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التعريف بالمتحدث

المحمديعبدهللا.م

 عام في مجال 15خبرة عملية ألكثر من

االتصاالت وتقنية المعلومات

حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسب

اآللي وماجستير إدارة األعمال

دار عدة مبادرات ومشاريع ضمن برنامج أ

التحول الوطني



المحاور

نظرة على ابرز مفاهيم التحول الرقمي

 ؟التحول الرقميلماذا

خطوات تطبيق التحول الرقمي.

 يالرقمنجاح أو فشل استراتيجيات التحول أسباب.

أهمية مكتب التحول الرقمي.

نظرة عامة على التحول الرقمي في السعودية.



التحول الرقميما هو 



تعريف التحول الرقمي

ة الثورة الصناعية الرابعالتحول الرقمي 

هل يوجد تعريف واحد للتحول للرقمي؟

كل منظمة يكون لها تعريفها الخاص بالتحول الرقمي بناء حاجة االعمال لديها



تعريف التحول الرقمي

نماذج عمل جديدة 

منتجات جديدة

خدمات جديدة

تحسين الكفاءة التشغيلية

تحسين األداء التنظيمي

تحسين تجربة العمالء

ألعمال وتساعد في تمكين أداء اكامل، توثر على المنظمة بشكل التقنيات الرقمية، والتي استخدام أي نوع من 

،فعاليتهاورفع كفاءتها وزيادة 

3 2 1

:من خالل بناء 



ميمفاهيم أساسية بالتحول الرق

(Digitization)الرقمنة

يةإلى صيغة رقم( مثل الورق)عملية تحويل المعلومات من صيغة مادية 

(  Digitalization)المعالجة الرقمية

.رقميةالتقنية لتحويل العمليات التشغيلية من تقليدية إلى استخدام 

(Digital Transformation)التحول الرقمي

.ةإعادة تصميم األعمال من اجل االستفادة الى أقصى حد ممكن من التقنيات الرقمي



لماذا التحول الرقمي



لماذا التحول الرقمي

"التغير، هو العنصر الثابت الوحيد في الحياة"



لماذا التحول الرقمي

"التحول والتطور سمة الحياة"



لماذا التحول الرقمي

"نعيش في العصر الرقمي، حيث التقنيات الرقمية هي الممكن لكل شيء نقوم به"



متصاعد،أُّسيبشكلالرقميالتطورتسارع

يخطبشكلاألعمالتطوروتيرةتسيربينما

Business Vs Technology

Business Technology

لماذا التحول الرقمي

Mooreقانون Law:

.شهر18كلالضعفبمقدارالبياناتمعالجةعلىوقدراتهاالكمبيوترمعالجاتسرعةتتطور

:Butter Lawقانون 

.أشهرسعة تكل بمقدار الضعف األلياف الضوئية تزيد البيانات التي يتم نقلها من خاللكمية 

Kryderقانون Law

.شهًرا13كلالضعفبمقدارتزيدالصلبةاألقراصمحركفيالمخزنةالبياناتحجم



لماذا التحول الرقمي

"عحتى تكون األفضل، يجب ان تكون األسر"



لماذا التحول الرقمي

"سارال يمكنك االستمرار بالنجاح، إذا انتهجت نفس الم"



.....إمبراطورية نوكيا من القمة الى 

2007نوكيا في 



!!؟؟2012في 

FAILED

..... !!!ولكن

"األولال يكفي ألن تبقى األول، تكون أن "



من الريادة الى اإلفالس.. شركة كوداك

"القيادةودعم من فكر وثقافة، الرقمي التحول "

لماذا اشهرت شركة كوداك افالسها؟



ية شركات استفادت من الثورة التقن

واخذت موقع الصدارة



كورونا ودوره في تسريع التحول الرقمي

"اديةاالقتصالرقمي احد الجوانب األساسية لالستدامة التحول "



:عاجلةضرورةيكونقد

األعمالاستمرارية.

العمالءخدمة.

التشغيليةالتكلفةاحتواء.

:للمستقبلاالستعداد

مضافةقيمةخلق.

العميلتجربةتحسين.

األعمالمرونة.

لماذا التحول الرقمي؟؟... إذاً 



الرقميخطوات تطبيق التحول 



(لماذا التحول الرقمي)مستهدفات األعمال االستراتيجية المراد الوصول إليها؟ تحديد •

.الحاليةقياس اإلمكانيات الرقمية •

.الرقميتحديد الوقت الزمني لتنفيذ خطة التحول •

(  موارد مالية، كفاءات بشرية، تقنيات، إجراءات)تحديد المتطلبات لتنفيذ المستهدفات االستراتيجية •

.الحصول على الدعم والتبني من القيادات•

المنظمةمستوىىعلخطة إلدارة التغيير للتحول الرقميوضع •

"مةللمنظالرقمي عبارة عن حقيبة شاملة تستهدف تغييرا ثقافيا واستراتيجيا وتنظيميا وتشغيليا التحول "

خطوات تطبيق التحول الرقمي



...صورة للتأمل 



العمليات الموثقة و الناضجة 

األدوات و الحلول و الحزم التقنية
المناسبة و البسيطة 

4

الموارد البشرية

اإلجراءات والعمليات

والحلول التقنيةاألدوات 

البيانات

1

2

3

4

:مساراتيتم تطبيق التحول الرقمي على عدة 

خطوات تطبيق التحول الرقمي



أسباب فشل استراتيجيات التحول 

الرقمي



أسباب فشل استراتيجيات التحول الرقمي

%"80إلى % 70الفشل في تطبيق التحول الرقمي بين نسبة "

o يتم التحول أجله عدم وضوح الهدف الذي من  .

o موائمة التغيير التقني مع متطلبات االعمال واإلجراءاتعدم

o إدارة التغيير على مستوى األفراد والمنظمة ككلعدم.

o والتنفيذالتقني الطموح الهوة بين اتساع:

التحول نحو منتجات رقمية•

Agile transformationالتحول نحو اإلجراءات الرشيقة •

االنتقال الى الحوسبة السحابية•

التحول نحو إدارة البيانات الضخمة•

الرقميةتطوير تجربة العميل •



أسباب فشل استراتيجيات التحول الرقمي

.لعملياتلالرقمي ليس مجرد تبنى التقنيات الحديثة، أو أتمته التحول -

فيماراالستثعلىكبيربشكلمتعمدةالتحولاستراتيجيةنجاح-

بةمتناستكونحتى.واإلجراءاتاألفرادمستوىعلىالتحولإدارة

.التقنيالمستوىعلىتمالذياالستثمارحجممع



مكتب التحول الرقمي 



(Digital Transformation Office)مكتب التحول الرقمي 

.الرقميعن تصميم وتطوير وتحديث الخطة االستراتيجية للتحول تنظيمية مسؤولة وحدة 

وضع خطط واستراتيجيات التحول •

وتقليل مستويات مقاومة التغييرإدارة التغيير، •

نشر المعرفة الرقمية وتقديم التدريب، واالرشاد والتوجيه الالزم•

ضمان تحقيق العائد من االستثمار في التقنية•

سير االعمال إثناء تنفيذ أعمال التحول الرقميتأثر ضمان عدم •

ودفع عجلة التعاون بين جميع اإلدارات•



...عناصر نجاح مكتب التحول الرقمي

.وجود قرار قيادي ورغبة والتزام من قادة المنظمة بالتحول•

التمكين ووجود كامل الصالحيات لدى المكتب إلدارة التغيير•

وضوح األهداف االستراتيجية للتحول•

تحسين مهارات االبتعاد عن تركيز مكتب التحول على تبني التقنية فقط، وانما على تطوير نماذج االعمال و ثقافة المنظمة و•

.العاملين

إدارة التواصل والتغيير مع مختلف اإلدارات بكفاءة وبحسب طبيعة إعمال كل إدارة•

نجاح مكتب التحول الرقمي عند تحقيق األهداف االستراتيجيةتظهر مؤشرات 

باقل تكلفة•

أقل مقاومة تغيير•

المستهدفةالمدة خالل •

مؤشرات نجاح مكتب التحول الرقمي



التحول الرقمي في السعودية



الرقمي في السعوديةمنهجية التحول 



الرقمي في السعوديةمحاور التحول 

االستراتيجية.

 الحكوميةالمنظمة ثقافة.

اإلجراءات والعمليات.

التقنية.

البيانات.

الخدمات.

تجربة المستفيدين.



..السعودية بأرقامالرقمي في التحول 

:قطاع الحكومة الذكية

".منصة النفاذ الوطني الموحد"عدد عمليات التوثيق التي تمت عبر : مليونًا185أكثر من •

".توكلنا"تطبيق جميع المواطنين والمقيمين والزوار يخدمهم •

مليون عملية تمت عبر منصة اعتماد 2من أكثر •

ألف عملية دفع تمت عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل200من أكثر •

.الذكيةقطاع المدن رقميا تحت البلدية كاملة تقدم خدمات " بلدي"منصة •

دقائق5–3التأشيرات للمستفيدين خالل " منصة التأشيرة السياحية"قطاع السياحة والثقافة الرقمية، قدمت في •

:الصحة الرقميةقطاع 

.في حجزها مباشرة عبر اإلنترنت" موعد"ساعد تطبيق : مليون موعد53

.للمواطنين" صحة"قدَّمها تطبيق : مليون استشارة طبية1.8أكثر من 



:قطاعي التعليم والعدل

.أقامتها منظومة التعليم الموحدة ألكثر من مليون مستفيد: مليون جلسة34•

."ناجز"استفادوا من منصة الخدمات العدلية : مليون شخص تقريبًا1.4•

ِّذت عبر خدمة : ألف عملية39أكثر من • ."كتابات العدل المتنقلة"نُف 

.نفس الخدمةتم توثيقها عبر : ألف جلسة قضائية119أكثر من •

..التحول الرقمي في السعودية بأرقام



منجزات التحول الرقمي

ة أن المملكة حصدت نتاج تلك المنجزات من خالل عدة أرقام وإنجازات عالمية أعادت تموضع المملكة في مراكز متقدمة على خارط

:ذلكالعالم، ومن 

o ي تقرير المواطنين، فالمجموعة األولى ألعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية و التفاعل مع ضمن

.الدوليعن البنك الرقمي الصادر النضج 

oأفضل الدول تقدما في الحكومة الرقمية بحسب تصنيف معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا اليابانية

o السيبرانيفي األمن : عالميًّا2الـالمرتبة.

o كورونافي توظيف التقنيات الحديثة الحتواء جائحة : الثالث عالميًّالمركز " تباعد"حصل تطبيق.

oفـي تمويل التطوير التقني: عالميًّا7المرتبة الـ.

oفي مؤشر البنية الرقمية: عالميًّا27بين دول مجموعة العشرين والـ8المرتبة الـ.

oفي متوسط سرعات اإلنترنت المتنقل: المرتبة العاشرة عالميًّا.



الخاتمة



الرقمنة

المعالجة الرقمية

Don't Get Stuck Here

التحول الرقمي

التطوير والتحسين المستمر

"ةرحلة وليس مشروع له بداية ونهايالرقمي التحول "

بناء اقتصاد رقمي مزدهر



لكمشكراً 

Abdullah Al-Mahammadi

يسرني تواصلكم 
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