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عامة عن التحول الرقمينظرة 



مفهوم التحول الرقمي 
ن االستثمار في الفكر وتغيري السلوك إلحداث تحول جذري في طريقة العمل، ع

شكل أرسع طريق االستفادة من التطور التقين الكبري الحاصل لخدمة المستفيدين ب
ية ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافس. وأفضل

ني األطراف من مستهلكمختلفة ومستدامة، عرب تحقيق تغيري جذري في خدمات 
العمليات وموظفني ومستفيدين، مع تحسني تجاربهم وإنتاجيتهم عرب سلسلة من
.المتناسبة، مرتافقة مع إعادة صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ



الخط الزمين السرتاتيجيات التحول

خمسية وطنية للتحول الرقمي وخططتبنت المملكة العربية السعودية اسرتاتيجيات 

خطط واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، فوضعت ثالث 

، 2016إلى 2012من العام ، والثانية2010إلى العام 2006من العام األولى:تنفيذية

،2022إلى 2019من العام بدأت ويجري العمل على الخطة الثالثة اليت 

لرقمية، الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والتجارة ا: االسرتاتيجيةومن أبرز مخططاتها 
.والمدن الذكية



ه رقميوتهيئة البيئة اإلعداد 

يت تسعى والهيئات الالمؤسسات أصبح التحول الرقمي من الرضوريات بالنسبة لكافة 

ال قمي وصولها للمستفيدين ،والتحول الرخدماتها وتسهيل إلى التطوير وتحسني 

يفية وأيضا كشامل بل هو برنامج المؤسسة فقط تطبيق التكنولوجيا داخل يعين 

ة ويمس طريقالمؤسسة يمس المستهدف لجعل كامل تقديم الخدمات للجمهور 

تتم بشكل أسهل وأرسعداخليا الخدمات وأسلوب عملها 



ميأكرب التحديات للتحول الرق
ءالعمالتحسني تجربة •

للموظفني توليد مشاركة أعلى •

بالمؤسسة المعنية 

الحفاظ على المواهب الحالية وجذب •

مواهب جديدة

ات إعادة النظر في نماذج واسرتاتيجي•

األعمال
:كليا فيقدرات جديدة اكتساب 

البياناتتحليالت -•

التقنيات المتنقلة-•

االجتماعي التواصل -•



مسؤول التحول الرقمي
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ة تحديد وتطوير العمليات لتحسني الكفاءة والفعالي
إدارة البيانات ، الوثائق ، نرش )التنظيمية الشاملة 

(.المعلومات ، وما إلى ذلك

.الحفاظ على فريق مؤهل للغاية

رمتبط توفري القيادة االسرتاتيجية والتفكري اإلبداعي ال
مساعدة بتحليل اتجاهات التكنولوجيا وتحديد فرص جديدة لل

في دفع اسرتاتيجيات النمو التنظيمي

ر مسؤولية عن جميع أوجه التوجيه والتدريب والتطوي
وكذلك االستعراضات الدورية والسنوية
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تقنيةتقييم األداء الحالي لالبتكار من خالل االستثمارات ال

تحويل دعم وتطوير التقنيات لتقديم أفكار جديدة تمكن من
األعمال

مسؤول التحول الرقمي



فوائد التحول الرقمي

.استبدال العمليات الرقمية بالتقليدية•

.زيادة وقت التفكري في التطوير•

.تغيري نماذج العمل وتغيري العقليات•

.زيادة كفاءة سري العمل وتقليل األخطاء•

.ترسيع طريقة العمل اليومية•

.تطبيق خدمات جديدة برسعة ومرونة•

.تحسني الجودة وتطوير األداء•

.زيادة اإلنتاجية وتحسني المنتجات•

.زيادة رضا المستفيدين•

.تحسني جدوى االستثمار•



ه رقميوتهيئة البيئة اإلعداد 

 سنيالتحاسرتاتيجية رقمية وإجراءات بناء
 الرقمية الحالية اإلمكانيات قياس
 ه رقميالبيئة أفضل هيكل عمل تحديد
 االستثمارلخطط المتطلبات تحديد
 تحديد عوائق التكامل الرقمي
 التغيري للتحول الرقميإدارة



الرقمي في المملكةالتحول 



رؤية «الطموحـة لـ األهداف لتحقيـق واإلمكانات الالزمة بنـاء القـدرات ألجل 
برنامج التحول إطالق ظهـرت الحاجة إلى «،2030العربية السعودية المملكة 

جهة حكومـية 24، وذلك على مستوى التنفيذية للرؤيةالوطين كأحد الربامـج 
دف إلى والذي يهــاالقتصادية والتنموية، ليكـون الربامـج قائمـة على القطاعـات 

ؤية لتحقيق الرالتحتيـة الالزمة تطـوير العمـل الحكومــي وتأسيـس البنيـة 
.واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها



أبعاد لربنامج التحول الوطين، وهي٨تحديد 



تقنيات التحول الرقمي



(AI)الصناعي الذكاء 

((IoTإنرتنت األشياء 

تقنيات الواقع االفرتاضي والواقع المعزز

Blockchain))البلوك تشني 

(D Printing)3الطباعة ثالثية االبعاد 

Big Data))البيانات الضخمة 

(Cloud Computing)السحابيةالحوسبة 

(Cyber Security)األمن السيرباني 



الذكية المدن 



مفهوم المدن الذكية 
تقنيات المدن الذكية عبارة عن مدن تعتمد على التقنيات اإللكرتونية الحديثة، وال

تعزز االبتكار الرقمية اليت تخدم األفراد بشكل كبري في تلبية حاجاتهم اليومية، كما

صورة يستطيع اإلنسان العيش فيها بأنظمة واإلبداع في األفراد، حيث يبتكرون 

الم األفراد واقعية، لكنها في البداية كانت خيالية، فقامت المدن الذكية بتلبية أح

.لتكون واقع يمكن العيش فيه



خصائص المدن الذكية
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الذكيةالبيئة 

الذكيةالحوكمة 

المعيشة الذكيةالذكيالمجتمع 

الذكيالنقل 
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اإلمارةأمري القصيم يدشن أربعة مشاريع تقنية لرفع كفاءة أداء 

ممنطقة القصي



، ويهدف إلى«عني الصقر»ومرشوع مراقبة التعديات من خالل األقمار الصناعية 
ن طيارمراقبة التعديات والمتابعة الدورية من خالل األقمار الصناعية والطائرات بدو

ممنطقة القصي



املة مرشوع مركز التحكم والسيطرة الذي يهدف إلى إيجاد مركز للعمليات المشرتكة وإدارة متك
القرارلألزمات والكوارث من خالل استخدام تقنيات نقل مبارش من مكان الحدث لصانع 

ممنطقة القصي



مالقصيمنطقة 

الهواتف الرقمية الذي يسعى إلى تطوير شامل للهاتف في ديوان اإلمارة ومحافظاتمرشوع 
.المنطقة وتحويلها إلى هواتف رقمية مع خفض التكلفة الشهرية للفواتري الصادرة



منطقة مكة المكرمة



الحاليةالمشاريع 



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة العدل



وزارة التجارة واالستثمار



وزارة التجارة والصناعة



وزارة التجارة والصناعة



التحول الرقمي في المملكة
والفرصة الممكنة في 
منطقة مكة المكرمة



تطبيق اعترمنا 



تطبيق امارة مكة المكرمة 



تطبيق امارة مكة المكرمة 



الفرص الممكنة
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التحول الحكومي 

رسعة الحجوزات لضيوف الرحمن

تحول الى الخدمات السحابية 
بالكامل

المعيشة الذكية

الذكي الكليالنقل 
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شكرًا لكم

للتواصل عرب 
Twitter : @Salmofadhi
Email: saralmufadhi@gmail.com


