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 تقديم 

تنويع االقتصادات    إلى في الوقت الراهن في ظل الحاجة    ملحة    اقتصادية    عد التحول الرقمي ضرورة  يُ 
 نتاجية والتنافسية بالصدمات في األسواق العالمية للنفط وبهدف تعزيز اإل   تأثرهاحدة  للتخفيف من  العربية  
التي يمكنها االستفادة من التطور التقني المتسارع في كافة الدول   االقتصاديةالقطاعات  بالتركيز على  ذلك  

نوعية  م العربية   نقلة  تحقيق  على  وقدرتها  االقتصادات  هذه  مرونة  مستويات  من  عام  بشكل  يزيد  ما 
سهم في توفير المزيد من الوظائف لألجيال الشابة المتزايدة التي تُ   بحيث  ومتسارعة في األداء االقتصادي

 ق العمل سنويا . تلتحق بسو

ي، بدأت دول العالم في التحول من العالماالقتصاد  المتسارعة التي يشهدها    الرقمية  التطورات  خضمفي  
االقتصاد الرقمي. وبالفعل أحرزت بعض الدول على مستوى العالم تقدما  ملحوظا    إلى االقتصاد التقليدي  

مثل االقتصاد الرقمي أحد المحاور    سياق،الفي هذا    عدد من المجاالت والقطاعات المختلفة.  رقمنهفي  
يعمل الصندوق  (، حيث  2025-2020تضمنتها استراتيجية صندوق النقد العربي الخمسية )  األساسية التي 

، المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  محافظي اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس    من خالل
التحول الرقمي في المجاالت  صعيد    الدول العربية على   ندة جهودمساعلى    ومجلس وزراء المالية العرب 

الخدمات  المالية العامة، ورقمنه    رقمنهذات األولوية بالنسبة للدول العربية ومن بينها على سبيل المثال:  
ل المالي الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، وتطوير أنظمة الدفع اإللكتروني،  الشموالمالية والمصرفية، و

  .ذات العالقة وغيرها من المجاالت األخرى

النقد العربي لرصد   الدراسة هذه  تهدف    في ضوء ما سبق، نتائج استبيان أعده صندوق  التي تستند إلى 
المعنية   الجهات  قبل  استيفائه من  الدول العربية وتم  الرقمية في  التحوالت    تشخيص  إلى التحوالت  واقع 

نظرة عامة    بإعطاءعدد من المواضيع الجوهرية الكفيلة    إلى الرقمية في الدول العربية من خالل التطرق  
الوا مثل  عن هذا  الرقمي،  الخطط واالستراتيجيات  قع،  التحول  لتعزيز عملية  العربية  تتبناها الدول  التي 

المنظمة والتشريعية  القانونية  التحول  واألطر  الدراسةكذلك    .لهذا  الرقمي    تتناول  قياس االقتصاد  عملية 
عملية التحول الرقمي في  البنية التحتية المساندة ل  إلى   تتطرقوالمؤشرات المستخدمة في عملية القياس. كما  

التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول العربية    إلى   تسعى الدراسةالدول العربية. وختاما   
 المستقبلية.  ىالرؤ استشراف إلى االقتصاد الرقمي باإلضافة  إلى في التحول 

الدول العربية، حيث أشارت  تطرقت الدراسة بالمزيد من التفصيل إلى تجارب التحول الرقمي في عدد من  
ساعد على اإلسراع بوتيرة التحول الرقمي في كل من  باالقتصاد الرقمي  ة  يإلى أن استحداث وزارات معن

ت المكاسب المختلفة التي حققتها بعض الدول العربية نتيجة التحوالت الرقمية  ن كما بي، واإلمارات  األردن
تكلفة خفض  في  المثال  سبيل  على  ساهمت  بنسبة  جازإن   التي  الحكومية  المائة   88بلغت    الخدمات    ، في 

في  في المائة    17صل إلى  توساعدت على تطور ونمو مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي ل
القطاعات الداعمة للتنويع  ز خطط التحول الرقمي يتركما سبق، أشارت الدراسة إلى . إضافة إلى البحرين

وقطر وعلى خدمات الدفع الرقمي كما هو الحال في مصر والسودان والصومال  االقتصادي كما في ُعمان  
مستويات الشمول المالي في هذه الدول، فعلى سبيل المثال أدى التحول الرقمي إلى زيادة    بما ساهم في 

من إجمالي السكان البالغين في   في المائة  72نسبة مستخدمي الخدمات المالية عبر المحمول إلى  زيادة  
 .  الصومال
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 الخطط واالستراتيجيات الرقمية في الدول العربية  
دورا  بالغ األهمية في االقتصادات العربية مع انتهاج العديد من الدول   الرقمي يلعب التخطيط االستراتيجي  

تحقيق أهداف عدة لعل    إلى تؤسس لبرامج اقتصادية تسعى من ورائها    رقمية  استراتيجية  ا  العربية خطط
أهمها حفز النمو االقتصادي، وتعزيز االعتماد على الذات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم من  

االقتصادي القرار  .  التنويع  صنع  لعملية  استراتيجية  موجهات  تحديد  من بالتالي  االستفادة  خالل  من 
في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأيضا  توفير أطر يمكن في ضوئها المقاربة ما    التحوالت الرقمية

والسياسات   للمستهدفات  الدورية  المراجعة  من  يُمكن  بما  والمستهدف  الفعلي  التنفيذ  مستويات  بين 
األهمية    االقتصادية. من  عليه،  البدايةبمكان  بناء   تبني   إلى التطرق    في  في  العربية  الدول  جهود 

 استراتيجيات وخطط دعم عملية التحول الرقمي.

استراتيجية التحول الرقمي للخدمات  "بإطالق    2019، قامت الحكومة األردنية في مطلع عام  األردنفي  
( تلبية  "(2020  –  2019الحكومية  في  تمثلت  استراتيجية  أهداف  خمسة  على  الضوء  سلطت  التي   ،

احتياجات المواطن وتسهيل اإلجراءات، واالرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ورفع نسبة اإلقبال عليها،  
 رفع مستوى الثقة بالحكومة.  إلى ، وتحسين كفاءة األداء الحكومي، باإلضافة العامةوتوفير النفقات 

على    ، االماراتفي   االتصاالت  تنظيم  هيئة  قطاع  إتعمل  في  الرقمي  التحول  لتعزيز  استراتيجية  عداد 
كما   المركزي  االتصاالت.  المصرف  المتحدة "وضع  العربية  اإلمارات  قطاع  لدولة  تطوير  استراتيجية 

( الدولة  الحديثة في  المالية  الشركاء  التي    "(FinTech Strategyالتقنيات  تنفيذها بمشاركة  يعمل على 
  إطالق لتقنيات المالية الحديثة، من خالل  الداعمة لبيئة  ضمان ال  إلى االستراتيجيين. تهدف االستراتيجية  

عدد من المبادرات تغطي كل نواحي التشريع والتنظيم واالبتكار بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة  
الخطة االستراتيجية بإطار تنظيمي متوازن    يتم دعمى الطويل. سوف  للتقنيات المالية الحديثة على المد

   يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسالمتها دون تضييق الخناق على عملية االبتكار. 

تدشين    البحرينشرعت  كذلك   )"في  الرقمية  الحكومة  امتدادا    "( 2022  -  2020استراتيجية  تعتبر 
المملكة منذ عام   تبنيها من قبل  تم  تبنت   إلى. باإلضافة  2007الستراتيجيات وخطط رقمية سابقة  ذلك، 

سرعة االستجابة للتهديدات السيبرانية    إلى البحرين "االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني" التي تهدف  
 . لكتروني أكثر أمنا  إاء طر تنظيمية وقانونية متينة، وإنشاء فض أ نشاء إمن خالل 

لدعم  ، بالشراكة مع القطاع الخاص موجهوطنية   " مبادرة  2020، يمثل برنامج "تونس الرقمية تونسفي 
ألف   50توفير ما ال يقل عن    إلى لتصدير. يهدف البرنامج  اللشركات الناشطة في مجال    التحول الرقمي 

تعزيز االستثمار في المجال الرقمي، من خالل توفير    على فرصة عمل في هذا القطاع. يحرص البرنامج  
بدعم  خالله  من  الدولة  تلتزم  كما  التونسي،  العمل  سوق  في  التوازن  بتحقيق  تسمح  التي  التحفيز  آليات 

 .(1)االستثمارات االجنبية والمحلية

 
(، "وزارة تكنولوجيا االتصال والتحول الرقمي. 2020الجمهورية التونسية، )  1

https://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=132&L=1   
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أخر  ناحية  بعنوان    السودانيحرص  ى،  من  الرقمية  استراتيجيته  خالل  للحكومة "من  الموجهة  الخطة 
المستوي    على تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة    على   "(2020  -  2016االلكترونية والتوجه للذكية ) 

كما تسعى   .المعلومات  وتقنياتالقومي للوصول الي المعرفة والخدمات لدعم وتنمية صناعة االتصاالت  
السوداني البن  إلى   ةالحكومة  الدفع    ى تعزيز  نظم  وتطوير خدمات  انتشار  ودعم  اإللكتروني  للدفع  التحتية 

يُذكر أن   الحماية واألمان والموثوقية ألنظمة الدفع القومية.  مع ضمانالحديثة ومراعاة التوزيع الجغرافي،  
تلتزم  دولة ومؤسسة    75تحالف األمم المتحدة للمدفوعات الرقمية الذي يضم    إلى السودان قد انضم حديثا   

 الدفع الرقمي.  إلى االنتقال من استخدام النقد  بتسريع

ستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون  ا، تبنت المملكة السعوديةفي 
الحكومية،   الجهات  األولى  حيث  مع  تنفيذية:  خطط  ثالث  والثانية  (2010-2006)وضعت   ، (2012 -

  مرتكزاتها ، من أبرز  (2022-2019التي تمتد خالل الفترة ) ، ويجري العمل على الخطة الثالثة  (2016
الذكية. والمدن  الرقمية،  والتجارة  الرقمي،  والتعليم  الرقمية،  الصحة  إلى    اإلستراتيجية:  إضافة  ذلك 

إلى اإلسراع    " الهادفة2030مشروعات التحول الرقمي المتضمنة في "رؤية المملكة العربية السعودية  
 بالتحول نحو االقتصاد الرقمي.

التي تتضمن بشكل أساسي ثالث  ،  2009في عام  "  ، تم اقرار "استراتيجية الحكومة اإللكترونيةسوريةفي  
اإلداري،   اإلصالح  للعمل:  اإللكترونيةومحاور  والخدمات  الداعمة،  هذه  .  البنية  تحديث  حاليا   يجري 

التحول الرقمي "االستراتيجية تحت عنوان   لتأخذ بعين االعتبار مسارات محددة في مجال    "استراتيجية 
 محور البيانات المفتوحة ودعم االبتكار.     إلى وتطوير بيئة األعمال باإلضافة ، تطوير البيئة الداعمة

 لتوفير تدابير وإجراءات استراتيجية لضمان   "السيبراني االستراتيجية الوطنية لألمن  "  العراقكما تتبنى  
، وبناء ورعاية مجتمع  الرقميةأمن وحماية الوجود العراقي في الفضاء السيبراني، وحماية البنية التحتية  

المدى ومتوسطة وطويلة  قصيرة ةخطط داعمعدة  االستراتيجية منتتألف حيث  .به موثوقآمن و إنترنت 
،  اإللكترونية  ائمالجر  مثل  الوطنية، وتعالج التعرض الوطني للمخاطر السيبرانية  تغطي جميع األولويات

اإللكتروني و واإلرهاب  السيبراني والصراع  ،  والتجسس  عبر  ،  واستغاللهم  األطفال  معاملة  إساءة 
 .(2) اإلنترنت

، حيث تم تصنيف التوجهات االستراتيجية  2003، تم تبني "استراتيجية ُعمان الرقمية" منذ عام ُعمانفي 
ستراتيجية تتكامل معا  لتنفيذ رؤية ُعمان الرقمية من خالل مجموعة من  استة محاور    إلى لعُمان الرقمية  

قيق اقتصاد قائم على األهداف الرئيسة تتضمن المبادرات والمشاريع الالزمة لدعم مسيرة البالد نحو تح
ونشر تطبيقات فراد،  استراتيجية التحول الرقمي على تنمية قدرات المجتمع ومهارات األ تقوم  .   (3)المعرفة  

منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات واالتصاالت،    وتوفير  لكترونية والخدمات الذكية،الحكومة اإل 
، وتعزيز الوعي  الرقمية البنية األساسية  الجيل الجديد من  والحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات،  و

 .المعرفي 

 
(، "االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني"، مستشارية االمن الوطني، اللجنة الفنية العليا ألمن االتصاالت  2020جمهورية العراق )  2

 والمعلومات. 
(، "وزارة التقنية واالتصاالت"، متاح من خالل الرابط التالي:  2020سلطنة ُعمان )  3

https://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/eOman/Strategic_Pillars.aspx  
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أهم تتمثل  التي  ،  2019بالتعاون مع االسكوا عام    "السياسة الوطنية للتحول الرقمي "، تم انجاز  فلسطينفي  
تعزيزسمات في  والتشريعي،  وتوفير  الرقمية،    التقنياتاستخدام    ها  القانوني  التحتية  ودعم  اإلطار  البنية 

والبيانات،    للتقنيات العلمي،  وتطوير  الرقمية  والبحث  األعمال،  والتعليم  وبيئة  االبتكار  االنفتاح وتعزيز 
أمن المعلومات والخصوصية،    وضمان  بناء قدرات الطواقم اإلدارية والفنية،عالوة على  وإتاحة البيانات،  

 االستدامة، والتوعية وحماية المجتمع. و

الحكومية التي تسعى  عمال من التواصل رقميا  مع الجهات  فراد ومؤسسات األ ، استفاد جميع األ قطرفي  
"  2020لكترونية لدولة قطر  دائما  لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خالل "استراتيجية الحكومة اإل 

قدمة لألفراد والشركات  االرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُ تتمثل في  التي ترتكز على ثالثة محاور  
رية الحكومية )وزارات بال أوراق(، وزيادة مستوى  )خدمات بال مراجعين(، ورفع كفاءة العمليات اإلدا

الحكومية  الرقمي للجهات  التحول  الثالث جوهر  المحور  يمثل  الجمهور.  الحكومة على  وانفتاح  الشفافية 
رئيسة  و برامج  الرقمي  يتضمن  التحول  يبلدعم  برما  الرقميةمج  اشمل  التحتية  البنية  والتطبيقات    ،لدعم 

 لكترونية. ت الشخصية غير اإل رقمنه المعلوماالحكومية، و

على ترسيخ اإلطار  التي تنص  " 2028 مر لعاماالستراتيجية الرقمية لجزر القُ ، تتبنى الحكومة "القُمرفي 
في  القانوني والمؤسساتي، وتعزيز استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ونشرها من خالل المشاركة  

التحتية واالستفادة من االستثمارات، وتنويع االقتصاد. تقوم الرؤية على تحويل جزر القُمر بحلول    البنى 
الم الرقمي قطاعا  مساهما   جعل العو  ،"مجتمع معلومات، وجهة فاعلة في الثورة الرقمية"  إلى   2030عام  

ك القطاعات األخرى، وعامال  إيجابيا     إلى للنمو بالنسبة    ا  أساسي  ا  في االقتصاد الوطني بطريقة مت سقة، ومحر 
ل االجتماعي   . في التحو 

من    2022جعل الحكومة اللبنانية بحلول عام    إلى "  2018، تهدف "استراتيجية التحول الرقمي  لبنانفي  
من خالل تصميم منصات الكترونية لخدمة المواطنين والشركات  العربية  أكثر الحكومات رقمنه في المنطقة  

 .(4) والمجتمع بشكل أوسع

إطالق  ،  مصرفي   الت"تم  العربي "  2019لعام  المالية    قنياتاستراتيجية  الشباب  ملتقى  فعاليات  خالل 
في   التقنيات في إطار تشجيع االبتكار واستخدام    2019واألفريقي الذي ٌعِقدَ في أسوان خالل شهر مارس  
يسعى البنك المركزي المصري من خالل تطبيق  حيث  ،  تلبية االحتياجات المتنوعة للعمالء وخاصة الشباب

، والحفاظ على التوازن بين الشباب، ودعم ريادة األعمالتمكين  تعزيز التوجه نحو    إلى هذه االستراتيجية  
المصري للسوق  والمتنوعة  العديدة  االحتياجات  وتلبية  االبتكار،  وحرية  المالي  عد  وتُ هذا    .االستقرار 

الت مصر    قنياتاستراتيجية  لتحويل  المتكاملة  الخطة  مقومات  أساسيا  من  مقوما   مركز إقليمي   إلى المالية 
مع    التقنياتلصناعة   يتوافق  بما  االستراتيجية  هذه  تم صياغة  وقد  وإفريقيا،  العربية  المنطقة  في  المالية 

 ."2030استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر "

من خالل مؤشرات    نموا  قويا  تجلى   ، منذ تحريرهالمغربفي    االتصاالت عرف قطاع   من ناحية أخرى،
 إلى   2016في يونيو من أجل تعزيز ذلك، سعى المغرب   التغطية واالستخدام وعدد المشتركين واألسعار.

الرقمي  "د  اعتما المغرب  الرقمي "  2020استراتيجية  تحوله  بتسريع  العالمية  الرقمية  التغيرات  لمواكبة 
 

كتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية"، "استراتيجية التحول الرقمي في لبنان، متاح من خالل الرابط  (، "م2020الجمهورية اللبنانية ) 4
   https://www.omsar.gov.lb/Publications/Strategies/DigitalTransformationStartegyالتالي: 
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يسعى حيث    ،إلنجاح تنفيذ هذه االستراتيجية  "وكالة التنمية الرقمية" وتحسين موقعه اإلقليمي. وقد تم إنشاء  
قانون جديد يهدف    االستثمار زيادة    إلى المغرب   بعد إصدار  الرقمية  الصناعة  التنافسية في   إلى والقدرة 
 .(5) للقطاع شفافية وتعزيز سلطات الجهة الُمنظمة تحسين ال

التي   "(2024  –  2019االستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات واالتصال ) "  جاري تنفيذ  ،الصومالفي  
الصومالي  الرقمي   التحول  تسهيل  إلى تهدف   المجتمع  بالتالي جعل    وشامل   المعرفة  على   ا  قائم   ا  مجتمع، 

وتسريع   االستراتيجية   تحدد  .المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيقل  االجتماعيةو  االقتصادية  التنمية  للجميع، 
  تحقيق   في   وللمساعدة  واالتصاالت  المعلومات  تقنياتقطاع    تطوير  لدعم  التدخل  ومجاالت  الوطنية أولويات

  .الشاملة واالقتصادية االجتماعية التنمية أهداف

 ( 1دول )ج

 واالستراتيجيات الرقمية في الدول العربيةالخطط 
 

اتيجية  الدولة   اسم  الخطة او االستر
اتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية )  األردن   . (2020  –  2019استر

اتيجية تطوير قطاع التقنيات المالية الحديث اإلمارات   ". Strategy Fintech ة "استر

ونية لعام   البحرين  اتيجية الحكومة االلكتر اتيجية  2016استر ن استر ي تدشي 
وع فن ، والشر

 . ( 2022  –  2020) الحكومة الرقمية 

اتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال "تونس   تونس  الخطة الوطنية االستر
 ". 2020الرقمية  

ي   السعودية  نامج التحول الوطنن التنفيذية لتر ال  رؤية "  – الخطة    عربية السعودية المملكة 
2030 ." 

ونية والتوجه للذكية )  السودان  (. 2020  - 2016الخطة الموجهة للحكومة االلكتر
ونية.  سورية  اتيجية الحكومة اإللكتر  استر

اتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )  الصومال    (. 2024  – 2019االستر
اتيجية التحول الرقمي للعراق  العراق  ". 2030" استر
اتيجية   ُعمان  ." 2003"ُعمان الرقمية  استر

ن   . "2019"السياسة الوطنية للتحول الرقمي لعام  فلسطي 
ونية لدولة قطر  قطر  اتيجية الحكومة االلكتر  . 2020استر

اتيجية   الكويت   ." 2035رؤية الكويت  "استر
ي لبنان   لبنان 

اتيجية التحول الرقمي فن  " 2018"استر
اتيجية التكنولوجيا المالية   مرص    . "2019"استر

اتيجية   المغرب   ."2020" المغرب الرقمي  استر
 ومصادر وطنية. ، "استبيان التحوالت الرقمية في الدول العربية"(، 2020: صندوق النقد العربي )المصدر

 

 قتصاد الرقمي في الدول العربية  لال الداعمة والتنظيمية األطر التشريعية 

تعتبر األطر التشريعية والتنظيمية أحد أهم محاور االقتصاد الرقمي للقيام بدوره في التنمية االقتصادية بما  
يضمن رفاهية المجتمع وازدهاره. وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتبني أنظمة التحول  

 
 . 2020(. "التخطيط االستراتيجي االقتصادي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"، صندوق النقد العربي، 2020الوليد طلحة، )  5
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لضمان شمولية وحماية  ريعات وقوانين  تشبإصدار  العربية  الرقمي على مستوى كافة األصعدة، قامت الدول  
 األنظمة الرقمية.  

 األطر التشريعية  

قامت الحكومة بإقرار عدد من القوانين الداعمة لعملية التحول الرقمي في المملكة حيث أقرت   ،األردنفي 
)   2015عام   رقم  اإللكترونية  المعامالت  اإللكتروني  الذ  ،( 15قانون  التوثيق  عملية  إدارة  آلية  يحدد  ي 
المُ بالمخولة    اتوالجه أحد  اإللكتروني  التوثيق  عملية  تعتبر  حيث  وتسريع  ذلك،  لتسهيل  الرئيسة  مكنات 

قامت الحكومة بإعداد النظام المعدل لنظام   ،بناء  على قانون المعامالت اإللكترونية عملية التحول الرقمي.
الذي يبين شروط الحصول على رخصة إصدار شهادات    2016لسنة    86وني رقم  جهات التوثيق اإللكتر

قانون بإقرار    2019قامت الحكومة بمنتصف عام  كما  التوثيق وتقديم الخدمات المتعلقة بتلك الشهادات.  
المملكة  يُعزز  الذي  (  16األمن السيبراني رقم ) العامة   ويضعبدوره حوكمة األمن السيبراني في  اآللية 

 .إلدارة الحوادث السيبرانية

د عشر  ع، وب 2007قانون المعامالت االلكترونية لسنة    2007، أصدرت الحكومة في عام  السودانفي  
. كما أصدر بنك السودان المركزي الئحة تنظيم 2017  في عام  قانون جرائم المعلوماتيةسنوات تم إقرار  

لتنظيم عمليات نظم الدفع االلكتروني بما يحقق سالمة  ه  إطار مساعيذلك في  ،  2013أعمال نظم الدفع لعام  
إلزام الجهات الحكومية والقطاع   اههم مالمح أمن    واستقرار الخدمات المصرفية والنظام المالي عموما ،

الرسوم الحكومية   والشراء وتسديدأدوات وقنوات الدفع اإللكترونية في عمليات البيع    باستخدامالخاص  
باإلضافة  والخاصة الصراف  تنظيم    إلى ،  ببطاقات  التعامل  إجراءات  الهاتف    اآللي مصفوفة  وخدمات 

 . المصرفية واإللكترونية

(  5، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم )2016( لسنة  12القانون االتحادي رقم )صدار  إ، تم  االماراتفي  
 2006( لسنة  1القانون االتحادي رقم )  إلى ، باإلضافة  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  2012لسنة  

 .قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي ، فضال  عن والتجارة اإللكترونيةبشأن المعامالت  

  عدل، داعمة  المُ   2004( لسنة  56قانون البنك المركزي العراقي رقم )من    39تعتبر المادة    ،العراقفي  
نظام خدمات لعملية تعزيز التحوالت الرقمية في العراق من خالل تنظيم عمليات الدفع االلكتروني وفقا  ل

ذلك، أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارات   إلى . باإلضافة  2014( لسنة  3الدفع االلكتروني لألموال رقم )
(  281و)   2016( لسنة  313قم )ره  قراراتمهمة تصب في مصلحة دعم بيئة االقتصاد الرقمي ذلك من خالل  

 والتعليمات الصادرة بشأنهما.  2017لسنة 

تم إقرار أربعة قوانين لتنظيم البيئة التشريعية لالقتصاد الرقمي في سورية، كان أولها في عام   ،سوريةفي  
التوقيع اإللكتروني بهدف تنظيم خدمات الت وقيع اإللكتروني، وغيرها    حيث أقرت الحكومة قانون  2009

عد ة مبادئ  الذي يتبنى    2014  لعام  قانون المعامالت اإللكترونية. كذلك تم إقرار  من المعامالت اإللكتروني ة
، وحري ة  تتجل ى في جواز استعمال الوسائل اإللكتروني ة في المعامالت وفي العالقات مع الدوائر الحكومي ة

العقود والوثائق والرسائل الموق عة إلكترونيا  في  إثبات  تلك الوسائل في الت عاقد، و  إلى األشخاص في اللجوء  
الذي   قانون تنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلوماتية، أقرت الحكومة  2012. في عام  اإلثبات

يدية التي تنف ذ باستخدام منظومة معلوماتي ة، والجرائم  الجرائم التقل  بما يشمل  الج الجرائم السيبرانية بشقيهاع
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ما سبق، تم    إلىباإلضافة    المستحدثة التي تكون فيها المنظومة المعلوماتي ة أو الش بكة موضوعا  للجريمة.
إنشاء البنى التحتية الالزمة لخدمات بهدف    2013  عام   قانون تأسيس الشركة السورية للمدفوعاتاصدار  

حدة للدفع    تكون مسؤولة  بحيث  روني، والدفع اإللكت بوجه خاص عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية المو 
 . اإللكتروني، وذلك على أسس اقتصادية وتنموية

نشاء الهيئة التنظيمية  إبموجبه  تم  الذي    الوطني   االتصاالت   قانون  الصومالية  الحكومة  أقرت  2018  عام  في 
 إلى لقطاع االتصاالت. يعتبر القانون بمثابة األساس لبيئة تنظيمية تنافسية وتمكينية تضمن الوصول السهل  

   الخدمات الرقمية في جميع انحاء البالد. 

،  2008عدد من القوانين ذات الصلة باالقتصاد الرقمي تتمثل في قانون المعامالت االلكترونية    ،عمانتتبنى  
المعلومات   تقنية  جرائم  مكافحة  االتصاالت  2009وقانون  تنظيم  وقانون  باإلضافة  2002،  ذلك   إلى ، 

   من األطر التشريعية.أخرى مجموعة 

عدد من مشاريع القوانين األساسية على  القانوني والتنظيمي للتحوالت الرقمية    اإلطاراشتمل    ،فلسطينفي  
لسنة  مثل   االلكترونية  المعامالت  لسنة  و  ،2017قانون  الوطني  المدفوعات  تسوية  كما  2012قانون   ،

 إلى باإلضافة    .2018صدرت قوانين ذات عالقة بالتحوالت الرقمية مثل قانون الجرائم االلكترونية لسنة  
القانونية الخاصة بالتحوالت الرقمية، وأصدرت    لألطرلك، بدأت السلطات الفلسطينية جهود إصالحية  ذ

المتوقع   من  التي  القوانين  مشروعات  من  على قريبا   جازتها  إعدد  الحصول  حق  قانون  مشروع  مثل 
ية، ومشروع  المعلومات، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون حماية الملكية الصناع

 .قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة "الملكية الفكرية"

، وقانون رقم 2006لعام  34قانون االتصاالت رقم تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في  ،قطرفي 
بعض    2017لعام    17 رقم  أبتعديل  بقانون  المرسوم  الصادر  االتصاالت  قانون    2006لعام    34حكام 

عمل البنية    بعض األطر التشريعية األخرى مثل السياسات التنظيمية للبيئة القانونية مثل إطار  إلى باإلضافة  
العام للمواقع والخدمات االلكترونية    ، واإلطارإطار عمل خدمات الجوال الحكومية ، واألساسية للحكومة
الحكومية الب، وللجهات  إدارة  مثل    إلى . إضافة  المشاركة االلكترونيةو  يانات،سياسة  الوزارية  القرارات 

 . بشأن تنفيذ سياسات الحكومة االلكترونية 2010لسنة  18قرار مجلس الوزراء رقم 

 18القانون رقم  التي كان من أهمها صدور  لم تتوقف جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية،  ،  مصرفي  
، بهدف وضع  2019  من عام  أبريل  شهرتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في  بشأن    2019لسنة  

سهم  يُ بما  ،  بالدفع اإللكتروني   إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ُملِزما  لكٍل من القطاع العام والخاص
 في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.

   المؤسسيةاألطر 

احية أخرى، وعند تبني التحوالت الرقمية، من األهمية بمكان أخذ األطر التنظيمية في االعتبار التي من ن
توحيد سلطة اتخاذ القرار في الدولة  وجهود السلطات الوطنية    على توحيد وتنسيقتساعد بصورة كبيرة  

نجد أن بعض الدول العربية  بما يضمن عدم تداخل األدوار بين السلطات الوطنية في الدولة. في هذا الصدد،  
أنشأت وزارات متخصصة في االقتصاد الرقمي مثل األردن، بينما تتولي وزارات االتصاالت وتكنولوجيا  
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فضال  عن الدور الفعال لشركات القطاع   المعلومات زمام أمور االقتصاد الرقمي في غالبية الدول العربية
 .ي هذه الدولالخاص والعام في دعم عملية التحوالت الرقمية ف

دور الريادي في ال تفعيل    2019التي أنشئت في عام  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  ، تتولى  األردنفي  
المعلومات الذي بدوره يدعم االقتصاد الرقمي على المستوى الوطني سواء  في القطاع العام    تقنياتمجال  

   .6تعمل الوزارة على محورين أساسين هما االقتصاد الرقمي وريادة األعمال حيث  أو الخاص.

الجهة المعنية بإدارة وتنظيم عمليات التحول الرقمي   لتنظيم االتصاالت  ، تمثل الهيئة العامةاالمارات  في 
الهيئة في إدارة وتنظيم االقتصاد  ا  وجود عدد من  إلى في الدولة، باإلضافة   تقوم بدعم  لهيئات الحكومية 

وغيرها من الهيئات المعنية بالتحول ،  وزارة االقتصاد، ودبي الذكية، وهيئة أبو ظبي الرقميةالرقمي مثل،  
 الرقمي.

المعلومات دورا    ،سودانال في   تنظيم إدارة    مقدرا    تلعب وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  التحول نحو  في 
شركات االتصاالت، وشركة الخدمات    إلى ، باإلضافة  1996في سبتمبر    ؤهانشا إ االقتصاد الرقمي حيث تم  

المركزي.  السودان  لبنك  التابعة  الشركات  إحدى  تعتبر  التي  االلكترونية   تتولى   ،العراقفي  و  المصرفية 
 . مهام التحول الرقمي   وزارة االتصاالت بالتعاون مع هيئة االعالم واالتصاالت ولجنة الحكومة االلكترونية

وبالتالي تعتبر وزارة    ،سوريةفي   المعلومات واالتصاالت  بتقانات  المعنية  الوزارة  والتقانة  االتصاالت 
شركات القطاع العام والخاص، والشركات األجنبية    إلى . باإلضافة  يعتبر اقتصاد المعرفة صلب مهامها

شركة ، وشركة المدفوعات، و شركة تسديد لخدمات الدفع اإللكتروني ، والشركة السورية لالتصاالتمثل  
مشغلي الهاتف النقال، وشركات مزودي خدمات االنترنت البالغ عددها    إلى باإلضافة  .  نولوجيا المعلوماتتك 
(28) ( البالغ عددها  التطبيقات  شركات حاصلة على ترخيص    إضافة إلى ثمان(،  4، وشركات مزودي 

الدفع اإللكتروني،   العاملة في  كما  لتقديم خدمات  المعلومات  يوجد عدد كبير من الشركات  تقانات  مجال 
 . واالتصاالت

قطاع    تساهم  ،الصومالفي  و تنمية  في  االتصاالت  لقطاع  منظما   بوصفها  لالتصاالت  الوطنية  الوكالة 
األطراف  مختلف  بين  وعادلة  نزيهة  منافسة  بإرساء  وذلك  لالستثمار  مالئم  مناخ  وضمان  االتصاالت 

 مات االتصاالت.   المتداخلة في سوق االتصاالت من مشغلين ومزودي خد

  10حوالي    إلى شركة وطنية تعمل في مجال االقتصاد الرقمي باإلضافة    21حوالي  يوجد  ف   ،ُعمانفي  أما  
و  اجنبية  و  6شركات  داعمة    ،فلسطينفي  .  جنبية(أشركات مختلطة )وطنية  تقنية وطنية  توجد شركات 

  وزارة االتصاالت. الدور الريادي ل إلى لالقتصاد الرقمي باإلضافة 

الهيكل التنظيمي لوزارة المواصالت واالتصاالت ليتناسب مع الدور الحيوي والممتد  تم صدور  ،  قطرفي  
ا أن هناك بعض الجهات  . كمالذي تضطلع به الوزارة بقطاعاتها المتنوعة لتطوير التحول الرقمي في قطر

 . الحكومية التي تساهم بفاعلية في دعم االقتصاد الرقمي 

تتولى مصرفي  و المعلومات  ،  وتكنولوجيا  االتصاالت  من   وزارة  عدد  على  الرقمي  التحول  دعم  مهام 
 . األصعدة

 
 (، "وزارة االقتصاد الرقمي والريادة" 2020المملكة األردنية الهاشمية ) 6
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 مؤشرات االقتصاد الرقمي  

وضع    ،األردنفي   على  والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  في تعمل  التقدم  مدى  لقياس  وطنية  منهجية 
تمام عملية التحول في التعامالت اإللكترونية للخدمات الحكومية من خالل إعادة هندسة  إاالقتصاد الرقمي و

تعتمد  .  دعم رقمنة األنشطة االقتصاديةاإلجراءات الحكومية لتقديم الخدمات، وأتمتة الخدمات الحكومية، و
 . لقياس مستوى رقمنة الخدمات الحكومية لحكومة اإللكترونيةاتطور األردن على مؤشر مستوى 

مستوى االقتصاد الرقمي على ممكنات الحكومة اإللكترونية/الذكية كمنهجية لقياس    ،االماراتبينما تعتمد  
 مؤشرات كما يلي:   7وذلك من خالل قياس 

 .نسبة التحول اإللكتروني/الذكي للخدمات الحكومية االتحادية −

 الرقمية.نسبة استخدام الخدمات الحكومية   −
 الرقمية.الخدمات  على المتعاملين  رضامستوى  −
 الرقمية. نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات  −
 الرقمية. الخدمات ب مستوى التوعية العامة  −
 الرقمية.نسبة التزام المواقع اإللكترونية بمعايير جودة المواقع  −

 الرقمية.دمات مستوى تكامل الخ −

إلى مرحلة   التحول  اإلمارات  الرقمية  تستهدف  الحكومة  يكون  نضج  للحكومة    ا  موحد ا  بمثابة مرجعكي 
الذي  يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي،   اإللكترونية/الرقمية في دولة االمارات

 خلق حكومة ناضجة رقميا  والحفاظ على استدامتها.  القدرة على يركز على قياس 

لرصد التحوالت    شبكة اإلنترنت وأنشطتها المتالزمة   على على المنصات اإللكترونية    ،السودانبينما يعتمد  
،  فيتم االعتماد بشكل أساسي على مؤشر تنمية وتطوير الحكومات االلكترونية  ،سورية.  أما في  الرقمية

واالتصاالت المعلومات  تقانات  تنمية  تعتمد  .  ومؤشر  نظام    ُعمانبينما  االلكتروني    "إجادة"على  للتقييم 
 لقياس مستوى التطور الرقمي المؤسسي ونضج الخدمات االلكترونية.  

تقيس مستوى االقتصاد الرقمي من الممارسات العالمية  أفضلوفق يتم اتباع منهجية متخصصة  ،قطرفي 
الدولية مثل العالمي، ومؤشر األمم المتحدة للحكومة   خالل عدد من المؤشرات  التنافسية الرقمية  مؤشر 

  ومؤشر االبتكار العالمي وتقرير االقتصاد الرقمي. ،ومؤشر التنافسية العالمي  ،االلكترونية
 ( 2) جدول

 قياس مدى تقدم التحوالت الرقمية في الدول العربية  مؤشرات
 اسم المؤشر  الدولة  

 األردن 
 

 مؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية. 

 االمارات 
 

 مكنات الحكومة الذكية، نموذج اإلمارات لنضج الحكومة الرقميةمؤشرات مُ 

 السودان 
 

 شبكة اإلنترنت علىالمنصات اإللكترونية 

 قطر 
 

األمم المتحدة للحكومة االلكترونية، مؤشر التنافسية العالمي، مؤشر االبتكار العالمي، تقرير  مؤشر 
 االقتصاد الرقمي 

 مؤشر التطور الرقمي، مؤشر التمكين الرقمي، مؤشر نضج الخدمات الرقمية  سلطنة ُعمان  
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 لعربية”. (، “استبيان التحوالت الرقمية في الدول ا2020المصدر: صندوق النقد العربي )
كذلك يتم االستناد إلى عدد من المؤشرات لتتبع االقتصاد الرقمي ومن أهمها مؤشرات البنية التحتية التي 

العوامل المساعدة على نمو القطاعات اإلنتاجية وتعظيم انتاجيتها، وبالتالي تحتاج الدول  أهم  حدى  إ  تمثل
اقتصاداتها بصورة    هرقمنبنية تحتية متينة تعينها على تنفيذ استراتيجياتها الرقمية بما يضمن    إلى العربية  

وعا  في الدول العربية  ر فاعليه. في هذه الدراسة تم حصر عدد من محددات البنية التحتية األكثر شي ثأك
ت التي  بيانات  عنها  نسبة  ت المتوفر  في  واأل انتشار  مثل  الخلوي  استخدام  الهاتف  تكلفة  ومتوسط  رضي، 

 االنترنت، والمقدرة على الربط باإلنترنت، ودرجة سرعة االنترنت. 

عينات البنية التحتية الالزمة  تتوفر كل مُ   ،على سبيل المثال   ُعمان، والصومالو  ،وفلسطين  ،سوريةفي  
الرقمية   التحوالت  وسرعة  إلدارة  باإلنترنت،  والربط  األرضي،  الهاتف  ونسبة  الخلوي،  الهاتف  )نسبة 

االنترنت( استخدام  تكلفة  ومتوسط  تعتمد    .االنترنت،  الهاتف    العراقبينما  )نسبة  مؤشرات  أربعة  على 
سطة تكلفة استخدام االنترنت( لقياس مدى جودة البنية  الخلوي، والربط باإلنترنت، وسرعة االنترنت، ومتو

في  أالتحتية.   الخلوي واألردن  االماراتما  الهاتف  نسبة  وهي  استخدامها  يتم  مؤشرات  ثالث  فهناك   ،
باإلنترنتواأل  والربط  على  ،  لإلماراتبالنسبة    .رضي،  االعتماد  واأل فيتم  الخلوي  الهاتف  رضي  نسبة 

لقياس جودة البنية األساسية   ا  إضافي   ا  مؤشر  24حوالي    ستخدم كذلكيُ ،  لألردنبالنسبة    أما  .وسرعة االنترنت
التحتية من خالل    ،السودان  في في الدولة.   البنية  باإلنترنت. من   أهمها  مؤشراتيتم قياس جودة  الربط 

الذين األ نسبة    على   قطرتعتمد  ناحية أخرى،   الهاتف الخلوي،    فراد واألسر  عدد مستخدمي  ويستخدمون 
 تحميل وتنزيل البيانات.  سرعةمؤشرات  ، باإلضافة إلى إلنترنتا

 ( 3جدول )
 في الدول العربية المستخدمة مؤشرات قياس جودة البنية التحتية 

 الصومال  ُعمان  قطر  فلسطين  سورية العراق  السودان  االمارات  األردن  

 √ √ √ √ √ √ × √ √ النقالالهاتف استخدام نسبة 
 √ √ × √ √ × × √ √ الهاتف األرضي استخدام نسبة 

 √ √ × √ √ √ √ √ × الربط باإلنترنت 

 √ √ √ √ √ √ × × √ االنترنت  نسبة استخدام خدمات

 √ √ × √ √ √ × × ×  .متوسط تكلفة استخدام االنترنت

 مؤشرات أخرى  
 ا  مؤشر 24

 ( 7)  يا  إضاف

× × × × × × × 
 

× 

 . "استبيان التحوالت الرقمية في الدول العربية"(، 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 
تركي  أعداد مشتركي الهاتف الثابت، نسبة اشتراكات الهاتف الثابت، أعداد مشتركي الهاتف المتنقل، نسبة، اشتراكات الهاتف المتنقل، أعداد مش 7

طريق الهاتف المتنقل عريض النطاق، عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة   اإلنترنت، نسبة مشتركي اإلنترنت، عدد اشتراكات اإلنترنت عن
ة بشبكة األلياف الضوئية، عدد المدارس الحكومية المرتبطة بالشبكة، عدد المؤسسات الصحية المرتبطة بالشبكة، عدد محطات المعرفة المرتبط 

ع الكلية المرتبطة بشبكة األلياف الضوئية، نسبة األسر التي تمتلك هاتف بشبكة األلياف الضوئية، عدد الجامعات المرتبطة بالشبكة، عدد المواق
خلوي، نسبة األسر التي تمتلك هاتف أرضي، نسبة األسر التي تمتلك حاسوب شخصي/محمول، نسبة األسر التي تمتلك هاتف ذكي، نسبة  

، نسبة انتشار الحواسيب اللوحية إلى عدد األسر، نسبة األفراد  األفراد الذين حصلوا على معلومات أو خدمات الحكومة اإللكترونية لعدد السكان
نسبة    الذين يستخدمون اإلنترنت، نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسوب ألداء األعمال اليومية، نسبة المنشآت التي يتوفر لديها خدمة اإلنترنت، 

 شهري لألسر على اإلنترنت.متوسط اإلنفاق ال المنشآت التي تعاملت مع بوابة الحكومة اإللكترونية، 
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 قياس التحول الرقمي في القطاعات االقتصادية 

 تهتم الدراسة برصد مستوى التحول الرقمي في القطاعات االقتصادية. في هذا السياق، تمفي هذا الجزء  
العربية حسب درجة   الدول  المختلفةتصنيف  القطاعات االقتصادية  الدراسة لاستنادا     رقمنة  تبنته  مؤشر 

، ذلك  (درجة رقمنة قوية)الذي يشير إلى    5، و(درجة رقمنة ضعيفة)بما يعبر عن    1تتراوح قيمته بين  
د العربي الذي استهدف وفق رؤية الجهات المعنية في الدول العربية المتضمنة في استبيان صندوق النق

 قياس التحوالت الرقمية في الدول العربية. 

)الزراعي،  ال  أظهر اإلنتاجية  القطاعات  متباينة في درجة رقمنه  نتائج  التحويلي  ومسح  بشقيه  الصناعي 
بدرجة رقمنه عالية،    قطرفي القطاع الزراعي، تتمتع  فخدمي(.  القطاع اللى  إوغير التحويلي، باإلضافة  

تنخفض درجة رقمنة القطاع حيث حققت كل من الدولتين معدالت تفوق المتوسط، في حين  ،  االماراتتليها  
فقد  ،  8. أما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويليةاألردن والسودان وسورية وفلسطينكل من    الزراعي في 

بينما    .ة القطاع المركز األول في مستوى رقمنالتي احلت    قطرفي المركز الثاني بعد دولة    األردنجاءت  
من    تحقق  وفلسطين  السودانكل  والصومال وسورية  بمنخفضة  مستويات    ،  يتعلق  القطاع  فيما  رقمنة 

  السودان احتل  فقد  الكهرباء والغاز،  وأما بالنسبة للصناعات غير التحويلية مثل الطاقة والمناجم،    .الصناعي 
التي حققت أعلى درجة رقمنه من بين الدول المتوفر عنها بيانات، ويتميز السودان   قطرالمركز الثاني بعد  

 مستويات منخفضة نسبيا .   وفلسطين سوريةفيما حققت  ، بدرجة رقمنه عالية في قطاع الكهرباء والغاز

عدد  حققحيث ، الرقمنه ت يا وفر حظا  من بين القطاعات األخرى من حيث مستوأل يعتبر قطاع الخدمات ا
باألخص في قطاعات بعينها مثل الصحة والتعليم  لرقمنة القطاع الخدمي  مستويات مرتفعة  من الدول العربية  

والمصرفية   المالية  والخدمات  والمواصالت  والنقل  االجتماعية  في:والرعاية  الحال  هو  ، قطر  كما 
 .والصومال ،نُعما و، والسودان، ماراتواإل

الدول  مقارنة بصدرة للنفط  الدول المُ   تباين مستويات رقمنة القطاعات االقتصادية في   إلى تشير نتائج المسح  
للنفط المستوردة  المُ   حيث  العربية  الدول  للنفط  تتميز  مرتفع  ب صدرة  رقمنه  كافة  للرقمنة  مستوى  في 

  تمتع قطاع الصناعة بشقيه التحويلي وغير التحويلي، والزراعةي، على سبيل المثال،  قطرفي    .القطاعات
والحيواني   ابشقيه  والخدماتالنباتي  في  ،  ،  أما  مرتفع،  رقمية  تغطية  قطاع    ،االماراتبمستوى  فيتصدر 

في حين لم يحظ القطاع الصناعي بشقيه التحويلي   ،يليه القطاع الزراعي   ،الخدمات القطاعات األكثر رقمنه
 سجل في القطاع الخدمي.نفس مستوى الرقمنة المُ وغير التحويلي ب

 ةرغم االهتمام الذي توليه هذه الدول لرقمنوا بيانات،  على صعيد الدول العربية غير النفطية المتوفر عنه 
الجهود  ن  أ ال  إاالقتصادية،  القطاعات   من  القطاعات  الزالت  المزيد  في  الرقمي  التحول  لدعم  مطلوبة 
على سبيل المثال تعتبر الصناعات التحويلية األكثر رقمنه يليها القطاع الزراعي،   ، األردن. في  االقتصادية

غير   والصناعات  الخدمات  قطاعي  من  كل  في  الرقمية  التغطية  مستوى  عن  بيانات  تتوفر  لم  حين  في 
في   بثروة زراعية خصبة،  السودانالتحويلية.  تمتعه  هذا أ ال  إ  ،رغم  في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  ن 

األخص في مقابل قطاع الخدمات الذي يتسم بمستوى مرتفع من الرقمنة وعلى  للغاية،    منخفضةقطاع  ال
 

الصناعات الميكانيكية، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة االسمنت، والصناعات و  تشمل الصناعات التحويلية كل من الصناعات الغذائية   8
 الكيميائية، والصناعات البالستيكية، وصناعة اإللكترونيات، وصناعة المالبس.
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التعليم والصحة وخدمات الرعاية االجتماعية والخدمات المالية والمصرفية، يليه قطاع الصناعات    قطاعات 
يليه قطاع    ،كثر رقمنهاأل   ،، يعتبر قطاع الخدماتلسوريةغير التحويلية والصناعات التحويلية. بالنسبة  

فيما حقق كل من القطاع الزراعي والصناعات التحويلية درجة رقمنه منخفضة.    .الصناعات غير التحويلية
في   من  فلسطينأما  فتعاني  رقمنة،  مستويات  اإلنتاجية.  انخفاض  التحوالت    القطاعات  تتركز  حين  في 

شقيه التحويلي  بالقطاع الصناعي  ينخفض مستوى رقمنة  قطاع الخدمات، بينما  في    لالصوما الرقمية في  
 وغير التحويلي. 

 في الدول العربية  االقتصاديةرقمنه القطاعات  ( درجة1شكل )
 ( 5إلى  1)تصاعدياً من  "االقتصاديةلقطاعات ا مؤشر رقمنة"

 ( )درجة رقمنة مرتفعة( 5)درجة رقمنة ضعيفة(، و) (1)
(2)  
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   ( 2شكل )

 في الدول العربية على مستوى االقتصاد الكلي  درجة رقمنه القطاعات اإلنتاجية 
 ( 5إلى  1)تصاعدياً من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ". استبيان التحوالت الرقمية في الدول العربية"(، 2020المصدر: صندوق النقد العربي )
 

 

0

1

2

3

4

الزراعة  الصناعات التحويلية

الأردن

3.9

4

4.1

4.2

4.3

الزراعة  اخلدمات

الامارات

0
1
2
3
4

الزراعة  الصناعات 
التحويلية

الصناعات الغري
حتويلية

اخلدمات

السودان 

0
0.5

1
1.5

2

الزراعة  الصناعات 
التحويلية

الصناعات الغري
حتويلية

اخلدمات

سورية 

0

0.5

1

1.5

الزراعة  ليةالصناعات التحوي  الصناعات الغري 
حتويلية

اخلدمات

فلسطني

0

2

4

6

الزراعة  ليةالصناعات التحوي  الصناعات الغري 
حتويلية

اخلدمات

قطر

0

1

2

3

4

5

الزراعة  الصناعات التحويلية الصناعات الغري حتويلية اخلدمات

ُعامن 

15

االفتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات



 

 ( 4جدول )

 قتصاديةدرجة رقمنه القطاعات اال
 ( )درجة رقمنة مرتفعة( 5)درجة رقمنة ضعيفة(، و) (1)

 البحرين  ُعمان الصومال  قطر فلسطين سورية  السودان  االمارات  األردن 
 2 … … 5 1 1 1 4 2 الزراعة 

 - … … 5 1 1 1.25 ... 3 الصناعات التحويلية 
 3 … 1 5 1 1 2 ... 3 الصناعات الغذائية              
 3 … … 5 1 1 1 ... 3 الصناعات الميكانيكية             
 2 … 1 5 1 1 1 ... 3 صناعة الغزل والنسيج.          
 3 … … 5 1 1 1 ... 3 صناعة االسمنت            
 3 … … 5 1 1 1 ... 3 الصناعات الكيميائية            
 4 … 1 5 1 1 1 ... 3 الصناعات البالستيكية            
 2 … … 5 1 1 2 ... 3 صناعة اإللكترونيات            
 3 … 1 5 1 1 1 ... 3 صناعة المالبس           

 … … … 5 1 1.67 2 ... ... الصناعات غير التحويلية 
 4 … 1 5 1 1 1 ... ... البناء والتشييد          
 3 … 1 5 1 2 1 ... ... الطاقة والمناجم           
 5 … 1 5 1 2 4 ... … الكهرباء والغاز         

 … … … 5 1 1.71 3.14 4.2 … الخدمات:    
 5 4 3 5 1 2 4 4 … الصحة          
 4 4 3 5 1 2 4 4 … التعليم          
 الرعاية االجتماعية            

 )الضمان االجتماعي، المعاشات، ....الخ(
… 4 4 1 1 5 …  3 4 

 4 3 1 5 1 1 1 … … السياحة         
 5 4 5 5 1 1 2 … … التجارة         
 5 4 3 5 1 2 3 4 … النقل والمواصالت          
 5 4 5 5 1 3 4 5 … المالية والمصرفية          

 5 … … … … … … … … خدمات بطاقة الهوية  
 5 … … … … … … … … خدمات العدل 

 5 … … … … … … … … الوافدة  العمالةخدمات 
 . التحوالت الرقمية في الدول العربية" ستبيان(، "ا2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 المنصات والتطبيقات الرقمية 

مع تنامي التحوالت الرقمية أصبحت المنصات الرقمية أحد أهم الركائز التي يقوم عليها االقتصاد الرقمي،  
من  أصالتي   المزيد  تأسيس  إلى  األعمال  الحكومي وقطاع  القطاع  توجه  يعكس  بما  تزايد  في  بح عددها 

بطري  والمعلومات  والخدمات  والسلع  المعلومات  وتوفير  لتقديم  الرقمية  ومالئمة المنصات  سهلة  قة 
على نمو  دالئل  الحتياجات المستخدمين. من ثم بات انتشار هذه المنصات والتطبيقات الرقمية أحد أبرز ال

في شبكات    االقتصاد الرقمي، وهو ما يعتمد على مستوى توفر وتقدم البنية األساسية لالقتصاد الرقمي ممثلة  
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تي يدعمها التطور المستمر في الخبرات والقدرات البشرية  وتوفر التطبيقات الرقمية ال  ،االتصاالت المتقدمة
 ومواءمتها المستمرة لمتطلبات المستخدمين. 

هناك أنواع مختلفة من المنصات الرقمية يرتبط بعضها بالتفاعل ما بين الحكومات والمواطنين على غرار  
ة بقطاع األعمال، أو تربط  المنصات التي تقوم عليها الحكومات اإللكترونية، ومنصات أخرى تربط الحكوم

قطاع األعمال بالمستفيدين من المستهلك. وكل نوع من أنواع المنصات السابق اإلشارة إليها يتيح قدر من  
 التفاعل يختلف من منصة إلى أخرى.

يعتمد وجود المنصات الرقمية ونموها على عدد من المتطلبات من أبرزها توفر شبكات متقدمة لالتصال  
، ووجود خدمات الحوسبة السحابية التي يتم من خاللها استغالل موارد تخزين البيانات والنسخ  9باإلنترنت 

تقوم   اللوجستية في حال  الدفع اإللكتروني والخدمات  المنصة  االحتياطي والمتزامن لها، وتوفر خدمات 
 ( 5)  الشكل و سلعة للجمهور،أبتقديم خدمة 

 (  3)شكل 

 الالزمة لنمو المنصات الرقميةالعوامل 

 
  Rosotto et al (2018) المصدر:

 

ففي أغلب في الدول العربية،    زخما  متزايدا    المنصات والتطبيقات أصبحت تكتسب  ( أن  4ظهر الجدول ) يُ 
االقتصادية تغطي أغلب القطاعات  بالتالي،    لالستبيان توجد منّصات وتطبيقات رقمية.  ةالبلدان المستوفي

يظهر  والخدماتية واالجتماعية كما  التطبيقات  تغطي    ،االمارات والبحرين واألردنأنه في كل من  .  هذه 
لكترونية تغطي كافة  إومنصة    ا  تطبيق   29وجد حوالي  ي  ،األردنفي  ف   كل القطاعات بدون استثناء.  الرقمية  

والسلطات الوطنية المختلفة، حيث تغطي هذه المنصات  لكترونية التي تقدمها الوزارات  خدمات الحكومة اإل 
الخدمات، المالية والمصرفية، القطاع العام، التجارة والصناعة، وقطاع الصحة  :  كل من القطاعات التالية
 والرعاية االجتماعية. 

 
9  )2018( Rosotto et al . 

المنصة متعددة 
األطراف

الخدمات 
السحابية

الدفع 
االلكتروني

التوزيع 
واللوجستيات

انترنات 
النطاق 
العريض
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   (5جدول )

 مدى توفر المنصات والتطبيقات الرقمية حسب القطاعات 

قطاع  
 الخدمات 

الخدمات  
المالية  

 والمصرفية 

القطاع  
 الحكومي 

قطاع 
 التجارة 

قطاع 
 الصناعة 

القطاع  
 خاص 

 قطاع 
الصحة  

والرعاية  
 االجتماعية 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ االمارات 

  ✓  ✓  ✓ ✓ قطر 

 ✓   ✓   ✓ عمان 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ البحرين 
 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األردن 

      ✓ ✓ السودان 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ سلطنة ُعمان   
 . التحوالت الرقمية في الدول العربية" ستبيان(، "ا2020المصدر: صندوق النقد العربي )

من التطبيقات الرقمية المتاحة التي تتركز في   مواطن أو شخص يين  مال   7يستفيد أكثر من    ،السودانفي  
النقل(   بخدمات  الخاص  ترحال  )تطبيق  الخدمات  الهاتف و قطاع  تطبيقات  خالل  من  المصرفي    القطاع 

تتركز المنصات والتطبيقات الرقمية بدرجة كبيرة في   ،االماراتالجوال والدفع عن طريق الهاتف. في  
قطاعي الخدمات المالية والمصرفية، والتجارة الخارجية وتستفيد منها على نطاق واسع مؤسسات القطاع  

غطي بدرجة  يُ   ا  رقمي  ا  منصة وتطبيق   28هناك ما يقارب    ،البحرينالعام والخاص والجامعات والسفارات. في  
الخدمات   قطاع  والتعليمأساسية  والصحة  االجتماعية  الرعاية  يشمل خدمات  خدمات    إلى باإلضافة    ،بما 
القطاع الزراعي والصناعي يستفيد منها جميع المواطنين    تتوفر تطبيقات رقمية في السياحة والفندقة. كما  

وفي   الدولة.  في  حوالي    ،مانعُ والمقيمين  وتطبيق  17يوجد  مع    ا  رقمي   ا  منصة  للمتعاملين  الخدمات  تقدم 
 لمدنية وغيرها. امختلف القطاعات فضال  عن االستفادة منها في انجاز المعامالت 

  (6جدول )

 أهّم المنصات والتطبيقات الرقمية الموجودة بالبلدان العربية
 أهم المنصات والتطبيقات الرقمية  الدولة 

 االمارات 

 . منصة التحويل الفوري -
 . التجارة االلكترونيةبوابة  -
 .اللوحة االلكترونية لالستثمار االجنبي المباشر -
 . الخارطة التجارية -
 . اللوحة االلكترونية للعالقات التجارية -

 األردن 

 . بوابة الحكومة اإللكترونية -
- ( الحكومية  الخدمات  تطوير  الخاصة،  (RADمنصة  الحكومية  السحابة   Oracleمنصة  ،  منصة 

Private Cloud . 
هندسة   - إعادة  منصة  ،  StartGatمنصة  ،  startup joمنصة    بخدمتكم،منصة  اإلجراءات،  منصة 

Innovative . 
   .تطبيق وزارة الداخليةاألردنية، تطبيق وزارة العدل ، تطبيق سند إلدارة هوية المستخدم -
 .تطبيق دائرة اإلفتاء، الضمان االجتماعي والمساحة، تطبيقتطبيق دائرة األراضي   -
بالغات   - نظام  تطبيقتطبيق  األشغال،  تطبيق  تعرف  حكومتي،  النواب  ،  حقك  مجلس  نشاطات  تطبيق 

،  تطبيق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،  تطبيق وزارة الصناعة والتجارة،  تطبيق وزارة البيئة،  األردني
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 أهم المنصات والتطبيقات الرقمية  الدولة 
تطبيق وزارة التعليم العالي ،  تطبيق هيئة األوراق المالية،  تطبيق خطوطنا،  تطبيق هيئة تنظيم النقل البري

 . والبحث العلمي

 . أزور، التجارة االلكترونية، كيوبي، منصة تبادل البيانات، الشبكة الحكومية  تف ومايكروس - قطر
 . نظام الموارد، نظام المراسالت -

 .المحطة الواحدة، خدمات المرور، منصة بيان، التأشيرة االلكترونية، البوابة التعليمية - عمان 
 . المنصة الموحدة للتشغيل -

تطبيق اإلدارة العامة للمرور الستخراج وتحديث رخص القيادة، تطبيق دكاني للتسوق، تطبيق ترحال   - السودان  
 .وكريم لخدمات النقل، متجر السودان للدفع االلكتروني

 تونس 
التصرف االلكتروني للمراسالت، إطار قابلية التشغيل البيني، منصة التشغيل البيني، الحوسبة الوطنية،  -

عرف  العمومية، خدمة للمواطن، تخطيط موارد المؤسسات للدولة، المُ   للمشتريات  ةااللكتروني   المنصة
 اعات المحلية. الوحيد، تحديث المنظومات الكبرى مثل منظومة انصاف، المنظومة المدنية، الجم

 البحرين 

،  تطبيق "الموظف الحكومي" ،  نظام التراخيص التجارية )سجالت( ،  البوابة الوطنية للحكومة االلكترونية -
تطبيق  ،  تطبيق "تواصل" لالقتراحات والشكاوى،  خدمة "طلبات التقدم للوظائف واعالنات الوظائف"

 . "طبيبي"
 . BenefitPayتطبيق ،  تطبيق "المرور"، والماء"تطبيق "خدمات الكهرباء ، تطبيق "صحتي" -
 . Benefitمنصة الدفع االلكتروني ،  المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة -
 . نظام بنايات لرخص البناء، نظام تصريح الطيران )نورس(، تطبيق "خدمات البريد" -
بالبنية   - المتعلقة  المشاريع  )لترخيص طلبات واعمال  للتربة،  التحتية(نظام تصاريح  البحرين  ، خارطة 

 . iSehaالنظام الوطني للصحة 
 . خدمة "الدعم المالي الحكومي"، تطبيق "نتائج الطلبة الدراسية"، البوابة التعليمية -
 .تطبيق "تشريعات البحرين" ، خدمة "اعرف عميلك"، تطبيق "وجهتي" -

 ُعمان  

 . خدمات المرور واالحوال المدنية -
 .منصة بيان -
 .التأشيرة االلكترونية -
 .البوابة التعليمية -
 . المنصة الوطنية الموحدة للتشغيل -
   .نظام الحج االلكتروني -

 . التحوالت الرقمية في الدول العربية" ستبيان(، "ا2020المصدر: صندوق النقد العربي )
 

 ( 19 –)كوفيد  االقتصاد الرقمي في ظل تفشي جائحة كورونا 

تصنيفها كجائحة عالمية، بدأت العديد من الشركات    إلى مع تفشي جائحة كورونا وتحولها من طارئة صحية  
وجزئي   كلي  إغالق  عمليات  من  صاحبها  وما  الجائحة  لتداعيات  كاستجابة  بعد  عن  العمل  ثقافة  تبني 

  د بدأت العديفي هذا السياق،    عد.ثقافة التعليم عن بُ   إلى وتحولت    ومؤسسات األعمال  التعليميةلمؤسسات  ل
   Zoom ، وزووم Microsoft Teamتيم - تمايكروسوف و،   webexمن الشركات العالمية مثل ويبيكس 

  بما ساهم في قدمة  االستفادة من خدماتها المُ بللسماح ألكبر عدد من المشتركين    سياساتها التشغيليةتعديل  
 عد. تأطير عملية التعليم والعمل عن بُ 

إدراكا  للدور الكبير الذي تلعبه التقنيات الرقمية في مساعدة الدول على مجابهة الجائحة، بدأت شركات  
التي تعتبر    10( وتويتر ،  بي إم  وآي ،ومايكروسوفت  ،وأمازون،  وفيسبوك،  جوجلالعالمية الكبرى )  التقنيات

 
10 Don Tapscott (1995), “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence”. 
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التشاور والتحاور والتكاتف    في لقة الوصل بين كل الفئات الفاعلة في المجتمع،  حو  ،العمود الفقريبمثابة  
المرحلة احتياجات  لل  ،حول  االستجابة  أجل حاضر خالي من تحديد  و جائحة  وكيفية  من  الالزمة  الحلول 

 المخاطر.  

الجائحة صاحبها   إلى تشير اإلحصاءات   بنسبة  استخدام  في  تزايد    أن  المحمولة  المائة،    50الهواتف  في 
في المائة، وكانت إيطاليا أول دوله تشهد ارتفاعا  في   40وزيادة استخدام البيانات عبر االنترنت بحوالي  

في المائة ذلك لكونها    75بحوالي  التي زادت  نترنت من قبل القطاع المنزلي  البيانات عبر اإل   تدفق  حركة
 .(11)  ق الكامل في العالمأول دوله تدخل مرحلة االغال

وكاستجابة لمتطلبات مرحلة تفشي جائحة كورونا، قامت عدد من شركات الرقمنة العالمية بإجراء تحسينات  
الحرجة المرحلة  لمواكبة هذه  الرقمية  والتعاون    على خدماتها  الحيوية  المعلومة  تقديم    مع بالتركيز على 

بدأت في تعديل  وحكومات الدول لمحاربة مروجي الشائعات بغرض السيطرة على المعلومات المضللة،  
عالمية  إمؤسسات    عملتألكبر عدد من المشتركين. كما    تهتاحإعمالها بجعل المحتوى أكثر سهولة وأنماذج  

  ن لغير المشتركين.مكاقدر اإل  وإتاحتهاعلى تغطية المستجدات المرتبطة بالفيروس 
بثقافة استخدام   يتعلق    دوات األ مما ال شك فيه أن تفشي جائحة كورونا ترك بعض األثار اإليجابية فيما 

استخدام التقنية الرقمية من قبل االفراد   ةالرقمية في الحياة اليومية لألفراد والمجتمعات. فعلى الرغم من ندر
لعدم   أو  االستخدام،  بطريقه  الكامل  الوعي  عدم  منها  أسباب  لعدة  الفيروس  تفشي  قبل  مستمرة  بصوره 

األ  بعض  قبل  من  إال  االهتمام  لعمليات  أفراد،  نتيجة  استخدامها  على  المجتمعات  أجبرت  قد  الجائحة  ن 
السياقاإل  نفس  في  والجزئي.  الكلي  مرحلة غالق  متطلبات  مع  يتواكب  بما  الرقمية  التقنية  توظيف  تم   ،

الخدمات الحكومية الرقمية   ضالجائحة وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية من خالل تعزيز استخدام بع 
و التعقيم والتعرف على مدى حصول الشخص  أثناء التجوال خالل فترة الحظر  أمثل ضبط أجهزة الرادار  

صبع في كثير من مواقع  استخدام بصمة الوجه والعين بدال  عن بصمة األ   إلى باإلضافة  على تصريح للتنقل،  
 العمل والتسوق. 

صدار تطبيقات ومنصات رقمية من شأنها تقليل خطر اإلصابة  إشهدت فترة تفشي جائحة كورونا نشاطا  في  
بل ظهور الجائحة. على سبيل  تعزيز االستخدام بالتطبيقات القائمة والتي أُنشئت ق   إلى باإلضافة    ،بالفيروس 

صدار تطبيقات رقمية تعمل على حصر األشخاص الذين إالمثال، بذلت الدول العربية جهودا  مقدره في  
بالتالي تقليل احتمال اإلصابة باتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة  ،  شخاص مصابينأكانوا قد خالطوا  

فراد الذين فُرضت عليهم إجراءات  تطبيقات تساعد على تعقب األ مثل الحجر المنزلي وغيره. كما تم اصدار  
 عزل منزلي في حال مخالفة هذه االجراءات.  

والرعاية الصحية    ةتقديم الحماي  إلى الذي يهدف    السعوديةفي    "تطمن"تم إطالق تطبيق    ،على سبيل المثال
يضمن سالمتهم   ا للمواطنين والمقيمين الذين فرضت عليهم إجراءات الحجر العزل المنزلي أو الصحي بم

تحديث  و ويعزز من إجراءات تعافيهم. حيث يوفر التطبيق عدد من الخدمات من ضمنها نتائج الفحوصات،  

 
11 KPMG (2020), “Telecoms and media companies move swiftly”, Alex Holt, March. 
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 إلى طات دعم التقصي الوبائي، باإلضافة  ارتبا والمتابعة اليومية للحاالت الصحية،  وبيانات المخالطين،  
 .(12) خدمات أخرى مثل توفير مؤشر العد التنازلي للعزل الصحي 

تطبيق  ماراتاإلفي   إطالق  تم  الرقمي"،  الرقمية   "الحصن  التطبيقات  مع  لجنب  جنبا   توظيفه  يتم  الذي 
دولة قبل ظهور الفيروس مثل تطبيق "صحة". يعتمد تطبيق الحصن الرقمي على الاألخرى التي توفرها  

خاصية اإلشارات قصيرة المدى الخاصة بتقنية البلوتوث في تتبع المصابين بالفيروس والمخالطين لهم  
قربة من أشخاص قاموا بمخالطة أو التعامل مع أشخاص ثبتت إصابتهم  ليبي ن ما إن كان الشخص على م

، ولديهم التطبيق ذاته على هواتفهم المحمولة، حيث تتبادل الهواتف البيانات الوصفية  19- بفيروس كوفيد 
التي يتم تخزينها بعد ذلك على تطبيق "الحصن" بصيغة مشفرة موجودة فقط على هواتف المستخدمين  

تم إطالق تطبيق "صحة مصر" الذي يتيح توفير    ،.  في مصر(13) بين على حٍد سواء(  )مخالطين ومصا 
رشادية للمواطنين حول األسس الصحيحة للتعامل مع األشخاص المصابين وكيفية الوقاية  المعلومات اإل 

 .(14)  من فيروس كورونا

فراد  من خالل تنبيه األ   البحرينيةمن قبل الحكومة    "مجتمع واعي"، تم إطالق تطبيق  2020في مارس  
مشتبه فيها باإلصابة بالفيروس، كما يساعد التطبيق على متابعة   ةالمخالطين ما إذا كانوا بالقرب من حال

المستجدات  آخر  عرض  عن  فضال   للفحص،  موعد  حجز  وإمكانية  المنزلي،  للحجر  الخاضعة  الحاالت 
الهيئات    عنرشادات الصادرة  توفير أحدث اإل لمرتبطة بالفيروس، واوالتحديثات الخاصة باإلحصاءات  

لحاقها  إمنصة رقمية بعنوان "ترصد" تم    ُعمانكذلك أطلقت    .(15)   19-كوفيد الصحية ومعلومات عامة عن  
حيث تستخدم    ،عزز آخر بعنوان "ترصد بلس" لمراقبة الحاالت المصابة والمخالطين لهابتطبيق رقمي مُ 

 .(16)  السلطنة تقنية الذكاء االصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية في هذا الشأن

 التحديات والرؤى المستقبلية 

 إلى شير  ياستخدام الوسائل الرقمية    فالتوجه المتزايد نحومما ال شك فيه أن للقطاع الرقمي مستقبل واعد،  
عدد طلبات براءات االختراع   وذلك عبر الزيادة في ،  مرتفعة على األمد المتوسط إمكانية تحقيق معدالت نمو  

المعروض من   لتحسين  التحتية  البنية  وتطوير  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مجال  تقنية  المنتجات  الفي 
  في هذا الخصوص   نمك  د للنمو، يُ محرك جدي  إلى   الدول العربيةتحتاج  ،  في هذا المجال  .وتعزيز االبتكارات

  بالتالي يمكن وفر معدل مرتفع من رأس المال البشري.  ت  إنها    المعلومات أن تفتح طريقا  للنمو، حيث  قنياتلت
، يستوعب االبتكارات ويشجع على اإلقبال على المخاطرة  التقنيات  إلى اعتماد نموذج لالقتصاد المستند  

 ويحتفي باإلبداع. 

بدأت  اإلطارفي هذا   ال،  التحول الرقمي األساسية، بل ارتقت    العربية  دولالعديد من   إلى تنفيذ مبادرات 
أعلنت دول أخرى عن طموحات    حيث التحول الرقمي.    ات المراكز األولى في العديد من المقاييس في مؤشر

 
 (، وزارة الصحة، الخدمات االلكترونية. 2020المملكة العربية السعودية )  12
 (، وزارة الصحة وتنمية المجتمع، أبريل. 2020العربية المتحدة ) االمارات  13
 (، وزارة الصحة والسكان. 2020جمهورية مصر العربية )  14
 (، هيئة المعلومات الحكومة االلكترونية، مارس. 2020مملكة البحرين )  15
 (، وزارة الصحة.2020سلطنة ُعمان )  16
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تشجيع االبتكار   إلى في هذا المجال. لكن رغم ذلك، ما زالت جهودها الرامية    كبيرا    بيرة وحققت تقدما  ك
 كبيرة. مستويات أعلى تواجه تحديات  إلى واالرتقاء بمعدالت االعتماد الرقمي في القطاع العام 

مجاالت رئيسة وهي:    أربع  حول  تتمحوريواجه عدة تحديات  المنطقة العربية  تسريع التحول الرقمي في  
التي تواجه    التحديات  تختلف.  البشرية  قدراتالتمويل، والتوفر  وشركات القطاع الخاص، و،  الحكومةرقمنة  

العربية   الدول  في  الرقمي  التحول  دولة  عملية  وأ   إلى من  لالتصاالت  توفير  همها  أخرى  التحتية  البنية 
النوع الجديد من االقتصاد، ونقص الثقافة الرقمية لدى   للتعامل مع هذا  السريعة، ونقص التشريعات الالزمة

 المواطن ونقص الخبراء في مجال البرمجيات الذكية للتعامل باالقتصاد الرقمي. 

أن أكثر من نصف    إلى اليوم العمود الفقري لمختلف القطاعات. بالنظر  التحول الرقمي    شكلي،  ماراتاإلفي  
،  األتمتةأو ما يُعرف ب سريعة التأثر وقابلة للتشغيل اآللي  أنشطة  أنشطة العمل على مستوى العالم اليوم هي  

باتت هناك حاجة ماسة لنموذج تعليمي جديد يقوم على تعزيز المهارات الرقمية والبرمجية. تتخذ حكومة    فقد
مي قــوي واالستفادة من اإليجابيات والفوائد التي يوفرها رقتحول    اإلمـــارات خــطــوات ملموسة لتأسيس

الحافل بإطالق المــبــادرات التي تشجع  من سجلها  تاريخها العريق وسجلها  الرقمي، مستفيدة    التحول من
هذا    للمضي في على االبتكار، وقــد مهدت مــبــادرة مؤسسة دبي للمستقبل )مليون مبرمج عربي( الطريق  

تمتع جيل الشباب    إلىهائلة، إضــافــة    بإمكانات  عموما  االمــــارات    فــي الرقمي  ميز االقتصاد  يت .  االتجاه
 . بمهارات وخبرات رقمية كبيرة

ا في   وضع مالمح المرحلة المقبلة وخطة الطريق    إلى للتحول الرقمي    ةتسعى السياسة الوطني، ففلسطينأم 
يشترك فيها جميع أطراف العالقة    ،والبيانات الرقمية  التقنياتالتي ستنتهجها الحكومة الفلسطينية في مجال  

الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم، وتلك  عالوة على  حسب أولويات محددة،  ومن القطاعات المختلفة،  
تعميم السياسة على من خالل  ريع وتنفيذها، ضمن إطار محدد للحوكمة الرشيدةالمسؤولة عن إدارة المشا

الجهات ذات العالقة، ونشرها على المواقع الالزمة للبدء باتباعها في عملية التحول الرقمي في المرحلة  
 المقبلة.

الرقمية تعتبر خطوة  تمتة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطن عبر المنصات  إن أ، فاألردنفيما يخص   
كذلك من الضروري    .من التحول الرقمي تمكين القطاعات االقتصادية المختلفة  خطوات ل  اأساسية، تليه

 . التقنياتإتاحة التعليم اإللكتروني ونشره، وتشجيع الرياديين لتأسيس شركات تعتمد على 

، محدودية الشفافية في المعامالت الحكوميةتمثلت في    الرقمي   تحديات قبل عملية التحول  نلبحريا واجهت  
  ، في تطوير العمل الحكومي  مشاركة محدودة للمواطنين، و محدودية رضا العمالء عن الخدمات الحكوميةو
والمقيمينو المواطنين  لدى  الرقمية  الثقافة  و محدودية  الحكومية  ،  الجهات  لدى  التغيير  ووجود  مقاومة 

 . المركزية والخوف من اتخاذ القرارات، واريةاإلدالبيروقراطية في بعض العمليات 
 الجهود حول:فقد تمحورت بالنسبة للرؤية المستقبلية 

يهدف الذي    لكتروني نظام المناقصات اإل   ،  من خالل  زيادة مستوى الشفافية في المعامالت الحكومية −
تطوير األداء الحكومي وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، حيث    إلى 

يسمح النظام في مرحلته األولى للجهات المشترية من القطاع الحكومي بإعداد طلب الشراء وعرض  
  وثائق المناقصة، وللموردين والمقاولين من القطاع الخاص بشراء وثائق المناقصة عن طريق النظام 
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المرحلة   تطبيق  العمل على  فيما سيتم  اعتيادية،  بطريقة  بعدها استكمال اإلجراءات  المذكور، ويتم 
الثانية من النظام والذي يغطي دورة المناقصة كاملة بدءا  من إعداد طلب التزويد وطرح المناقصة،  

م استالم وإيداع بنشر اإلعالن عن المناقصة كي تطلع عليه الشركات الراغبة في المشاركة، ث  مرورا  
العطاءات المقدمة من قبل تلك الشركات بسرية وأقصى حماية، وفتح العطاءات بشفافية تامة، وتقييم  

 .  العطاءات بوضوح تام، وانتهاء  باإلعالن عن الشركة التي رست عليها المناقصة

لكترونية  يعد رضا العمالء حول برنامج الحكومة اإل   :زيادة رضا العمالء عن الخدمات الحكومية −
ضمن  هدفا   لعام    رئيسا   البحرين  أحد حيث  .  2030رؤية  العمالء  رضا  مؤشر  الحكومة  وضعت 

وذلك لضمان رفع   2007األهداف الرئيسة الستراتيجية الحكومة اإللكترونية في البحرين منذ عام  
مراكز    مستوى الخدمة وتحسين تجربة العمالء لدى استخدام قنوات الحكومة اإللكترونية وكذلك في 

الخدمة الحكومية. لذلك، تحرص هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على إجراء دراسات شاملة 
 .لقياس مستوى رضا العمالء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وفقا  لذلك

ورضا العميل    االلكترونية  يجري تقييم محتوى الصفحة، حيث  التقييم الفوري للخدمات اإللكترونية −
اإللكترونية المستخدمة والتي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على قنوات   حول الخدمات

 (.(Crowdsourcingالجماعي   التعهدمن مبادرات   اإللكترونية كجزءالحكومة 

اتخذت حكومة مملكة البحرين خطوات بارزة من أجل تعزيز مشاركة  حيث    :والمقيمشراك المواطن  إ −
تنمية الخدمات الحكومية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. وهناك  في  أفراد المجتمع  

العديد من القنوات المفتوحة ثنائية التواصل في مملكة البحرين لدعم المشاركة اإللكترونية للمجتمع  
لتعزيز    باستخدام وسائل أدوات  اإللكترونية  المشاركة  قنوات  تعتبر  واالتصاالت.  المعلومات  تقنية 

مشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع مع الجهات الحكومية بهدف التواصل الدائم وتمكين المجتمع ليكون  
 شريكا  في العملية التنموية وتطوير الخدمات وصنع القرارات من خالل آرائهم وتطلعاتهم.

 إلى تهدف    التي   "مسابقة االبتكار الحكومي "فكرةمن خالل    ى االبتكار في الخدمات العامةالتحفيز عل −
تحفيز اإلبداع واالبتكار بين موظفي القطاع الحكومي وتزويدهم بفرصة المنافسة في تقديم مقترحات  

لوطنية فعالة لتطوير األداء الحكومي وجودة الخدمات الحكومية في البحرين بما يتماشى مع الرؤية ا
 .وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة 2030

استخدام الخدمات االلكترونية عبر   تعزيزمن خالل    ازدياد الثقافة الرقمية لدى المواطنين والمقيمين −
  .في مجال التحول الرقمي  نوالمقيميالقنوات المختلفة يدل على مدى وعي وثقافة المواطنين 

تمثلت في قلة ُعمانفي   التحول الرقمي،  التحديات قبل عملية  التحوالت الرقمية مجموعة من  ، واجهت 
الموارد المالية وضعف البنية التحتية، وغياب الرؤى المستقبلية، والطبيعة الجغرافية للسلطنة، وضعف  

التخصصية، وثقافة العمل ومقاومة التغيير، وغياب    استخدام االفراد للتقنية، وضعف الكفاءة والمهارات
أمن  في  تمثلت  الرقمي  التحول  عملية  وبعد  أثناء  التحديات  بعض  أيضا   هناك  القانونية.  التشريعات 

التقنيات الرقمية. نماذج    المعلومات، والتغير السريع في  العقبات بأتمتة  عملت السلطنة على تجاوز هذه 
اعتماد منصات للخدمات العامة مع التوجه نحو االستثمار في    إلى شئة والسعي  األعمال عبر التقنيات النا
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وبناء اقتصاد مبني على البيانات الكبيرة  " 2040رؤية عمان "دعم القطاعات االستراتيجية والموائمة مع  
 والمفتوحة. 

ا في   سعى السودان من خالل القيام بحملة قومية للدفع االلكتروني وفوائده، وتطوير مؤشرات ي  ،السودانأم 
الشمول المالي، وتطوير البنى التحتية وتحسين شبكة الفايبر وربطها، وفي خطوة متقدمة ألزمت الحكومة  

اطن من تسيير ملك الماكينات الخاصة بنقاط البيع حتى تمكن الموبتكل الجهات التي تبيع السلع والخدمات 
الرقمي.إأموره   االقتصاد  مقومات  ارساء  في  قدما  للمضي  وذلك  التحديات في    لكترونيا ،  النقص  وتتمثل 

البالد المترامية والحاجة إلى تعزيز شبكات االتصاالت لتغطي محليات  الكبير في البنى التحتية في البالد  
 بالتقنية وكسب الثقة.  التوعية واالعالم   إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز ،األطراف
، حالت الظروف التي عاشتها البلد في تأخر انطالق عملية التحول الرقمي وتعتبر جوانب  سوريةفي حالة  

العمل حاليا  على وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي  ويجري التحدياتأهم   التمويل وهجرة الكفاءات
 العمليات الحكومية.  رقمنهتركز على 

تطوير مجتمع رقمي وتوفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة وذلك    إلى   قطرتسعى    ،في نفس السياق
كرة والمتنامية  المعلومات المبت   تقنياتنشاء أساس قوي لقطاع  إفي كل المجاالت واالختصاصات، هذا مع  
هناك جهود لدعم العرض واعتماد الوسائط    كذلك  .واألجنبيةالتي تجذب المزيد من االستثمارات المحلية  

للحكومة  استراتيجية جديدة  تطوير  قطر على  دولة  تعمل حكومة  كما  العمالء،  احتياجات  لتلبية  الرقمية 
 الرقمية.

االلكترونية    عموما   الدفع  منصات  وتوفير  السريعة  لالتصاالت  التحتية  البنية  بتوفير  كبير  اهتمام  هناك 
الحاجة كذلك  حقبة االقتصاد الرقمي بانسيابية،   إلى لدخول  ا، وهو ما سيسهل  المناسبة  اصدار التشريعاتو
التنافسية وأ االستدامة  مبدتتمثل في  مبادئ أساسية،    بإرساءاصالحات اقتصادية متكاملة وذلك    اتباع   إلى 

 .نةمرحلة الرقم إلى النهوض باالقتصاد واالنتقال به  على ساعد بما يُ العلمية، 

 توصيات على صعيد السياسات  الخالصة وال

الدراسةتطرق  بإعطاء نظرة عامة عن واقع  إلى   ت هذه  الكفيلة  الجوهرية  المواضيع  التحوالت    عدد من 
التي تتبناها الدول العربية لتعزيز عملية التحول الخطط واالستراتيجيات  ، مثل  الرقمية في الدول العربية

لرقمي عملية قياس االقتصاد اتناولت  كذلك    .لهذا التحول  الرقمي، واألطر القانونية والتشريعية المنظمة
البنية التحتية المساندة لعملية التحول الرقمي    إلى   تطرقتوالمؤشرات المستخدمة في عملية القياس. كما  

التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول العربية إلى    سعت الدراسةفي الدول العربية. وختاما   
 المستقبلية. ىالرؤ إلى استشرافاالقتصاد الرقمي إضافة  إلى في التحول 

لصياغة استراتيجيات ورؤى مستقبلية لمواكبة التحوالت الرقمية على   أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة
الخدمات لرقمية    إلى ن شأن ذلك أن يساعد في تسريع وتيرة التحول الكامل  م المديين المتوسط والطويل.  

مي ومتابعة جودة تقديم الخدمات الرقمية بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض، وتعزيز عملية التحول الرق
 القائمة للدول التي تتبناه بالكامل. 
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التي من شأنها تنظيم  األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية  هناك أهمية للعمل على    ،عالوة على ما سبق
بتبني تشريعات خا  الفاعلين فيه. قامت الدول العربية  صة  عمل االقتصاد الرقمي من خالل حفظ حقوق 

صياغة قوانين خاصة ببعض القضايا ذات    إلى باالقتصاد الرقمي بمعناه الواسع، فيما لجأت دول أخرى  
  . الصلة بالتحوالت الرقمية مثل التوثيق االلكتروني، واألمن السيبراني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

بعض األحيان تبني قوانين على   القوانين الرقمية التي تم سنها، يتم في   إلى وباإلضافة    ،من ناحية أخرى
 لكتروني. مستوى المصارف المركزية لدعم عملية التحول الرقمي مثل تلك المتعلقة بالدفع اإل 

يعتبر وجود مؤشر موحد لقياس جودة االقتصاد الرقمي في الدول العربية من أهم األولويات  من جانب آخر،  
ذلك من فوائد عدة يمكن ان تعود بالنفع لكل المنطقة   في التي من الضرورة بمكان أخذها في الحسبان لما  

في عملية التحول  العربية. على سبيل المثال إن وجود مؤشر موحد يضمن متابعة أداء االقتصادات العربية  
والوقوف  الرقمي،   المجال،  الُمحقق في هذا  تتبع اإلنجاز  ، فضال  عن القائمة  التحدياتعلى  يساعد على 

المساعدة في تالفي التحديات التي تواجه الدولة من خالل وضع األسس السليمة لتالفيها. لكن يبقي موضوع  
  صداره.إاإلحصاءات الرقمية من القضايا المحورية لضمان 

تمثل التغطية الرقمية ذات أهمية بالغة في التعرف على حجم العرض والطلب للخدمات الرقمية المقدمة  
)زراعي، صناعي، وخدمي( من    االقتصاديةعلى مستوى األفراد والجماعات ومدى استفادة القطاعات  

حول الرقمي الكامل، من  مرحلة الت  إلى الخدمات الرقمية المقدمة. بالنسبة للدول العربية التي لم تصل بعد  
نتاجيتها وبالتالي تحقيق  إبغرض زيادة    االقتصاديةتلك القطاعات    إلى األهمية بمكان توجيه جهودها الرقمية  

 النمو االقتصادي المستدام، وذلك مع االحتفاظ بأهمية رقمنه القطاع الخدمي.

ال المنطقة  واقع   إلى التطرق    دعربية، وبعبناء  على ما سبق من استعراض لقضايا االقتصاد الرقمي في 
التحوالت الرقمية في األقاليم العربية والتحديات التي تواجه هذه األقاليم في سبيل تحقيق مبتغاها من التغطية  

بعض التوصيات  تخلص الدراسة إلى  الرقمية الشاملة أو تعزيز درجة الرقمنة في القطاعات ذات األولوية،  
 : ُصنع القرار في الدول العربيةالتي من شأنها دعم عملية  

بغرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن معنية  نشاء جهة متخصصة  إ −
 .  زيادة مستويات اإلنتاجية والتنافسية للقطاعات االقتصادية المختلفة

لى الرغم  تأطير ثقافة االستخدام الرقمي على مستوى االفراد والشركات على مختلف مستوياتها، فع −
الشركات لدي مكاتب  أمن   يعتبر أحد متطلبات تسجل هذه  للشركات  الكتروني  امتالك موقع  ن 

ال أن عدد قليل منها يتم توظيفه في تقديم خدمات رقمية أو  إالدول العربية،  عدد من  التسجيل في  
 نجاز خدمات رقمية أخرى. إ
عات الخدمية وإنما يتسع ذلك ليشمل  دعم التحول الرقمي ليشمل ليس فقط الشركات الكبيرة والقطا −

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات االقتصادية. الشركات الناشئة 
ومن  لرقمي  التحديات التي تواجه التحول اشبكات النطاق العريض ومعالجة    إلى تعزيز الوصول   −

 .حسين اإلنتاجيةاألطر التنظيمية السليمة لتوتبني أسواق االتصاالت أهمها تعزيز تنافسية 
من الضروري تحسين مهارات وقدرات    حيث  تعزيز المهارات الرقمية لدى االفراد والشركات −

االفراد والشركات الرقمية في الدول العربية من أجل مواكبة مستجدات حقبة الثورة الصناعية 
الرابعة. حيث ارتبطت المهارات الرقمية بمستوى الدخل، فكلما ارتفع مستوى المهارات الرقمية 
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فة مرتفعة اإلنتاجية والتي تزيد فيها  المكتسبة من قبل الفرد كلما ساعد ذلك في الحصول على وظي 
مستويات الدخول. بالتالي على الحكومات العربية دعم تطوير المهارات االساسية التي يحتاجه 

الرقمي،    المواطن االقتصاد  لدخول عالم  السليمة ومهارات  العربي  المعرفية  المهارات  ال سيما 
وسيكون هذا   ،واصلة التعلم مدى الحياةالمعلومات واالتصاالت، فضال  عن القدرة على م  تقنيات

 عامال  أساسيا  في زيادة اإلنتاجية. 
تكييف   − خالل  من  االلكترونية  والتجارة  الرقمية  بالتجارة  الصلة  ذات  الجديدة  الفرص  اغتنام 

المدفوعات   البيانات،  تدفقات  في  جلها  ينحصر  التي  الجديدة  التحديات  مع  التجارية  السياسات 
ة التشغيل البيني، كما يتطلب ذلك أيضا  تعزيز التكامل اإلقليمي الرقمي البيني  االلكترونية، قابلي
 في العالم العربي.
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   التحوالت الرقميةالتجارب العربية في مجال ملحق: 

 األردن

من فوائد كبيرة لالقتصاد   التحوالت الرقمية، وذلك لما تقدمه الرقمي حول بالتتولي المملكة اهتماما  كبيرا  
الثاني برنامج الحكومة الرقمية الذكية االهتمام الالزم عندما بادر    عبد هللاالوطني، حيث أولى جاللة الملك  

باإلعالن عن البرنامج وتكليف وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )المسماة حاليا     2001جاللته عام  
وذلك    رقميا  فيذه. حيث يعمل البرنامج على تعزيز تقديم الخدمات  بوزارة االقتصاد الرقمي والريادة( بتن 

المختلفة والعمل كنقطة مركزية بتنسيق جهود الوزارات والمؤسسات   رقمي باستخدام وسائل االتصال ال
المختلفة ووضع الخطط لتقديم الخدمات والمعامالت الحكومية إلكترونيا  وتزويدها بالمعايير والخبرات  

 الضرورية. 

من خاللها  ، تعمل  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  2019مايو    9أنشئت الحكومة األردنية في  ث  حي 
الرقمي على   االقتصاد  يدعم  بدوره  الذي  المعلومات  تقنية  مجال  في  الريادة  دور  تفعيل  الحكومة على 

أساسين هما االقتصاد  المستوى الوطني سواء  في القطاع العام أو الخاص. تعمل الوزارة على محورين  
ن الوزارة تعمل على وضع منهجية وطنية لقياس مدى التقدم  أ  إلى تجدر اإلشارة  .  الرقمي وريادة األعمال
 .في االقتصاد الرقمي 

قامت الحكومة بوضع منهجية للتحول في التعامالت الرقمية للخدمات الحكومية من    من ناحية أخرى، 
ة لتقديم الخدمات، حيث تسعى وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  خالل إعادة هندسة اإلجراءات الحكومي

أتمتة مجموعة من  من خاللالخدمات المساندة للقطاعات،   رقمنه إلى من خالل برنامج الحكومة الرقمية 
الشركات،    مثلالخدمات   مراقبة  دائرة  والمبيعات،  وخدمات  الدخل  الضمان وخدمات ضريبة  خدمات 

رحلة مالخدمات ال  هذهحيث تمثل    ،خدمات الجمارك العامةود رخص المهن،  خدمات تجديو االجتماعي،  
 وغيرها. االقتصاديةالقطاعات  لرقمنهاألساسية 

للوصول إلى مؤشرات دقيقة ذات صلة   من ناحية أخرى، تولي األردن أهمية لدور المسوحات اإلحصائية
النمو والتنمية االقتصادية. حيث تنفذ وزارة االقتصاد  لدعم  لما لها من أهمية    باالقتصاد الرقمي واستخداماته

 مثل:المعلومات  وتقنياتالرقمي والريادة حوالي خمسة مسوحات إحصائية في قطاع االتصاالت 

 . مسح الشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ❖
 .الت في المنازلمسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا ❖
 .مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنشآت ❖
 .مسح انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس ❖
 . تقييم االحتياجات السوقية من العاملين لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ❖

حيث يتم  قنية المعلومات واالتصاالت في المنازل تقوم وزارة االقتصاد الرقمي بإجراء مسح استخدام ت
 . جمع معلومات لحساب مؤشر يبين متوسط اإلنفاق الشهري لألسر على اإلنترنت
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 مارات اإل

رقمي قــوي واالستفادة من اإليجابيات والفوائد تحول    تتخذ حكومة اإلمـــارات خــطــوات ملموسة لتأسيس
إطالق المــبــادرات التي تشجع على االبتكار، وقــد مهدت مــبــادرة  من خالل   التحول الرقمي التي يوفرها  

 االقــتــصــاد   يتسمحيث  ،  هذا االتجاه  للمضي في مؤسسة دبي للمستقبل )مليون مبرمج عربي( الطريق  
تمتع جيل الشباب بمهارات وخبرات    إلى هائلة، إضــافــة    والمنطقة بإمكاناتمــــارات  الــرقــمــي فــي اال 

 .  رقمية كبيرة

  96.3  تم تحويل نحومن الحوكمة الذكية )التحول لخدمات ذكية(، حيث    ة  كبير  حققت دولة اإلمارات نسبة  
 ذكية.  إلى خدماتخدمة )الخدمات اليومية(    337البالغة  و  من الخدمات الحكومية األكثر أهمية  المائة  في 

الحكومية  يعتبر   الخدمات  اإلمارات  قطاع  تحولكثر رقمنه  األ في    نحو جهة حكومية    41أكبر    في ظل 
 .  من بدء تنفيذ المشروع  يوم 730ذكية خالل  الخدمات ال

وهو ما    ،تغيير عقلية وثقافة إدارة الخدمات الحكومية  في الماضيتين  خالل السنتين    كبرالتحدي األ   تمثل
وإلى االعتماد  المكاتب وآالف الموظفين،  الحكومية من االعتماد على  الخدمات    ساعد على تحول عملية تقدم

 في   98.18  إلى وقد ارتفع معدل التحول الذكي في دولة اإلمارات اليوم    .على أنظمة متقدمة وعقول مبتِكرة
وضعت الحكومة هدف تحويل الخدمات وأيضا    .في خدمات الحكومة االتحادية المتاحة على اإلنترنت  المائة

ف  عبر قناتين، هما المواقع اإللكترونية وتطبيقات الهوات  المائة  في   100خدمات إلكترونية بنسبة    إلى الحيوية  
 الذكية.

 وأيضا    عداد استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع االتصاالت.إهيئة تنظيم االتصاالت على    تعمل
،  االنفاق على االقتصاد الرقمي   إحصاءات  الحتسابلدى الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء خطة عمل  

  7الذكية والتي تتكون من  /ةالحكومة اإللكترونيممكنات  قياس    على   االقتصاد الرقمي   قياس  ةمنهجيتعتمد  
 مؤشرات كما يلي:

 .نسبة التحول اإللكتروني/الذكي للخدمات الحكومية االتحادية ❖
 .نسبة استخدام الخدمات الحكومية اإللكترونية / الذكية  ❖
 .مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات اإللكترونية / الذكية ❖
 .الحكومية بمعايير جودة الخدمات اإللكترونية / الذكيةنسبة التزام الخدمات  ❖
 .مستوى التوعية العامة عن الخدمات إللكترونية / الذكية ❖
 . نسبة التزام المواقع اإللكترونية بمعايير جودة المواقع اإللكترونية ❖
 .مستوى تكامل الخدمات اإللكترونية/الذكية ❖

 
مرج   نموذج  يمثل الرقمية  الحكومة  لنضج  دولة   ا  موحد ا  عاإلمارات  في  اإللكترونية/الرقمية  للحكومة 

خلق حكومة   يُسترشد به عند العمل على مختلف محاور التحول الرقمي، وهو يقيس القدرة على  االمارات
استدامتها على  والحفاظ  رقميا   األكثر   .ناضجة  القطاعات  أحد  والمصرفية  المالية  الخدمات  قطاع  يعتبر 

النقال    فة من خالل استخدام تطبيقات الهاتبالدولة، حيث يتم توفير أغلب تلك الخدمات بطريقة رقمي  نهرقم

28

االفتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات



 

تطوير قطاع  على  سواء لطلب واستالم الخدمة أو للدفع. ويعمل المصرف المركزي من خالل استراتيجية  
 ذا المجال.دراج حلول مبتكرة ستعزز من التقدم الحاصل في هإالتقنيات المالية الحديثة على 

الصدد،   هذا  الدولة في  في  الحديثة  المالية  التقنيات  قطاع  استراتيجية تطوير  المركزي  المصرف  وضع 
(FinTech Strategy  ويعمل على تنفيذها بمشاركة الشركاء االستراتيجيين. تهدف هذه االستراتيجية )

بادرات تغطي كل نواحي التشريع  عدد من الم  إطالقنجاح بيئة التقنيات المالية الحديثة، من خالل  إ  إلى 
والتنظيم واالبتكار بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للتقنيات المالية الحديثة على المدى الطويل. 
أمن   على  ويحافظ  للمستهلكين  الحماية  يوفر  متوازن  تنظيمي  بإطار  االستراتيجية  الخطة  تُدعم  وسوف 

 لية االبتكار. المؤسسات وسالمتها دون تضييق الخناق على عم

 البحرين 

اللجنة العليا لتقنية  على توجيهات  الرئيسة بناء  القومية  البحرين أحد المبادرات    في يعتبر التحول الرقمي  
واالتصاالت مجلس  المعلومات  رئيس  نائب  خليفة،  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة 
 .المعنيين بالتحول الرقمي زراء وأصحاب القرار والوزراء، وعضوية ال

من أجل خدمة    التقنيةالدول الرائدة في العالم التي أدركت أهمية توظيف التطورات    إحدىتعتبر البحرين  
بارزة   خطوات  المملكة  حكومة  اتخذت  والشركات.  األعمال  وأصحاب  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع 
التشغيلية المرتكزة   العام والتركيز على األساليب والتوجهات  التحول الرقمي في القطاع  لضمان تعزيز 

نوعي في مستوى التفاعل  المتغيرات السريعة للتحول الرقمي تحول  ، حيث تتطلب  على تطوير الخدمات
   .والتواصل بين المواطنين وقطاع األعمال والحكومة

بدأت مرحلة الحكومة الرقمية للمملكة قبل إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت، حيث تميزت  
سم وقتها ، التي كانت تتإطالق عدد قليل من الخدمات اإللكترونية وخدمات الدفع اإللكتروني بهذه المرحلة  

التكاليف التي تكبدتها الهيئات الحكومية في مجال الموارد البشرية وإنشاء وصيانة المرافق لتقديم  بارتفاع  
هذه المرحلة، شهدت المملكة تطورات سريعة في مجال  إنجاز الخدمات وأرشفة المستندات. وعند اقتراب 

من أجل تعزيز    التقنيةالمعلومات واالتصاالت. وسرعان ما بادرت الحكومة باالستفادة من هذه الطفرة    تقنية
 لعامة. االمعلومات وتحسين أساليب تقديم الخدمات  إلى الوصول 

شبكة بيانات وطنية آمنة واعتماد البطاقة الذكية  و بالكامل،    إنشاء مركز وطني للبيانات مجهزا  أعقب ذلك  
وجود برنامج حكومي إلكتروني متكامل ومنسق مع جميع  ونظرا  ألهمية  ن والمقيمين في البحرين.  للمواطني
مجلس الوزراء    قرارتم تشكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت بموجب  ،  المملكةفي  الجهات  
  بدء  تبنت البحرين العديد من االستراتيجيات المتوالية الهادفة إلى دعم التحول الرقمي كما  .2005في عام 
 كالتالي:   2007من عام 
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1. ( االلكترونية  الحكومة  لبرنامج  األولى  )االستراتيجية  االلكترونية  الحكومة  برنامج    -2007تأسيس 
2010))   

التي    "2020- 2007اإلستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية  "تميزت هذه المرحلة بوضع مالمح وتنفيذ  
بدعم من الجهود المشتركة ألعضاء اللجنة    لها  وضع األهداف ومؤشرات األداء الرئيسة، وتم تحديدها بدقة

العليا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة الحكومة اإللكترونية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع  
 .المدني 

  بشكل (  والمقيمينالمواطنين  )  ستراتيجية على ضمان تقديم الخدمات اإللكترونية لجميع العمالءال ركزت ا
عالية تحت شعار "تقديم قيمة مضافة للعمالء من خالل حكومة متعاونة". وقد قامت الهيئات  كفاءة  و فعال  

كما بادرت بإعادة   ،الحكومية، خالل هذه الفترة، بإعادة النظر في خدماتها العامة لتعزيز الكفاءة والفعالية
تنفيذ   نتج عنها  والتي  للعديد من خدماتها  اإلجراءات  إلكترونية  200هندسة  قنوات    خدمة  أربع  وإدخال 

باإلضافة جانب توفير مراكز الخدمات اإللكترونية.    إلى ومنصات الخدمة الذاتية   رئيسة لتقديم الخدمات
التي   إلى  العديد من المشاريع والمبادرات االستراتيجية لتحقيق األهداف الرئيسة  تم تصور وتنفيذ  ذلك، 

البنى   إطار  مثل  الوطنية  اإللكترونية  الحكومة  مع  الربط  مشاريع  الحصر،  ال  المثال  سبيل  تشمل، على 
والنظام الوطني للتحقق من  المؤسسية، ونظام زاجل المتكامل إلدارة سير العمل، والبنية التحتية الوطنية،  

 .الهوية، والمستثمر اإللكتروني وغيرها من المشاريع

المشاريع والخدمات االلكترونية وتحسين جودتها  العديد من  تم إطالق وإعادة هندسة  عالوة على ذلك، 
تحسين  ضمان  و ومشروع  اإللكترونية،  الحكومة  لبوابة  التحتية  البنية  مشروع  مثل  المعلومات،  أمن 

 ISOاأليزو  ، ومشروع النظام الوطني للمدفوعات، ومشروع تنفيذ شهادة  eKiosk  اإللكترونيةالمنصات  
معايير ضمان الجودة. كما تم إطالق مشروع لتقييم مستوى أمن المعلومات  و   من المعلوماتأل   27001

 لخدمات ومواقع الحكومة اإللكترونية للحد من التعرض لالختراقات األمنية خالل هذه الفترة.  

برامج التوعية والتسويق أثناء تنفيذ االستراتيجية، مما كان ب ذلك، أولت الحكومة اهتماما  بارزا   إلى إضافة 
أكثر من    إلى في المائة    25األثر الكبير في زيادة الوعي بأنشطة وخدمات الحكومة اإللكترونية من نسبة    له

وب  77 األفراد،  بين  المائة  وبنسبة    96سبة  نفي  الشركات،  بين  المائة  القطاعات    100في  في  المائة  في 
في المائة    47  إلى في المائة    7الحكومية. في الوقت ذاته، ارتفع معدل استخدام الخدمات اإللكترونية من  

 في المائة في القطاعات الحكومية.   92في المائة على مستوى األعمال، و  85بين األفراد، و

ا  يُ  أيض  النمو  هذا  والحديثة    إلى عزى  التقليدية  الوسائط  من  ا  مزيج  تستخدم  التي  الواسعة  التوعية  حمالت 
ستراتيجية  انتيجة    تيجية الوطنية للحكومة اإللكترونيةإلشراك المواطنين والمقيمين. وقد كان نجاح اإلسترا

السياسية واإلدارية باإلضافة   القيادة  العمل وتعاون جميع    إلى مدروسة ورؤية واضحة من  جهود فريق 
 الجهات الحكومية لتحقيق أهداف البرنامج. 

 

30

االفتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات



 

للحكومة   .2 الوطنية  االستراتيجية  المكتسبات  لترسيخ  استراتيجية  شراكات   -   2011)  االلكترونيةخلق 
2016 ) 

على   الحفاظ  أجل  قدما    الزخممن  الحكومة  اإلنجاز  في    والمضي  مجال  في  أعلى  مستويات  وتحقيق 
  " بهدف 2016- 2011االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية  "اإللكترونية، صاغت مملكة البحرين  

االستراتيجية على خدمة المواطنين والمقيمين  طوير برامج الحكومة اإللكترونية. تركز هذه  المزيد من ت
 .بمملكة البحرين، وذلك في ظل المكتسبات التي حققتها المملكة في البنية التحتية المتطورة

تحقيق التميز الحكومي للجيل القادم لرؤية طموحة للحكومة اإللكترونية  على تحقيق  االستراتيجية    ركزت
الجودة وع تقديم خدمات عالية  للعمالء  من خالل  الفعالة  المشاركة  الكفاءة وتشجيع  فعال وتقييم  نحو  لى 

الحكومة   مهمة  تتجلى  االبتكار.  وتشجيع  المعنية  الجهات  جميع  مع  والتعاون  األعمال  ريادة  واحتضان 
اإللكترونية في الرؤية الجديدة تحديد وإدارة تنفيذ االستراتيجيات المناسبة ووضع ورصد مستوى االمتثال  

المعايير وتسهيل التحول اإللكتروني للخدمات ودعم احتضان مفاهيم الجيل الجديد من خالل  للسياسات و
 . تعاون وثيق مع الجهات الحكومية والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص

األفراد   بما يشملالتأثير على ثالث أطراف رئيسة للعمالء داخل المملكة  االستراتيجية في  يتمثل جوهر  
كما يٌقصد باألعمال الشركات   ،والشركات والحكومة. ويُقصد باألفراد كل المواطنين والمقيمين والزوار

 .  أما الحكومة فهي الجهات الحكومية وموظفيها  ،جانب موظفيها  إلى الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والناشئة  

لكترونية التي تتضمن، على سبيل المثال  العديد من مبادرات الحكومة اإل   (2016- 2011)تشمل استراتيجية  
 :ال الحصر

 . وضع التشريعات واللوائح الالزمة للحفاظ على بيئة إلكترونية آمنة −

 .تطوير البنية التحتية المتقدمة والمهارات والقدرات التقنية الالزمة في جميع الجهات الحكومية −

 .للخدماتتعزيز إجراءات تقديم الخدمات من خالل مركز موحد  −

 . إطالق قنوات اتصال جديدة مثل شبكات التواصل االجتماعي للتواصل مع المواطنين −

 . إنشاء منصات البيانات المفتوحة لتعزيز االبتكار وريادة األعمال −

 .تطوير عدد من التطبيقات والخدمات الجديدة −

 :في إطار االستراتيجية الُمشار إليها ما يلي  تشمل بعض اإلنجازات الرئيسة

 ."تنفيذ النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل −

الوطنية − اإللكترونية  الحكومة  بوابة  الوطنية وخاصة  اإللكترونية  الخدمات  تقديم  قنوات   تعزيز 
 .ومتجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية

  .تطوير تطبيقات األجهزة الذكية المختلفة بناء  على منصة البيانات المفتوحة −
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من النقاط البارزة األخرى خالل هذه الفترة المشاركة اإللكترونية الفعالة للجهات الحكومية. فقد بدأت أكثر  
المائة من الهيئات الحكومية بالتفاعل مع األفراد عبر وسائل التواصل االجتماعي. وقد دعمت    في   80من  

ا التعاون الدولي واإلقليمي بين المؤسسات العامة وا من أجل    لخاصة والمؤسسات التعليميةالحكومة أيض 
العمل   ميدانية وورش  تنظيم زيارات  اإللكترونية من خالل  الحكومة  مجال  في  الممارسات  أفضل  نشر 

 .ومنتديات معنية بالحكومة اإللكترونية

في بوابة    سنويا  مجموعة من البيانات المفتوحة    25إنتاج  على  ذلك، تم تشجيع الهيئات الحكومية    إلى إضافة  
دينار بحريني لكل مشروع من المشاريع المحددة    ألف  20البيانات المفتوحة. وتم إطالق مبادرة دعم بقيمة  

في مجموعة البيانات المفتوحة. خالل هذا الوقت، بُذلت جهود خاصة لتحسين الوعي الرقمي للمواطنين،  
المعلومات واالتصاالت والتي من أهدافها تمكينهم    تقنياتمواطن في مجال    ألف  خمسةمن  وتم تدريب أكثر  

ا لعوامل بيئة االقتصاد الكلي التي   .على استخدام الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الحكومة ومع ذلك، نظر 
مة اإللكترونية وفق ا  سادت خالل هذه الفترة، كان على الحكومة تحديث ومواءمة االتجاه االستراتيجي للحكو 

 (.2018- 2015)  لخطة عمل الحكومة

االلكترونية   .3 للحكومة  الوطنية  االستراتيجية  )تحديث  الواحدة  الحكومة  مبادئ  لتحقيق  والتكامل  الدمج 
(2017-2018 ) 

 للمعلوماتوالجهاز المركزي    (eGA)دمج هيئة الحكومة اإللكترونية المسماة سابق اخالل هذه المرحلة تم  
CIO)(  أجل تكوين هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية  منiGA) ( تسهيل  بغرض توحيد الجهود و
    .(2018- 2017)  تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونيةمتابعة 

 :األهداف التاليةتحقيق تحديث اإلستراتيجية استهدف 
 . في عملية التحول الرقمي  مكونات الدولةخراط جميع  ان دعم المشاركة الفعالة و •
تقنية   • على  التركيز  مع  للمستخدم،  سلسلة  تجربة  لتقديم  مخصصة  الجودة  عالية  خدمات  تقديم 

 . األجهزة الذكية
 .وضع خدمة خاصة باالبتكار من خالل االستفادة من البيانات الحكومية •
 .ضمان أمن وخصوصية المواطنين •
)والتي تتمحور حول الفرد( وتمكين    G2Cالعميل  إلى خدمات المقدمة من الحكومة  الالتركيز على   •

 . العناصر األساسية
 .دعم األولويات الوطنية وتسهيل اتخاذ القرارات من قبل القيادات الحكومية •

بين جميع المواطنين حول الحكومة اإللكترونية وتحسين   تنفيذ اإلستراتيجية على رفع الوعي  لقد ساعد 
متطورة  استث  تحتية  بنية  وإنشاء  العام،  القطاع  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا    لتقنيات مارات 

( لتوفير بيئة اقتصادية تجذب المزيد من االستثمارات األجنبية  المعلومات واالتصاالت )السحابية خاصة  
 .الخاصووتعزز قنوات االتصال بين القطاعين العام 
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في المائة من    30للتركيز على ضبط التكلفة، تمكنت مبادرات الحكومة اإللكترونية من توفير نسبة    ونظرا  
عام   نهاية  بحلول  الحكومية  إضافة  2017التكلفة  تم    إلى .  على   تقنيات  اعتمادذلك،  السحابية  الحوسبة 

ة والتدريب الممول من  السحابالحوسبة  من قبل السياسة الحكومية لالعتماد على    المستوى الوطني مدعومة  
 قدم للمحترفين. قبل الحكومة للتقنيات السحابية والذي يُ 

فعلى سبيل المثال ارتفع نسبة معامالت الدفع   ،شهد التركيز المستمر على الحكومة اإللكترونية نموا  مذهال  
  3.5اني بتدريب  وتم تطوير وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمن السيبر،  في المائة  43بنسبة  اإللكتروني  

المائة من الجهات الحكومية مع األفراد من خالل وسائل    في   95تفاعل  في هذا المجال، وموظف    ألف
 التواصل االجتماعي. 

 ( 2022- 2019الرقمية )استراتيجية الحكومة  .4

التزام الحكومة بتحويل خدماتها بشكل ضرورة  على    "2022- 2019استراتيجية الحكومة الرقمية  "  ركزت
استباقي باستخدام التقنيات الرقمية وتمكين تعزيز التقدم المحرز في تمكين البيئة الرقمية واالستعداد الرقمي  

 .واالستخدام الرقمي في البحرين

تعزيز استخدام التقنيات    إلى ، تسعى حكومة البحرين  2022- 2019من خالل استراتيجية الحكومة الرقمية  
 إلى واستجابة وفعالية. وتطمح الحكومة  انفتاحا   الحكومية لتكون أكثر    الناشئة والمتطورة لتمكين الجهات

. تم في هذا الصدد تجربة المستخدم التغير المستمر في  تطوير خدمات مصممة وفق ا الحتياجات المواطنين و
يُ  فعالة  متابعة  آلية  ودعم  بدعم من  إنشاء  المعلومات واالتصاالت  لتقنية  العليا  اللجنة  اللجنة شرف عليها 

في جميع  االستراتيجية  الرقمية  المبادرات  وتنفيذ  تنسيق  تراقب  التي  المعلومات،  تقنية  لحوكمة  الوطنية 
المُ  الرقمي  التحول  لقيادة  مختلفة  استراتيجية  لمبادرات  تصور  وضع  تم  وقد  المملكة.  على أنحاء  رتكز 

 . المواطن بناء  على مجاالت التركيز األساسية

جهود المملكة في تحقيق التحول    لرصدمنهجية رائدة في قياس التحوالت الرقمية    اتبعت مملكة البحرين
. تتم متابعة أعمال هذه االستراتيجية من خالل لجنة عليا معنية بقطاع  األداءالرقمي وتبين أبرز مؤشرات 

و  تتبع مجلس الوزراء.  االتصاالت  المعلومات واالتصاالت  آلية  كما  تقنيات  م نظام تستخد  للمتابعةتوجد 
بالنظام المالي الحكومي. ترتبط للجهات المسئولة إتاحة البيانات رصد نسب التقدم في اإلنجاز وللكتروني إ

ويتم عرض النتائج من خالل اجتماعات دورية للجنة تطرح فيها نسب التقدم في اإلنجاز وتناقش المعوقات  
 ألخذ التوجيهات من صناع القرار في المجال.

وتساهم في عمليات التخطيط  الرقمي  كما توجد آليات أخرى متفرقة يتم استخدامها في قياس مدى التحول  
 والتطوير الدوري منها: 

 : تقييم مراكز الخدمة الحكومية •

الحكومية  تعتبر   الخدمة  المراكز  التحول  تتبع  في  الرئيسة  اآلليات  في   رقمي من  تأصيله  ومدى 
جاهزية مراكز الخدمة    من خاللها مدى خدمات الحكومية. حيث يقاس  الممارسات اليومية لمقدمي ال

في تقديم الخدمة وتقليص االعتماد على موظفي الصف األمامي. كما تركز   التقنياتمن حيث توظيف 
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التي   الخدمات  في  التحول  نسب  على  اآللية  هذههذه  قنوات  ضمان  و كز  االمر  تقدمها  على  توفرها 
 ص االعتماد على الحضور الشخصي إلنجاز المعامالت الحكومية. الكترونية كقنوات بديلة تقل

 :  استطالعات الرأي الدورية •

ا لرأي  دورية  باستطالعات  القيام  على  الحكومة  وكذلك  تحرص  والمقيمين  والزوار  لمستثمرين 
س من خاللها الجوانب الرئيسة ذات األولوية لهذه  يللمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية وتق 

الرقمي في   التحول  ترتيب األولويات ووضع خطط  الفئات بحسب طبيعة عملهم ويتم على أساسها 
 الخدمات الحكومية بشكل دوري. 

 :  قياس رضا العمالء •

من خالل    يتم قياس رضا العمالء واستطالع رأيهم حول أثر برنامج الحكومة االلكترونية بشكل سنوي
مؤشر معتمد تم بناءه مع فريق أكاديمي متخصص استفاد من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال 

األمريكية.   المتحدة  الواليات  نتائج  ومنها  القطاعات  تساعد  من  المشاركين  واقتراحات  آراء  قياس 
  و مقيمين او زوار( المختلفة )الحكومية، االعمال، المؤسسات غير الربحية واالفراد سواء مواطنين ا

   للحكومة اإللكترونية.ضع الخطط التطويرية على 

 :  قياس مدى التحول الرقمي في الخدمات والقطاعات •

الهند بأعمال  تعنى  مختلفة  لجان  تشكيل  القدرات  ستم  توظيف  ظل  في  الرقمي  بالتحول  الخاصة  ة 
تلفة. يعتبر التكامل البيني من  اإلبداعية إليجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المخ

لتراخيص التجارية من أبرز إنجازات قياس مثل هذه  اأبرز مقومات هذا التحول ويعتبر نظام سجالت  
جهة مرخصة لألعمال واالنشطة التجارية    40الجوانب حيث تم بناءه على نحو يدعم تكامل أكثر من 

 في المملكة. 

 : القطاعات المختلفةاحتساب نسب التحول الرقمي في  •

ترصد نسب التحول الرقمي في القطاعات المختلفة ويقاس التقدم في اإلنجاز بصفة دورية مع اإلدارات 
المعنية. حيث تم وضع مؤشرات رئيسة تعنى بقياس نسب تحقيق التحول في الخدمات ونسب االستخدام  

 إلدارية. كمقارنات بين القنوات المتاحة وكذلك نسب الخفض في التكاليف ا

 :  قياس أثر جهود إدارة التغيير في القطاعات واإلدارات المختلفة •

تحديد مبادرات إدارة التغيير لرفع مستويات استخدام الخدمات  لمتمرسة    فرق عملحيث تم تخصيص  
والقنوات االلكترونية المختلفة وكذلك المساهمة في عملية التخطيط والتطوير الدوري للتحول الرقمي.  

ونسب  يتم   نفذت  التي  التغيير  مبادرات  فيها  تراجع  مختصة  عليا  للجان  دوري  بشكل  التقارير  رفع 
التحول الشامل وتقليص االعتماد   الداعمة لتحقيق  القوانين والتشريعات  االستخدام المحققة كما تسن 

 على األساليب التقليدية في تسيير االعمال وتقديم الخدمات. 
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 : ات والشكاوىالنظام الوطني لالقتراح •

 ( السريعة  االستجابة  رمز  مسح  عملية  خالله  من  الخدمة  QR Codeتتم  مراكز  عمالء  ليتمكن   )
الحكومية من تقييم جودة المركز وتجهيزاته وما يقدمه من خدمات عبر منصاته المختلفة. يتيح النظام  

 عليها.   ايضا  تقديم االقتراحات والشكاوى العامة لتتخذ اإلجراءات التطويرية بناء  

يعتبر قطاع الخدمات المالية والمصرفية من أكثر القطاعات رقمنه في مملكة البحرين.  من ناحية أخرى،  
بما ساهم في ارتفاع  حيث تعد البنية التحتية للمعامالت المالية األكثر نضجا  وذات معدالت استخدام عالية  

. عمل مصرف  2019المائة في عام    في   17رب  مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي ما يقانسبة  
من خالل انشاء وحدة متخصصة بتنظيم تطبيقات  التقنيات المالية الحديثة  البحرين المركزي على تنظيم  

وتفعيل إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية لتشجيع االبتكار ووضع االستراتيجيات الداعمة قنيات  هذه الت
الذي يوفر البيئة    Fintech Bayلالستفادة منها في تطوير هذا القطاع. كما أسست مملكة البحرين الـ  

الفرص  من  لالستفادة  القطاع  هذا  في  والتقنية  المهنية  اإلدارية،  الجوانب  في  و   الداعمة  ع  ي شجتالمتاحة 
 االستثمارات في هذا المجال بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية في المملكة. 

التي يتبناها إلى تبني أحدث التقنيات  استراتيجية التحول الرقمي   يسعى مصرف البحرين المركزي من خالل
أنظمة رقمية    إلى ريجي  لكترونية بما يساعد على التحول التدإل أنظمة المدفوعات والتسويات افي مجال  

تسهيل تقديم الخدمات المصرفية لألفراد يساعد على  والتقليل من استخدام النقد في المعامالت المالية بما  
هذه المرحلة ومواكبة التطورات التقنية    إلى هذه المؤسسات على اإلسراع في االنتقال  ويُشجع  والمؤسسات،  

 ماشى مع أفضل الممارسات العالمية. بما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني ويت 

قام المصرف وضمن الرؤية االستراتيجية للتحول الرقمي بإنشاء وحدة للتكنولوجيا المالية    ،في هذا السياق
والترخيص  المالية  التقنية  مجال  في  الناشئة  للشركات  التجريبية  الرقابية  البيئة  واستحداث  واالبتكار 

مجال   في  مالية  الماليةلمؤسسات  المصرف    إلى باإلضافة    التقنيات  سيواصل  الرقمية.  البنوك  ترخيص 
جهوده في هذا المجال بالتنسيق مع القطاع المالي وتقديم كافة التسهيالت لترخيص هذه الخدمات المصرفية 

 .الجديدة

لكة البحرين  يعتبر قطاع البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية من القطاعات األكثر نضجا  في مم
حيث حققت المملكة المركز الرابع عالميا  في مؤشر البنية التحتية لالتصاالت التابع لمؤشر تنمية الحكومة 

 .  2018االلكترونية بحسب آخر تقرير صدر في عام 

من   المزيد  وإتاحة  االتصاالت  لتنظيم سوق  واضحة  استراتيجية  رؤية  وجود  في ظل  اإلنجاز  هذا  يأتي 
وال نسبة مساهمة  المعايير  بلغت  وقد  له.  المنظمة  والتشريعية  األساسية  البنية  تكامل  تصنيفات في ضوء 

في المائة. وتعد البحرين الثانية دوليا  في نسبة انتشار خدمة   4القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  
ة النطاق العريض للهواتف  في المائة والثانية دوليا  في نسبة انتشار خدم  210.4الهواتف النقالة حيث بلغت  

 . في المائة 98في المائة والرابعة دوليا  في نسبة استخدام االنترنت حيث بلغت  157.3النقالة حيث بلغت  

أسهم التحول الرقمي في خفض التكلفة اإلدارية لعدد من العمليات الرئيسة في القطاع الحكومي. كما عززت  
ا انجاز  من سرعة  السحابية  التحتية  البرمجيات. البنية  استخدام  وإعادة  الموارد  تدوير  وسهولة  لمشاريع 

تكاليف   التي ساهمت في خفض  المقومات  أبرز  المفتوحة من  والبيانات  المجتمعية  الشراكة  بيئة  وتعتبر 
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العديد من البحوث وأنشطة دراسة السوق وتفهم احتياجاته.  اعتمدت مملكة البحرين منهجيات واضحة في 
ال التحول  أثر  أثناء  قياس  تعريفها  يتم  القطاعات  مختلف  على  الهندرةرقمي  هندسة    17  عمليات  وإعادة 

 اإلجراءات وإدارة التغيير وتقاس أثناء مراحل التنفيذ المختلفة. 

، فقد بلغت النسبة االجمالية لزيادة سرعة انجاز 2019ام  عبحسب عمليات التحول الرقمي المنجزة في  
في المائة. كما اتاحت    88في المائة ونسبة التوفير في التكلفة ما يقارب    74الخدمات الحكومية ما يقارب  

التقنيات   لتوظيف  السلكية والالسلكية فرص جديدة ألصحاب االعمال  التحتية لشبكات االتصاالت  البنية 
الوقت وتقلل الجهد المطلوب لتحقيق أهدافهم. وتميزت هذه الشبكات بالتنافسية    الحديثة والتي تسرع من

 العالية وتقديمها لباقات مخفضة لتسهيل انشاء وإدارة االعمال. 

على زيادة القوى العاملة في قطاعات تقنية المعلومات    ا  كبير  ا  كان للتحول الرقمي أثرمن ناحية أخرى،  
واالتصاالت وباألخص تخصصات البنية التحتية والحوسبة السحابية والبرمجيات. كما خلق فرص جديدة  

إضافة   والمرئي  المقروء  االلكتروني  المحتوى  وإدارة  وبناء  الرقمي  التسويق  مجال  في   إلى للعمل 
تحوالت جذرية في قطاع    إلى اصل االجتماعي. كما دفع التحول الرقمي  تخصصات التأثير عبر وسائل التو

البيئة  والكفاءات وخلق  المهارات  تعزيز  في  والتي ساهمت  والحقوق  التطبيقية  والعلوم  المهني  التدريب 
 التشريعية المساندة.  

وعلى   ض الجوانب.خذ السبق في بعأو  أكما زادت خدمات االستشارة لالستفادة من التجارب الدولية الرائدة  
صعيد آخر، فقد زاد الطلب على العاملين في مجال خدمات التوصيل والبريد واالعمال التنسيقية. إضافة  

تخصصات جديدة معنية بتحليل البيانات ودراستها وتعلم اآللة للمساهمة في    إلى ذلك فقد برزت الحاجة    إلى 
 القرار.   أتمتة اإلجراءات والقرارات المتكررة ودعم عملية صناعة

مملكة البحرين قد أنشأت صندوق العمل )تمكين( الذي خصص لدعم مجاالت    أنمما تجدر اإلشارة اليه  
و التحتية  البنية  بتجهيز  تعنى  لتحقيق  إكثيرة  األعمال  رواد  ودعم  البشرية  الكوادر  التحول  أعداد  هداف 

االلكترونية   الرقمي. التجارة  أكاديمية  بإنشاء  المملكة  في  والسياحة  والتجارة  الصناعة  قامت وزارة  كما 
مبادئ ومهارات تأسيس نماذج االعمال بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد االعمال    لتزويد

 الرقمية. 

 السودان 

وركزت بشكل أساسي على التحول الرقمي في    2012ملية التحول الرقمي في السودان في عام  ع   بدأت
تم إطالق مشروع الدفع   2016وفي عام    ،المحفظة اإللكترونية  مجال المدفوعات من خالل اعتماد خدمات

الحكومة    عبر الهاتف الجوال، ثم صحبه عدد من خدمات الدفع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية. وتتبنى 
ب يُعرف  فيما  السودان  في  الرقمي  التحول  عملية  لدعم  استراتيجية  خطة  "  السودانية  الموجهة  ـ  الخطة 

تطوير منظومة رقمية   إلى. تهدف الخطة  "(2020  -  2016لذكية )للحكومة اللحكومة االلكترونية والتوجه  
دعم وتنمية صناعة االتصاالت  متكاملة مؤمنة على المستوي القومي للوصول الي المعرفة والخدمات، و

 
مفهوم إداري حديث انطلق في بداية  ك  فيما يعرف بعملية |الهندرة"، هندسة  الإعادة  والهندرة.. كلمة عربية مشتقة من دمج كلمتي )هندسة(   17

التسعينات  (. وقد أظهرت نتائج مسح عالمي شمل عدد كبير من التنفيذيين في الشركات العالمية تم خالل 1992التسعينات من القرن الماضي )
 أن الهندرة كانت على رأس قائمة الجهود التي بذلتها الشركات والمنظمات المختلفة لمواجهة المتغيرات التي تجتاح السوق العالمية. 
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تعزيز البني التحتية للدفع اإللكتروني ودعم انتشار وتطوير خدمات نظم    إلى المعلومات، باإلضافة  قنية  وت
الدفع   ألنظمة  والموثوقية  واألمان  الحماية  تعزيز  عن  فضال   الجغرافي،  التوزيع  ومراعاة  الحديثة  الدفع 

 القومية. 

قانون نظمة لعمل االقتصاد الرقمي من ضمنها  لقوانين والتشريعات المُ تتوفر في السودان مجموعة من ا
لسنة   إقرار  2007المعامالت االلكترونية  تم  المعلوماتية  ، وبعد عشر سنوات  . كما 2017قانون جرائم 

لتنظيم  ه  إطار مساعيذلك في  ،  2013أصدر بنك السودان المركزي الئحة تنظيم أعمال نظم الدفع لعام  
من    الدفع االلكتروني بما يحقق سالمة واستقرار الخدمات المصرفية والنظام المالي عموما ،عمليات نظم  

مالمحهأ الخاص    اهم  والقطاع  الحكومية  الجهات  في    باستخدامإلزام  اإللكتروني  الدفع  وقنوات  أدوات 
اءات التعامل مصفوفة إجرتنظيم    إلى ، باإلضافة  الرسوم الحكومية والخاصة  والشراء وتسديد عمليات البيع  

 . وخدمات الهاتف المصرفية واإللكترونية اآللي ببطاقات الصراف 

دور المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  كبيرا   تلعب  تم ا   حيث  الرقمي  االقتصاد  إدارة  تنظيم  في 
شركات االتصاالت، وشركة الخدمات المصرفية االلكترونية   إلى ، باإلضافة  1996في سبتمبر    انشاؤها

  التي تعتبر إحدى الشركات التابعة لبنك السودان المركزي.

مجال  في  والدولي  اإلقليمي  المستوى  على  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  التعاون  على  السودان  يحرص 
االتصاالت  مجال  تشمل  والتي  األصعدة  مختلف  على  الرقمية  والخدمات    وتقنية  التحوالت  المعلومات 

حكومية. ومن ضمن هذه الدول تونس، ومصر، والجزائر، والمغرب،  الالبريدية والتعامالت االلكترونية  
 :(18)السعودية، وجيبوتي، وغيرها. وتشمل مجاالت التعاون اآلتي و

االلكترونية  • والحكومة  البريدية  والخدمات  االتصاالت  عمل  بتنظيم  الكفيلة  تنظيم  و،  التشريعات 
  وتقنية في مجال االتصاالت    التقني المعلومات وتطبيقاتها، والترويج لالبتكار  نية  االتصاالت وتق 

الموبايل،   وتطبيقات  االلكترونية،  والتطبيقات  االلكترونية،  للحكومة  التحتية  والبنية  المعلومات، 
المعرفة،   تكنولوجيا  مجاالت  في  البحوث  االبتكار وتطوير  وبرامج  الذكية،  الحكومة  وتطبيقات 
والتجا االلكتروني،  والتعليم  االلكترونية،  والصحة  الحكومي،  االلكتروني  الدفع  رة  وأنظمة 

 االلكترونية وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية مشتركة.
التدريب وتبادل الخبرات والمختصين وبناء وتطوير القدرات البشرية والمعرفة الفنية والكوادر  •

المساعدة وإقامة الورش والمؤتمرات والدعم المتبادل في برنامج الحكومة االلكترونية، والخدمات  
ات الصلة التي يرى األطراف أهميتها مع كل من الصين، والهند،  البريدية في كافة المجاالت ذ
 وفنزويال، وتركيا، والبرازيل.

وحافز لدعم االقتصاد    قوية    تحالف األمم المتحدة للمدفوعات الرقمية بمثابة دفعة    إلىيعتبر انضمام السودان  
لخدمات الرقمية في مختلف مناحي  السوداني ونموه من خالل تبنى نظم التحويالت الرقمية التي تتيح تقديم ا

عن المعامالت اليدوية التقليدية بما يضمن تعزيز مستويات الشمول المالي في الدولة،    الحياة اليومية بدال  

 
 ( "االتفاقيات ومذكرات التفاهم"، جمهورية السودان. 2020وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )  18
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حيث من المتوقع أن يستفيد السودان   ،ودعم التحويالت النقدية المباشرة لألسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود
 دة جوانب منها الحصول على الدعم المالي والفني.   التحالف في ع إلى  نضمامهامن 

تتبنى الحكومة السودانية رؤية "لبرنامج الدخل األساسي شبه الشامل الرقمي" الذي من المتوقع أن يستفيد  
مليون مواطن من الدعم الذي ستوفره الحكومة بطريقة سريعة وآمنة. يمثل   30من خالله أكثر من حوالي 

التأمين  م بعدة آليات الركيزة األساسية لبرامج الحماية االجتماعية، ومن هذه اآلليات  البرنامج الذي سيُقد
خلق فرص العمل التي تؤثر بصورة مباشرة في لالصحي والتحويالت المالية والدعم الحكومي المباشر  

 .  االقتصاديخفض حدة الفقر وزيادة النمو 

برنامج الدخل األساسي الشامل يشمل بناء منصات رقمية، تستشرف الثورة الرقمية، عن الجدير بالذكر أن  
متشابك معلومات  قاعدة  وتطوير  المالي،  والشمول  الجوال،  الهاتف  عبر  النقدي،  التحويل  بين  طريق  ة، 

ذلك من    إلى السجل المدني، والسجل االجتماعي، وبيانات وزارة الصحة، وبيانات العون اإلنساني، وما  
 .(19)  البيانات، التي يمكن أن تُشكل قاعدة معلوماتية مهمة جدا، لتقديم الخدمات في المستقبل

 الصومال 

  لتوفير   تنافست  التي   البالد  في   الظهور  في   جديدةال  االتصاالت  شركات  من  العديد  بدأت  التسعينات،  أوائل  في 
 تم .  بأسعار تنافسية    واإلنترنت  االتصاالت  خدمات  بعض  اآلن  الشركات  هذه  تقدم.  الرقمية  التحتية  البنية
  هذه   ونجحت  أجنبية،  خبرات  مع  صوماليين  أعمال  رواد  من  بتمويل  االتصاالت  شركات  معظم  تأسيس

  أجزاء   من  العديد  في   متوفرة  غير  معقولة  بأسعار  واإلنترنت  المحمول  الهاتف  خدماتفي تقديم    الشركات
   .األفريقية القارة

مع   2010  عام  فبراير  شهر  في   بدأت  الصومال  في   المحمولة  الهواتف  على   القائمة   المالية  الخدمات  أن  إال 
الخدمات المالية  وازدهار سوق    المالي   زيادة الشمولفي    ساهمت  المحمول،  الهاتف  عبر  للدفع  منصةتطوير  

 .بشكل ملحوظ خالل العقد الماضي القائمة على الهواتف المحمولة 

استخدام النقود    بلغ عدد المعامالت عن طريق،  2018في عام  البنك المركزي  صادر عن  حسب تقرير  
المحمول حوالي    عبر نحو    مليون وبلغ  155الهاتف  أمريكي    2.7متوسطها  ، وهذه  شهريا  مليار دوالر 
في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن   73تحويالت متوفرة باألساس بالدوالر األمريكي ويستخدم  ال

المناطق الحضرية    من سكانفي المائة    83، بنسبة انتشار بلغت  عبر الهاتف النقال  الماليةخدمات  للسنة    16
 ريفية.في المائة في المناطق ال  72و

ن الشركات التي تقدم خدمات األموال عبر الهاتف المحمول هي مشغلي شبكات للهاتف  أعلى الرغم من  
 من تكتالت كبيرة تقدم ايضا  خدمات مصرفية وتحويل األموال.  فإنها تشكل جزء   ،المحمول

 
 (، " برنامج الدخل األساسي شبه الشامل والشمول المالي" جمهورية السودان.2020صادي ) وزارة المالية والتخطيط االقت   19
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 ُعمان

العديد من الندوات    بموافقه مجلس الوزراء وعليه تم عقد  2012برنامج التحول الرقمي في أكتوبر  بدأ  
كما تم تشكيل فرق التحول للحكومة االلكترونية    .وورش العمل للتعريف بتفاصيل برنامج التحول الرقمي 
الوزير   برئاسة  مؤسسة  كل  داخل  التغيير  إدارة  الرقمي أوفرق  التحول  برامج  لمتابعة  الوزارة  وكيل  و 

 بمؤسساتهم.

م وزارة التقنية واالتصاالت بمهام التحول الرقمي في السلطنة، حيث أنشئت الوزارة بموجب مرسوم  قدت
(. تقوم رؤية الوزارة 2006فيما كانت تعرف سابقا  بهيئة تقنية المعلومات )مايو    2019سلطاني في أكتوبر  

السلطنة   تحويل  واالت  إلى على  المعلومات  تقنيات  بتفعيل  مستدام  معرفي  الخدمات  مجتمع  لتعزيز  صال 
تنفيذ   الوزارة خطط  تقود  الرقمي.  التعامل  مبادرة  "الحكومية واثراء قطاع االعمال وتمكين االفراد من 

الرقمية كفاءة  "  ُعمان  مستوى  لرفع  ُصممت وأعدت  التي  المشاريع واآلليات  من  تتضمن مجموعة  التي 
ا وتزويد  االعمال،  قطاع  وتعزيز  الحكومية،  الخدمات  الالزمة  وفاعلية  والمعرفة  بالمهارات  لمواطنين 

توجهات   لدعم  وسعيا   وتطلعاته،  المجتمع  حاجات  وتلبية  لخدمة  وذلك  االلكترونية،  الخدمات  مع  للتفاعل 
 السلطنة نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

موافقة عليها  الحكومة االلكترونية التي تمت ال  إلى قامت وزارة التقنية واالتصاالت بصياغة خطة التحول  
تنفيذ  ،  2012  في عاممن قبل مجلس الوزراء   للبدء في  تم تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية  كما 

تحقيق    إلى الحكومة االلكترونية خطة تنفيذية تهدف    إلى أهدافها وتطبيق ضوابطها. تعتبر خطة التحول  
تعلق بزيادة معدل الذي ي  "مان الرقميةاستراتيجية ُع "األهداف االستراتيجية المتعلقة بالمحور الثاني من  

لمواطنين والمقيمين ل  هاجودتها وتوجيه   إلىاالستفادة من الخدمات الحكومية االلكترونية وتكاملها باإلضافة  
 والمؤسسات التجارية. 

قامت الحكومة بإعداد خطط تنفيذية للقطاعات الرئيسة الداعمة   ،بناء  على خطة التحول للحكومة االلكترونية
لتحقيق رؤية السلطنة طويلة المدى والعمل على رقمنه هذ القطاعات وهي التجارة والصناعة والسياحة  

القطاعات الداعمة لها كالقوى العاملة والتعليم والصحة والتنمية    إلى واللوجستيات والبيئة والطاقة باإلضافة  
ات مجموعة من األنشطة الرئيسة االجتماعية واإلسكان والقضاء. شملت خطط التحول الرقمي لهذه القطاع

 همها ما يلي:من أهداف التحول الرقمي أساسية لتحقيق أل وا

إعداد خطة عمل شاملة للتحول الرقمي تتضمن مراجعة الوضع الراهن وتحديد الفجوات باإلضافة  •
 مراجعة نماذج العمل ووضع التصورات المستقبلية لها. إلى 

 اإلجراءات. تحسين وتطوير وإعادة هندسة العمليات و •
 أتمتة اإلجراءات وبناء قنوات رقمية لتقديم الخدمات.  •
 تحسين البنية األساسية الالزمة وتطوير التطبيقات واألنظمة الرقمية. •
 توظيف التقنيات الحديثة.  •
 إدارة التغيير ووضع الخطط التسويقية لضمان قبول التغيير. •
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   (4) شكل

 (  )شركة( 2020-2015سلطنة ُعمان )في  عدد الشركات الداعمة لالقتصاد الرقمي

 
 (، "استبيان االقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات". 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

 مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في القطاعات االستراتيجية على مستوى السلطنة 

  التجارة والصناعة

عمال التجارية من خالل تطوير منظومة أل تمتة منظومة اأالحكومي التكاملي وتم تطوير توظيف النهج  
وهي    ،العالمية والمعايير لتطوير بيئة االعمال  تلتي تعتبر نموذجا  ألفضل الممارسا " ااستثمر بسهولة"

تزويد مجتمع االعمال التجارية بنافذة واحدة    إلى عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات االلكترونية تهدف  
بتقديم التقارير المالية    إلى لتفاعلهم مع الحكومة ابتداء  من إنشاء شركة جديدة   ترخيص األنشطة مرورا  

المشروع   فكرة  تستند  للتحول  إلى السنوية.  الوطنية  الحكومة  التنفيذ    خطة  ويستند  النهج    إلى االلكتروني 
 الحكومي التكاملي.

 القطاع اللوجستي 

والعمليات   اإلجراءات  جميع  تشمل  متكاملة  منظومة  وهي  "بيان"  الجمركية  اإلدارة  منظومة  تطوير 
ة  نهاء جميع المعامالت الجمركية إلكترونيا  بهدف تعزيز الرقابة األمنية والصحية والبيئي إالجمركية، ويتيح  

ربط جميع جهات القطاع   إلى عاد تصديرها، باإلضافة  على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمُ 
العُ  الجمارك  سلطة  مع  والخاص  المعلومات  العام  وتبادل   الواحدة  النافذةنظام  من خالل    لكترونيا  إمانية 

والمصلااللكتروني،   المالية  والعمليات  الجمركية  اإلجراءات  جميع  تكاليف  و  رفية،حوسبة  من  التقليل 
تقديم إحصاءات وتحليالت دقيقة و تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية،  وعمليات االستيراد والتصدير،  

من   التجارية  المشاريع  اصطحاب  المستثمرين  لتمكين  الدولية  للجدوى  إللتجارة  واقعية  دراسات  عداد 
 االقتصادية. 

تطوير منظومة قطاع   إلى ذلك، هناك "المنصة الوطنية الرقمية لخدمات النقل" التي تهدف    إلى باإلضافة  
عداد قاعدة بيانات إ النقل البري بالسلطنة عبر تبسيط إجراءات العمل وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين و
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جانب    إلى جرة  متكاملة عن العاملين في قطاع النقل البري والحافالت والمنشآت والشاحنات ومركبات األ 
 متابعة االلتزام بقوانيين النقل. 

 القطاع التعليمي 

التعليمية   العملية  عناصر  تربط  رقمية  وبيئة  تفاعليه  رقمية  كمنصة  التعليمية  البوابة  لكترونيا  إتطوير 
مر، المدرسة، الوزارة( من خالل مجموعة من البرامج واألنظمة المحوسبة بهدف أل )الطالب، المعلم، ولي ا

عمال اإلدارية أل هيل العملية التعليمية وتقديمها في شكل أكثر فاعلية، كما أنها تساعد على تنظيم ومتابعة اتس
توفير    إلى لكترونية. تهدف البوابة  إل حكاما  وتنظيما  من خالل نظام المراسالت واالرشفة اإبجعلها أكثر  

اتال التقنيات  استخدام  المدرسي عن طريق  الفصل  نطاق  جزء  عليم خارج  تشكل  التي  البوابة    لحديثة  من 
والتعليم   االفتراضية،  الدراسة  وتوفير غرف  الذاتي،  والتعليم  بعد،  عن  التعليم  عملية  وتأسيس  التعليمية 

 الجماعي.

 القطاع الصحي  

الشفاء"تطوير   يُ   "نظام  بالمؤسسات الصحيةالذي  الطبية  السجالت  بإدارة  للملف   ،عنى  الوطني  والنظام 
االلكت بالصحي  يُعرف  ما  أو  العامة   ـروني  الصحية  المؤسسات  كافة  بربط  يُعنى  والذي  الشفاء"   "نهر 

بملف صحي   وإوالخاصة  المدني ألكتروني  الرقم  هو  المعرفية  ركيزته  الخاص   ،حد  الملف  منه  وينبثق 
الذي يعتبر بمثابة مستودع مركزي وطني للمعلومات الصحية   "نبض الشفاء" بالشخص المريض، ونظام  

نشاء شاشات تفاعلية واستصدار التقارير الوطنية واالحصائيات المختلفة باستخدام برامج ذكاء  إمن خالل 
اإل االعمال   ألخرى  للكتروني  والتحويل  مؤسسة  من  ا  لكترونيا  إلمرضى  يقوم  إل والتبليغ  الذي  لكتروني 

الحا عن  المختلفة  تال باإلبالغ  المركزي   ، الطبية  والمختبر  دم  بنك  يُعنى    ،ونظام  الذي  "أجيال"  ونظام 
بتسجيل المواليد والوفيات وربطه مع األحوال المدنية وبرنامج فحوصات الحجاج الذي تم ربطه مع وزارة  

 األوقاف والشئون الدينية وغيرها من األنظمة البرامج. 

 المنظومة البيئية 

تمته كافة اإلجراءات والخدمات ذات العالقة بتوفير حماية البيئة وصون مواردها  أة وتطوير منظومة رقمي
 الطبيعية وتقديم خدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

 فلسطين

مجلس الوزراء الفلسطيني فريق عمل خاص إلعداد استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي، حيث بدأ   شكل
،  الرقمية   وذلك للتحاور حول سياسة وطنية تحكم وتؤسس للتحوالت  2019أكتوبر    22الفريق اجتماعاته في  

 "فلسطين  رقمي في السياسة الوطنية للتحول ال"حيث تم عقد عدة اجتماعات في هذا الصدد حتى أنجز الفريق  
ها:  أهم سمات رفعها للجهات المختصة )مجلس الوزراء( للمصادقة عليها، من  ، وتم  بالتعاون مع االسكوا
البنية التحتية للتقنية الرقمية والبيانات،  واإلطار القانوني والتشريعي،  والرقمية،    خدماتتعزيز استخدام ال

بناء قدرات الطواقم و االنفتاح وإتاحة البيانات، وتعزيز االبتكار وبيئة األعمال،  والتعليم والبحث العلمي، و
تضمنت السياسة  االستدامة، والتوعية وحماية المجتمع.وأمن المعلومات والخصوصية،  واإلدارية والفنية،  
 :تمثلت في اآلتي  على الصعيد الوطني عدد من األهداف 
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 اء الحكومي في تقديم خدمات الجمهور. تحسين األد −
 تحسين فرص التوظيف وزيادة العمالة وتقليص البطالة. −
 دفع عجلة التقدم االقتصادي وانفتاح األسواق، والرخاء االجتماعي على المستوى الوطني. −
االستفادة من الفرص التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة في تحسين جودة المنتجات والخدمات،   −

 تطوير إجراءات العمل داخل المؤسسات أو فيما بينها في األعمال المشتركة.  وفي 
 دعم البحث والتطوير وتعزيز االبتكار بالشراكة مع المؤسسات البحثية.  −
 تعزيز ريادة األعمال، وتشجيع الشركات الناشئة، وتسريع األعمال. −
 واألفراد. تسهيل تبادل البيانات وتسهيل الوصول إليها على مستوى المؤسسات  −
 اإلنترنت.  إلى والنفاذ  قنيةتحسين البنية التحتية الت −
 تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.  −
 زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز مشاركة األفراد في الخدمات العامة المقدمة إلكترونيا .  −
 

اشتمل اإلطار القانوني والتنظيمي للتحوالت الرقمية في فلسطين على عدد من مشاريع القوانين األساسية 
، كما صدرت  2012  لسنة  قانون تسوية المدفوعات الوطني و،  2017  لسنة  قانون المعامالت الرقمية مثل  

ذلك، بدأت   إلى .  باإلضافة  2018  لسنة  قانون الجرائم الرقميةقوانين ذات عالقة بالتحوالت الرقمية مثل  
من   عدد  وأصدرت  الرقمية،  بالتحوالت  الخاصة  القانونية  لألطر  إصالحية  جهود  الفلسطينية  السلطات 

مشروع  ، و لحصول على المعلوماتمشروع قانون حق امشروعات القوانين التي من المتوقع اجازتها مثل  
مشروع قانون حق المؤلف  ، و مشروع قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون حماية البيانات الشخصية

  .والحقوق المجاورة "الملكية الفكرية"

ضرورة السعي نحو تعزيز  واجهت دولة فلسطين عدد من التحديات أثناء عملية التحول الرقمي تمثلت في  
 ةصعوبة حصول المواطن على جميع الخدمات بسبب بعد مسافالتحول إلى الحكومة اإللكترونية نظرا  ل

وضع مالمح المرحلة المقبلة    إلى للتحول الرقمي    ةتسعى السياسة الوطني. في هذا اإلطار،  تقديم الخدمة
يشترك فيها جميع   الطريق التي ستنتهجها الحكومة الفلسطينية في مجال التقنية والبيانات الرقمية ارطةوخ

المختلفة،    المصلحةأطراف   القطاعات  المتابعة  ومن  عن  المسؤولة  والجهات  محددة،  أولويات  حسب 
تعميم  من خالل    ذها ضمن إطار محدد للحوكمة الرشيدة والتقييم، وتلك المسؤولة عن إدارة المشاريع وتنفي

السياسة على الجهات ذات العالقة، ونشرها على المواقع الالزمة للبدء باتباعها في عملية التحول الرقمي  
 في المرحلة المقبلة.

 قطر 
اء نشإبذلت قطر جهودا  كبيرة في تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وقد تحقق ذلك من خالل  

المعلومات   ا  واضح  ا  قانوني   ا  إطار تقنية  قطاع  في  االستثمار  خالل  من  لذلك  المؤسسية  األدوار  وتحديد 
التوسع السريع في شبكات االتصاالت والتحسينات    إلى واالتصاالت والبريد وقد ترجمت هذه االستثمارات  

في توافر خدمات االتصاالت وجودتها. حيث تحتل قطر المرتبة األولى بين أعلى الدول في العالم من حيث  
 المحمول والجيل الخامس. تنشر شبكات األلياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكا

42

االفتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات



 

تنفيذ التحول الرقمي للشركات الصغيرة    إلى لكبيرة والمتوسطة  يهدف برنامج التحول الرقمي للشركات ا
. شارك في هذا البرنامج مجاالت اعتماد التقنيات الرقمية والتوعية بالتحول الرقمي   لوالمتوسطة، ويتناو

 من الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى اآلن.  600، و من الشركات الصغيرة والمتوسطة  6000كثر من  أ

واصالت واالتصاالت بتطوير واستدامة قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في دولة  التزمت وزارة الم
دعم تنمية اقتصاد الدولة القائم على المعرفة من خالل توفير    إلى قطر على مختلف األصعدة، كما تسعى  

ا  تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نظر  تأتي أهميةبيئة مجتمع رقمي مبتكر ومستدام في دولة قطر.  
لما يحظى به من أهمية كبيرة ضمن اختصاصات الحكومة والمهام المنوطة بها للبدء في برامج تشجع على  
استخدام تقنية المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الوعي بفوائد استخدام التقنية الحديثة  

 في قطاع االعمال.

" الذي تضمن عدد من المبادرات مثل كتيب الخدمات  )تسمو( قطر الذكية دولةأطلقت دولة قطر برنامج "
لقطر الذكية الذي يتضمن مجموعة من الحلول الخالقة التي تترجم رؤية وأهداف المشروع لتطبيقات رقمية 
الطاقة  تقنية  لتسخير  الذكية جهوده  برنامج دولة قطر  يركز  تلبي حاجات وتحديات سكان وزوار قطر. 

نوع االقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تقديم الخدمات العامة في قطر واالبتكار لتعزيز الت 
في مختلف القطاعات ذات األولوية القصوى ويدعم تحقيق هذا الجهد منظومة متكاملة ومزدهرة لتقنية  

في جميع  جنب إليجاد حلول تقنية ذات صلة    إلى المعلومات واالتصاالت وشبكة ابتكار عالمية يعمالن جنبا   
 القطاعات.  

بالنسبة لسوق العمل، تم إطالق برنامج تنمية المهارات الرقمية لبرنامج "تسمو قطر الذكية" في مطلع العام 
، وأحد أهداف ومخرجات البرنامج هو تقديم إطار عملي لتقييم أثر التحوالت الرقمية على 2020الجاري  

 العمالة بشكل دوري من حيث التكلفة والوقت. 

   مصر

تطوير الخدمات المالية الرقمية، لما لها من آثار إيجابية متنوعة على كبير للسعي نحو    مصر أهمية  تولي 
ِ في تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية   االقتصاد القومي والقطاع المصرفي، وهو ما يظهر بشكل َجلي 

فبراير   في  تأسيسه  تم  الذي  للمدفوعات  القومي  المجلس  جميع    ،2017رئاسة  في عضويته  يضم  الذي 
لخفض استخدام أوراق    إنشاؤهالوزارات الحكومية والجهات السيادية ذات الصلة، وهو المجلس الذي تم  

 .النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الرقمية في الدفع

نظام المدفوعات غير    إلى للتحول    قام المجلس القومي للمدفوعات في أولى جلساته بوضع اإلطار العام
يُ  الذي  اإلطار  وهو  الرقمي النقدية،  والتحول  الرقمية  المالية  الخدمات  لتطوير  خارطة طريق  بمثابة  عد 

تضمن هذا اإلطار مجموعة   .المنشود وفقا  للمعايير الدولية المتعارف عليها ومع مراعاة المتغيرات المحلية
قام البنك المركزي المصري بإعداد مشروع   كما  .القانونية والتشريعية  من المحاور من أهمها تهيئة البنية

قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يتضمن بابا  كامال  مستحدثا  يختص بنظم وخدمات  
ل تدريجي   الدفع، بهدف توفير األساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتقنية المالية من خالل منهج تََحوُّ
مدروس، يراعي االعتبارات الواقعية، ويتبنى أفضل المعايير الدولية بشأن الَحوَكَمة، والشفافية، وحماية  
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حقوق العمالء، ويساهم في االرتقاء بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية االقتصادية وقدرته  
 على المنافسة إقليميا  ودوليا . 

واستخ االبتكار  تشجيع  إطار  تم  في  الشباب،  وخاصة  للعمالء  المتنوعة  االحتياجات  تلبية  في  التقنية  دام 
في أسوان   "إطالق استراتيجية التقنية المالية" خالل فعاليات ملتقى الشباب العربي واألفريقي الذي ٌعِقدَ 

يسعى البنك المركزي المصري من خالل    .بحضور السيد رئيس الجمهورية  2019خالل شهر مارس  
تعزيز التوجه نحو الشباب، ودعم ريادة األعمال، والحفاظ على التوازن بين   إلى تطبيق هذه االستراتيجية  

عد استراتيجية  لي وحرية االبتكار، وتلبية االحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصري، وتُ االستقرار الما
  ات مركز إقليمي لصناعة التقني   إلى التقنية المالية مقوما  أساسيا  من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر  

و العربية  المنطقة  في  ب ةفريقياال المالية  االستراتيجية  هذه  تم صياغة  وقد  مع  ،  يتوافق  التنمية  رؤية  "ما 
تلبية جانب    ."2030مصر  المستدامة:   أساسية هي،  محاور  المالية على خمسة  التقنية  استراتيجية  تقوم 

التقنية المالية، وتنمية واستغالل المواهب والقدرات االبتكارية، وزيادة تمويل صناعة   على خدماتالطلب  
الرقاب  ات التقني  القواعد  الحوكمة    ةيالمالية، وتعزيز  المالية، وقواعد  التقنية  المشجعة لصناعة  والتنظيمية 

 .الداعمة لصناعة التقنية المالية 

في  الفوري  للبدء  رئيسة  مبادرات  واالبتكار عدة  المالية  التقنية  استراتيجية  المحاور حددت  هذه  بجانب 
م بالتعاون  جديدة  استثمارية  كمنصة  االبتكار  دعم  تأسيس صندوق  منها،  المؤسسات  تنفيذها  من  ع عدد 

نشاء مختبر تطبيقات التقنية المالية الذي يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين إطالق  إالمحلية والدولية، و
المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العمالء، والذي بدأ  التقنية  ابتكارات  المزيد من 

  .من يونيو الماضي  أعماله اعتبارا  

إنشاء مركز التقنية المالية كملتقى لمنظومة صناعة التقنية المالية في مصر يتم فيه رعاية رواد  تم  كذلك  
الرقمية، والتي تعمل    FinTech Egyptوإنشاء بوابة    ،المالية وتوفير الدعم الالزم لهم  اتأعمال التقني 

أع رواد  فيهم  بما  المالية  التقنية  منظومة  أطراف  كافة  وربط  دعم  المبتكرة،  على  المالية  التقنية  مال 
والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي خدمات التقنية المالية، والخبراء، والمستثمرين، وقد تم  

تتوقف جهود تطوير البنية القانونية والتشريعية،    من جانب آخر، لم  .2019إطالق البوابة بالفعل في يونيو  
أبريل    16"قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" في    2019لسنة   18حيث َصدََر القانون رقم  

بما القطاع العام والخاص،    بها كل من، بهدف وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية ُملِزما   2019
 يسهم في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع وتحقيق الشمول المالي.
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