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ية استراتيجية برنامج التعامالت اإللكترون
(يّسر)الحكومية 
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ر في أداء مجموعة من األدوار، لكنه سيصبح أكثر تركيًزا في مهامه• سيستمر برنامج يس ِّ

التوّجه االستراتيجي الجديد

:التنظيميالدور
اللوائح•

السياسات•

المعايير•

االمتثال•

المراقبة•

:االستشاريالدور

االستشارات•

االبتكار•

تطوير القدرات•

ع خالل السنوات الثالث أو األرب. 1

:التالية
ر موقعًا مرك زيًا يأخذ برنامج يس ِّ

ةالرقميكمسرع وممكِّ ن للحكومة 

ة محددة من سوف يكون التوّجه االستراتيجي اإلجمالي أكثر تركيًزا، لزيادة القيمة التي تولدها مجموع

.المنتجات والخدمات ذات األولوية

ر أن يقيّم المشاريع التي ال تتواءم مع التوصيات الواردة أدناه :ينبغي لبرنامج يّسِّ

رعلى بناء نفوذه وقوته كجهة تنظيمية و:التنظيميالدور • دينبغي أن يركز برنامج يس ِّ للمعايير في ةمزو 

مية وبوابة مجاالت مثل البنية المؤسسية الوطنية، ورفع مستوى نضج التعامالت الحكومية الرقعدة 

تجات والخدمات والبد من التركيز على زيادة تبني ونضج المن. استثمار تقنية المعلومات واالتصاالت

ر. األساسية التي يقدمها حكومة من اعتماد على تحديد المعايير لتمكين الينبغي أن يركز برنامج يس ِّ

.الناشئةوالفعالية في مجال التقنياتوتبني هذه التقنيات وتنفيذها على نحو يتسم بالكفاءة 

ر في المجال التنظيمي، ينبغي أن يوفركي ي:الدور االستشاري• درات لتطوير قالنجح برنامج يس ِّ

ح و والخدمات االستشارية، ويساعد الجهات الحكومية على فهم وتنفيذ اللوائالرقمية، لحكومة ا

حل المشاكل، ينبغي أن تركز أي جهود تُبذَل في إطار االبتكار علىو األنظمة والسياسات والمعايير،

ومساعدة الجهات على تحقيق الكفاءة وتقديم خدمات عالية المستوى

ر:الدور التشغيلي• ل للمنتجات على أداء دور مالك المنتجات ومهندس الحلويجب أن يركز برنامج يس ِّ

اسع بواسطة دور مشغل محايد ووالخدمات ذات األهمية اإلستراتيجية، والتي ال يمكن تقديمها إال 

ر عن عمليات تشغيل و تطوير تقنية المعلومات و. النطاق أن ينتقل إلى يجب أن يبتعد برنامج يس ِّ

إدارة تشغيل األعمال

:الدور التشغيلي

مالك المنتجات•

التصميم•

الشراء أو التطوير•

وماتتشغيل خدمات تقنية المعل•

:بعد ثالث إلى أربع سنوات. 2
ر في أن يستمر  في ت سريع يطمح برنامج يس ِّ

إلى الدور االنتقال ورقمية، وتمكين حكومة 

.التنظيمي واالستشاري

1

2

ر ردور برنامج يّسِّ األثر على تنظيم برنامج يّسِّ
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الرؤية

محور يعني أن كل جهود الحكومية ستتالرقمية وضع المواطن في قلب رؤية 

من بشكل مركزي حول احتياجات المواطن أوالً كما تشمل كل من يستفيدون

والشركات الزوار خدمات مشابهة لخدمات المواطنين من المقيمين و 

والهيئات الحكومية على حد سواء

لتحّول أن تتولى قيادة ا" الحكومة الرقمية"تُؤّكد 

الرقمي  للقطاع العام

ضل للمملكة العربية السعودية باالرتقاء بالمملكة بين أف2030طموح رؤية " رائدة"تعكس 

أنها " متطورة"وتعكس كلمة 2030عشرة حكومات رقمية على مستوى العالم بحلول عام 

دائمة التطور والتأقلم من المتغيرات

ومتطورةرقمية رائدة حكومة 

محورها  المواطن
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الرسالة

يةالرقمفي قدراتها وقيادتها وكفاءتها وأثرها في مجال أعمال الحكومة " الجهة الحكومية الرائدة"برنامج يس ر هو -

ع لمنظومة الحكومة لتحقيق التحول الرقمي الذكي وزيادة نضجه على جميع- األصعدةبرنامج يس ر هو الممكن والمسر 

ل الرقمي  المستدام والمتجدد لكافة قطاعات حكومة المملكة العر- بية السعوديةبرنامج يس ر  هو المحفز الرئيسي للتحو 

ع و نحفز تطور الحكومة  في من خالل التميز المؤسسيالرقمية ان نمكن ونسر 

ل الرقمي الذكي و المستدام  ة في للقطاعات الحكوميوالمتطور مجال قيادة التحو 

المملكة العربية السعودية

وصف الرسالة
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الركائز واألهداف االستراتيجية

الركائز

األهداف

قيمة أكبر للمستفيدين2.رائدة عالمياً رقمية حكومة 1.

حكومة ترك ز على المستفيدين1.1

خدمات حكومية مبتكرة1.2

بيئة رقمية فعالة1.3

تعظيم العائد على االنفاق1.4

توليد القيمة من خالل تحسين 2.1

المنتجات والخدمات ذات األولوية

مستشار موثوق به في مجاالت 2.2

الخبرة

تعاون شامل مع المنظومة2.3

منظمة رائدة و جهة العمل 3.

المفّضلة 

منظمة قائمة على حوكمة مؤسسية 3.1

قدرات رقمية متواءمة مع دور 3.2

ر برنامج يس ِّ

ن تنفيذ تبني العمليات وضبطها لتمكي3.2

االستراتيجية        
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ر الرؤية والرسالة والركائز واألهداف في صورة واحدة واضحة• يجمع إطار استراتيجية برنامج يس ِّ

ر إطار استراتيجية برنامج يّسِّ

ع و نحفز تطور الحكومة :الرسالة الرقمية ان نمكن ونسر 

ل الرقمي  من خالل التميز المؤسسي في مجال قيادة التحو 

للقطاعات الحكومية في المملكة والمتطور الذكي و المستدام 

العربية السعودية
ر كبرنامج يمواءمة برنامج  عمل يس ِّ

بشكل موحد من خالل حوكمة 

مركزيةمؤسسية

ر ب القدرات تزويد موظفي برنامج يس ِّ

الالزمة للنجاح في أدوارهم

يس ر تعديل طرق العمل الداخلية لبرنامج

لضمان نجاح االستراتيجية

شرح الرموز

الرسالة

األهداف

الركائز

الرؤية

xyz الشرح

اجات توفير تجربة غنية ومخصصة تلبي احتي

المستفيدين

تخاذ توفير القدرات التي تساعد على ا

ءة القرارات بشكل أفضل وزيادة الكفا

استنادًا إلى معطيات البيانات

إنشاء منظومة رقمية لتوجيه التحول 

الرقمي للحكومة

بار إطالق إطار االستثمار في تقنية المعلومات واالتصاالت الخت

مار الميزانيات والمشاريع المطلوبة من حيث العائد على االستث

والعائد على القيمة واستدامة الحلول

ومة تعزيز التعاون الوثيق مع منظومة الحك

هدرلزيادة توليد القيمة والحد من الالرقمية 

ر كمستشار موث وق به تأسيس برنامج يس ِّ

كمل لمهام البرنامج و مللجهات الحكومية 

ومنتجاته وخدماته

ر على تحس ين ونشر تركيز موارد برنامج يس ِّ

مجموعة موجزة من المنتجات والخدمات 

األساسية

تعظيم العائد على 

االنفاق
حكومة ترك ز على المستفيدينبيئة رقمية فعالة خدمات حكومية 

مبتكرة

رائدة عالمياً رقمية حكومة 
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لمحة عامة عن االستراتيجية
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قيمة أكبر من 

المنتجات والخدمات 

األساسية

تعديل الهيكل

التنظيمي والحوكمة

تعميم وتمكين 

االستراتيجية على 

القطاعات مستوى

واإلدارات
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المشاريعالمبادراتالمواضيعاألهدافالركائزالرسالة

مبادرات 

استراتيجية 

الرقميةالحكومة 

المبادرات 

االستراتيجية

المبادرات 

التمكينية

التركيز على االساس 1.ب

2.ب

1.ج

2.ج

رائدةرقمية حكومة 

من خالل )عالمياً 

استراتيجية الحكومة 

(الرقمية

ينقيمة أكبر للمستفيد

منظمة رائدة و جهة 

لة  العمل المفض 

منظمة قائمة على حوكمة مؤسسية •

قدرات رقمية متواءمة مع دور برنامج •

ر يس ِّ

فيذ تبني و ضبط العمليات لتمكين تن•

االستراتيجية

جات توليد القيمة من خالل تحسين المنت•

والخدمات ذات األولوية

ةمستشار موثوق به في مجاالت الخبر•

تعاون شامل مع المنظومة•

حكومة ترك ز على المستفيدين•

خدمات حكومية مبتكرة•

بيئة رقمية فعالة•

تعظيم العائد على االنفاق•

ر بعد الموافقة على  الرقميةاستراتيجية الحكومة تقر 

الخدمات تحليل محفظة المنتجات وإيقاف تشغيل أو فصل المنتجات و
الغير أساسية 1.1.ب

من البناء إلى الشراء: الدور التشغيلي الجديد 2.1.ب

استراتيجيات المنتجات لمعالجة معدالت التبني المنخفضة 1.2.ب

مستشار موثوق به في مجال مرك ز 2.2.ب

تحسين المشاركة مع المنظومة 3.2.ب

هيكل تنظيمي جديد وإعادة توازن عدد الموظفين من أجل مواءمة 
التنظيم مع االستراتيجية 1.1.ج

حوكمة قيادية جديدة، و نظم جديدة إلدارة المعلومات والدعم 2.1.ج

تعميم االستراتيجية على مستوى القطاعات واإلدارات 1.2.ج

زيادة المهارات والقدرات 2.2.ج

مؤشرات األداء 

لالرئيسية للمستقب
3.ج

مؤشرات أداء رئيسية جديدة من خالل تحسين مؤشرات األداء 
الرئيسية الحالية وتعديلها 1.3.ج



شكًرا لكم
..شكًرا لكم


