
 

 

 

 حلول األعمال الرقميةتطوير  حوكمة
 

 اإلدارة العامة لحلول األعمال الرقمية واالبتكار المؤسس  

 وكالة التحول الرقم  وتقنية المعلومات
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 تعريف اإلدارة: 
  الوزارة بطريقة منهجية ومتقنة. وذلك من خالل تهدف 

 
اإلدارة إىل بناء حلول األعمال الرقمية ف

تطوير خدمات األنظمة والتطبيقات العدلية، وتقديم حلول متطورة وحديثة باتباع أفضل 

 .   مجال التحول الرقم 
 
 الممارسات العالمية ف

 أدوار ومسؤوليات اإلدارة: 
  العمل كمرجعية لمطوري  •

 
امج ف  فهم االحتياجات.  البر

  إعادة هندسة اإلجراءات وتبسيطها، لتحسي   المنتجات والحلول الرقمية.  •
 
 الدعم ف

 ترجمة احتياجات األعمال من الخدمات لتحويلها إىل حلول رقمية متقنة.  •

 إعداد وثائق التحليل والتطوير لطلبات حلول األعمال والتقارير الالزمة.  •

.  توظيف التقنيات الحديثة •   تطوير أعمال الوزارة ودعم التحول الرقم 
 
 ف

 

 حلول األعمال الرقمية: مسارات 
 

 

 تطوير حلول رقمية

 خدمة جديدة

 طلب تغيي  

 دراسة منتجات جاهزة

 المشاري    ع

 أتمتة إجراءات ورقية

 منصة حلول

تحليل شموىل  لمجموعة من المشاكل 

  بحاجة لألتمتة، والبحث 
اإلجرائية والت 

 . إليجاد الحلول المناسبة والمتكاملة

 

تحليل خدمات جديدة لمنتجات قائمة 

 فعليا. 

طلب تعديالت عىل طلبات سابقة تم 

 . االنتهاء من تحليلها 

 

تحليل اإلجراءات الورقية المعتمدة 

 . ا وأتمتته

 

 

دراسة متطلبات األعمال وفق نطاق العمل 

التحليلية، وبناء المحدد وعمل الدراسة 

وثائق التحليل والتطوير الالزمة وتحديد 

حة.   مسارات الحلول المقب 

 

  السوق ومدى تلبيته 
 
دراسة منتج جاهز ف

  
 
لالحتياج الداخىل  وفرص التطبيق ف

ة  اف عىل فب  الوزارة، والتخطيط واالشر

 التجربة واثبات المفهوم. 
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 حلولمنصة 
 استقبال وإدارة طلبات حلول األعمال وتوثيق األعمال والمخرجات. و القناة الرقمية الرسمية للتواصل، 

 

ي المنصة مراحل العمل عىل الطلبات
 
 : ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توالمسؤوليا األدوار 

 هو ممثل الجهة المستفيدة ومسؤولياته:  : ممثل األعمال 

o  بتوجيه صاحب الصالحية طلبات التحليل للجهة المستفيدة رفع . 

o  .رفع الوثائق الالزمة 

 

  :ف العام عىل حلول األعمال الرقمية واالبتكار المؤسس  ومدير  إدارة حلول األعمال المشر

 : ياتهممسؤولو  ،إدارة حلول االعمال

o  مراجعة وإدارة وقبول الطلبات الغب  المرتبطة بمنتجات قائمة .  

o  للمحلل المختصالطلبات  إسناد . 

o  .التنسيق مع أصحاب المصلحة لجمع المتطلبات 

o  .ات األداء  متابعة الطلبات ومؤشر

o  ة. قبل العرض عىل أصحاب المصلح اعتماد الوثائق والعروضمراجعة و 

o  دعم  
 
 . مصلحةالحصول عىل اعتمادات أصحاب الالمحلل ف

 

 ومسؤولياته : مدير المنتج : 

o  لبات المرتبطة بالمنتجمراجعة وإدارة وقبول الط .  

رفع الطلب عىل 
المنصة من قبل 
 ممثل الجهة
 المستفيدة 

حرص المستفيدين 
وجمع المتطلبات 
وتحديد نطاق 

 العمل

إنهاء عملية 
التحليل وبناء 

 الوثائق

اعتماد الوثائق 
 وإغالق الطلب

 إضافة الجهات
المستفيدة 

المعنية  اإلضافية
بالطلب عىل 
 المنصة

الحصول عىل دعم  
الجهات المضافة للطلب 
 حسب الصالحيات: 

االعتماد، رفع الوثائق، 
 التوصيات والمرئيات
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o  بحسب األولوية للمحلل المختصإسناد الطلبات . 

o  المستفيدين المتأثرين بالطلب التحقق من اكتمال حرص 

o  .التنسيق مع أصحاب المصلحة لجمع المتطلبات 

o  مصلحةاعتماد الوثائق قبل العرض عىل أصحاب المراجعة و . 

o ة. لحصول عىل اعتمادات أصحاب المصلحا 

o  حة للتنفيذ عىل المنتج. إعطاء  المرئيات حول الحلول المقب 

 

  :اف بتوجيه التحليل التالية و  الدراسة يقوم بأعمال محلل األعمال المدير المختص وإشر

 : دير حلول األعمال / مدير المنتج()م

o  ابتداء  المستفيدين المتأثرين بالطلب جميع تحديد . 

o قد ورش عمل لجمع المتطلباتع . 

o  .تحديد نطاق العمل 

o  .حة  تحديد مسارات الحلول المقب 

o حة مع الجهات المعنية  . التحقق من قابلية تطبيق الحلول المقب 

o حسب النماذج  والعروض الالزمة والتقارير  وثائق التحليل والتقييم وتعديل بناء

 . المعتمدة

o من المدير المختصوالعروض  طلب اعتماد الوثائق . 

o مجيات المعتمدةحسب حوكمة  تطوير المنتجات العمل مع فرق اضافة  . تطوير البر

 . الرابط

o  كات الخارجية الستعراض المنتجات ومناقشة المستهدفة االجتماع مع الشر

 . والتحقق من انطباق معايب  التقييم متطلبات االعمال

o كات لعرض المنتجات الجاهزة تدريب و  عىل أصحاب المصلحة التنسيق مع الشر

وأخذ مرئيات ومالحظات أصحاب  ومتابعة التجربة الموظفي   لتجربة المنتجات

 . المصلحة

o  .تحديد متطلبات التنفيذ والتنسيق بذلك مع الجهات المعنية 

 

  ة المستفيد من الخدمة )أو من يمثله( والمسؤول عنحصلمصاحب ال : المستفيد :  

o ويد بج   والوثائق الالزمة ألعمال التحليل.  ع المتطلباتيمالب  

o  .اعتماد نطاق العمل 

o  حرص المتطلبات. والتعاون  وورش العمل جتماعاتاال حضور  
 
 ف

o  إبداء المرئيات عىل الوثائق أو اعتمادها . 

o المنتجات الجاهزة  تجربة( خالل مرحلة إثبات المفهومPOC) . 

o ة التجربة تقديم مالحظات حول المنتجات  . خالل فب 

o عبئة االستبيان بعد تجربة المنتج. ت 
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  ويد بمرئياتهم حول إمكانية تنفيذ  : )التطبيقات/ فريق عدل(اإلدارات المعنية بالتنفيذ الب  

حات الحلول الداخلية   مرحلة  مقب 
 
بعد االنتهاء من دراسة الوضع الحاىل  وقبل الدخول ف

 . تحليل الوضع المستقبىل  

 

 إدارة التجربة الرقمية : 

o  التوصياتم يمن ناحية تجربة المستخدم وتقدالدعم بدراسة المنتجات الجاهزة . 

o  بناء  
 
 ألنظمة. ا واجهاتالدعم ف

 

 )تجربة المنتجات الجاهزة )األنظمة التقنية/ التكامل  
 
 : اإلدارات الداعمة ف

o  إتاحة التجربة للمنتجات الجاهزة للعمل عىل بيئة الوزارة وتوفب  متطلبات  
 
الدعم ف

لبدء  الالزمةأمن المعلومات  وواجهات التكامل بحسب معايب   البنية التحتية

 . التجربة
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ً
 مشكرا


