املتسابقون نحو التح ّول الرقمي:
َوضْ ع اإلمارات العربية املتحدة
ُيْ ِكن لإلمارات العربية املتحدة أن تفتح الباب أمام تحقيق تأثري اقتصادي
إضايف قدره  286مليار دوالر أمرييك لعام  2030وذلك من خالل تبني
سياسات داعمة تتيح االستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية

“

“

أكرب من التقنيات الرقمية لتحقيق عوائد اقتصادية .يهدف
هذا التقرير الذي أعدته رشكة  AlphaBetaاملتخصصة يف
االسرتاتيجيات االقتصادية (بتكليف من جوجل) إىل تحديد
الوسائل التي ُ ْي ِكن أن تساعد االقتصادات الناشئة عىل االستفادة
إىل أقىص حدود من التقنيات الرقمية لتحقيق مكاسب إمنائية.
يركز التقرير عىل ستة عرشة من االقتصادات الناشئة املهمة
(نطلق عليهم اسم "املتسابقون نحو التحول الرقمي") .تضم
هذه االقتصادات الناشئة كالً من األرجنتني ،والربازيل ،وتشييل،
وكولومبيا ،ومرص ،وإرسائيل ،وكينيا ،واملكسيك ،ونيجرييا ،وبريو،
واململكة العربية السعودية ،وجنوب إفريقيا ،وروسيا ،وتركيا،
واإلمارات العربية املتحدة ،وأوكرانيا .تستأثر هذه الدول
املتسابقة نحو التحول الرقمي م ًعا بـام نسبته  %13من إجاميل
الناتج املحيل العاملي ،ومتثل  %16من سكان العامل و  %19من
مستخدمي اإلنرتنت عامل ًيا.

برز عىل الصعيد العاملي اتجاه متزايد نحو الرتكيز عىل سياسات
التحول الرقمي يف االقتصاد واملجتمع والقطاع الحكومي ،وقد
ساهم ذلك يف االنتشار الواسع لإلنرتنت (حسبام تشري إليه
معدالت االستخدام) .فعىل سبيل املثال ،نجحت دولة اإلمارات
يف الفرتة من العام  2010وحتى العام  2018يف تزويد
1
مستخدمني جدد نسبتهم  %30من سكانها بخدمة اإلنرتنت.
ولعل من املبادرات التي أسهمت يف تحقيق هذا االنتشار
الرقمي هي "رؤية أبو ظبي االقتصادية  "2030التي تندرج
ضمن أجندة سياسة الحكومة التي تم إطالقها عام 2007
والتي شملت من بني أهدافها تشجيع االستثامر يف البنية
التحتية لالتصاالت بهدف بناء أساس قوي يسمح بالتوسع يف
انتشار اإلنرتنت 2.ومع ذلك ،قد يكون توفري االتصال باإلنرتنت
غري ٍ
مستقبل لالستفادة قدر اإلمكان من التقنيات الرقمية
ً
كاف
من أجل تحقيق منو اقتصادي .ومن املمكن أن تُ َح ِقق اإلمارات
تأث ًريا اقتصاديًا سنويًا محت َم ًل (مقارن ًة بالعام السابق) يصل إىل
 286مليار دوالر بحلول  2030وذلك حال تبنت سياسات
َخل ُْص البحث إىل مجموعة من الرؤى حول االقتصادات
داعمة تسهم يف التحول الكامل للتقنيات الرقمية 3.ومع بروز املتسابقة نحو التحول الرقمي ،والتي تعترب ذات داللة لدولة
4
الحاجة إىل إعادة بناء االقتصادات عقب التأثري الذي أحدثته اإلمارات ونوجزها يف هذا املستند:
جائحة كوفيد ،19-أصبحت هناك حاجة لالستفادة بشكل
 .1حسب بيانات البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية.
”[" Oxford Business Group, “Structural change under way to benefit Abu Dhabi’s new knowledge economy .2أكسفورد بيزنس جروب« ،التغيري الهيكيل القائم ودعم اقتصاد املعرفة يف أبو
ظبي"] متاح عىلhttps://oxfordbusinessgroup.com/overview/smart-cookie-innovative-ict-solutions-are-set-cut-costs-and-transform-government-services :
 .3تشري هذه التقديرات إىل قيمة التأثري االقتصادي الذي ُ ْيكِن أن يتحقق يف حال تم اعتامد  39طريقة لتطبيق التكنولوجيا تغطي  10قطاعات وذلك بحلول  .2030تم تحديد حجم التأثري املتوقع بافرتاض سيناريو «الرقمنة الشاملة»
(رقمنة بنسبة  .)%100وهذا يعني أن هذه القطاعات العرشة بحاجة إىل تحقيق قفزات نوعية كبرية لتصبح «رائدة يف الرقمنة» .وبالرغم من أن سيناريو «التحول الكامل إىل الرقمنة» قد يبدو غري منطقيًا من الناحية العملية إال أن عرضه يف
هذا السياق يفيد يف تقديم إطار يعرض مجموع الفرص املتاحة.
ال متثل التقديرات إجاميل الناتج املحيل أو حجم السوق (اإليراد) ،ولكنها متثل مزي ًجا من التأثريات االقتصادية التي تشمل عىل سبيل املثال العوائد اإلنتاجية ،والزيادة يف اإليرادات ،والوفرة يف التكلفة .تم تحديد الطرق املقرتحة لتطبيق
التكنولوجيا حسب القطاع ومصادر القيمة االقتصادية (كتقليل الفاقد يف اإلنتاج ،والعروض امل ُ َح َسنة للعمالء) وذلك بعد مراجعة مستفيضة لألدبيات األكادميية .تختلف املنهجية امل ُستخ َد َمة يف القياس لكل طريقة من التسع وثالثني طريقة
إال أن التقديرات يتم التوصل إليها باالستناد إىل مجموعة من املؤرشات العاملية ودراسات الحالة الخاصة بكل دولة .تم استخدام املؤرشات االقتصادية املستمدة من بيانات املنظامت الدولية كالبنك الدويل ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،ومكاتب اإلحصاء الوطنية يف تقديم التقديرات.
ُ ْيكِن االطالع عىل املعلومات التفصيلية الخاصة مبصادر البيانات وأساليب التقدير يف امللحق املرفق بالتقرير الرئييس ،املوجود عىل هذا الرابط:
><https://alphabeta.com/our-research/the-digital-sprinters-capturing-a-us34-trillion-through-innovative-public-policy/

 .4تم إعداد هذا البحث بواسطة رشكة  AlphaBetaلصالح جوجل .جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير ُمست َمدة من التحليل الذي أجرته رشكة  ALPHABETAواستعانت فيه باألبحاث والبيانات واملعلومات سواء اململوكة لها أو
املتاحة للجميع .مل تُق َِدم جوجل أي بيانات إضافية ألغراض هذه الدراسة ،كام أنها ال تقر أو توافق عىل أي تقديرات قدمها التقرير.

3
املتسابقون نحو التح ّول الرقميَ :وضْ ع اململكة العربية السعودية

شكل  :1الجدوى االقتصادية من التقنيات الرقمية

التأثري االقتصادي السنوي املتوقع يف حالة التحول الشامل للرقمنة
باملليار دوالر( 2030 ،تقديرات النطاق األعىل)

1
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التعليم والتدريب

التصنيع

الحكومة

االستهالك ،التجارة
بالتجزئة ،الضيافة

املوارد

 .1ال تعكس هذه التقديرات الناتج القومي اإلجاميل أو حجم السوق (اإليرادات) ،ولكنها تُ َثِل حجم التأثري االقتصادي والذي يشمل الزيادة يف الناتج القومي اإلجاميل ،والزيادة اإلنتاجية ،والوفرة يف التكلفة ،واالقتصاد يف الوقت ،والزيادة يف اإليرادات ،والزيادة يف األجور ،والزيادة يف الرضيبة امل ُ َح َصلة.
 .2أخرى تشمل الزراعة والغذاء ،الخدمات املالية ،الصحة ،البنية التحتية ،والنقل.
املصدر :تحليل رشكة AlphaBeta

شكل  :2سياسات تعزيز القيمة من التقنيات الرقمية
القيادة من القمة
1

قيادة االتجاه

دفع عجلة التغيري من خالل القطاع العام
4

إنشاء نقاط تحول من خالل
املشرتيات الحكومية

5

رقمنة جميع الخدمات الحكومية
بنسبة %100

6

تحفيز االبتكار من خالل املشاورات
اإللكرتونية

2

التنسيق بني الجهات الحكومية

تزويد القطاع الخاص مبقومات التحول الرقمي

3

دعم التكامل الرقمي الشامل

جعل املواطنني محور االقتصاد الرقمي

7

صياغة لوائح وقوانني تعزز التحول
نحو العرص الرقمي ال التناظري

تزويد األفراد باملهارات الالزمة
11
لالستفادة من الفرص الرقمية

8

تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة
مع األخذ يف االعتبار قابليتها
للتحديث والتشغيل البيني

دعم الفئات التي قد تتأثر
12
بالتحول الرقمي

9

تزويد املرشوعات الصغرية
واملتوسطة والصغرية جدًا باألدوات
الرقمية لدعم من ّوها

تحفيز االبتكار من خالل تشجيع
 10االبتكار التشاريك ،واقتصاد املشاركة،
والحوافز الرقمية
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إذا تم االنتقال من مرحلة االنتشار الرقمي إىل تحقيق منو اقتصادي ،فمن املتوقع أن تُ ْح ِدث التقنيات الرقمية أث ًرا تحول ًيا يف التنمية
االقتصادية يف اإلمارات.
يص ِنف هذا البحث التقنيات الرقمية التي تنطوي عىل فرص ُيْ ِكن أن تسهم يف تعزيز التنمية االقتصادية يف مثاين مجموعات .إذا افرتضنا أنه تم اعتامد عددًا من
َ
طرق تطبيق التكنولوجيا بحيث تغطي املجموعات التكنولوجية الثامنية املُشار إليها وتخدم عرشة قطاعات ،فإن التأثري االقتصادي السنوي لهذه التطبيقات قد
يصل إىل ما قدره  286مليار دوالر أمرييك يف  ،2030أي ما ميثل نسبة  %69من الناتج اإلجاميل املحيل الحايل لإلمارات (انظر الشكل  .)1من املتوقع أن تعود نسبة
 %38من العوائد االقتصادية املحتملة من التقنيات التكنولوجية إىل القطاعات التقليدية املتمثلة يف قطاعات املوارد ،والبنى التحتية ،والزراعة.

تندرج اثنتا عرشة أداة مساعدة للسياسات ضمن أربع ركائز اسرتاتيجية أساسية لالنتقال من مرحلة االنتشار الرقمي البحت إىل
تحقيق النمو االقتصادي من التقنيات الرقمية.
أسفرت عملية املراجعة الدقيقة ملجموعة من السياسات الرقمية الفعالة واالبتكارية عن تحديد عدد من األدوات املهمة التي تسهم يف زيادة فرص النمو
االقتصادي التي تتيحها الرقمنة (انظر الشكل .)2

وبالرغم من أن هذه األدوات االثنتا عرشة قد ال تكون جميعها قابلة للتطبيق عىل الواقع اإلمارايت ،إال أن هناك عددًا من أدوات
السياسات التي ينبغي أخذها يف االعتبار نذكرها فيام ييل.
رافعة السياسة :1
التعاون يف ما يخص وضع املعايري
تعترب املعايري رضورية ليس فقط لضامن توافر الحد
األدىن من التدابري االحرتازية التي تضمن تحقيق السالمة
واألمن الرقميني ،ولكن لتيسري التعامالت الرقمية أيضً ا.
إن تبني الدول ملعايري األمن الرقمي الدويل يساعد
الحكومات عىل تطوير أطرها األمنية الخاصة ويوفر
فضل عن
مستوى من الثقة والطأمنينة للمؤسساتً .
ذلك ،يسهم تبني املعايري الدولية يف تقليل العوائق
التي تواجه الرشكات املحلية يف تعامالتها الخارجية نظ ًرا
إىل أنها تضمن امتثال معايري األمان لديها ملتطلبات
األسواق العاملية.

رافعة السياسة :2
إنشاء مراكز للتحول الرقمي واالبتكار
ومراكز منوذجية لتنمية الكفاءات
مراكز التحول الرقمي يُق َْصد بها األماكن التي تتيح
التعاون بني رواد األعامل ،وأصحاب الرشكات ،والباحثني
واملبتكرين الختبار التقنيات الجديدة والتطبيقات
فرصا للتدريب
الرقمية .غالبًا ما توفر هذه األماكن أيضً ا ً
وتنمية املهارات .فعىل سبيل املثال ،أنشأت تركيا مراكز
للتحول الرقمي يف جميع أنحاء البالد حيث ُ ْي ِكن
ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا
الحصول عىل خدمات التدريب التجريبي واالستشارات
يف بيئات اإلنتاج الحقيقية 5.إن النجاح يف تنفيذ ِمث ْْل
هذه املبادرات يتطلب االندماج يف هذا املجال واإلملام
به لضامن استفادة كل األطراف املعنية من هذا
التعاون ،كام يتطلب أيضً ا تبني نَ ْه ْج ُمنظَم و ُم ْحكَم
لتحديد التقنيات األساسية والقطاعات التي يجب الرتكيز
عليها (مع عدم إهامل القطاعات التقليدية مثل صناعة
النسيج) ،وضامن وجود أطر تنظم استخدام امللكية
الفكرية الناشئة عن هذا التعاون.

رافعة السياسة :3
إنشاء قاعدة موحدة للبيانات املفتوحة
أسهمت البيانات املفتوحة – وهي البيانات التي ميكن قراءتها آل ًيا واملتاحة للجميع– يف خلق حالة من الحراك حول العامل
نظ ًرا لقدرتها عىل تحفيز االبتكار من خالل عمليات البحث والتطوير يف القطاعني الخاص واألكادميي .إن أحد التعقيدات
الرئيسية املتعلقة باستخدام البيانات املفتوحة يتمثل يف انتشارها يف مواقع متعددة .لذا ،فإن إتاحة بوابة موحدة للبيانات
مهم يف نرش البيانات .يف سنغافورة ،عىل سبيل املثال ،تم تخصيص بوابة شاملة مفتوحة ملصادر
ُ ْي ِكن أن تلعب دو ًرا ً
فضل عن بيانات
البيانات تتيح الوصول إىل مجموعة واسعة من البيانات الحكومية التي توفرها أكرث من  70هيئة حكومية ً
6
أخرى من البوابات الفرعية املتخصصة مام يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إىل بيانات دقيقة.

رافعة السياسة :4
إنشاء منصات مشاورات إلكرتونية لتحفيز االبتكار الجامهريي
االبتكار ليس حك ًرا عىل أحد ،فاألفكار املبت َك َرة التي قد تسهم يف تحسني الخدمات الحكومية ُ ْي ِكن أن تصدر من أي شخص
يف أي مكان .لذا ،يجب أن تسعى الحكومات إىل إرشاك املواطنني ومتكينهم من عرض أفكارهم وتقديم إسهاماتهم .لعل
أحد األمثلة التي تدعم هذا التوجه هو صندوق “االبتكار للجميع ( ”)a2iيف بنجالديش .يوفر الصندوق التمويل لالبتكارات
منخفضة التكلفة املُطَ َورة محل ًيا واملتمحورة حول املستخدم وذلك لتحفيز االبتكار الرقمي الذي يسهم يف حل مشاكل
السياسات 7.شملت املشاريع التي دعمها الصندوق مبادرات تسهم يف تحديث معلومات الرثوة الحيوانية يف الوقت الفعيل،
وتطبيق متوافق مع األجهزة الجوالة لتعزيز املامرسات الزراعية الجيدة ،ورقمنة الخدمات الحكومية (مثل االستحصال عىل
رخصة القيادة).

رافعة السياسة :5
إجراء الدورات التدريبية امل ُ َو َجهة والربامج االجتامعية والسلوكية الداعمة للتحول الرقمي
ُ ْي ِكن أن تسهم مبادرات التدريب يف إطالع أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا عىل التقنيات الرقمية
الحديثة املرتبطة بالقطاعات التي يعملون فيها ،وتنمية مهاراتهم لدعم التحول الرقمي .إن تنفيذ برامج التدريب والتأثري
السلويك امل ُشار إليها يتطلب اإلملام باملعوقات األساسية التي تواجه املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرية جدًا فيام يتعلق
فهم متعمقًا لكيفية تضمني “املحفزات” السلوكية ملواجهة هذه التحديات .وأخ ًريا تظل
بتطبيق التكنولوجيا ،كام يتطلب ً
مهم للغاية (كإتاحة التدريب يف املوقع ،والتعليم اإللكرتوين) حيث قد
عامل
ً
ات
ر
الدو
مرونة الوسائل املتاحة لتقديم هذه
ً
يواجه أصحاب املشاريع صعوبة يف إيجاد وقت لحضور هذه الدورات.
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[ .Gunes and Sahin (2018), “Turkey to establish digital transformation centers”, Anadolu Agency .5جونيش وشاهني (« ،)2018تركيا يف طريقها إلنشاء مراكز تحول رقمي» ،وكالة األناضول] متاح عىل:

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-to-establish-digital-transformation-centers/1258349
[ .Smart Nation Singapore – Resources – Open Data ResourceS .6سامرت نيشن سنغافورة – املصادر – مصادر البيانات املفتوحة] متاح عىلhttps://www.smartnation.sg/resources/open-data-resources :
[ A2i “Innovation Lab is changing the scenario” .7برنامج " ،A2Iمعمل ابتكار يغري املشهد" ].متاح يفhttps://a2i.gov.bd/innovation-lab/ :
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وبالرغم من أن هذه األدوات االثنتا عرشة قد ال تكون جميعها قابلة للتطبيق عىل الواقع اإلمارايت ،إال أن هناك عددًا من أدوات
السياسات التي ينبغي أخذها يف االعتبار نذكرها فيام ييل.
رافعة السياسة :9

رافعة السياسة :6
التعاون مع القطاع الخاص البتكار خدمات ومنتجات جديدة
ميكن للحكومات والقطاع الخاص العمل م ًعا وتعزيز تبادل الخربات فيام بينها من أجل ابتكار منتجات مفيدة
للطرفني .وبالرغم من أن مثل هذه الرشاكات قد تكون مفيدة للطرفني بشكل كبري إال أنها قد تكون صعبة
التنفيذ أيضً ا .فبالنسبة للرشكات الناشئة ،تفتقر الحكومات يف اقتصادات ناشئة كثرية إىل ثقافة تشجيع التعاون
مع القطاع الخاص .عالوة عىل ذلك ،غال ًبا ما تتخوف األطراف الفاعلة يف القطاع الخاص من عدم استقرار النظم
واللوائح الحكومية ،وهو ما قد يقف عائقًا أمام هذا النوع من التعاون .للتغلب عىل هذه التحديات ،يجب
االلتزام بوضع مبادئ توجيهية واضحة للتعاون وتجنب التقيد مبوردين بعينهم عند رشاء السلع والخدمات.

رافعة السياسة :7
تعزيز الحوسبة السحابية لتحقيق عوائد يف القطاع الحكومي ناتجة عن
زيادة الكفاءة

ت ُعتَ َب التقنية السحابة –وال سيام التخزين السحايب والحوسبة السحابية– من التقنيات التمكينية التي ُ ْي ِكن
استخدامها يف تطبيقات مختلفة .إن توظيف الحوسبة السحابية يف جميع القطاعات الحكومية ُ ْي ِكن أن يسهم
فضل عن تحقيق وفرة يف تكاليف ميزانيات تكنولوجيا املعلومات
يف تحقيق عوائد كبرية نتيجة لزيادة الكفاءةً ،
واالتصاالت يف القطاع الحكومي .وعىل ضوء ذلك ،تعهدت هيئة تنظيم االتصاالت اإلماراتية بتبني سياسة
8
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رافعة السياسة :8
رقمنة املدفوعات كعامل محفز للتحول الرقمي
تسعى الحكومات حول العامل إىل التوسع يف إتاحة طرق الدفع اإللكرتونية من خالل الهواتف املحمولة
للحصول عىل الخدمات الحكومية .إن القيام بذلك سوف يسهم يف تشجيع استخدام املواطنني ملنتجات
فضل عن
التكنولوجيا املالية ،وهو ما قد يسهم يف تقليص حمل األموال النقدية وخفض تكلفة التعامل بهاً .
ذلك ،يُعترب ذلك وسيلة مبارشة لتحقيق الشمول املايل ،بحيث غالبًا ما تكون حسابات األفراد األوىل مندرجة
ضمن الخدمات املالية الرقمية ،كاملحفظة اإللكرتونية ..وأخ ًريا ،يتيح استخدام املدفوعات الرقمية تتبع
املدفوعات وتحقيق فعالية يف جمعها ،وهو ما يح ّد من ترسب الدخل .ت ُ َعد املكسيك من مناذج الدول التي
اتجهت إىل رقمنة عمليات الدفع حيث فرضت يف العام  2015نظام الفوترة اإللكرتونية عىل جميع الرشكات،
وألزمتها بإصدار فواتري إلكرتونية للعمالء واالحتفاظ بالسجالت الرقمية .وتشري تقديرات معهد “مونتريي
تكنولوجي” إىل أن هذا النظام أدى إىل زيادة رضيبة الدخل التي تم تحصيلها من الرشكات بنسبة  %6ومن
9
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تحديد الجهة الحكومية القائدة لكل
اسرتاتيجية
من املهم أن يتم تحديد جهات حكومية قائدة يف كل جانب من
جوانب األجندة الرقميةْ ُ .ي ِكن النجاح يف تحقيق ذلك عن طريق
اختيار القيادات من مستويات اإلدارة العليا يف الحكومة مع إسناد
مهام قيادية مناسبة لألقسام املختلفة .يف تشييل ،تتوىل هيئة
تنمية اإلنتاج ( ،)CORFOوهي هيئة حكومية ،مسؤولية تنفيذ
االسرتاتيجية الوطنية  I4.0أو الربنامج االسرتاتيجي للصناعات الذكية
(باإلسبانيةPrograma Estrategico Industrias Inteligentes :
 .)2015-2025وكجزء من مسؤولياتها ،تتوىل الهيئة مهمة التنسيق
مع مختلف الهيئات الحكومية ،واإلرشاف عىل القطاعات الصناعية
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املختلفة ذات األولوية لتنفيذ اسرتاتيجية .I4.0

رافعة السياسة :10
إنشاء “نقاط تحول” من خالل املشرتيات
الحكومية
ُ ْي ِكن أن تُ َح ِقق العديد من التقنيات الرقمية وف ًرا يف الحجم
اإلنتاجي أو تخلق ما يسمى بتأثري الشبكة ،إال أن هذا ال يتحقق
فعل ًيا إال عند وجود ارتفاع ملموس يف أعداد املستخدمني للتقنية
تسع الحكومات من
– أي مبا يتعدى “نقطة التحول”ْ ُ .ي ِكن أن َ ِّ
استخدام التقنيات للوصول إىل “نقاط التحول” برسعة من خالل
رشاء التكنولوجيا بشكل مبارش عن طريق املناقصات الحكومية.
ولكن يجب تج ّنب الوقوع يف عدد من األخطاء عند طرح هذه
فأول ،يجب أن تتسم عمليات الرشاء بالشفافية التامة
املناقصاتً .
وأن تستند إىل تحليل دقيق لتحديد تكلفة التقنية والعائد منها.
وثان ًيا ،يجب أن تتسم العقود باملرونة ويكون لها مدّة محددة،.
ويجب أن تكون التكنولوجيا معيارية (ذات وحدات مستقلة)،
ومفتوحة املصدر ،وقابلة للتشغيل البيني .وأخ ًريا ،يجب األخذ يف
االعتبار ،ليس فقط الغرض من التكنولوجيا ،ولكن أيضً ا إمكانات
الحكومة وقدرتها عىل االستفادة قدر اإلمكان منها ،وعىل هذا
األساس ،يتم االختياربني التقنيات املختلفة بعد املقارنة يف ما بينها.

 .8هيئة تنظيم االتصاالت (« ،,)2018سياسة الحوسبة السحابية أولً » .متاح عىلhttps://www.tra.gov.ae/userfiles/assets/QqQuIA0SR5C.pdf :
[ .OECD (2017). Technology tools to tackle tax evasion and tax fraud .9منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( :)2017أدوات التكنولوجيا للحد من التهرب واالحتيال الرضيبي] متاح عىل:
https://www.oecd.org/tax/crime/technology-tools-to-tackle-tax-evasion-and-tax-fraud.pdf

[ .UNIDO (2018), You say you want a revolution: Strategic Approaches to Industry 4.0 in Middle-Income Countries .10منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ( :)2018ترغب يف قيام ثورة :مداخل اسرتاتيجية للثورة الصناعية الرابع يف الدول متوسطة الدخل] متاح عىل:

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/10031392/unido-file-10031392
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