
 التحول الذكي: (1)اهلدف االسرتاتيجي 

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

 تطوير المعايير والمواصفات التقنية  اإللكترونيالتحول 

التقنيااااة القياااااأل شاااااالزمااااااااااااااطااااة ال   ااااة لتطوير المعااااايير 
ت، المسااتمة ة لتيساايم المةو ت وتعجيج  ولم الممر ا

 والمواصاااافات واالرشااااالات الةولية المعايير وتطبيق وتبني
 التقنيات  ع الع قة، شما يضمم )التوافقية اليكو ية ذات

ساااااااااااااا ولة اسااااااااااااااتمةاأل  المماطر وتقليل المروزة-الممتلفة
عمل  اساااااااااااتمرارية-التطبيقات تصااااااااااامي  وإعالم وصااااااااااايازة
 االتصال بيم كافة  واقع العمل(. تطوير-التطبيقات

 روع اليوسبة والتيول االلكتروزيإط ق  م 
 لكافة ا راءات العمل االلارية والفنية

اقتراح االزمااااااطة والفعاليات المتعلقة شيصاااااار العمل على 
كافة الم األ االلارية واال راءات العملية لكافة المجاالت 

التي تيتاج الى حوساااااااااابة، وإعةال برا   التمصااااااااااصااااااااااية 
الكتروزية  تمصااااااصااااااة لااااااااااااااااااااا ا وعلى و   المصااااااو   

 تطوير-والوارل الصاااااااااااالر -االلارية المااااااااااا و   -)اال  ك
 -كلية الةعوم -الو ارم  وقع

ياأل شما الجكام، الخ( والق -التيفيظ -االرشااااااي -المسااااااا ة
تطبيق برزا   المراساااااااا ت االلكتروزية يلجأل  م ا راءات ل

 .اليكو ي

 تطوير تقنية وأ م المعلو ات والارم المماطر 

ير المااة ااات المعلو اااتيااة القياااأل شكااافااة االزمااااااااااااااطااة لتطو 
االلكتروزياااة، وتقاااةي  الاااةع  الفني المتواصااااااااااااااااال، وتمكيم 

الرقمي، وإعةال الموظفيم شصااااااااا حيات  ناسااااااااابة للتعا ل 
لليل سااياسااة أ م المعلو ات وساايناريواات الارم المماطر 
بناء على المعايير والسااياسااات اليكو ية المعتمةم، وزماار  

الةاولية والمار ية، لتوفير بي ة عمل آ نة  م المماطر 
شاإلضاااااااااافة الى تا يم البيازات  م و ل ا راءات اليفظ 

 الةائ والتمجيم و تاشعة استةا ت ا وتوفراا 

التحول إلى المؤسسة 
 الذكية

تج يج لراسة حول واقع و تطلبات التيول إلى 
 المؤسسة الذكية 

إعةال لراساااااااااة تفصااااااااايلية بواقع اليوسااااااااابة االلكتروزية في 
و ل تمااااااااااااكيل فرق العمل للنمذ ة وحصاااااااااااار الو ارم  م 

البرا   والمااااااة ااااااات الميوساااااااااااااابااااااة في الو ارم وتيااااااةيااااااة 
االلكتروزي كمرحلة أولى، شاإلضاااااااافة االحتيا ات للتيول 

لتيةية االحتيا ات الماصاااااااة شالتيول للمؤساااااااساااااااة الذكية 
 التي تعمل  م أي  كا  وفي كل   ا 

 تمويل وتنفيذ  مروع التيول الى المؤسسة الذكية 
البيث عم تمويل وار ي لممااااااااروع التيول للمؤسااااااااسااااااااة 
 الذكية، والقياأل شكافة االزماااااااطة لتنفيذ المماااااااروع، وتيويل

 الو ارم لمؤسسة ذكية. 
 

  


