
استجابة منظومة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية خالل جائحة كورونا



التخطيطاالستجابة

كان لجائحة كورونا دور فعال في االستفادة من
وتبنيه بصورة فورية من أجل التحول الرقمي

على توظيف استدامة األعمال حيث تم الحرص 
الل لكونها ممكن رئيسي  خالتقنية بشكل كبير 

مما ساهم في تسريع التحول هذه الفترة 
وممارسته بشكل فعلي الرقمي 

التعافي واالزدهار

كجزء من الحرص على استدامة األعمال بكفاءة 
ر تم العمل على توفي, عالية في كافة المجاالت

ال مستقبآليات رقمية تضمن استدامة األعمال 
وتطوير نماذج أعمال حديثة في كافة الظروف 

والعمل توظف من خاللها التقنيات الناشئة 
.على ابتكار حلول جديدة

على استجابة عملت منظومة التحول الرقمي
ة خالل فترة جائحلضمان استمرارية األعمال سريعة

كورونا حيث تم تشكيل فرق عمل في قطاعات 
مختلفة للمتابعة والتنفيذ

منهجية العمل للتصدي لجائحة كورونا

أبرز أهداف منظومة التحول الرقمي لالستجابة لجائحة كورونا
ما بعد  األزمةوتمكن استمرارية االعمال بال انقطاع تضمن استدامة األعمال فعالة أدوات رقمية إيجاد •
بحلول رقمية خالل فترة حظر التجول لجميع مستفيديها استمرارية الخدمات على الحرص •
التعليمللطالب لمواصلة مراحل توفير الحلول التعليمية مواصلة ضمان •
العملوتمكينها من مواصلة بسبب أوامر الحظر على القطاع الخاص المترتب األثر تخفيف •
وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق تحقيق المواءمة •
يالرقمجدوى منتجات ونماذج أعمال التحول التي أثبتت خالل الجائحة اكتشاف وتحليل الفرص •



أبرز المجاالت والملفات الرئيسية التي تم تقديم الدعم لها 

دعم القطاع الخاص

ةالبنية التحتي

نليعملت فرق الطوارئ لدعم العديد من المجاالت من خالل تسريع التحول الرقمي على عدة مسارات بهدف دعم القطاعات وجميع المستفيدين والعام
فيها خالل وقت أزمة جائحة كورونا

التجارة االلكترونية

منصة العائدين

العمل عن بعد

قطاع التعليمقطاع الصحة

تحفيز التعافي واالزدهار 
بفرص رقمية جديدة



حاالت استوجبت تدخل منظومة التحول الرقمي في بداية جائحة كورونا

منصة توكلنا مبادرة منصة العائدين

التدخل 
العاجل

.

كان يلزم على منظومة التحول الرقمي في المملكة التدخل الفوري لحل ثالث ركائز 
أساسية تساهم في استمرار األعمال وصحة المواطنين

البنية التحتية 

برج للجيل الرابع 
الف+ 14

بناء على المنهجية التي اتبعتها منظومة التحول 
عمل مسؤولو ,  الرقمي للتصدي لفايروس كورونا

ات القطاعات على التخفيف من أثر الجائحة وخلق مبادر
:تحرص على استدامة األعمال مثل

برج للجيل الخامس
االف+ 9

نسبة رفع استيعاب الشبكة
50%

في الخارج استفادوا من المنصة 
الف مواطن+ 48

مبادرة لمساعدة المواطنين العالقين بمختلف دول
العالم والراغبين في العودة الى أرض الوطن حيث 
.أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار بهذا الخصوص

استفسار تم خالل مركز آمر بخصوص العودة
االف+ 100

عدد الزيارات للمنصة الوطنية الموحدة خالل 
حملة مساعدة المواطنين في الخارج 

مليار + 2

تصريح مستخرج
مليون+ 33.7

دف منصة الكترونية استباقية ألحداث حظر التجول  ته
لمساعدة الجهات المعنية في إدارة الفترة مثل منح 

تصاريح الستمرار األعمال والحد  من انتشار الفايروس

مستخدم نشط
مليون5.5

جهة حكومية
50+



نبذة عن التحول الرقمي في غضون جائحة كورونا في القطاع الصحي

الصحة

قامت وزارة الصحة بتنفيذ عدد من التطبيقات خالل جائحة كورونا لتوفير معلومات الصحة 
للمواطنين والمقيمين

رحلة تجربة مصاب كورونا 
داخل المملكة العربية 

السعودية للتأكد من صحة 
المقيمين والمواطنين 

مليون2+

مليون4.4 مليون1.7 +
استشارة طبية عن طريق التطبيق

الف856

الف22

األثر

يساعد التطبيق المواطنين 
في تحديد نقاط  والمقيمين 

المواعيد فحص كورونا وحجز 
وابالغهم بالنتيجة

تقوم , من خالل تطبيق صحة
الوزارة بالتواصل مع المصابين 

لالطمئنان على حالتهم الصحية
المناسبة لكل التوصيةوتقديم 

حالة 

يساهم تطبيق تباعد بتقليل 
انتشار الفايروس من خالل ابالغ 

له سابقا للمخالطينالمصاب 
بتفعيل تقنية البلوتوث

يقوم تطبيق تطمن بالتأكد من 
أن المصاب عزل نفسه منزليا 

نويتيح االتصال المباشر للمصابي

مواطن ومقيم تمكنوا من فحص كورونا

خدمات عن شركات االتصاالت الكبرى أعلنت 
الصحيةلمنصات الرعاية مجانيةبيانات 

أبرز األعمال

ت توظيف التقنيافي الثالثة عالميا المرتبة احتل تطبيق تباعد 
الحديثة الحتواء الجائحة 

عدد الوصفات الطبية المصروفة عبر التطبيقنصف مليون مواطن ومقيم تم تمكينه من الفحص لفايروس كورونا 

مستخدم بلغ عن اصابته عبر التطبيق

مستخدم لتطبيق تطمن

العزل المنزلي مشاركة التشخيص متابعة الحالة بداية ظهور األعراض



مقطاع التعلينبذة عن التحول الرقمي في غضون جائحة كورونا في 

التعليم

الحلول الرقمية حيث شهد القطاع توسًعا وتعزيًزا للتعليم تبني شجعت وزارة التعليم 
اإللكتروني

منصـة تعليمية توفـر 
أتمتـة كاملة لكافة 

األنشطة التعليمية عن بعد

قنوات تعليميـة مساندة 
للوسـائل التعليمية 

الرقميـــة

على التطبيقات أمثلة 
لمجاالت التعليم الرقمية 

االلكتروني

الف696

الف+ 21 20

مليون5
طالب وطالبة استخدموا المنصة

األثر

مستخدم من األطفال

أبرز األعمال

تقنية الذكاء االصطناعي القائمة على الوجه للغش استخدام 
المطبقة في االختبارات والتقييمات عن ُبعد األدوات واكتشاف 

(اإلنجازاختبار )

تقديم ميزات تفاعلية للواقع االفتراضي في أنظمة التعليم 
لضمان تحقيق نتائج تعليمية مستهدفة ( الروضة االفتراضية)

حتى عن بعد
قناة تلفزيونية تعليمية

واجب منشئ للطالب عبر المنصة 

تطبيق يحتوي على عناصر 
وفق بناؤهـــا تعليميـة تم 

المعاييـر النمائيـــة للتعليم 
المبكر

خدمات عن شركات االتصاالت الكبرى أعلنت 
التعليم االلكترونيلمنصات مجانيةبيانات 



ة أثر التحول الرقمي في غضون جائحة كورونا في القطاع التجار
االلكترونية

التجارة 
اإللكترونية

حفزت إجراءات حظر التجول القطاع الخاص الذي يستهدف التجارة االلكترونية على وجه 
أصبحت المتاجر التقليدية , وبناء على ما شهد القطاع من ازدياد في الطلبات, التحديد

الحالية تخطط الى البيع بالتجزئة عبر االنترنت

ملخص القطاع باألرقام أبرز األعمال

مستودًعا 48هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أنشأت 
عاًما لجميع التطبيقات المرخصة

تجربة المستخدمين وعززت خدمات على مدار الساعة شركة مرسول قدمت 
التمويناتالذين يتسوقون للحصول على أساسيات 

قيمة المدفوعات من خالل التطبيقات
+2مليار ريال

طلب للمأكوالت واألدوية تم عبر التطبيقات
مليون26

ارتفاع في التطبيقات المقدمة لخدمات 
التوصيل

310%
ارتفاع في الطلبات من خالل التطبيقات

250%

طرد تم تسليمة في خالل شهر عبر البريد 
السعودي

الف350



أثر التحول الرقمي في غضون جائحة كورونا في القطاع المالي

الدفع 
اإللكتروني

اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي سلسلة من اإلجراءات لدعم النشاط االقتصادي والتجارة 
أحد األمثلة هو تمكين المدفوعات الرقمية وتفعيل المدفوعات الغير تالمسيه من ما . اإللكترونية

يساهم في تقليل انتشار جائحة كورونا

ملخص القطاع باألرقام أبرز األعمال

برفع الحد األقصى للمحفظة قام البنك المركزي السعودي 
سعوديألف ريال 20اإللكترونية الشهرية بما يصل إلى 

في المملكة العربية السعودية توفير التموينات على جميع متاجر يتعين 
طرق الدفع اإللكترونية للعمالء من أجل تقليل التداول النقدي وسط تفشي 

فيروس كورونا

من العمالء استخدموا تقنية الدفع بتقنية
NFC

56%

من العمالء السعوديون يستخدمون وسائل 
الدفع الرقمية عوضا عن التقليدية 

77%
من العمالء السعوديون استخدموا المحفظة 

الرقمية

60%

من العمالء سيستمرون في استخدام تقنية 
NFC

54%



أثر التحول الرقمي في غضون جائحة كورونا في قطاع العمل

العمل عن 
بعد

استخدمت الجهات الحكومية بعض تقنيات , بسبب اللجوء للعمل من المنزل خالل فترة جائحة كورونا
وقد حققت ارقام غير مسبوقة في إنتاجية الفرد رغم ضروف , العمل عن بعد لهدف استمرار األعمال

العمل عن بعد

تم اطالق منصة بروق لالتصال المرئي اآلمن مخصصة للجهات العليا والخاصة في , وعلى هذا الصعيد
القطاع الحكومي 

600%

معدل زيادة% 70
2020حتى شهر أغسطس 

اجتماعالف799+
عدد الرخص المستخدمة للقطاع الحكومي

الف590

عدد دقائق استخدام برنامج تيمز اليومية 
في الجهات الحكومية حتى أغسطس

مليون+ 10

ملخص القطاع باألرقام

حجم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية 

أبرز األعمال

العمل على تمكيـن التوقيـع اإللكتروني والتصديـق الرقمي 
للجهات الحكومية من أجل إيقاف التعامل بالورق خـــالل 

فايروس كوروناأزمـــة 

توفير الممكنات لتفعيل العمل عن بعد للجميع المنصات والبرامج من       
CIOالداعمة لتسيير االعمال و، سيسكو ومايكروسوفت

ارتفاع استخدام مايكروسوفت تيمز في 
2020ابريل مقارنة بمارس 



شكرا لكم


