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 اللجنة الوطنية للتحول الرقمي – تنظيم برنامج يّسر
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 التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة
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تمكين الجميع من استخدام خدمات ‘’  

حكومية فّعالة بطريقة آمنة ومتكاملة 

 ‘’وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة  

 الرؤية

تمكين الجهات الحكومية لتقديم ‘’  

خدمات حكومية رقمية عالية الجودة 

 ‘’والفاعلية لبناء المجتمع الرقمي

 

 الرسالة
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 2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 دعم الجهات الحكومية 

برنامج الملك سلمان  

لتنمية الموارد 
 البشرية 

القيادة في محال 

التعامالت 

اإللكترونية 
 الحكومية

تبني مفهوم الخدمات  
 المشتركة 

زيادة مساهمة      
 (PPP)القطاع الخاص 

تواصل ذكي بين 
 المواطن والحكومة 

1 

4 

6 

5 

2 

3 

الوطنية المنظومات على الحكومية الجهات مع الشراكة 

 حماية منظومة والعمرة، الحج منظومة) مثل الحكومية اإللكترونية

 (الشباب السياحة، العربية، اللغة تعليم البيئة،

اإللكتروني التحول يخص فيما الحكومية الجهات مع الشراكة 
 SMART city _  eLearning  _ eHealth)) القطاعي

لتنمية سلمان الملك برنامج تنفيذ على المدنية الخدمة وزارة مع العمل استمرار 

 بالموارد الخاص  المشتركة الوطنية التطبيقات من كجزء البشرية الموارد
 .(NGRP) المشتركة الوطنية األنظمة – البشرية

القطاع مشاركة الحكومية الجهات دعم 

 التعامالت يخص فيما الخاص مع العام

 الخدمات وتطوير الحكومية اإللكترونية

  .الحكومية

اإللكترونية المشاركة قنوات دعم 

 المواطن بين الذكي والتواصل

  والحكومة

شامله وطنية خطة على العمل 

  الحكومية اإللكترونية للتعامالت

 أدوار وتحديد (ثالثة تنفيذية خطة)

 بمستوى والرفع حكومية جهة كل

 للجهات دوري بشكل تنفيذها

   .الرقابية

التحول قياس لتصميم مستمر تطوير 

 والرفع الحكومية للجهات اإللكتروني

   .الرقابية للجهات

المستفيدين رضا لمدى دوري قياس 

    .اإللكترونية التعامالت عن
  

 االقتصاد وزارة مع العمل

 المدنية، الخدمة وزارة والتخطيط،

 االتصاالت ووزارة المالية، وزارة

 يخص فيما المعلومات وتقنية

 في المشتركة الحكومية الخدمات

  :المعلومات تقنية مجال

المشتركة اإللكترونية القنوات.   

المشتركة الوطنية التطبيقات.   
المشتركة التحتية البنية.   
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 24 على تنفيذه مسئولية تقع والذي ،2020 الوطني التحول برنامج مشاريع من %10 الـ يقارب ما تنفيذ إسناد تم

 :منها متعددة نواحي على المشاريع هذه وتركز .يّسر برنامج إلى حكومية، جهة

  التحتية، البنى تطوير•

  المشتركة، الوطنية والتطبيقات المنصات تطوير•

 الحكومي، اإلنفاق ترشيد•

   .الحكومية الكفاءات وتأهيل الرقمي الوعي نشر•

 2020برنامج التحول الوطني 
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 تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية

ويساعد هذا . والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور الرقمنةمؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية هو أداة تقييم لقياس مستوى 

ويحسن ذلك عملية تقديم الخدمات . المؤشر على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة

الحكومية ويعزز تحقيق الرفاه االجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات 

 .الحكومية الرقمية
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 تقرير مؤشر النضج للخدمات الحكومية
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 1436الى  1433بين الفترة 

على مليار لاير  ?انفقت المملكة 

 مشاريع تقنية المعلومات

11.3% 

13.6% 

36.5% 

33.9% 

0.4% 

3.8% 

0.4% 

 قطاع الموارد

 قطاع الخدمات البلدية

 قطاع التعليم

 قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

 قطاع التجهيزات والنقل 

 قطاع اإلدارة العامة

 قطاع التجهيزات والنقل 

 اإلنفاق الحكومي على تقنية المعلومات
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6.3% 

0.9% 

29.1% 

1.9% 

14.9% 

1.8% 

35.9% 

4.1% 

5.2% 

 أرشفة

 أمن معلومات

 بنية تحتية

 بيانات 

 تحول إلكتروني

 خدمات إلكترونية

 غير مصنف

نظم معلومات 
 صحية

 مشاريع أخرى

 هـ 1436-1433تصنيفات الإلنفاق على مشاريع التقنية 

 من المشاريع غير مصنفة% 36•

 ال توجد لها آليات متابعة •

احتمال عالي في ازدواجية االستثمار •

 وزيادة الهدر في االنفاق

 اإلنفاق الحكومي على تقنية المعلومات
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  هذهكل  هل

  كانت المشاريع

 ؟ضرورية

هل حققت هذه 

 المشاريع أهدافها؟

 ما هو اثر هذه 

وهل المشاريع 

 تم قياسه ؟

هل هناك تكرار 

 في المشاريع؟

توجد استراتجية هل 

 واضحة توجه

 االستثمارات؟ 

 باإلمكان كان هل

 أفضل نتائج تحقيق

 بكثير؟ أقل بتكلفة

 اإلنفاق الحكومي على تقنية المعلومات
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تحتوي على مشاريع تقنية 2020من مبادرات خطة التحّول % 50أكثر من   

12 

755 
 مبادرة تحّول 

  %50أكثر من 
 من المبادرات ذات محتوى تقني ورقمي

ستعترض هل التحديات السابقة 

   ؟التحّول الوطني

 ؟هل سنحقق نتائج أفضل



 تعنى وضوابط ممارسات هي املؤسسية البنية
 الحكومية الجهة واستراتيجية رؤية بتطبيق

 بين للموائمة الالزمة التغييرات بإحداث وذلك
 تقنية وبين للجهة ألاعمال وإجراءات أهداف

 البنية البيانات، التطبيقات،) املعلومات
  لتحقيق تستخدمها التي (للتقنية التحتية
   الرؤية أهداف
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 (EA) مفهوم البنية المؤسسية 

االستراتيجية األهداف  

 التطبيقات

 التحتية البنية
 )برامج /شبكات /معدات(

 البيانات

ية
س

س
ملؤ

ة ا
ني

لب
ق ا

طا
 ن

 إجراءات العمل
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 بنية التطبيقات بنية البيانات

كيانات البيانات 

نماذج البيانات 

مصادر البيانات 

إدارة البيانات 

هيكيلية التطبيقات 

قائمة التطبيقات 

تكامل التطبيقات 

 البنية القائمة على الخدمات(SOA) 

التقنياتبنية   

األمن والشبكة 

مراكز البيانات 

التخزين 

الخوادم 

 بنية األعمال

الرؤية والرسالة 

األهداف ومؤشرات االداء 

الهيكل التنظيمي 

إجراءات العمل 

متطلبات العمال 

 األعمالخدمات 

 استراتيجية

  (EA)مجاالت البنية المؤسسية 
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 (EA)فوائد تطبيق البنية المؤسسية 

الموائمة بين قطاع االعمال وتقنية المعلومات 

 لتحقيق بيئة متكاملة

   

موائمة الخطط االستراتيجية لتقنية المعلومات 

 مع اهداف الجهة وخططها االستراتيجية

أفضل عائد الجهة لتحقيق توظيف أفضل لموارد 

 على االستثمارات من خالل تقنية المعلومات
 

ضمان التوافق مع اإلجراءات والسياسات 

وأفضل الممارسات العالمية والتصاميم 
 المرجعية

إدارة مكاتب االستراتيجية و التكامل مع 
تحقيق لضمان  (PMO)المشاريع 

 المشاريعالنتائج المرجوة من 

 توفير معلومات متكاملة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات

SPT  

توفير وصف مفّصل للوضع الحالي والمستقبلي 

 وخارطة الطريق المطلوبة  
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 التحول الرقمي من خالل البنية المؤسسية الوطنية

 الجهات الحكومية

 جهة   أ جهة   ب جهة   جـ

 طرق مختلفة لالستجابة للتغير

 التركيز على تقنية التركيز على الهيكلة واالعمال التركيز على االستراتيجية

 النتائج

 استثمارات غير مدروسة

 هدر للمال والوقت

 الوقوع بنفس االخطاء

 نتائج قصيرة األمد

 صعوبة التكامل والتعاون المشترك

 قدرات مؤسسية مكررة

استجابة 

 النتائج للتغير

 تغيرات اجتماعية تغيرات اقتصادية متطلبات أمنية

 

 دوافع تغيير خارجية

 برامج وطنية تطورات تقنية

 

 تطبيق سياسات واجراءات قصور تقني تغيرات إدارية وتنظيمية

 دوافع تغيير داخلية

 متطلبات مالية احتياجات االعمال



 التحول الرقمي من خالل البنية المؤسسية الوطنية
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 مبادرة مبادرة مبادرة مبادرة مبادرات أعمال

 مبادرة مبادرة مبادرة مبادرة مبادرات رقمية

نماذج أعمال غير موحدة 

ةمتناسقة ومكرروغير   

  

 
 األعمال بنية تصميم في تكرار

 منصات في االستثمار وتكرار

 مرتفع هدر إلى وبالتالي مختلفة

 والوقت التكاليف في

 

 

 

حلول تقنية منفصلة مع  

 ازدواجية وتكرار
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 تغيرات اجتماعية تغيرات اقتصادية متطلبات أمنية

 

 تطبيق سياسات واجراءات قصور تقني تغيرات إدارية وتنظيمية

 دوافع تغيير خارجية

 دوافع تغيير داخلية

 النتائج الجهات الحكومية

مدروسةاستثمارات   

والوقتترشيد للمال   

 معرفة متراكمة

طويلة األمدنتائج   

والتعاون المشتركسهولة التكامل   

مشتركةقدرات مؤسسية   

استجابة 

 النتائج للتغير

 برامج وطنية تطورات تقنية

 

 متطلبات مالية احتياجات االعمال

 جهة   أ جهة   ب جهة   جـ

 طرق موحدة لالستجابة للتغير

 بنية مؤسسية وطنية موحدة

 منهجيات ومعايير وأدوات موحدة ومشتركة

 التحول الرقمي من خالل البنية المؤسسية الوطنية



 على المجتمع واالقتصاد و الوطن  للرقمنةالتأثير اإليجابي 
 



 يجابي للرقمنة على المجتمع واالقتصاد و الوطن االالتأثير 
 



 شـكـراً لـكـم



 نبذة عن خدمات ومنتجات برنامج يّسر



 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 بيانات بمركز الحكومية الجهات بربط الشبكة هذه وتقوم الحكومية، اإللكترونية بالتعامالت خاصة اتصاالت شبكة هي

ر" الحكومية اإللكترونية التعامالت  في الستخدامه واألمنية الفنية المواصفات أعلى على تأسيسه تم والذي ،"يسِّ

 اإللكترونية التعامالت برنامج موقع واستضافة ،"سعودي" الحكومية اإللكترونية للتعامالت الوطنية البوابة استضافة

ر" الحكومية  الجهات بين وصل حلقة يكون أن من الحكومية اإللكترونية التعامالت كز مر الشبكة هذه وتمّكن ."يسِّ

 .تكلفتها وُتختصر الجهات بين االرتباط آلية توحيد يتم بحيث الحكومية
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 التحتية البنية لمشاريع الرئيسية األعمدة أحد الحكومية التكامل قناة تمثل

 تبادل تفعيل إلى وتهدف يّسر، برنامج وإدارتها تنفيذها يتولى التي الوطنية

 البيانات تلك الستخدام المخولة الجهات بين المشتركة الحكومية البيانات

 .وآمن وسريع دقيق بشكل إلكترونيا   الحكومية خدماتها لتقديم

 وسائل من عدد عبر الحكومية للجهات موحد ودعم اتصال مركز هو

 .واألمنية الفنية المواصفات أفضل وفق ويعمل المجتمع، مع التواصل

 التعامالت من المستفيدين استفسارات على الرد خدمة المركز ويقدم

 بالخدمات يتعلق فيما والمعلومات الدعم ويوفر الحكومية اإللكترونية

 .للمستفيدين

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 والشركات والمقيمون المواطنون خاللها من يستطيع إلكترونية بوابة هي

 في اإللكترونية الحكومية الخدمات إلى الوصول مكان أي من والزوار

 إلى المدخل تعتبر حيث عالية وكفاءة بسرعة بها التعامالت وتنفيذ المملكة

 .الحكومية اإللكترونية الخدمات

 مواصفات يشمل الحكومية، اإللكترونية التعامالت لتطبيق موحد إطار هو

 إلكترونيا ، الجهات ترابط لتمكين الحكومية، الجهات بين مشتركة وسياسات

 .بينها فيما البيانات وتبادل التعامالت تنفيذ وتسهيل

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 اإللكترونية التعامالت جانب من سواء الحكومية، الجهات في اإللكترونية التعامالت إلى التحول واقع لقياس مبادرة هي

 األداء لتطوير مشاريع عدة تبني أو المسيرة، هذه تخدم وخدمات مبادرات من تقدمه وما الحكومية الجهات داخل

 برنامج تبنى وقد .والمواطن الوطن خدمة في واإلسهام وفعاليتها، الحكومية الخدمات تقديم آلية كفاءة وزيادة الحكومي

 ومباشرة معّبرة قياسات القرار لصانع القياس ويوفر .محددة منهجية ووفق دورية بصفة التحول هذا قياس متابعة يّسر

 التعامالت تطبيق رؤية لتحقيق المطلوبة العمل لجوانب شاملة   المعنية، الحكومية الجهات في العمل تطور لمتابعة

 .الحكومية اإللكترونية

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 إلى التحول مجال في االستشارية الخدمات تقديم إلى المجموعة هذه تهدف

 نضج مستويات وتحقيق الحكومية للجهات الحكومية اإللكترونية التعامالت

 يخدم بما الحكومية اإللكترونية للتعامالت المؤسسي العمل إلطار أعلى

 يكون أن إلى المجموعة هذه خالل من البرنامج ويهدف لها، التحول

 .الحكومية الجهات لدى المفضل الشريك

 الجهات خالله من تستطيع آلي نظام وهو يّسر برنامج منتجات أحد هو

 قياس في بها تشارك التي اإللكترونية خدماتها جميع إضافة الحكومية

 على الخدمات هذه نشر يتم كما الحكومية اإللكترونية للتعامالت التحول

 .(سعودي) الوطنية البوابة

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 يّسر برنامج تبنى المتنقلة الحكومية اإللكترونية للتعامالت منتج هو

 ويوفر .المتنقلة الخدمات لنمو والجذابة المناسبة البيئة ليخلق تأسيسه

 للتطبيقات ودليل الحكومية الجهات بتطبيقات الخاص القالب المنتج

 لتحفيز وباقة الحكومية للتطبيقات مشتركة منصة وإطالق الحكومية

 .المطورين

 برنامج تطويره تبنى الحكومية للمراسالت موحد وطني إلكتروني نظام هو

 المراسالت إعداد أجل من الحكومية الجهات جميع ضم إلى ويسعى يّسر

 .واسترجاعها وتتبعها وتخزينها وتبادلها والوثائق

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 وذلك اإلدارية مستوياتهم مختلف على الحكومية القطاعات لموظفي الموجهة التدريبية البرامج من مجموعة هناك

 التدريبية المسارات من عدد وهناك .الحكومية اإللكترونية التعامالت تقنيات مع للتعامل الالزمة بالمهارات لتأهيلهم

 لموظفي االحترافي التدريب مسار اآللي، للحاسب األساسية المهارات على التدريب مسار) االحتياجات مختلف لتغطية

 .(إلخ ... األعمال قيادات تدريب مسار المعلومات، تقنية قيادات تدريب مسار المعلومات، تقنية إدارات

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر
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 المحافل في وذلك المملكة داخل المختلفة الجهات تبذلها أو بنفسه يبذلها التي الجهود إبراز على البرنامج يعمل

 للجهات والتحفيز التشجيع آليات إحدى هي إنجاز فجائزة محليا ، وأما .والموثوقية المصداقية ذات والعالمية اإلقليمية

 لتقدير ووسيلة اإللكترونية، البيئة إلى الخدمات تقديم في التقليدية البيئة من للتحول جهودها تبذل التي الحكومية

 وتحسين تطوير عبر األعمال وقطاع لألفراد وأسهل أفضل خدمات تقديم في الجهات هذه تبذلها التي الجهود ومكافأة

 .الحكومية الجهات داخل العمل وأساليب إجراءات

 خدمات ومنتجات برنامج يّسر



 إحصائية المنتجات والخدمات

31 

30 
 جهة حكومية

10 
 جهات حكومية
 جاري تطبيقها لنظام

 المراسالت الحكومية

96 
جهة حكومية لديها 

تطبيقات جوال مضافة 

 لتطبيق معاك

4423 
إجمالي عدد الخدمات 

 المحصورة

120 
 جهة مستفيدة

74 
 جهة مزودة


