
أثر الذكاء االصطناعي واألتمتة على مستقبل العمل

مستقبل الوظائف في المملكة 
العربية السعودية:

تسهم قوى وعوامل متعددة في 
زيــادة تبني الذكاء االصطناعي 

واألتمتة ...
محلًيا عالمًيا

التقنية: التطورات 
يتزايد عدد المهام التي تتفوق 

اآلالت في أدائها على البشر

االقتصادية: المنافع 
تبني تقنيات الذكاء االصطناعي 

واألتمتة يساعد في تحسين 
اإلنتاجية وزيادة مستويات 

الكفاءة والجودة مع خفض 
تكاليف القوى العاملة

النمو: مستهدفات 
يجب زيادة اإلنتاجية بشكل 
سريع لتحقيق مستهدفات 

رؤية ٢٠٣٠

أهداف االبتكار:
تسعى المملكة العربية 

السعودية توسيع نطاق 
التقنيات المتطورة وريادة 

األعمال

٪٢٥

تتفاوت المهن والوظائف 
من حيث إمكانية أتمتها٣ لكن 

هناك إمكانية ألتمتة بعض 
أنشطة العمل في معظم هذه 

الوظائف حالًيا

أتمتــة المهن والوظائف التي تتطلب 
أنشــطة إبداعية ومعقدة وتفاعالت بشرية 

أصعــب في الوقت الحالي

عينة الوظائف إمكانية األتمتة ٣ بحسب الوظيفة 
في المملكة

النسبة (٪) من أنشطة العمل

وكيل سياحة، صراف، محاٍم، 
قاٍض

ميكانيكي، فني خدمة، عامل 
صيانة

نجار، كهربائي، رجل إطفاء، 
شرطي، حالق

أخصائي فيزياء، صيدالني، 
مستشار، منسق حدائق

مساعد صحي منزلي، مساعد 
طبيب أسنان

محلل مالي، معّلم، مشّرع، 
مهندس

خبير تأمين، خبير إحصائي، 
طيار، مزارع

خباز، نادل، جزار

موظف استقبال، ساعي، كاتب 

٣ نعتمد في تحديد إمكانية األتمتة على أنشطة العمل القابلة لألتمتة نظرًيا من خالل التقنيات المتاحة حالًيا

لحام، مشغل آالت
٪٦٥
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 توفر الحكومة الدعم من خالل
مبادرات عدة

لمعرفــة المزيد، ُيرجى قراءة تقريرنا بعنوان 
"مســتقبل الوظائف في الشرق األوسط"

 برنامج صيفي

 يساعد المواطنين
 الذين تزيد أعمارهم عن
 17 عاًما على االلتحاق

 بدورات العمل الصيفية
والبرامج التدريبية

برنامج وظيفتك 
وبعثتك

يدعم الطلبة السعوديين 
في البحث عن وظائف 
في المملكة ويتكفل 

ببعثات الدراسة في الخارج

برنامج دروب

 يقدم دورات تدريبية
 إلكترونية لمساعدة
 السعوديين على

تطوير مهارات العمل

ال يقتصر تأثير تقنيات األتمتة على 
المهن  المنخفضة المهارة فقط، بل 

يمتد ليشمل مجموعة واسعة من 
أنشطة العمل

وتزيد اإلمكانية الفنية لألتمتة عن 
٥٠٪ في القطاعات التي تتضمن 
العديد من المهام الروتينية، مثل 

التصنيع.

نظرًيا،٤١٪من أنشطة العمل 
الحالية في المملكة تعتبر قابلة لألتمتة

... ولهذا التحول تأثيٌر على 
االقتصاد السعودي

اإلمكانيــة الفنية لألتمتة١

حســب القطاع في المملكة

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠

وظائف الدوام الكامل لعام ٢٠١٦

الخدمات التعليمية

الرعاية الصحية واالجتماعية
اإلنشاء

الفنون والترفيه والتسلية

تجارة التجزئة

تجارة الجملة

 الزراعة والغابات
وصيد األسماك
خدمات الفنادق والمطاعم

التصنيع

النقل والتخزين

١ نعتمد في تحديد إمكانية األتمتة على أنشطة العمل القابلة لألتمتة نظرًيا من خالل التقنيات المتاحة حالًيا

 ٢ تم تحديد المؤهالت الوظيفية بشكل أساسي بناًء على المؤهالت العلمية المطلوبة التي جرى تعديلها بحسب الخبرات
المطلوبة

بحســب المؤهــالت الوظيفية٢ في المملكة
وظائــف الــدوام الكامل لعام ٢٠١٦، نســبة مئوية

درجات ما بعد
 الثانوية العامة

درجة البكالوريوس فما فوق

٪١٥

٪٢١
٪٦٣

شهادة الثانوية 
العامة فما دون

نسبة القابلية لألتمتة (٪)

٧٠ ٤٥ ٢٠

ومع زيادة اعتماد الذكاء االصطناعي واألتمتة، 
تزداد أهمية بعض المهارات عن غيرها

يمكن للمواطنين السعوديين 
التركيز على تطوير المهارات 

المواكبة لظهور تقنيات الذكاء 
االصطناعي واألتمتة ...

المهــارات األكثر أهمية

المهــارات األقل أهمية

 

• الريادة وأخذ المبادرة
• قيادة وإدارة اآلخرين

المهارات االجتماعية والعاطفية

• اإلبداع 
• تحليل المعلومات المعقدة وتفسيرها

مهارات تتطلب قدرات إدراكية أعلى 

مهــارات تتطلــب قدرات إدراكية أقل 
• إدخال ومعالجة البيانات األساسية

• المهارات األساسية للقراءة والكتابة 
والحساب والتواصل

 

المهارات الجســدية واليدوية
• تشغيل المعدات العامة والمالحة

• التفتيش والرقابة

• مهارات متقدمة في تقنية المعلومات
• مهارات رقمية أساسية

المهارات التقنية


