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تمهيد
تتبوأ المملكة مركزاً اقتصاااادياً مرموقاً ي

إن اقتصاااادها هو اركبر في ال

نيعتبر االقتصااااد المزدهر أ ك ئكارز ئ ية المملكة 2030
الااا 15ارنلى على مستوى العال

ي

ااارط ارنسااار نم أكبر  20اقتصااااداً في العال

تطمح المملكة لرفع ج اقتصاااادها ليصااابح ضااام المرات

نتنويع االقتصاد لرفع نسبة الصادئات غير النفطية م إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

م  %16إلى .%50
ننظراً ر همية االقتصااااااااد الرقمي الناتج ع التطوئ المتساااااااائ في التقنيات الحكيثة نالذي كان له تأثير ناضااااااح في جميع
الحياة لألفراد نالمجتمعات في كل أنحاء العال نتحول تلك المجتمعات م العمليات نارن

جوان

التقليكية إلى العمليات نارن

ااااااطة االقتصاااااااادية

طة االقتصادية الرقمية فإن المملكة تعتبر تنمية االقتصاد الرقمي أ ك أه ممكنات تعزيز

قكئات القطاعات غير النفطية الواعكة نالتي تصااااااا

في تنمية نتنويع االقتصااااااااد نتحقي

ئ ية المملكة  2030نتسااااااعى

المملكة لرفع نسبة مساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتتوازى مع االقتصادات العالمية الراركة .

الهدف من السياسة
ت إعكاد هذه السااااياسااااة ئغبة في تنمية االقتصاااااد الرقمي للمملكة نتعريق القطاعي العال نالوال نالمجتمع الكنلي
بتوجهااات المملكااة في الملفااات عات العالقااة باااالقتصاااااااااد الرقمي نضاااااامااان مواءمااة توجهااات الجهااات الحكوميااة بهااذا
الوصول نتكاملها لتحقي نمو اقتصادي متنو نمستكال نخل ميزات تنافسية للمملكة.

المبادئ األساسية لسياسة االقتصاد الرقمي
أ.

الوصول (البنية التحتية الرقمية نالوكمات نالبيانات)
.1

البنية التحتية لالتصاالت أساس االقتصاد الرقمي نعموده الفقري نتسعى المملكة إلى ضمان نصول اإلنترنت
عالي الساااااارعة إلى كافة القطاعات نااااااارارح المجتمع في كافة أئجاء المملكة بجودة ناعتمادية عالية ن مايتها
م االنقطا نالعط

.2

ننضع خطر نطنية للتعامل مع االت الطوائئ نالكوائث.

تسااااعى المملكة لبناء اااااراكات اسااااتراتيجية بي القطا العال نمقكمي الوكمات لتسااااريع ن

اااار البنية التحتية

لالتصاالت في المملكة.
.3

تعطي المملكة سااااالمة السااااكان نالبي ة أهمية قصااااوى لحمايته م أي ضاااارئ محتمل ناتج ع عناصاااار البنية
التحتية الرقمية نتلزل الم

.4

غلي بااللتزال بالمواصفات نالقواعك الموضوعة لالستعمال اآلم .

تسااااااعى المملكة إلى مواءمة نتكامل الجهود الوطنية نئفع كفاءة اإلنفاط نالت

ااااااغيل للبنية التحتية الرقمية

للجهات الحكومية م خالل االستفادة م الحلول التقنية ننماعج ارعمال الحكيثة ننضع ارطر الالزمة لحوكمة
اإلنفاط على تقنية المعلومات ناالتصاالت.
.5

تطمح المملكة أن تكون أ ك الكنل الراركة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية نعلك بتوفير نتكامل الوكمات
الرقمية نتمكي جميع المساااتوكمي م أفراد نجهات كومية نأعمال م االساااتفادة منها نضااامان الفعالية
نسهولة الوصول للجميع م خالل تبني مفهول "الحكومة الرقمية المتكاملة".

.6

تُ

ااااجع المملكة على تعظي االسااااتفادة م البيانات نتنميتها نإتا تها دنن اإلضاااارائ بمصااااالح المملكة نبما ال

يتعائض مع ارنظمة نالت

ااريعات المتعلقة بحماية البيانات نخصااوصاايتها نعلك لكون البيانات أ ك المرتكزات
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الهامة لالقتصاااااااد الرقمي ي
تعزيز ال
.7

تمكت م توليك لول مبتكرة للتحكيات االقتصااااااادية ناالجتماعية نتساااااااه في

فافية نالكفاءة في القطاعات الحكومية.

تساااااعى المملكة إلى تحساااااي جودة البيانات الحكومية نتو يك الساااااياساااااات ناللوارح ناإلجراءات المتعلقة بها
جع المملكة على تكامل نم

نت
طل

ائكة البيانات ب

كل مجاني بي موتلق الجهات الحكومية ب

كل يضم عكل

البيانات التي ت جمعها مساااااابقاً م قابل جهات كومية أخرى عنك اسااااااتوكال أي خكمة كومية إلكترننية

لتعزيز تجربة المستوكل نالحصول على بيانات أكثر موثوقية.
ب .التقنيات
.1

تؤكك المملكة أن الغاية ارساسية م تفعيل استوكال التقنيات هي خكمة اإلنسان نتسهيل ياته نمعي
نينبغي اسااتحضااائ هذا المبكأ لكى أي توأيق أن اسااتوكال للتقنيات الرقمية نتجن

ته

كل ما م اااأنه المساااس

بالحقوط ارساسية لإلنسان في إطائ قي المجتمع نثوابته.
.2

تطمح المملكة لممائساااااااة دنئ ئيادي في مجال التقنيات الناااااااا ة نأن تتحول إلى منصاااااااة إقليمية البتكائات
نتطبيقات التقنيات الناا ة.

.3

تكع المملكة تبني التقنيات الرقمية الكاعمة لزيادة اإلنتاجية نالتنافسااااااية في ارعمال نتحفيز الطل

عليها مع

التركيز على ئفع نسبة المحتوى المحلي التقني.
.4

تٌ

ااااااجتع المملكة على تبني لول التقنية المالية الحكيثة للوصااااااول إلى مجتمع غير نقكي مما ينعكس على ئفع

مستوى التنافسية ناالبتكائ نامولية الوكمات المالية لكافة أفراد المجتمع.
ج .االبتكائ
.1

تعمال المملكاة على تسااااااوير لول االبتكاائ الموتلفاة م أ جل دع المجتمع الماكني نتمكي
الوصول ناالستفادة م جميع الوكمات نالم

.2

جميع أفراده م

ائكة الفعالة في المجتمع.

تتبنى المملكة نضااااااع السااااااياسااااااات ننماعج الحوكمة المالرمة لتوأيق االبتكائ لتعزيز التحول الرقمي في كافة
المجاالت نتنمية االقتصاد الرقمي ككل.

.3

تسعى المملكة لت

جيع أبحاث نمبادئات االبتكائ القار على البيانات نالتقنيات نتوفير محاض ل

ركات التقنية

المحلية نالعالمية في موتلق المجاالت لتجربة نماعج ارعمال المبتكرة في بي ة آمنة لتساااهيل إطالط المنتجات
نالوكمات ناختبائ أبعادها االقتصادية ناالجتماعية نالتقنية.
د.

ئأس المال الب
.1

ري

تحرل المملكة على مساااااهمة االقتصاااااد الرقمي في خل نأارق عات قيمة نانتاجية عالية نتحسااااي أسااااالي
نأرنف العمل نتعمل على توفير ارنظمة نالت

.2

ريعات الكاعمة لذلك.

تؤكاك المملكااة سااااااعيهااا إلى تااأهياال الكوادئ الوطنيااة بمااا يتواءل مع متطلبااات نأااارق المسااااااتقباال المرتبطااة
ات
باالقتصاد الرقمي لضمان نجود فرل عمل مناسبة للجميع.
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 .3تسااااااعى المملكة إلى تعزيز المعرفة الرقمية نتضاااااامي نقل المعرفة نالتقنية الرقمية للكوادئ الوطنية في كافة
السااياسااات نالبرامج الحكومية بما في علك اسااتقطاب الكفاءات المميزة في المجاالت عات العالقة باالقتصاااد
الرقمي نالمحافظة عليها.
ه.

الرخاء االجتماعي نال
.1

مولية

تسعى المملكة لتعزيز االقتصاد الت

ائكي بما يحق الرخاء المجتمعي نال

مولية نخكمة مصالح المملكة م

خالل االستوكال ارمثل للتقنيات الرقمية نتبني نماعج ارعمال الحكيثة نالمبتكرة.
.2

تهكف المملكة لتسااااااوير تقنية المعلومات ناالتصاااااااالت لتمكي المكن السااااااعودية م الريادة عالمياً نتحقي
الرفاه االجتماعي نتحسي مؤارات جودة الحياة.

 .3تعمل المملكة على ن
ساااااا كت ان الم ناط
نضمان م
.4

ال نار ية نالف ات العمر ية الموتل فة نعني اإل عا قة لمساااااااا عكته على االنورام في المجتمع

ائكته الفعالة نالمنتجة.

تعمل المملكة على ئفع م
الرقمية ل

ن.

اار الثقافة الرقمية لضاامان إاااراف كافة ف ات المجتمع في االقتصاااد الرقمي بما ي

اامل

اااااااائكة المرأة في سااااااوط العمل ع طري

تأهيلها نمساااااااانكتها نتعزيز مهائاتها

غل الوأارق التقنية.

الثقة في البي ة الرقمية
.1

تحرل المملكااة على توفير بي ااة ئقميااة آمنااة نموثوقااة نتحااكيا
الساااااايبراني لت
بأن

.2

ارنظمااة ناللوارح المتعلقااة بااالحمااايااة نارم

ااااااجيع ارفراد نالجهااات الحكوميااة نقطااا ارعمااال على االنورام في البي ااة الرقميااة نالقيااال

طته االجتماعية ناالقتصادية.

تسااااعى المملكة إلى تحقي أعلى مسااااتويات ال

اااافافية في التعامالت الرقمية الحكومية لول بي ة ئقمية آمنة

نموثوقة داعمة لالستثمائ ناالبتكائ.
 .3تتوجه المملكة نحو تفعيل الهوية نخكمات الثقة الرقمية لكع ا لتعامالت الرقمية م خالل ساااااا التنظيمات
نالت
ز.

ريعات المناسبة مع الحرل على سرية نخصوصية بيانات المتعاملي .

انفتاح السوط
.1

تسااااااعى المملكااة لفتح ارسااااااواط في ااكند االتفاااقيااات الااكنليااة نبمااا ال يواال بااارم

الوطني نالنظااال العااال

بالمملكة.
.2

تسااااعى المملكة إلى تمكي

منصااااات ارعمال التي م اااااأنها دع نتنو خيائات المسااااتفيكي نالمسااااتهلكي

لتمكي نمو ارسواط الرقمية.
.3

تسااااعى المملكة إلى أن تصاااابح الوجهة ارنلى لالسااااتثمائات الرقمية في المنطقة نتعمل على خل بي ة مواتية
نتنافساااية الزدهائ االقتصااااد الرقمي نتحساااي مناخها االساااتثمائي نضااامان تنافساااية الساااوط لتتيح لل

اااركات

ارجنبية نالمحلية التنافس على قكئ م المساااااااناة ندنن قيود مفرطة أن ااااااارنم مرهقة ننف مبادئ العكالة
نالمساناة.
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.4

تهت المملكة بتطوير التنظيمات نالت

ااريعات الكاعمة لنماعج ارعمال المتجكدة المساااهمة في نمو االقتصاااد

الرقمي.
.5

تتوجه المملكة نحو تيسااااااير نتمكي تطبيقات التجائة اإللكترننية بكافة أاااااااكالها نخل بي ة ممكنة نداعمة لها
نتسااهيل اإلجراءات الحكومية لممائسااتها نالحك م التكاخالت بي الجهات الحكومية نزيادة ثقة المسااتهلكي
بها نبتعامالتها.

.6

تسعى المملكة إلى تمكي المن

آت الصغيرة نالمتوسطة نئناد االعمال في المجاالت الرقمية م خالل تذليل

العقبات نإزالة الحواجز ابتكاء م خل

الفرل إلى تسااااااهيل جوان

التمويل ننضااااااع ارنظمة نالت

ااااااريعات

المحفزة.
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