــكار واألمــن الرقمــي ، ثــم رفــع انتشــار وســرعة 

االنترنــت بانحــاء المملكــة لتعزيــز انــواع االســتمارات االتيــة:

قائمــة بأهــم الفــرص االســتثمارية المميــزة والمحــددة تحــت قطاعــات مختلفــة لتتناســب مع متطلبات االنشــطة 
االســتثمارية فــي ظــل االقتصــاد الرقمي)58(

المعلومات وتقنية االتصاالت   - 1

التجارة االلكترونية   - 2

السياحة وجودة الحياة   - 3

المدن الذكية   - 4

التعليم عن بعد   - 5

رأس المال البشري واالبتكار  - 6

  )57( سياسة االقتصاد الرقمي بالمملكة العربية السعودية )1442(. وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. 
  )58( وزارة االستثمار السعودية ، 



تقرير االقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية

24

سابعًا: نتائج المسح الميداني: 

- منهج المسح الميداني : 

    تــم االعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي المســحي آلراء عينــة مــن الشــركات ، والمقابــالت الشــخصية لعينــة مــن 
خبــراء وأكاديمييــن ذوي صلــة باالقتصــاد الرقمــي .

- االداة : 

تــم تصميــم اســتبيان تضمــن عــدة محــاور أولهــا محــور البيانــات الديموجرافيــة للشــركات التــي تســتخدم االقتصــاد 
الرقمــي ونســبة األعمــال االلكترونيــة ، والمحــور الثانــي هــدف إلــى تحديــد مســاهمة االقتصــاد الرقمــي في 
التعامــالت االقتصاديــة و معرفــة مــدى التســهيالت التــي تقدمهــا الدولــة لتعزيــز وتشــجيع االســتثمار فــي 
االقتصــاد الرقمــي ، والمحــور الثالــث هــدف لتحديــد اآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة ، 
فضــاًل عــن المحــور الرابــع التحديــات التــي تقابــل االقتصــاد الرقمــي ، والحلــول المقترحــة، واخيــرا محوراآلثــار 

المترتبــة علــى تفعيــل االقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية . وجــاءت النتائــج كالتالــي :

- األنشطة التجارية الممثلة في العينة  :

     وزعت العينة على)385( شركة مختلفة األنشطة االقتصادية أهمها النشاط التجاري وجاء بنسبة )42.6%( 
من إجمالي العينة، يليها النشــاط الخدمي بنســبة)%22.1( ، ثم النشــاط الصناعي بنســبة)%9.9(، والتقني 
بنســبة)%4.2( مــن إجمالــي العينــة ، وجــاء أقلهــم عــددا األنشــطة الترفيهيــة، والرياضيــة، ثــم الزراعيــة، كمــا 

يوضــح الجــدول رقــم )4 ( ، وبالتالــي مثلــت العينــة غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة للقطــاع الخــاص .  
جدول )4( توزيع العينة وفقا لالنشطة االقتصادية

النسبة %التكراراتنوع النشاط

16442.6تجاري

143.6استشاري

5414مقاوالت وعقارات

389.9صناعي

8522.1خدمي

164.2تقني

10.3ترفيهي

20.5رياضي

41زراعي

71.8أخرى

385100اإلجمالي
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الكيان القانوني للشركات :  -

 تضمنــت العينــة عديــد مــن أنــواع الكيانــات القانونيــة للشــركات؛ جــاء اهمهــا الشــركات ذات مســؤلية محــدودة 
الشــركات  ثــم   ، بنســبة)33.5%(  الفرديــة  المؤسســات  جــاءت  ثــم   ، الكليــة  العينــة  مــن  بنســبة)40.8%( 
المســاهمة بنســبة)%12.2( ، و جــاءت اقــل الكيانــات القانونيــة لشــركات المحاصــة ، والشــركات التعاونيــة 
، والشــركات االجنبيــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم )5( ، وبالتالــي مثلــت العينــة غالبيــة اشــكال الكيانــات 

القانونيــة للشــركات.
جدول )5( توزيع العينة وفقا للكيان القانوني للشركات

النسب %التكراراتالكيان القانوني للشركات

153.9شركة تضامن

4712.2شركة مساهمة

15740.8شركة ذات مسؤلية محدودة

30.8شركة المحاصة

41شركة تعاونية

شركة ذات راس مال قابل 
للتغير

92.3

41شركة اجنبية

12933.5مؤسسة فردية

174.4أخرى

385100اإلجمالي
       

مساهمة االقتصاد الرقمي في التعامالت االقتصادية.  - 1

اشــارت نتائــج العينــة أن نســبة التعامــالت االلكترونيــة بالقطــاع الخــاص يمثــل نحــو %75.9 وفقــا لــرأي العينــة 
مــن مختلــف الشــركات جــاء اعلــى نســب التعامــالت االلكترونيــة فــي الشــركات المختلطــة ، ثــم الترفيهيــة 
، ثــم التقنيــة ، فــي حيــن جــاء اقــل التعامــالت االلكترونيــة فــي األنشــطة الرياضيــة ، والتجاريــة ، كمــا يوضــح 

الجــدول رقــم )6( .

 كمــا أظهــرت النتائــج أن متوســط حجــم العمالــة الســعودية 61.3 عامــل لــكل شــركة، حيــث تركــزت العمالــة 
الســعودية فــي قطاعــات الترفيــه ، والتقنيــة ، وتســاوت مــع العمالــة االجنبيــة فــي القطــاع الخدمــي  ، 
فــي حيــن جــاء متوســط العمالــة غيــر الســعودية نحــو 300.1 عامــل لــكل شــركة، وتركــزت فــي قطاعــات 

المقــاوالت والقطــاع الصناعــي ، ثــم الزراعــي .
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نشاط 
الشركة

عدد 
الشركات

عمر 
الشركة/ 
سنوات

متوسط 
عدد العمالة 

السعودية

متوسط عدد 
العمالة غير 
السعودية

نسبة التعامالت 
االلكترونية في 
الشركات وفقا 

النشطتها بالعينة 
%

فترة التعامل 
في االقتصاد 

الرقمي / 
سنوات

164441846663التجاري

14132862733استشاري

5442561737763مقاوالت

3838294836703صناعي

85365860783خدمي

16142318843تقني

11660851ترفيهي

2456552رياضي

4802798743زراعي

انشطة 
مختلطة

71938138984

38529.161.3300.175.92.8المتوسط
       

كمــا جــاء متوســط أعمــار الشــركات نحــو 29 عــام ، و جــاء اكثرهــم عمــرا فــي الشــركات الزراعيــة ، والتجاريــة، 
والمقــاوالت .

اشــارت النتائــج ان متوســط التعامــالت االلكترونيــة علــى مســتوى العينــة والتــي بلــغ نحــو %75.9 مــن العينــة 
،  بزيــادة قدرهــا نحــو 11.6 % مقارنــة بمــا ذكــره)52( تقريــر مؤشــر االقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة مقارنــة 
بمجموعــة دول العشــرون والســابق ذكــره بالتقريــر ان نســبة التعامــالت االلكترونيــة بالمملكــة %68 عــام 

ــر 2022 . 2019، وبالتالــي يعتبــر ذلــك الزيــادة منطقيــة خــالل الوقــت الراهــن لتطبيــق االســتبيان يناي

كمــا جــاءت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن الشــركات تعمــل فــي االقتصــاد الرقمــي منــذ 3 ســنوات تقريبــًا 
، كمــا يوضــح الجــدول رقــم )6( .

جدول )6( مؤشرات نسبة التعالمالت االلكترونية وفترة التعامل في االقتصاد الرقمي 
وفقا لنوع الشركات 

)59( We Are Social and Hootsuite )2019(, Global Digital Report )2019(,world bank.
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شكل )2( نسبة التعامالت االلكترونية من اجمالي التعامالت الكلية وفقا لرأي العينة %
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2 - التسهيالت التي تقدمها الدولة لتعزيز وتشجيع االستثمار في االقتصاد الرقمي. 

التــي تقدمهــا الدولــة لتعزيــز وتشــجيع االســتثمار فــي االقتصــاد  التســهيالت  النتائــج أن أهــم    أشــارت 
ــرأي العينــة ، وجــاء أعلــى الموافقــات  الرقمــي جــاءت بموافقــة عامــة بلغــت نســبتها نحــو)%85.7( وفقــا ل
فــي نشــر الثقافــة الرقميــة بهــدف تحســين جــودة الحيــاه بأهميــة نســبية بلغــت نحــو)%93( ، ثــم جــاء تطويــر 
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت بكافــة ارجائهــا  بأهميــة نســبية بلغــت نحــو)%91( ، ثــم  إنشــاء تطبيقــات األجهــزة 
الذكيــة لتيســير عمليــات التحــول الرقمــي بنســبة )%89.5( وفقــا لدرجــة تقييــم العينــة ، إلــى أن جــاءت اقــل 
التســهيالت فــي ســهولة الحصــول علــى االئتمــان البنكــي عبــر التعامــالت الرقميــة بنســبة)%81( ، وفــي  
ــة . كمــا  ــرة والمتوســطة للتحــول الرقمــي بنســبة)%82( وفقــا لدرجــة تقييــم العين ــل الشــركات الصغي تموي

يوضــح الجــدول رقــم )7(. 
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وتشجيع  لتعزيز  الدولة  تقدمها  التي  التسهيالت  على  العينة  موافقة  درجات   )7( جدول 
االستثمار في االقتصاد الرقمي

العباراتم
درجة الموافقةتكرار

االهمية 
النسبية %

موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

اوال: التسهيالت التي تقدمها الدولة لتعزيز وتشجيع االستثمار في االقتصاد الرقمي

1
نشر الثقافة الرقمية بهدف 

تحسين جودة الحياة.
2581151040تكرار

92.9
%67.0129.872.601.040.00

2
خلق بيئة رقمية آمنة 

وموثوقة للقطاع العام 
والخاص.

1691486521تكرار
85.0

%43.9038.4416.880.520.26

3

التدريب والتعليم المدرسي 
والجامعي على أساليب   

التعامل في الرقمنة 
االقتصادية

1401974224تكرار
84.3

%36.3651.1710.910.521.04

4

إنشاء منصات إلكترونية 
للتواصل مع الشركات المحلية 
واألجنبية لزيادة االستثمارات 

األجنبية والمحلية

1691565352تكرار
85.2

%43.9040.5213.771.300.52

5
إعداد نماذج لتسجيل 

المشاريع والمساهمات 
االنسانية التنموية.

1421895022تكرار
84.3

%36.8849.0912.990.520.52

الشفافية في عرض البيانات6
1641585282تكرار

84.5
%42.6041.0413.512.080.52

7

تقديم خدمات صحية 
وتعليمية وخدمات 

المدفوعات الحكومية عبر 
المنصات اإللكترونية

1861613350تكرار

87.4
%48.3141.828.571.300.00

8
دعم البنية التنظيمية 

بالمملكة لتيسر خطوات 
التحول الرقمي

1801703221تكرار
87.3

%46.7544.168.310.520.26

9
يوجد تشريعات وقوانين 
تدعم التحول الرقمي 
بالمملكة بجودة عالية.

1541755330تكرار
84.9

%40.0045.4513.770.780.00

10
يشعر المواطن بالثقة واألمان 

في تعامالته عبر االنترنت

1551834025تكرار
85.0

%40.2647.5310.390.521.30

11
تعمل المملكة على تطوير 
البنية التحتية لالتصاالت 

بكافة ارجائها

2331341710تكرار
91.1

60.5234.814.420.260.00
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12

تدريب المواطنين 
على تقنية 
المعلومات 

واالقتصاد الرقمي

1371459562تكرار
81.2

%35.5837.6624.681.560.52

13

إنشاء النموذج 
التنظيمي بما يتالئم 

مع تكنولوجيا 
المعلومات

1451885110تكرار
84.8

%37.6648.8313.250.260.00

14

إنشاء تطبيقات 
األجهزة الذكية تيسر 

عمليات التحول 
الرقمي

205157230تكرار
89.5

%53.2540.785.970.000.00

15
دعم التوجه إلى 

الحكومة اإللكترونية 
بكافة المعامالت.

1681852840تكرار
86.9

%43.6448.057.271.040.00

16

سهولة وممارسات 
األعمال التجارية 

عبر منصات 
التسويق اإللكتروني 

بالمملكة.

1601833921تكرار

85.9
%41.5647.5310.130.520.26

17

سهولة الحصول 
على االئتمان 
البنكي عبر 

التعامالت الرقمية.

11120554105تكرار
81.1

%28.8353.2514.032.601.30

18

تمويل الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة للتحول 
الرقمي

11820746104تكرار
82.1

%30.6553.7711.952.601.04

85.7االهمية النسبية العامة للمحور
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3 - اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الرقمي في المملكة.

ُيبــرز هــذا القســم الخصائــص العديــدة المصاحبــة لالقتصــاد الرقمــي ، مركــًزا علــى تطــور المملكــة باتخــاذ 
ــن لتســريع مراحــل التطــور المتعلقــة بالتحــول الرقمــي، وذلــك مــن خــالل تبنــي وتنفيــذ  أســلوب جديــد ومحسَّ
أحــدث أنظمــة االتصــاالت الســلكية والالســلكية وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والتــي تســاعد فــي 
تســهيل اآلليــات الشــاملة للتحــول الرقمــي، والبــدء فــي إطــالق اقتصــاد متعطــش للمعرفــة ولغــة تجــارة 
إلكترونيــة مغامــرة. كمــا ســيلقي هــذا القســم الضــوء علــى تجربــة االقتصــاد الرقمــي والمتوقــع منهــا فــي 

المســتقبل مــن وجــه نظرشــركات القطــاع الخــاص كمــا يلــي:

      حيــث أشــارت نتائــج محــور اآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة إلــى موافقــة العينــة 
بنســبة عامــة بلغــت نســبتها %88.6 علــي االفــاق المقترحــة ، وجــاء أعلــى الموافقــات فــي كــون االقتصــاد 
الرقمــي يضــع المملكــة فــي تصنيفــات الــدول المتقدمــة عــام 2030م بنســبة موافقــة بلغــت نحــو 95.3% 
، ثــم ازدهــار صناعــة االقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة بنســبة %91.7 ، يليهــا فتــح أفــاق االســتثمار فــي 
ــا المعلومــات واالتصــاالت بنســبة %90.4 ، إلــى أن جــاءت نســبة الموافقــات فــي توفيــر قواعــد  تكنولوجي
بيانــات دقيقــة لالقتصــاد الرقمــي بالمملكــة بنســبة %86.3 مــن االجمالــي العــام ويعتبــر ذلــك موافقــة 
بدرجــة عاليــة علــى بنــود االفــاق المســتقبلية لالقتصــاد الرقمــي بالمملكــة ، وســن تشــريعات لحمايــة الملكيــة 
الفكريــة وحمايــة أمــن وســرية البيانــات وقوانيــن الدفــع الرقمــي وتفعيلهــا بالمملكــة بنســبة %87 وفقــا لــرأي 
العينــة ، كمــا بالجــدول رقــم )8( ممــا يوضــح أن قليــل مــن أفــراد العينــة لديهــم تخــوف مــن شــفافية البيانــات 

وتأمينهــا فــي حالــة تطبيــق االقتصــاد الرقمــي بشــكل كامــل .
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العباراتم
درجة الموافقةتكرار

االهمية 
النسبية %

موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

ثانيُا: اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الرقمي في المملكة

1

االقتصاد الرقمي يضع 
المملكة العربية السعودية 

في تصنيف الدول المتقدمة 
2030

306681010تكرار
95.3

%79.4817.662.600.260.00

2
االقتصاد الرقمي يضمن 
التأهيل لمواكبة التغيرات 

التقنية

228847300تكرار
88.1

%59.2221.8218.960.000.00

3
توفر نظم التعليم والمهارات 

التي تساعد على االبتكار

1551913720تكرار
85.9

%40.2649.619.610.520.00

رفع جودة الحياة للمواطنين4
2121512020تكرار

89.8
%55.0639.225.190.520.00

5
فتح آفاق االستثمار في 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

2301272710تكرار
90.4

%59.7432.997.010.260.00

6
تخفيض تكاليف التعامل 
الورقي بإبداله بالرقمي 

السريع.

2091462820تكرار
89.2

%54.2937.927.270.520.00

اتاحة الفرصة لالبتكار الرقمي7

1981513510تكرار

88.4
%51.4339.229.090.260.00

إنشاء جيل المواطن الرقمي8
1791733210تكرار

87.5
%46.4944.948.310.260.00

9
تقديم الخدمات السريعة 

ومواجهة األزمات وتقديم 
حلول مبتكرة لها

2041513000تكرار
89.0

%52.9939.227.790.000.00

10
زيادة فاعلية التكتالت 

االقتصادية العالمية والمحلية

1781802430تكرار
87.7

%46.2346.756.230.780.00

11
ازدهار صناعة االقتصاد 

الرقمي في المملكة

2431261510تكرار
91.7

%63.1232.733.900.260.00
       

جدول)8( نسب وتكرارات استجابات العينة على محور االفاق المستقبلية لالقتصاد 
الرقمي بالمملكة
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12
ازدهار الخدمات 
الحكومية في 

االقتصاد الرقمي

1961246500تكرار
86.8

%50.9132.2116.880.000.00

13

ترسيخ خدمات 
الحكومة االلكترونية 

بجميع مجاالت 
الحياة

1901534200تكرار
87.7

%49.3539.7410.910.000.00

14
تحويل المدن 

السعودية الى مدن 
رقمية ذكية

1741733620تكرار
87.0

%45.1944.949.350.520.00

15

توفير خدمات 
االتصاالت وتقنية 
المعلومات لكافة 

فئات المجتمع 
بتكلفة مناسبة

2031582211تكرار

89.1
%52.7341.045.710.260.26

16

سن تشريعات 
لحماية الملكية 
الفكرية وحماية 

أمن وسرية البيانات 
وقوانين الدفع 

الرقمي وتفعيلها 
بالمملكة

1701803410تكرار

87.0
%44.1646.758.830.260.00

17
توفير قواعد بيانات 
دقيقة لالقتصاد 
الرقمي بالمملكة

1591932931تكرار
86.3

%41.3050.137.530.780.26

88.6االهمية النسبية العامة للمحور
       

التحديــات التــي تواجــه المملكــة فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي وأثرهــا فــي بنــاء بيئــة اســتثمارية    - 4
رقميــة جاذبــة وشــمولية.

      أظهــرت النتائــج أن تحديــات االقتصــاد الرقمــي وافقــت عليهــا العينــة بنســبة عامــة ضعيفــة بلغــت 
نحــو)%53.4( مــن العينــة الكليــة، ممــا يشــير الــى ان التحديــات امــام االقتصــاد الوطنــي ليســت كبيــرة، 
وجــاءت الموافقــة علــى التحديــات فــي ضعــف البنيــة التحتيــة للتحــول الرقمــي بنســبة )%63.2( وفقــا لــرأي 
العينــة ممــا يشــير الــى ان ضعــف البنيــة التحتيــة ليســت كبيــرة ، وتــرى العينــة أنــه حتــى االن لــم تصــل البنيــة 
التحتيــة إلــى نســبة %100 ، ثــم ارتفــاع تكاليــف اســتخدام االنترنــت لبعــض األفــراد يعــوق التحــول الرقمــي 
بشــكل كامــل بنســبة)59.7 %( ، ثــم عــدم تســاوي الفــرص بيــن الشــركات والحكومــات فــي جميــع عمليــات 
الرقمنــة)%59.2(، فــي حيــن جــاء أقــل الموافقــات للتحديــات فــي عدم مناســبة ممارســات األعمال المختلفة 
لــكل مؤسســة وشــركة تعــوق التحــول الرقمــي بنســبة)%46.8( ، ثــم المؤسســات الخاصــة والحكوميــة ليــس 
جاهــزة للتحــول بشــكل كامــل للتحــول الرقمــي بنســبة)%47.5( مــن الموافقــات ، كمــا يوضــح الجــدول رقــم 

. )9(
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جدول )9( درجة موافقات العينة على تحديات االقتصاد الرقمي

العباراتم
درجة الموافقةتكرار

االهمية 
النسبية %

موافق %
موافق إلى موافقبشدة

غير موافق غير موافقحد ما
بشدة

ثالثا: معوقات االقتصاد الرقمي

1
ضعف البنية التحتية للتحول 

الرقمي
103581230101تكرار

63.2
%26.7515.0631.950.0026.23

2
ارتفاع تكاليف استخدام 

االنترنت لبعض االفراد يعوق 
التحول الرقمي بشكل كامل

61111940119تكرار
59.7

%15.8428.8324.420.0030.91

3
احتكار وحواجز سوق االنترنت 
تمنع كثير من المتسوقين من 

التسوق االلكتروني

57921030133تكرار
56.9

%14.8123.9026.750.0034.55

4
معوقات في الخصوصية 

وأمن البيانات

7672105132تكرار
57.9

%19.7418.7027.270.0034.29

5
عدم تساوي الفرص بين 

الشركات والحكومات في 
جميع عمليات الرقمنة

67891100119تكرار
59.2

%17.4023.1228.570.0030.91

6
ضعف االقبال على التعلم 

والتدريب الستخدام 
التكنولوجيا الرقمية

67097106115تكرار
49.5

%17.400.0025.1927.5329.87

7

ضعف المشاركة والتعاون 
من القطاع الخاص 

والحكومي على التحول 
لالقتصاد الرقمي

58801170130تكرار

56.7
%15.0620.7830.390.0033.77

8

المؤسسات الخاصة 
والحكومية ليس جاهزة 

للتحول بشكل كامل للتحول 
الرقمي

57092118118تكرار
47.5

%14.810.0023.9030.6530.65

9
يوجد فجوة في المواهب 

واالبتكار من قبل المواطنين 
للتحول الرقمي

64085120116تكرار
48.4

%16.620.0022.0831.1730.13

10

عدم مناسبة ممارسات 
األعمال المختلفة لكل 
مؤسسة وشركة تعوق 

التحول الرقمي

53093118121تكرار
46.8

%13.770.0024.1630.6531.43
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11
التحول الرقمي 

ليس سهال ويحتاج 
لوقت طويل

8509183126تكرار
51.4

%22.080.0023.6421.5632.73

12

نقص التشريعات 
والسياسات 

الداعمة للتحول 
الرقمي الكامل 

بالمملكة

63090122110تكرار

48.8
%16.360.0023.3831.6928.57

13

نقص الحوافز 
الحكومية 

للمستثمرين في 
مجال االقتصاد 

الرقمي

70084103128تكرار

48.6
%18.180.0021.8226.7533.25

53.4االهمية النسبية العامة للمحور
       

5 -الحلول المقترحة لدعم أوجه االقتصاد الرقمي :

 اقترحــت العينــة أن أفضــل الحلــول المقترحــة لدعــم أوجــه االقتصــاد الرقمــي هــو التدريــب والتعليــم بمجــال 
االقتصــاد الرقمــي بشــكل واســع وشــامل بنســبة)%15.7( مــن حجــم العينــة ، ثــم جــاءت أهــم الحلــول فــي 
ســن قوانيــن وتشــريعات قويــة للتعامــل مــع االقتصــاد الرقمــي بنســبة)%13.1( مــن حجــم العينــة ، ثــم 
مســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ودعمهــا بنســبة)%11.5( وفقــا لمــا أشــارت إليــه العينــة مــن 

أولويــات فــي الحلــول المقترحــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم )10( .   
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اآلثار المتوقعة لدعم االقتصاد الرقمي على خلق بيئة استثمارية مالئمة بالمملكة  - 5

أظهــرت بيانــات مــا اقترحتــه العينــة حــول اآلثــار المتوقعــة لدعــم االقتصــاد الرقمــي علــى خلــق بيئــة اســتثمارية 
مالئمــة للمملكــة و أن أهــم اآلثــار هــي أن االقتصــاد يكــون كلــه تحــت رؤيــة الدولــة مــع تنــوع مجــاالت 
العمــل بنســبة)%10.26( مــن العينــة ، يليهــا أزدهــار التجــارة االلكترونيــه ، و تطويــر البنيــه التحتيــة لالقتصــاد 
الرقمــي بنســب بلغــت نحــو)%9.62(  لــكل منهمــا مــن اجمالــي  مقترحــات العينــة ، باإلضافــة إلــى خلــق جيــل 
متعمــق باالقتصــاد الرقمــي ،و تصبــح المملكــة مرتبطــة باالقتصــاد العالمــي وتســهيل التبــادل االقتصــادي 
وتقويــة الشــركات الموجــوده بالمملكــة ،  تعزيــز ثقــه المســتثمرين فــي االقتصــاد الرقمــي بنســبة)%8( وفقــا 

لمقترحــات العينــة كمــا بالجــدول رقــم )11( 

جدول )10( مقترحات العينة حول الحلول المقترحة لدعم أوجه االقتصاد الرقمي

النسبة %الحلول المقترحة لدعم اوجه االقتصاد الرقمي

15.7التدريب والتعليم بمجال االقتصاد الرقمي بشكل واسع وشامل 

6.3تقوية البنية التحتية

10.5تسهيل المعامالت الحكومية وتكون الموافقات اسرع والموظفين تكون خبرتهم أعلي 

2.6تخفيض أسعار االنترنت وزياده البرامج والتطبيقات

5.8توفير تطبيقات اكثر أمانا لحماية بيانات العمالء

9.4عمل حوافز ومكافأت للشركات ودعمهم أكثر

13.1سن قوانين وتشريعات قوية للتعامل مع االقتصاد الرقمي

11.5مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها

8.4تبسيط البرامج الحكومية لكى نستطيع التعامل معها 

4.2زيادة الوعى التقنى فى أوساط الشباب 

4.2تعميم العمل إلكترونيا 

5.0ربط التعليم االلكتروني بسوق العمل مع وجود مرونة فى البرامج 

3.1زيادة ثقافة المواطن 

100.0االجمالي
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على  الرقمي  االقتصاد  لدعم  المتوقعة  األثار  حول  العينة  مقترحات   )11( جدول 
خلق بيئة استثمارية مالئمة بالمملكة

النسبة %الحلول المقترحة لدعم اوجه االقتصاد الرقمي

8.01خلق جيل متعمق باالقتصاد الرقمي 

9.62ازدهار التجاره االلكترونية 

6.41 تقليل تكاليف المعامالت الورقية واختصار للوقت والمجهود 

4.81ارتفاع الدخل للشركات وتحسن الخدمة للعميل 

6.41المقدرة على تجاوز اي ازمة اقتصادية تحدث في المستقبل

3.21ازدياد الرفاهية وإنجاز كل المعامالت فى وقت قليل

10.26االقتصاد يكون كله تحت رؤية الدولة مع تنوع مجاالت العمل

الحركة االقتصادية تكون أسهل وأفضل وأسرع وتظهر في السوق وظائف تساعد على تقليل 
البطالة 

3.85

5.77القدرة على تغطية جميع المجاالت

3.21القدرة على تقليل التلوث البيئي وتقليل الزحام المروري

6.41النمو السريع لالقتصاد ليضاهي االقتصاد العالمي

لتصبح المملكة مرتبطة مع االقتصاد العالمي، ولتسهيل التبادل االقتصادي ولتقوية الشركات 
الموجودة بالمملكة

8.01

9.62تطوير البنية التحتية لالقتصاد الرقمي 

8.01تعزيز ثقة المستثمرين في االقتصاد الرقمي 

6.41تفعيل الرقابة على االقتصاد العام 

100.00االجمالي
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نقاط الضعف :نقاط القوة :

1 -توفير الجهد  ورفع اإلنتاجية والكفاءة
2 -التوسع في االحاطة وإدماج الجميع .

3 -توسيع نطاق السوق.
4 -االستفادة من جميع الموارد المتاحة بأقل 

التكاليف .
5 -الحوكمة ووالية الدولة على المال العام. 

والرقابة
6 -تحقيق التنمية االقتصادية ورفع المستوى 

االنتاجي وزيادة فرص االستثمار

1 -ارتفاع مستوى البطالة في األجل القصير.
2 - عدم اقتناع البعض باالقتصاد الرقمي واستخدام 
التكنولوجيا والرغبة في استخدام االساليب التقليدية .

3 - عدم توعية القطاع الخاص بأهمية االقتصاد الرقمي.
4 -زيادة التكلفة في انشاء البنية التحتية نتيجة استيرادها 

من الخارج .
5 - ضعف البنى التقنية .

6 - ضعف أنظمة الحماية وأمن المعلومات مما قد يؤدي 
إلى مشاكل اقتصادية نتيجة لالختراقات

الفرص :التهديدات :

1 - ضعف التنافسية مع الدول االعلى تقدما.
2 -تأثيرسلبي على تنافسية الشركات الوطنية.

3 - عدم امتالك أدوات المنافسة التجارية العالمية.
4 -ارتفاع تكاليف خدمات االتصاالت

5 -ضعف البنية التحتية في قطاع الكهرباء 
6 - األثر الكبير لألزمات االقتصادية الخارجية غير 

المتوقعة على االقتصاد الرقمي .

 1 - االستفادة من التجارب العالمية وتبني األنظمة الرقمية 
الناجحة وكذلك سهولة اإلتصال مع الشركات العالمية.

2 - التوسع في تطبيقات االقتصاد الرقمي.
3 - توسيع نطاق السوق السعودي محليا وعالميا
4 -االندماج في االقتصاد العالمي بسهولة ويسر.

5 -فرص النمو لريادة االعمال.
6 -تمكين المرأة من العمل في جميع المجاالت

7 -فتح آفاق إستثمارية وتوظيف الكوادر
 المؤهلة المتخصصة.

       

6 - الفرص والتحسينات التي سيوفرها االقتصاد الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة.

 المقابالت الشخصية :

تم عمل )9( مقابالت شخصية مع خبراء وأكاديمين في جهات حكومية وغير حكومية ذات صلة.

وقــد تمــت مقابلــة خبيــر واحــد أو أكثــر فــي كل جهــة بهــدف معرفــة رؤيتهــم الحاليــة والمســتقبلية لالقتصــاد 
الرقمــي مــن حيــث نقــاط القــوة، والضعــف، والتهديــدات والفــرص التــي تأتــي مــن وراء االقتصــاد الرقمــي، 

وجــاءت النتائــج مــن تحليــل   SWOTكالتالــي:

جدول)12( التحليل البيئي لالقتصاد الرقمي في المملكة
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التوصيات وفقا الراء العينة والخبراء في مجال االقتصاد الرقمي : 

تقديــم تدريــب ومناهــج تعليــم فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي بشــكل واســع وشــامل لتهيئــة بنيــة تحتيــة • 
عميقــة لإلقتصــاد الرقمــي. 

توفير تطبيقات أكثر أمانا لحماية بيانات العمالء.• 

االهتمام بالتعليم التقني في مجال الشبكات واألمن السيبراني. • 

إنشــاء صناعــات إلكترونيــة داخــل المملكــة لتواكــب التكنولوجيــا العالميــة وتقلــل تكاليــف االســتيراد • 
وتخلــق فــرص عمــل.

إنشاء بنوك خاصة لتمويل التحول الرقمي بها كوادر فنية متخصصة في تقنية االقتصاد الرقمي.• 

وضع خطط وبدائل في حالة االزمات االقتصادية العالمية من خالل االقتصاد الرقمي. • 

رســم خريطــة اســتثمارية يشــارك بهــا القطــاع الخــاص فــي مجــال التقنيــة واالقتصــاد الرقمــي لتوجيــه • 
رواد االعمــال نحــو الفــرص االســتثمارية المتاحــة والمشــتركة مــع الحكومــة لتقديــم الخدمــات الحكوميــة.

تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في مجال التعليم .• 

إطالق برامج تدريبية للبالغين لتعزيز اإلدماج الرقمي.• 

تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال البرمجيات والتحول الرقمي.• 

مراجعــة اللوائــح والتشــريعات المنظمــة لالقتصــاد الرقمــي فــي المملكــة، بمــا يتواكــب مــع التطــورات • 
التقنيــة وتدعــم قطــاع األعمــال نحــو التحــول الرقمــي.
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