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لماذا التحول الرقمي؟ مفهوم التحول الرقمي
فوائده ومزياته

التحديات وأركان التغيري 
للتحول الرقمي

ما التقنيات المستخدمة 
للتحول الرقمي؟

تحول االسرتاتيجية الوطنية لل5
الرقمي في المملكة



التحول الرقمي

Digital Transformation



مفهوم التحول الرقمي

إلحداث تغري جذري ( 1)هو التغري الرمتبط بتطبيق التكنولوجيا الرقمية 
.لخدمة المستفيدين بشكل أرسع وأفضل( 2)في طريقة العمل، و



رقمي؟ماذا نعين بالتحول ال.. بعيدًا عن التعريفات األكاديمية

دارية تحول تنظيمي متكامل، بغرض تسهيل اإلجراءات والعمليات اإل
.ورفع جودتها، للوصول إلى مرحلة النضج الرقمي



التحول الرقمي في المملكة



لماذا التحول الرقمي؟ 
فوائده ومزياته



فوائد ومزيات التحول الرقمي

التحول الرقمي لم يعد ترفًا، وإنما 
.رضورة للسري نحو المستقبل



فوائد ومزيات التحول الرقمي

.ترسيع طريقة العمل اليومية✓
.سهولة ورسعة ومرونة تطبيق خدمات جديدة✓
.زيادة جودة وكفاءة سري العمل✓
.تقليل األخطاء واإلنفاق✓
.زيادة اإلنتاجية وتحسني المنتجات✓
.للمستقبلإمكانية االستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير األداء والتنبؤ والتخطيط✓
.رفع مستويات الشفافية والحوكمة✓
.استرمارية األعمال والخدمات✓

.تحسني جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين✓
.زيادة رضا المستفيدين✓



ري التحديات وأركان التغي
للتحول الرقمي



رقميالتحديات وأركان التغيري للتحول ال
oالتحول الرقمي اآلمن.
.للحفاظ على رسية وسالمة واسترمارية الخدمات واألعمال•

oتغيري الثقافة التنظيمية
.قد يكون هنالك مقاومة للتغيري•
.التغيري الثقافي هي عملية تمهيدية ألي تغيري وتطوير تنظيمي•
.يتطلب ذلك تدريب وتهيئة الموظفني للتغيري•

oل أو البدء في جهود التحول الرقمي من خالل أتمتة العمليات واإلجراءات الحالية، دون الفهم الكام
.التوافق على تعريف نجاح هذه العملية

.اإلدارة القوية، أساس لتقنية قوية•

oة اليت ارتفاع مستوى توقعات المستفيدين من ناحية القيمة اليت سيحصلون عليها، والتجرب
. سيرمون بها

.جياذلك يتطلب امتالك البنية والثقافة والتنظيم والموارد البرشية والعمليات والتكنولو•



مة ما التقنيات المستخد
للتحول الرقمي؟



ميالتقنيات المستخدمة للتحول الرق



ما متطلبات وخطوات التحول الرقمي.. عملياً 

:المتطلبات
دعم اإلدارة العليا1.
فريق عمل متكامل ومدرب–كفاءات برشية 2.
(األجهزة والربامج)متطلبات تقنية 3.

:الخطوات
تحديد رؤية التحول الرقمي1.
رسم األهداف2.
كتابة اسرتاتيجية التحول الرقمي3.
ن إدارتهاتقسيم االسرتاتيجية إلى مشاريع صغرية يمك4.



RACI Chart





ة االسرتاتيجية الوطني
للتحول الرقمي في 

المملكة



لكةاالسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المم

تبنت المملكة أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات للوصول إلى مجتمع •
.معلوماتي واقتصاد رقمي

م وتسهيل تهدف االسرتاتيجية لتحقيق معدالت عليا من الرفاهية للمواطن والمقي•
. أمور حياتهم المعيشية

.، أنشئت لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للتحول الرقمي2017في •

ج الجهات بتشخيص مدى نض" يرس"يقوم برنامج التعامالت االلكرتونية الحكومية •
.الحكومية في التحول الرقمي الحكومي



لمملكةالخط الزمين لالسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي في ا

2006→2010

الخطة 
التنفيذية 

األولى
2012→2016

الخطة 
التنفيذية 

الثانية
2019→2022

الخطة 
التنفيذية 

الثالثة

الصحة الرقمية✓
التعليم الرقمي✓
التجارة الرقمية✓
المدن الذكية✓



التحول الرقمي في المملكة في أرقام
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