دليل إطار النضج
المؤسسي
للخدمات الرقمية
إلمارة أبوظبي
اإلصدار الثاني – يونيو 2020

مراقبة صياغة وتنظيم الوثائق
النسخة

تاريخ اإلصدار

ملخص التغييرات

الموافقة على اإلصدار

النسخة األولى

سيحدد الحق ًا

اإلصدار الثاني

هيئة أبوظبي الرقمية

سوف تتم مراجعة “ دليل إطار النضج المؤسسي

مع األطراف المعنية .ومن ثم ،إصدار نسخة جديدة

للخدمات الرقمية لحكومة أبوظبي “ وتحديثه عند

من دليل إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

الحاجة مثل التعديالت في المهام والمسؤوليات،

لحكومة أبوظبي ،وسيتم إبالغ األطراف المعنية

أو صدور إرشادات تشريعية أو فنية جديدة ،أو تحديد

بكافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي

مجال جديد بالدليل .وستعتمد هيئة أبوظبي الرقمية

بهذه التعديالت.

كل المراجعات الخاصة بهذا الدليل بعد التشاور

يجب توزيع هذه الوثيقة على:
المنصب

النموذج

اإلدارات العليا في كافة الجهات الحكومية

نسخة إلكترونية

فرق تطوير وتحسين الخدمات في كافة الجهات الحكومية

نسخة إلكترونية

فرق التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية

نسخة إلكترونية

يجب حفظ هذه الوثيقة في:
الموقع

النموذج

الجهة المسؤولة

منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة “تم”

نسخة إلكترونية

هيئة أبوظبي الرقمية

الموقع اإللكتروني لهيئة أبوظبي الرقمية

نسخة إلكترونية

هيئة أبوظبي الرقمية
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الخدمة الحكومية

هي مجموعة من األنشطة أو اإلجراءات أو العمليات المتسلسلة والتي
تقدم مخرج أو مخرجات محددة للمتعامل ،والتي توفرها جهة حكومية أو
من ينوب عنها في تقديم الخدمة وتهدف إلى تلبية احتياجات وتوقعات
المتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمة التقليدية والرقمية.

الجهات الحكومية

هي المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية التابعة للمجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي

الهيئة

هيئة أبوظبي الرقمية.

قنوات تقديم
الخدمة

وسائل التواصل والتفاعل المباشر/غير المباشر ،بين المتعاملين والجهات
مقدمة الخدمة.

قنوات تقليدية

هي القنوات التي يتوجب فيها حضور الشخص إلى الجهة أو مزود الخدمة،
ويكون التفاعل فيها مباشر ًا بين مقدم الخدمة والمتعامل للحصول
على الخدمة.

قنوات رقمية

هي القنوات التي يتم تقديم الخدمة فيها للمتعامل دون الحاجة إلى
حضوره الشخصي لمقر الجهة الحكومية ،وذلك من خالل عدة قنوات
كالموقع اإللكتروني للجهة أو التطبيقات الذكية على األجهزة المحمولة أو
األكشاك التفاعلية في األماكن العامة ،أو من خالل أنظمة الرد اآللي ،IVR
ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها.

الكاونتر (شباك
خدمة المتعاملين)

هي األماكن المخصصة لتقديم الخدمات للمتعاملين من مراكز الخدمة
المتخصصة والمشتركة ،والتابعة للجهات الحكومية والتي تقدم خدماتها
للمتعاملين وتتطلب الحضور الشخصي ويكون التفاعل مباشر بين مقدم
الخدمة والمتعامل للحصول على الخدمة.

الخدمة الرقمية

هي الخدمة التي تقدم عبر القنوات الرقمية (عبر القنوات اإللكترونية
الالورقية) كالموقع اإللكتروني أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية أو
عن طريق األكشاك التفاعلية أو عن طريق الهاتف التلقائي ( ،)IVRأو عن
طريق مواقع التواصل االجتماعي.

الموقع اإللكتروني

هو البوابة اإللكترونية للجهة الحكومية والتي تقدم من خالله معلومات
عن الخدمات ،او الخدمات اإللكترونية او معلومات عامة عن الجهة (األهداف
ومعلومات االتصال ،وغيرها).

التطبيق الذكي

هو برنامج او نظام مصمم ومطور من قبل الجهة الحكومية لتقدم
خدماتها عبر األجهزة الذكية /المحمولة.

األكشاك التفاعلية

مجموعة من األكشاك /األجهزة التي تقدم خدمات حكومية مختلفة عن
طريقها ،وتكون متواجدة في األماكن العامة أو مراكز خدمة المتعاملين.

الهاتف التلقائي
()IVR

قناة من قنوات تقديم الخدمة ،تقدم من خاللها الخدمات الحكومية عن
طريق تفاعل بين المتعامل والجهة الحكومية من دون تدخل بشري من قبل
الجهة عن طريق الضغط على أرقام الهاتف واتباع التعليمات الصوتية من
نظام الرد اآللي ،للحصول على الخدمة أو ترجمة تعليمات
المتعامل الصوتية.
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الخدمة القابلة
للتحول الرقمي

هي الخدمة التي تعود بالمنفعة على المتعاملين/الجمهور والجهة
الحكومية في حال تم تقديمها عبر القنوات الرقمية ،مما يساهم في
تحسين تجربة المتعامل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية ،ويتم تحديد
المنفعة من خالل عمل دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية مع األخذ
بعين االعتبار عدد المعامالت للخدمة ،وإمكانية أتمتة إجراءاتها ،وإمكانية
استخدام الخدمة الرقمية من قبل المتعاملين/الجمهور المستهدف،
وغيرها من العوامل الخاصة بكل خدمة حكومية.

الخدمة االستباقية

هي الخدمة التي يتم تقديمها للمتعامل دون أن يطلبها نتيجة لحدث ما
مثل تجديد ملكية الرخصة التجارية ،إصدار شهادة ميالد الخ.

الخدمات المتكاملة
(المترابطة)

هي الخدمات التي يمكن للمتعامل التقديم عليها وإنجازها من نقطة
تواصل واحدة مع جهة مركزية ،وتختصر على المتعامل إنجاز مجموعة من
الخدمات ذات العالقة أو الحصول على الموافقات الالزمة من جهات مختلفة.
بحيث تتم هذه اإلجراءات من قبل الربط والتكامل من قبل الجهة المركزية مع
الجهات المعنية.

المنصة المشتركة
للخدمات الحكومية

هي منصة إلكترونية تتيح الوصول إلى المكونات األساسية الالزمة لتطوير
كافة الخدمات الحكومية الرقمية ،حيت تحتوي على مجموعة من المكونات
التقنية المشتركة الهادفة إلى تسهيل تطوير وتقديم الخدمات الرقمية.

بوابة الدفع

موقع إلكتروني يتيح للمتعاملين مع الحكومة دفع رسوم خدماتهم
إلكتروني ًا وذلك للحصول على الخدمة.

منصة الهوية الرقمية
(/)UAEPassالدخول
الذكي ()Smart Pass

تستخدم المنصة لخدمة تسجيل الدخول الموحد ( )SSOالستخدام
الخدمات الرقمية ،وذلك للتحقق وإدارة هوية المستخدم.

منصة المواقع
الجغرافية

تتيح هذه الخدمة المشتركة إمكانية تحديد موقع المتعامل ،وتوفر
معلومات متعلقة بالموقع ،إلى جانب إمكانية إجراء بحث محلي ،واالستفادة
من إمكانية خدمة تحديد موقع مركز خدمة المتعاملين.

منصة تبادل البيانات
الحكومية ()AD Connect

تستخدم هذه المنصة في علميات الربط بين الجهات الحكومية
لتبادل البيانات.

منصة خدمات
أبوظبي الحكومية
الموحدة “تم”

بوابة تحتوي على معلومات من كل الجهات الحكومية التابعة إلمارة أبو
ظبي باإلضافة إلى الخدمات المعلوماتية اإللكترونية التي تقدمها تلك
الجهات ،وتخدم جميع شرائح المجتمع.

تطبيق خدمات
أبوظبي الحكومية
الموحدة “تم”

هو تطبيق /منصة لألجهزة الذكية مصمم ومطور من قبل هيئة أبوظبي
الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية لحكومة أبوظبي عبر األجهزة
الذكية /المحمولة.

بطاقة الخدمة

مجموعة من المعلومات األساسية المتعلقة بالخدمة التي يحتاجها
المتعامل من أجل ان تكون له صورة واضحة عن الخدمة كاسم الخدمة
ووصف الخدمة وقنوات التقديم على الخدمة واإلجراءات والوثائق
المطلوبة والرسوم.
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مخرج الخدمة

هو المنتج النهائي للخدمة والذي يتم تسليمه للمتعامل.

محفظة الخدمات

واجهة مركزية موحدة تحتوي على معلومات بطاقة خدمات
الجهة الحكومية.

فريق التحول
الرقمي

هو الفريق المسؤول بالجهة الحكومية عن عملية تنفيذ استراتيجية التحول
الرقمي ويتكون من راعي التحول الرقمي ومدير الخدمات ومدير تطوير
الخدمات ومدير مشروع التحول الرقمي والفريق التقني.

فريق تحسين
وتطوير الخدمات

هو الفريق المسؤول عن تحسين وتطوير الخدمات في الجهة الحكومية
والذي تم تشكيله بناء على تعميم المجلس التنفيذي رقم
 2لسنة .2020

الكفاءة

هي المقدار الفعلي للمخرجات مقابل كل وحدة من المدخالت ويعبر عنها
باالستغالل األمثل للموارد المتاحة.

ثقافة تحسين
الخدمات

هي القيم األساسية والممارسات السلوكية المتبعة من قبل القادة
وجميع الموظفين في الجهة الحكومية للتعبير عن أهمية التركيز على
تحسين وتطوير الخدمات.

تجربة المتعامل

هي جميع نقاط تواصل وتفاعل المتعامل مع الجهة الحكومية التي تقدم
الخدمة ،بما تشتمل عليه من ردود أفعال المتعامل تجاه كل واحدة من
نقاط التواصل.
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القسم األول :الملخص التنفيذي
1

المقدمة
تشكل االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصال

الجهة بأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا

في مجال تقديم الخدمات الحكومية أحد أهم األولويات

المجال ،وذلك بهدف تقييم مستوى أدائها والتعرف

خطة أبوظبي وذلك بهدف االرتقاء بالخدمات الحكومية

على اإلمكانيات والقدرات المؤسسية الفعلية في

لتلبية احتياجات المتعاملين من خالل تسهيل وصول

إدارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بشكل دقيق

الخدمات إليهم في المكان والزمان المناسبين،

والوقوف على الجوانب التحسينية التي تسهم في

وبما يضمن تحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة

االرتقاء بمستوى النضج الرقمي وتعزز من قدرة الجهة

اإلمارات والمقيمين على أرضها .وفي سياق الجهود

على تقديم خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عاليتين.

الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية لتطوير وتقديم

2

خدمات رقمية ،فقد قامت هيئة أبوظبي الرقمية بتطوير

وستقوم هيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع الجهات

إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية لحكومة

الحكومية المعنية باستخدام هذا اإلطار كمرجع رئيسي

أبوظبي والذي يعد منهجية عمل متكاملة تمكن

لمتابعة سير عمل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في

الجهات الحكومية من تقييم وقياس مستوى نضج

الجهات الحكومية بشكل دوري ،لتقييم مستوى النضج

ممارسات تحديث وتطوير الخدمات الرقمية من خالل

الرقمي ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى متخذي القرار

مقارنة المعايير والممارسات الحالية المتوفرة لدى

في إمارة أبوظبي لتقديم الدعم الالزم.

الغرض من الدليل
يهدف هذا الدليل إلى تعريف المعنيين في عملية

إلى نشر التوعية بالخدمات الرقمية لتعزيز مفاهيم

التحول الرقمي بمنهجية تقييم وقياس النضج

التحول الرقمي وترسيخها في توجهات واستراتيجيات

المؤسسي للخدمات الرقمية والتعرف على مؤشراته

الجهات الحكومية لضمان توفير البيئة المناسبة لتقديم

وآليات قياسها واألدوات المستخدمة في عملية

خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين

القياس ،مع توضيح األدوار والمسؤوليات للمعنيين في

وتطلعات القيادة الرشيدة.

إدارة وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية .كما ويهدف

3

المستفيد من الدليل
تم إعداد هذا الدليل لكي يتم االستفادة منه
من قبل كل من فريق تحسين وتطوير الخدمات،
وفريق التحول الرقمي ،والمعنيين في عملية
تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في الجهات
الحكومية إلمارة أبوظبي.
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نطاق الدليل
يعرض هذا الدليل كافة الجوانب المتعلقة بإطار النضج

القسم الثالث :إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية:

المؤسسي للخدمات الرقمية والذي ينبغي على

التعريف بإطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية مع شرح

جميع الجهات الحكومية في اإلمارة أن تضعها في

تفصيلي عن مكوناته ومؤشرات األداء الرئيسية والفرعية

اعتبارها أثناء سعيها لتطوير خدماتها وتقديمها عن

والعمليات الحسابية المرتبطة به.

طريق القنوات الرقمية ،وكذلك لمساعدة المعنيين
من التخطيط االستراتيجي وتطوير الخدمات الحكومية

القسم الرابع :إدارة التحسينات ومتابعة تقييم النضج

وتقنية المعلومات من وضع الخطط التحسينية

المؤسسي للخدمات الرقمية:

المتعلقة بالخدمات الحكومية .وينقسم هذا الدليل إلى

يوضح منهجية العمل المتبعة ما بين هيئة أبوظبي الرقمية

أربعة أقسام رئيسية وهي:

والجهات الحكومية المشاركة في إدارة وتنفيذ التحول
الرقمي للخدمات مع تحديد األدوار والمسؤوليات لفرق

القسم األول :الملخص التنفيذي:

العمل وذلك لضمان إدارة عملية التقييم والقياس بفاعلية.

يهدف إلى توفير نبذة عامة عن الدليل والغرض من
إعداده والمعنيين ونطاق العمل وآلية مراجعته وتحديثه.
القسم الثاني :التحول الرقمي للخدمات الحكومية:
التعريف بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتحديد
األهداف االستراتيجية المرجوة من عملية التحول
الرقمي في الجهات الحكومية.

5

المراجعة والتحديث
سوف تتولى هيئة أبوظبي الرقمية عملية مراجعة

أو صدور إرشادات تشريعية أو فنية جديدة في هذا الشأن.

هذا الدليل والمعايير والمؤشرات الخاصة بإطار النضج

وفي حال حدوث أي تعديالت ستتولى الهيئة إصدار

المؤسسي للخدمات الرقمية بشكل دوري وتحديثها

نسخة جديدة من هذا الدليل وإبالغ جميع الجهات المعنية.

عند الحاجة بناء على التطورات في مجال تكنولوجيا

للمالحظات واالستفسارات ،يرجى التواصل عن طريق البريد

المعلومات والدروس المستفادة والخبرات المكتسبة

اإللكتروني)digital.services@adda.gov.ae( :
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القسم الثاني :التحول الرقمي للخدمات
1

مفاهيم رئيسية بالتحول الرقمي للخدمات
تسعى الحكومات حول العالم لالستفادة من التطورات

ولتحديد ما إذا كانت الخدمة قابلة للتحول الرقمي

الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

أم ال فإنه يجب على الخدمة أن تعود بالمنفعة على

وتسخيرها لخدمة وسعادة متعامليها .لذلك أطلقت

المتعاملين والجهة الحكومية في حال تم تقديمها عبر

العديد من هذه الحكومات مبادرات التحول الرقمي

القنوات الرقمية ،ويتم قياس المنفعة من خالل عمل

للخدمات وذلك لالرتقاء بالخدمات الحكومية لتلبي

دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية مع األخذ بعين

احتياجات وتطلعات متعامليها.

االعتبار العوامل المؤثرة بالخدمة مثل عدد المعامالت
وإمكانية أتمتة إجراءاتها ومدى درجة استخدام الخدمة

وللتعرف على مفهوم التحول الرقمي وخصائصه

الرقمية من قبل الجمهور المستهدف وغيرها من

وأهدافه ،فإنه البد من توضيح بعض المفاهيم الهامة

العوامل الخاصة بكل خدمة حكومية .ويعرف التحول

التي تساعد على فهم التحول الرقمي للخدمات .فما

الرقمي على أنه عملية إعادة هندسة جميع مكونات

هي الخدمة؟ وماهي الخدمة الرقمية؟ ،وكيف يتم
تحديد الخدمة القابلة للتحول الرقمي؟ وأخير ًا ما هو

األعمال من اإلجراءات والعمليات وتطوير الكفاءات
بطريقة مبتكرة مع االستفادة من تكنولوجيا المعلومات

التحول الرقمي؟

واالتصال وذلك بهدف رفع كفاءة العمل وزيادة الفعالية
التشغيلية.

الخدمة هي سلسلة من األنشطة واإلجراءات أو
العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينوب عنها

وبناء على ما سبق فإن التحول الرقمي للخدمات

في تقديم الخدمة وتهدف إلى تلبية حاجة المتعاملين

الحكومية هو عبارة عن عملية تطوير الكفاءات في

عبر قنوات تقديم الخدمة وتكون مبنية على التفاعل من

الجهة الحكومية للعمل على تحديث الخدمات من

قبل المتعاملين ومقدم الخدمة .أما الخدمة الرقمية

خالل تبسيط وتسهيل إجراءاتها بطريقة مبتكرة تلبي

فهي الخدمة التي تقدم عبر القنوات الرقمية مثل

احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم ومن ثم تطويرها

تطبيقات الهاتف الذكي ،األكشاك التفاعلية ،المواقع

لتقديمها عبر القنوات الرقمية المجدية باستخدام

اإللكترونية والهاتف التلقائي (.)IVR

تكنولوجيا المعلومات واالتصال مما يسهم في تبنيها
من قبل المتعاملين سعي ًا لتحقيق رضاهم وسعادتهم.
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2

أهداف التحول الرقمي للخدمات
 .3رفع كفاءة العمل الحكومي من خالل أتمتة اإلجراءات

إن التحول الرقمي للخدمات يعد أحد أهم أولويات

وتبادل البيانات والمعلومات

حكومة أبوظبي حيث تتطلع القيادة الرشيدة إلى تحقيق

ً
بديال
 .4تحسين تجربة المتعامل وتبني القنوات الرقمية

األهداف االستراتيجية التالية من خالل التحول الرقمي

عن القنوات التقليدية

للخدمات الحكومية:

 .5رفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية سعي ًا

 .1االرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة

لتحقيق السعادة

لألفراد وقطاع األعمال
 .2التوظيف األمثل لتكنولوجيا المعلومات مما يوفر
التكاليف والوقت والجهد إلنجاز الخدمات الحكومية
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القسم الثالث :إطار النضج المؤسسي
للخدمات الرقمية إلمارة أبوظبي
1

تطوير إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية إلمارة أبوظبي
هناك العديد من التساؤالت التي تهم كل من متخذي
وصانعي القرار في حكومة أبوظبي حول التحول الرقمي

إن هذه التساؤالت تعبر عن وجود حاجة ملحة إلى إطار
عمل منهج مبني على أسس علمية وفق ًا ألفضل

وكيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصال

الممارسات العالمية ،وبناء عليه قامت هيئة أبوظبي

وتسخيرها نحو ابتكار وتطوير خدمات رقمية مميزة

الرقمية بتطوير إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

وذات كفاءة عالية تثري تجربة المتعاملين وترقى إلى

إلمارة أبوظبي بعد دراسة وتحليل مجموعة من أفضل

تطلعاتهم .ومن بين تلك األسئلة كيف يمكن معرفة

الممارسات العالمية بالدول الرائدة في مجال تقديم

مستوى النضج المؤسسي للخدمات الرقمية؟

الخدمات الرقمية ،كالمملكة المتحدة ،والواليات
المتحدة األمريكية ،وأستراليا ،وتحليل المنهجيات

وهل حققت الجهة أهداف التحول الرقمي المتمثلة

المتبعة من قبل المنظمات العالمية كاألمم المتحدة،

بتحويل  100%من الخدمات القابلة للتحول إلى خدمات

والجهات المحلية في دولة االمارات العربية المتحدة.

رقمية مع مراعاة تحقيق نسبة  80%تبني واستخدام

إضافة إلى دراسات معمقة لمجموعة كبيرة من األدوات

المتعاملين لهذه الخدمات؟ وهل الخدمات الرقمية

المستخدمة في عملية تقييم النضج المؤسسي

المقدمة يتم استخدامها بالطريقة المثلى لتحقيق

بشكل عام والنضج المؤسسي للخدمات الرقمية بشكل

أعلى مستويات رضا وسعادة للمتعاملين؟ وهل تملك

خاص .وبناء على هذه الدراسات تم استخالص العوامل

الجهة المقومات والممكنات الالزمة إلدارة عملية

الرئيسية التي أسهمت في بناء إطار النضج المؤسسي

التحول الرقمي بكفاءة؟ وما هي التحديات والمعوقات

للخدمات الرقمية إلمارة أبوظبي.

التي تحول دون تحقيق أهداف التحول
الرقمي للخدمات؟
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إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺠﻮدة

ﻧﻀﺞ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت
اﻟﻤﻮارد

اﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

الشكل  :1المدخالت الرئيسية إلطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية إلمارة أبوظبي

الممارسات العالمية

الممارسات المحلية

الممارسات بإمارة أبوظبي

المنظمات العالمية
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إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
يهدف إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية إلى

وتشكل العناصر التسعة المدخالت الرئيسية لعملية

دعم الجهات الحكومية إلى التعرف على اإلمكانيات

التقييم ،حيث أن لكل عنصر مجموعة من المعايير التي

والقدرات المؤسسية الفعلية في إدارة وتنفيذ

تستخدم لقياس نضج الجهة الحكومية بشأن كل عنصر،

استراتيجية التحول الرقمي بشكل دقيق والوقوف على

ولتسهيل عملية التقييم فقد تم صياغة هذه المعايير

الجوانب التحسينية التي تساعد في خلق بيئة ومناخ

على شكل أسئلة ،حيث تم وضع  142سؤال موزع على

عمل مالئم لإلبداع وتطوير خدمات رقمية تسهم في

عناصر إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية.

االرتقاء بمستوى النضج الرقمي وتعزز من قدرة الجهة
ويتم تقييم كل عنصر لوحده ،وتسهم نتيجة نضج

على تقديم خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عاليتين.

العنصر مع نتائج بقية العناصر المرتبطة في حساب نسبة
ويعد هذا اإلطار منهجية عمل متكاملة يحتوي على

نضج المحور ،فعلى سبيل المثال يتم حساب مؤشر

العناصر األساسية إلدارة وتنفيذ استراتيجية التحول

نضج “الممكنات” من خالل نضج “الموارد” و”اإلجراءات”

الرقمي وذلك من خالل تقييم وقياس مدى نضج عناصر

و”التكنولوجيا” و”الحوكمة” كما ويسهم نتيجة نضج

وممكنات تقديم الخدمات الرقمية ومقارنتها بأفضل

المحور في حساب مؤشر نضج الركيزة وبالتالي حساب

المعايير والممارسات العالمية للخروج بالتوصيات التي

نتيجة المؤشر الرئيسي “النضج المؤسسي للخدمات

تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي للخدمات.

الرقمية” بناء على نتائج نضج الركائز “الكفاءات الرقمية”
و”الخدمات الرقمية”.

يتكون إطار النضج المؤسسي من ركيزتين أساسيتين
لتطوير وتقديم خدمات رقمية ،األولى هي “الكفاءات

إن هذه العناصر متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض

الرقمية” والمتمثلة بالقدرات الداخلية لدى الجهة،

لتعكس جميعها مستوى نضج الجهة على مقياس

وتضم محور “الممكنات” والذي يشتمل على أربعة

النضج المؤسسي للخدمات الرقمية.

عناصر ،الموارد واإلجراءات والتكنولوجيا والحوكمة.
فاالستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات وتوفر
أما الركيزة الثانية فهي “الخدمات الرقمية” والمتمثلة

الموارد المالية والبشرية التي تعمل ضمن نموذج

بجهوزية وفعالية الخدمات ومدى كفاءتها وسهولة

حوكمة متكامل وملتزم باإلجراءات الموثقة،

استخدامها ،وتضم محورين ،األول هو “التحول” والذي

يعد أساسيات ممكنات التحول الرقمي التي تساعد

يشتمل على ثالثة عناصر وهي “التحديث والتطوير”

على تطوير وتحديث خدمات رقمية عالية الجودة

و”الجودة” و”التوعية والدعم”

لتقديمها بطرق مبتكرة وإبداعية تشجع المتعامل على
استخدامها وتسهم في رفع نسبة التبني والرضا.

أما المحور الثاني فهو “التأثير” ويشتمل على عنصران
هما “التبني واالستخدام” و”السعادة وااليجابية” وكما
هو موضح بالشكل رقم (.)2
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اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺠﻮدة

ﻧﻀﺞ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷول

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت
اﻟﻤﻮارد

اﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

الشكل  :2إطار النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
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مستويات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
يستخدم مقياس النضج المؤسسي للخدمات الرقمية في تحديد قدرة الجهة على تطوير وتقديم خدمات رقمية،
ويتكون المقياس من خمسة مستويات من صفر الى خمسة ،حيث يمثل المستوى األول أقل مستوى نضج
بناء على نتيجة مؤشر النضج المؤسسي
والمستوى الخامس أعلى مستوى نضج ،ويتم حساب مستوى النضج ً
للخدمات الرقمية الموحد.

ويضم كل مستوى مجموعة من األهداف والمتطلبات التي تتمحور حول العناصر التسعة األساسية لتقييم
(“الموارد” و”اإلجراءات” و”التكنولوجيا” و”الحوكمة” و”التحديث والتطوير” و”الجودة” و”التوعية والدعم” و”التبني
واالستخدام” و”السعادة واإليجابية”.
ويمثل مستوى النضج قدرة الجهة على تحقيق متطلبات كل عنصر ،فكلما زادت قدرة الجهة على تحقيق األهداف
والمتطلبات ،زادت درجة النضج المؤسسي والعكس صحيح ،فكلما انخفضت قدرة الجهة على تحقيق األهداف
والمتطلبات ،انخفضت درجة النضج المؤسسي .والجدول التالي يوضح مستويات النضج:
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األول

يعد مستوى نضج أولي حيث انه ال يوجد منهجية أو أسلوب عمل منظم متبع

 0إلى < 1

العناصر األساسية لعملية التحول الرقمي ،وفي هذا المستوى تكون نسبة
الخطورة مرتفعة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي مما يزيد من احتمالية عدم
قدرة الجهة على تحقيق األهداف المنشودة.

مرتفع جد ًا

في الجهة إلدارة وتنفيذ التحول الرقمي وذلك بسبب غياب معظم متطلبات

يعد مستوى نضج أساسي حيث تتبع الجهة منهجيات مختلفة في إدارة عملية

الثاني

التحول الرقمي ،وغالبا ما تكون هذه المنهجية غير موحدة أو موثقة ،إضافة
 1إلى <2

غير مكتملة تعتمد بشكل أساسي على القدرات الفردية لفريق العمل وليس

مرتفع

إلى غياب بعض العناصر األساسية لعملية التحول الرقمي مما يخلق بيئة عمل
على إطار عمل منهجي ثابت وواضح يملك األدوات واإلجراءات والمعايير وآليات
العمل التي تمكن الجهة من إدارة التحول الرقمي بفعالية.
يعد مستوى نضج متوسط حيث تقوم الجهة بإدارة عملية التحول الرقمي

الثالث

بطريقة أقرب إلى االنتظام وذلك باتباع منهجية موحدة ولكن غالبا ما تكون
 2إلى < 3

الحد األدنى من متطلبات العناصر األساسية للتحول الرقمي مما يخلق بيئة
عمل مستقرة تحتاج إلى بعض التحسينات لتمكن الجهة من القيام بتقديم

متوسط

غير محدثة وغير مبنية على أفضل الممارسات ،ويتسم هذا المستوى بتوفر

خدماتها الرقمية بفاعلية.
يعد مستوى نضج متقدم حيث تقوم الجهة بإدارة عملية التحول الرقمي

الرابع

أفضل الممارسات ،وذلك نتيجة الستيفاء الجهة معظم متطلبات العناصر
 3إلى < 4

األساسية للتحول الرقمي مما يخلق بيئة عمل مكتملة تمكن الجهة من

منخفض

بطريقة منظمة وذلك من خالل اتباع منهجية عمل ثابتة وموثقة ومبنية على

القيام بتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية.
يعد مستوى نضج مبدع حيث تقوم الجهة بإدارة عملية التحول الرقمي بطريقة

الخامس

وموثقة وذات تطور وتحسن مستمر بناء على ممارسات التعلم المؤسسي،
 4إلى 5

وذلك نتيجة الستيفاء الجهة لجميع متطلبات العناصر األساسية للتحول
الرقمي مما يخلق بيئة عمل ابداعية تمكن الجهة من القيام بتقديم خدمات
رقمية ابتكارية ومتقدمة وذات تأثير إيجابي على المجتمع.
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منخفض جدا

منظمة وذلك من خالل اتباع منهجية عمل ثابتة مبنية على أفضل الممارسات

4

مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
يمثل هذا المؤشر نسبة النضج المؤسسي للخدمات الرقمية ،حيث يعتبر المؤشر الموحد والرئيسي لعملية
التقييم ،وهو الناتج المعتمد لعملية تقييم النضج المؤسسي والذي يتم من خالله تحديد مستوى النضج
المؤسسي للجهة على مقياس النضج المؤسسي للخدمات الرقمية ،وتأتي قيمة هذا المؤشر نتيجة لحساب
باقي المؤشرات مجتمعة وكما هو موضح في المعادلة التالية:
نسبة النضج المؤسسي للخدمات الرقمية = (قيمة مؤشر نضج الخدمات الرقمية * )0.60
( +قيمة مؤشر نضج الكفاءات الرقمية * )0.40

50%

50%
40%
اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

60%

اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

40%

60%

ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

30%

30%
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺠﻮدة

ﻧﻀﺞ اﻟﻜﻔﺎءات
40%
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

25%

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

25%

25%

25%

ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷول

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت
اﻟﻤﻮارد

اﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

الشكل  :3توزيع أوزان مؤشر النضج

 1.4نضج الكفاءات الرقمية
مؤشر نضج الكفاءات الرقمية يقيس مستوى الجاهزية

موثقة ومعتمدة وتتفاعل في نموذج حوكمة يتبنى

التي وصلت إليه الجهة فيما يتعلق بممكنات التحول

مجموعة من القواعد واإلجراءات إلدارة ومراقبة أداء

الرقمي للخدمات ،إذ تعتبر الممكنات حجر األساس

التحول الرقمي ومدعمة باألدوات والتكنولوجيا التي

ونقطة االنطالق نحو رحلة التحول الرقمي لدى

تعزز من كفاءة وجودة العمليات ،تسهم في خلق بيئة

الجهات الحكومية ،وعدم نضج هذه الممكنات يشكل

عمل فاعلة تسعى إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي

تحدي رئيسي ينعكس أثره على الخدمات المقدمة

المنشودة .ويتكون مؤشر نضج الكفاءات الرقمية

للمتعاملين ،وبالتالي ينعكس سلبا على متابعة تحسين

من أربع مؤشرات هي مؤشر “الموارد“ و “اإلجراءات“

هذه الممكنات وتطويرها .ويشتمل هذا المؤشر على

و“التكنولوجيا“ و “الحوكمة“ ،تعكس جميعها مدى

عدة عناصر أساسية يجب توفرها والعمل على تحسينها

نضج الكفاءات الخاصة بممكنات التحول الرقمي للخدمات

وتطويرها بصورة مستمرة وذلك لتمكين فريق العمل

لدى الجهة الحكومية ،وبالتالي فإن متابعة تحسين

الخاص بالتحول الرقمي لدى الجهة الحكومية من إنجاز

هذه الممكنات وتطويرها يعد من أهم األولويات للتحول

مهامه بفاعلية والقيام بتحول رقمي ناجح .فتوفر

الرقمي الناجح.

الموارد المالية والبشرية التي تعمل ضمن إجراءات
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الموارد

التكنولوجيا

اإلجراءات

الحوكمة

 1.1.4مؤشر نضج الموارد
تعد الموارد إحدى الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ،حيث يتم قياس نضجها من خالل مؤشر نضج الموارد الذي
يقيس مدى توفر العناصر األساسية من الموارد المالية والبشرية لتمكين الجهة من القيام بعملية التحول
الرقمي .وتتمثل هذه العناصر بتوفر فريق عمل يتمتع بالمهارات والقدرات اإلدارية والفنية وعلى دراية كافية باألدوار
والمسؤوليات المنوطة به ،ومسؤول عن إدارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتي تشمل تحديد متطلبات
وأولويات الخدمات ،وإدارة محفظة الخدمات ،ووضع الخطط وإعداد الميزانيات المالية الضرورية ،ومن ثم تصميم
وتطوير وتشغيل وصيانة ومراقبة أداء الخدمات الرقمية لضمان تحقيق أهدافها المنشودة .وعليه ،فإن هذه المؤشر
مبني على ثالثة أسس تعكس قدرة الجهة على توفير الموارد الضرورية والالزمة لتنفيذ استراتيجية التحول
الرقمي ،وهذه األسس هي :الكيان التنظيمي ،األدوار والمسؤوليات والموازنة كما هو موضح بالشكل رقم .5

الكيان التنظيمي
وجود فريق عمل أو وحدة تنظيمية متخصصة بالتحول الرقمي ومسؤولة
ومحاسبة عن أجندة التحول الرقمي للخدمات بالجهة.

األدوار والمسؤوليات
تحديد األدوار والمسؤوليات واستقطاب المهارات والخبرات المؤهلة إلدارة
مبادرات التحول الرقمي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التطورات.

الميزانية
وضع الخطط المالية وتخصيص الميزانية المطلوبة من أجل تنفيذ أجندة
التحول الرقمي.
الشكل  :5أسس الكفاءات الرقمية

يهدف مؤشر الموارد إلى قياس مدى نضج الجهة الحكومية بشأن الموارد المالية والبشرية الخاصة بالتحول الرقمي
سواء كانت الموارد تتمثل بالقدرات البشرية أو المالية .ويتم تقييم مؤشر نضج الموارد من خالل مدى
للخدمات،
ً

التزام الجهة وامتثالها للمعايير الخاصة بالموارد ،ويتم تقييم هذ المعايير بمجموعة من األسئلة الموزعة على
األسس التنظيمية الثالثة :الكيان التنظيمي ،األدوار والمسؤوليات ،والموازنة ،بحيث يحمل السؤال إجابة واحدة تحدد
بنعم في حال استيفاء شروط المعيار وال في حالة لم يتم استيفاء شروط المعيار ،وكلما زادت اإلجابات بنعم زادت
نسبة نضج الموارد .وفيما يلي شرح كل من األسس التنظيمية واألسئلة التابعة لها:
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 .1الكيان التنظيمي
تعد عملية التحول الرقمي وظيفة تنظيمية أساسية يجب أن تتمثل بوجود وحدة تنظيمية أو فريق عمل متخصص
يوكل إليه مسؤولية إدارة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وإدارة محفظة الخدمات الرقمية وذلك لضمان التوازن
وتجنب االزدواجية أو التضــارب في االختصاصات بين التقســيمات التنظيمية المختلفة.
فتوفر الكفاءات والكوادر التي تعمل ضمن مجموعات ووظائف محددة وتتفاعل بصورة متكاملة يعزز من قدرة فريق
عمل التحول الرقمي على تنفيــذ مهامه وممارسـة صالحياته في التخطيط والتنظيم والتنفيذ وتقديم خدمات
رقمية متميزة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين .ويتم قياس مؤشر نضج الكيان التنظيمي بمدى
توفر والتزام الجهة بشروط ومعايير الكيان التنظيمي المذكورة باألسئلة التالية:

اإلجابة

الرقم

الرقم

1

هل يوجد لدى الجهة فريق أو وحدة تنظيمية مسؤولة

نعم

ال

عن إدارة وتنفيذ أجندة ومبادرات التحول الرقمي؟
2

هل يوجد قرار بتشكيل هذا الفريق أو الوحدة التنظيمية؟

نعم

ال

3

هل يوجد لدى فريق التحول الرقمي مصفوفة واضحة

نعم

ال

لتحديد األدوار والمسؤوليات؟
4

هل الفريق مسؤول عن تطوير استراتيجية التحول

نعم

ال

الرقمي للخدمات؟
5

هل الفريق مسؤول عن إدارة الطلبات واالحتياجات

نعم

ال

الخاصة بالتحول الرقمي (مثال :تحديد الخدمات القابلة
للتحول وتحديد أولويات الخدمات)؟
6

هل الفريق مسؤول عن إدارة أداء الخدمات الرقمية؟

نعم

ال

7

هل الفريق مسؤول عن تصميم وتطوير وتشغيل

نعم

ال

وصيانة الخدمات الرقمية؟
8

هل يجتمع الفريق ويرفع تقارير سير عمل التحول

نعم

ال

الرقمي بشكل دوري؟
9

هل فريق التحول الرقمي مسؤول عن إدارة محفظة
الخدمات أو يعتبر جزء من فريق محفظة الخدمات بالجهة؟
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نعم

ال

 .2األدوار والمسؤوليات
من أجل ضمان تنفيذ التحول الرقمي يجب توفر مجموعة من األدوار والوظائف ذات المسؤوليات الواضحة التي تتفاعل
ضمن الكيان التنظيمي الواحد لضمان انسيابية العمليات وضمان عدم ازدواجية وتكــرار المهام والمسؤوليات.
ولذلك تــم تقســيم مهــام ومســؤوليات الكيان التنظيمي وتحديد مسمياتها حســب األنشطة الوظيفية
وطبيعــة العمــل والمهام والمســؤوليات المناطــة بــكل نشاط وظيفي .إضافة الى تطوير المهارات والكفاءات
لمواكبة التطورات في مجال تطوير وتقديم الخدمات الرقمية .والجدول التالي يوضح األدوار والمسؤوليات.

الدور

المهام والمسؤوليات الرئيسية

قائد التحول

المهام والمسؤوليات الرئيسية

الرقمي

·رعاية برنامج تحديث الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية.
·اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية بالتعاون
مع األطراف المعنية وبالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية.
·تعزيز عملية التواصل بين الجهة والهيئة من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية
للتحول الرقمي.
·ضمان تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم تنفيذ برنامج
التحول الرقمي.
·اإلشراف على رفع التقارير الدورية للهيئة والتأكد من قياس مؤشرات
األداء الخاصة بالخدمات الرقمية وتطبيقها.

المتطلبات الرئيسية
·أن يكون بدرجة مدير تنفيذي
·أن يمتلك دراية ومعرفة شاملة عن استراتيجية الجهة باإلضافة الى االلمام
باستراتيجية وتطلعات حكومة أبوظبي فيما يتعلق بمبادرة “تم”.
سواء في جهة
·أن يمتلك خبرة في قيادة برامج التحول المؤسسية
ً
حكومية أو خارجها.

·أن يكون معني بإدارة شؤون الخدمات المقدمة للمتعاملين.
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الدور

المهام والمسؤوليات الرئيسية

مدير الخدمات

المهام والمسؤوليات الرئيسية
·إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية لتطوير الخدمات الرقمية بالتعاون مع
األطراف المعنية وبالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية.
·إعداد وتطوير محفظة الخدمات.
·االشراف على تحديث وتبسيط االجراءات لتمكين تحويلها لخدمات رقمية.
·معالجة التحديات والمشاكل التشغيلية للخدمات الرقمية.
·قياس أداء وفعالية الخدمات الرقمية واعداد الخطط الالزمة لتطويرها.
·نقطة االتصال الرئيسية في الجهة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من
الجهة الحكومية.
المتطلبات الرئيسية
·يمتلك كفاءة عالية في التخطيط والتحليل.
·يمتلك خبرة في البرامج التحول المؤسسي.
·على دراية عالية بالتوجهات االستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالجهة.
·على دراية كافية بمتطلبات الجمهور الخاص بالجهة.
·االلمام باستراتيجية حكومة أبوظبي اإللكترونية.
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الدور

المهام والمسؤوليات الرئيسية

مدير تطوير

المهام والمسؤوليات الرئيسية

الخدمات الرقمية

·تطوير ودعم محفظة الخدمات الرقمية.
·تطوير خطة تسليم الخدمات الرقمية التي تتماشي مع محفظة
الخدمات الرقمية.
·االشراف على تصميم وتنفيذ أنشطة الخدمات الرقمية.
·االشراف على جمع متطلبات أنشطة التحول الرقمي للخدمات الرقمية.
·إدارة أنشطة اختبار الخدمات الرقمية.
·تصميم وتنفيذ نموذج لدعم الخدمات الرقمية.
·االشراف على تحويل الخدمات إلى عمليات.
·ضمان من أن مخرجات التحول الرقمي تتماشي مع معايير هيئة
أبوظبي الرقمية.
·االشراف على تطوير وإدارة تنفيذ خطة التحول الرقمي من خالل:
 تحديد نطاق مشروع التحول الرقمي من خالل ترجمةمتطلبات العمل إلى مهام للمستخدم.
 تحديد المخرجات من المشروع. تحديد أدوار ومسؤوليات فريق التحول الرقمي. االشراف على ميزانية التحول الرقمي.·قيادة جلسات العصف الذهني مع الفريق المعني للخدمات الرقمية
(الفنيين ،فريق محتوى الخدمات الرقمية ،العمليات والمالية).
· أن يكون الممثل الرئيسي عن تسليم الخدمات الرقمية لفريق
مقدمي الخدمات.
· أن يكون الممثل الرئيسي لرفع تقارير للقيادة العليا والجهات المعنية عن
اهم التطورات والمخاطر واإلنجازات تسليم الخدمات الرقمية.
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الدور

مدير تطوير
الخدمات الرقمية

المهام والمسؤوليات الرئيسية

المتطلبات الرئيسية
· درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات
ويفضل دراسات عليا.
· الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية
واللغة اإلنجليزية.
· قدرة قوية على إدارة الفرق.
· مهارات قوية إدارة االتصال والتنسيق.
· استباقي في تحديد وتخفيف قضايا المشروع والمخاطر.
· القدرة على التواصل مع قضايا تكنولوجيا المعلومات مع من ال يملك
خلفية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
· خبرة ال تقل عن ستة سنوات في تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل
التخطيط ،والتسليم واألنشطة التشغيلية.
· شهادة في إدارة المشاريع الفنية.
· معرفة مبادئ ومعايير التصميم للخدمات الرقمية.
· معرفة تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتجاهات والبحوث.

محلل أعمال

المهام والمسؤوليات الرئيسية

الخدمات الرقمية

·دعم وتطوير محفظة الخدمات الرقمية.
·تطوير الحالة للخدمات الجديدة مع الجهات المعنية.
·توفير مدخالت لتحديد أولويات الخدمات الرقمية الجديدة.
·وضع خطط تنفيذية مفصلة للخدمات الرقمية الجديدة التي
سيتم إطالقها.
·جمع وتحليل متطلبات العمل الخدمات الرقمية.
·إنشاء المواصفات الوظيفية الخدمات الرقمية بالتنسيق مع أصحاب الخدمة.
·دعم تنفيذ الخدمات الرقمية والتخفيف من القضايا المتعلقة بالتنفيذ.
·دعم االختبار وضمان الجودة لتطوير الخدمات الرقمية.
·دعم التحول إلى عمليات للخدمات الرقمية المطورة حديثا.
·دعم التفاعل بين الجهة الحكومية ومقدمي الخدمة.
·قياس أداء وفعالية الخدمات الرقمية وإعالم مدير الخدمات عن طريق
تحضير تقارير دورية لألداء.
المتطلبات الرئيسية
· درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات ويفضل دراسات عليا.
· الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية واللغة اإلنجليزية.
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·مهارة قوية لجمع متطلبات األعمال وتحليلها.
·القيادة او المشاركة في جهود تحسين
العمليات واإلجراءات.
·مهارات االتصال والتنسيق
·القدرة على تطوير المواصفات الفنية لمساعدة
فرق التطوير.
·القدرة على التنسيق والربط بين متطلبات تكنولوجيا .المعلومات
ومتطلبات الخدمة.
·خبرة ال تقل عن أربع سنوات في تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل
المواصفات الفنية وتقديم الخدمات
وعملية التصميم.
·معرفة مبادئ ومعايير تصميم الخدمات الرقمية.
·معرفة تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتجاهات والبحث
والتطبيق العملي.

مسؤول
التصميم المرئي
للخدمات الرقمية

المهام والمسؤوليات الرئيسية
· تصميم واجهات متناسقة تتمحور حول المستخدم.
· ضمان االمتثال لمعايير التصاميم وأفضل الممارسات العالمية.
· التنسيق مع المعنيين لضمان التنفيذ الدقيق للتصاميم
· تطوير ،ومراجعة وتصميم التحديث من خالل أخذ أراء المعنيين واتباع أفضل
الممارسات في هذا المجال.

المتطلبات الرئيسية
· درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات ويفضل دراسات عليا.
· الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية اإلنجليزية.
· مهارات الحاسوب اآللي (مايكروسوفت إكسل ،باور بوينت ،وورد الخ).
· القدرة على العمل بشكل مستقل ضمن مشروع كبير.
· القدرة على تصور متطلبات المستخدم في عناصر تصميم واجهة
المستخدم.
· القدرة على ترجمة متطلبات األعمال إلى مواصفات التصميم.
· القوة في مهارات االتصال والتنسيق.
· خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في استخدام خدمات القنوات الرقمية.
· معرفة قوية في معايير التصميم للقنوات الرقمية.
· القدرة على اثبات تسليم تصاميم قنوات الرقمية ذات تأثير مرتفع.
· المهارات في اثبات تحسين تجربة المستخدم في تصميم واجهات
الخدمات الرقمية.
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الدور

مطور خدمات
رقمية

المهام والمسؤوليات الرئيسية

المهام والمسؤوليات الرئيسية
بناء
· مسؤول عن تحويل متطلبات األعمال إلى حلول وخدمات رقمية ً
على منهجية مراحل حياة تطوير البرامج ،بحيث تضم جميع هذه المراحل
كتصميم النموذج المبدئي ،وتصميم هيكلية النظم ،والبرمجة والتطوير،
والتدقيق واالختبار ،من أجل التأكد من جودة الخدمة الرقمية ومن ثم
إطالقها للمستخدمين.
بناء على طلبات المستخدمين ،تحديد التحديات،
· ترجمة متطلبات األعمال ً
وتطوير الحلول التي تركز على خصائص االستخدام.

· أن يتوافق تطوير التصميم ،واألمن ،والصيانة مع سياسات ومعايير
حكومة أبوظبي.
· التطوير المستمر لألنظمة مع الحفاظ على متابعة صيانتها لضمان
جهوزيتها وفعاليتها.
· المساهمة على حل المشاكل التشغيلية للخدمات الرقمية.

المتطلبات الرئيسية
·درجة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا المعلومات.
·الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية اإلنجليزية
·مهارات الحاسوب اآللي (مايكروسوفت إكسل ،باور بوينت ،وورد الخ)
·القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة أنشطة العمل.
·مهارات االتصال والتنسيق.
·القدرة على تنسيق جهود العمل وااللتزام بالجدول الزمني للمخرجات
·القدرة على توقع المشاكل التي قد تحصل للمشروع ورفع االقتراحات
لتخفيف آثار تلك المشاكل
·القدرة على شرح المسائل التقنية ألعضاء الفريق غير التقنيين.
·خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات.
·القدرة على تحويل المواصفات الوظيفية إلى تصاميم تقنية.
·تطوير البرمجيات الرقمية والخبرة في مجال صيانتها.
·المشاركة في جهود تحويل الخدمات.
·القدرة على قيادة أنشطة تطوير واختبار الخدمات الرقمية.
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الدور

مطور محتوى
الخدمات

المهام والمسؤوليات الرئيسية

المهام والمسؤوليات الرئيسية
· مسؤول عن التأكد من جودة ودقة محتويات الخدمات على القنوات
الرقمية بالتنسيق مع األطراف المعنية.
· تطوير خطط إلدارة محتوى الخدمات الرقمية والتأكد من دقتها وحداثتها
بالتعاون مع األطراف المعنية.
· التأكد من تناسق محتوى الخدمات مع المتطلبات الخاصة بالجمهور.
· التنسيق مع األطراف المعنية للتأكد من دقة بيانات المحتوى الخاصة
بالخدمات الرقمية.
· ترميز المحتوى وتنظيمها من أجل تبسيط عملية البحث من
قبل المستخدمين.
· التأكد من موائمة المحتوى مع السياسات والمعايير واألدلة اإلرشادية
بالجهة وبحكومة أبوظبي.

المتطلبات الرئيسية
· درجة مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،إدارة األعمال.
· الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية اإلنجليزية
· مهارات الحاسوب اآللي (مايكروسوفت إكسل ،باور بوينت ،وورد الخ)
· القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة مسارات العمل.
· مهارات االتصال والتنسيق.
· القدرة على تنسيق جهود العمل وااللتزام بالجدول الزمني للمخرجات
· القدرة على توقع المشاكل التي قد تحصل للمشروع ورفع االقتراحات
لتخفيف آثار تلك المشاكل
· خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المعارف ونشر المحتوى
للقنوات الرقمية.
· معرفة وخبرة قوية في مجال تحرير وإدارة المحتوى.
· القدرة على إنتاج محتويات باللغتين العربية واإلنجليزية متوافقة مع قواعد
النشر الخاص بالجهة على القنوات الرقمية.
· القدرة على التحكم في أدوات تحرير وإدارة المحتوى.
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الدور

مدقق جودة
الخدمات الرقمية

المهام والمسؤوليات الرئيسية

المهام والمسؤوليات الرئيسية
· مسؤول عن مراجعة وتجربة الخدمات على القنوات الرقمية مع أعضاء فريق
عمل المشروع.
· التواصل مع المطورين لفهم متطلبات المراجعة والتدقيق.
· توفير طرق آلية وأخرى يدوية للتدقيق الختبار وتطوير الخدمات الرقمية.
· تطوير حاالت وخطط للتجارب والتدقيق.
· تجهيز التقارير الخاصة بسير العمل في مراحل االختبارات المختلفة.
· العمل مع المطورين لحل المشاكل التي يتم العثور عليها.
· التنسيق مع فريق الدعم والتشغيل للتعرف ومتابعة وحل
مشاكل الجودة.
· المحافظة على معايير الجودة واتفاقيات مستوى الخدمات.

المتطلبات الرئيسية
· درجة مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
· الطالقة في القراءة والكتابة باللغتين العربية اإلنجليزية.
· مهارات الحاسوب اآللي (مايكروسوفت إكسل ،باور بوينت ،وورد الخ).
· مهارات إدارة الجودة.
· القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة مسارات العمل.
· مهارات االتصال والتنسيق.
· القدرة على تنسيق جهود العمل وااللتزام بالجدول الزمني للمخرجات.
· القدرة على توقع المشاكل التي قد تحصل للمشروع ورفع االقتراحات
لتخفيف آثار تلك المشاكل.
· خمس سنوات خبرة على األقل في أدوار تكنولوجيا المعلومات ،من
ضمنهما ثالث سنوات تكون في مجال إدارة جودة األنظمة.
· القدرة على ترجمة متطلبات األعمال إلى حاالت تدقيق وتجارب للبرمجيات.
· معرفة قوية بدورة حياة البرمجيات.
· معرفة قوية في أساليب وإجراءات اختبارات البرمجيات.
· الخبرة في مجال استخدام برامج االختبارات والتدقيق.
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ويتم قياس نضج مؤشر األدوار والمسؤوليات بمدى توفر والتزام الجهة بشروط ومعايير األدوار والمسؤوليات
المذكورة باألسئلة التالية:

اإلجابة

الرقم

الرقم

10

هل هناك قائد للتحول الرقمي بالجهة بدرجة مدير

نعم

ال

محاسب على قيادة تطوير استراتيجية الخدمات
تنفيذي
َ
الرقمية وموائمتها مع خطة أبوظبي وأجندة

التحول الرقمي؟
11

هل يواصل قائد التحول الرقمي بشكل مستمر اإلشراف

نعم

ال

على الخطة السنوية للخدمات الرقمية وتنفيذ هذه
الخطة ومتابعة سير العمل على مستوى المبادرات،
وعلى المستوى التشغيلي للخدمات الرقمية؟
12

هل هناك مدير خدمات بالجهة مسؤول عن عملية دعم

نعم

ال

تطوير وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية؟
13

هل يتولى مدير الخدمات دعم رؤية االبتكار وتحديث

نعم

ال

الخدمات بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الجهة؟
14

هل يعمل مدير الخدمات كمالك للخدمة ويدعم أنشطة

نعم

ال

تنفيذ الخدمات الرقمية ،بما في ذلك تحديد االحتياجات
والتصميم والتطوير واالختبار؟
15

هل هناك مدير تطوير للخدمات الرقمية بالجهة مسؤول

نعم

ال

عن تصميم وتطوير واختبارات أنظمة الخدمات الرقمية؟
16

هل هناك مدير مشروع بالجهة مكلف ومسؤول عن

نعم

ال

إدارة مشاريع تطوير الخدمات الرقمية بما في ذلك
تحديد نطاق المشروع ،وتحديد أولويات الفريق واحتساب
وإدارة الموازنة الخاصة بالمشروع؟

17

هل هناك محلل أعمال للخدمات الرقمية بالجهة مسؤول
عن جمع وتحليل متطلبات األعمال للخدمات الرقمية
ودراسة الجدوى من عملية التحول الرقمي للخدمات،
بالتنسيق مع المعنيين؟
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نعم

ال

اإلجابة

الرقم

الرقم

18

هل هناك مصمم لرحلة المتعامل عبر كافة القنوات

نعم

ال

الرقمية ( )UX designerويعمل بالتوافق مع مصمم
واجهات المستخدم؟
19

20

هل هناك مصمم واجهات للخدمات الرقمية بالجهة

نعم

ال

هل هناك مطور خدمات رقمية بالجهة مسؤول عن

نعم

ال

مسؤول عن تصميم وتنفيذ واجهات المستخدم؟

تطوير الخدمات الرقمية بناء على متطلبات األعمال؟
21

هل هناك مطور محتوى للخدمات الرقمية بالجهة

نعم

ال

مسؤول عن تطوير محتويات الخدمات على القنوات
الرقمية بالتنسيق مع األطراف المعنية؟
22

هل هناك مدقق جودة للخدمات الرقمية بالجهة

نعم

ال

مسؤول عن جميع مهام اختبار جودة الخدمات الرقمية
من إعداد المقاييس الخاصة بالجودة ،وإعداد خطط
االختبار ،وإعداد نماذج االختبار ،ومن ثم الشروع باالختبار
ورفع التقارير الخاصة بنتائج هذه االختبارات وسير
العمل بها؟
 .3الميزانية المخصصة
إن الموارد المالية تعد من العناصر األساسية لتنفيذ التحول الرقمي وذلك من خالل تخصيص الميزانيات المطلوبة
لشراء التقنيات واستقطاب الكفاءات والخبرات اإلدارية والفنية .لذلك فإن التخطيط والتنسيق الفعال مع مختلف
القطاعات الداخلية في الجهة الحكومية ومع الجهات الحكومية المعنية يضمن توفر الموارد المالية والبشرية
والتقنية المطلوبة.
كما أن توفر الصالحيات المالية ومراقبــة الميزانية واإلنفاق وإصدار التقارير المالية الدورية يعزز من قدرة فريق
العمل على تنفيذ مهامه بفاعلية .ويتم قياس نضج الميزانية بمدى توفر والتزام الجهة بشروط ومعايير الميزانية
المذكورة باألسئلة التالية:

اإلجابة

الرقم

الرقم
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هل تمتلك الجهة خطة طويلة األمد للميزانية المطلوبة

نعم

ال

من أجل مبادرات التحول الرقمي؟
24

هل تم تخصيص ميزانية كافية لدعم مبادرات التحول

نعم

ال

الرقمي وتقديم الخدمات؟
25

هل هناك ميزانية مخصصة للتحول الرقمي تقع ضمن

نعم

ال

صالحية قائد التحول الرقمي؟
26

هل تم استخدام الميزانية المخصصة للتحول الرقمي
بشكل كامل في العام السابق؟

25

نعم

ال

 2.1.4مؤشر نضج اإلجراءات الرقمية
اإلجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات تعتبر إحدى

التزام فريق العمل بإتباع اإلجراء وأخيرا مدى قدرة الجهة

الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ،حيث يحدد هذا

على تطوير وتحسين اإلجراء بصورة مستمرة .ولتحقيق

المؤشر مجموعة من اإلجراءات والعمليات األساسية

مستوى نضج متقدم يجب على الجهة أن توفر إجراء

الواجب توفيرها من قبل الجهة لتمكين فريق التحول

موثق ومعتمد مع وضع اآلليات التي تضمن التزام

الرقمي من القيام بعملية التحول الرقمي بكفاءة.

المعنيين بإتباعه إضافة الى تطويره وتحسينه بصورة
مستمرة لضمان فعاليته ومواءمته مع التغيرات في
مجال التحول الرقمي.

تم وضع مجموعة أساسية من اإلجراءات الواجب توفرها
من قبل الجهة لتمكين عملية التحول الرقمي ،منها
إجراءات تطوير وتحسين استراتيجية التحول الرقمي،

وعليه ،فقد تم تحديد اإلجراءات بناء على مراحل تطوير

وإجراءات تصميم الخدمات الرقمية من الناحية اإلدارية

الخدمة الرقمية لتعكس قدرة الجهة على توفير

والتكنولوجية ،إضافة إلى اإلجراءات التقنية المتعلقة

اإلجراءات ووضع اآلليات الضرورية والالزمة لضمان االلتزام

بتطوير وتشغيل األنظمة الخاصة بالخدمات الرقمية.

بها لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي ،وهذه المراحل
هي :االستراتيجية ،التصميم ،التطوير والتشغيل كما

ويتم قياس نضج اإلجراءات الرقمية من خالل توفر اإلجراء

هو موضح بالشكل رقم .6

ودرجة توثيقه ومعرفة ودراية فريق العمل به ومدى

اإلستراتيجية

التصميم

وجود آليات وإجراءات
لتطوير وإدارة تنفيذ
استراتجية التحول الرقمي
حيث تشمل كل ما يتعلق
بتحديد األهداف واألولويات
والتخطيط لتحقيقها

وجود آليات وإجراءات
لتصميم الخدمات الرقمية
حيث تشمل التصاميم
الوظيفية وهندسة إجراءات
الخدمات والتصاميم التقنية

التطوير

التشغيل

وجود آليات وإجراءات لتطوير
أنظمة الخدمات وتحويلها
إلى خدمات رقمية تقدم
عبر القنوات الرقمية

وجود آليات وإجراءات
لمراقبة ومتابعة العمليات
التشغيلية للخدمات
الرقمية حيث تشمل
العمليات اإلدارية والتقنية

الشكل  :6مراحل تطوير الخدمات الرقمية

يتم تقييم مؤشر نضج اإلجراءات الرقمية من خالل مدى

والتشغيل ،بحيث يحمل السؤال إجابة واحدة من أصل

توفر اإلجراءات والتزام المعنيين بها وتتمثل عملية

أربعة احتماالت تحدد درجة نضج اإلجراء ،حيث تعتبر اإلجابة

التقييم بمجموعة من األسئلة الموزعة على مراحل

“تحسين مستمر“ اإلجابة المثالية ،وكما هو موضح

تطوير الخدمات األربعة :االستراتيجية ،التصميم ،التطوير

بالجدول التالي:
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االجابة

شرح االجابة

ال “”NO

ال يوجد إجراء داخل الجهة وال يقوم فريق العمل بهذا اإلجراء.

غير موثقة
””Not documented

توجد عدة طرق مختلفة لتنفيذ نفس اإلجراء وتختلف آلية تنفيذه باختالف
األشخاص القائمين عليه ،حيث تعتمد بشكل أساسي على الكفاءة وخبرة
الشخص وليس على آلية عمل معتمدة وموثقة ومعرفة لجميع المعنيين.

غير ملزمة
“”Not Enforced

تحسين مستمر
“Continuous
”Improvement

يوجد إجراء واحد متعارف عليه بين فريق العمل إال أنه غير ملزم وال تتم عملية
مراقبته ومتابعة تنفيذه لتحسينه وتطويره.
يوجد إجراء موثق ومعتمد ومعرف لدى جميع المعنيين ،كما وأن الجهة
تقوم على متابعته ومراقبته بهدف تحسينه وتطويره بصور مستمرة.

 .1االستراتيجية
في هذه المرحلة يتم تحديد األهداف االستراتيجية للتحول الرقمي واختيار الخدمات القابلة للتحول مع تحديد أولويات
تنفيذها بناء على التوجهات االستراتيجية والقدرات في الجهة الحكومية ،لذلك يجب توفير مجموعة من اإلجراءات
التي تساعد الجهة على القيام بالوظائف االستراتيجية التالية:
· تطوير وتحديث استراتيجية التحول الرقمي.
· إدارة الموارد المالية الخاصة بالتحول الرقمي وتشمل مرحلة التخطيط والتنفيذ..
· إدارة محفظة الخدمات الرقمية.
· إدارة اختيار الخدمات القابلة للتحول وتحديد أولويات تنفيذها.
· إدارة تطوير وتحسين إجراءات الخدمات الرقمية
ويتم قياس نضج اإلجراءات المتعلقة بمرحلة
االستراتيجية للخدمات الرقمية بمدى توفر اإلجراءات
الموثقة والمعتمدة للقيام بالوظائف االستراتيجية
للخدمات الرقمية ،لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية
لتساعد في عملية التقييم:
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اإلجابة

الرقم

الرقم

27

هل هناك آلية محددة إلدارة استراتيجية الخدمات الرقمية
مسؤولة عن تطوير وتحديث استراتيجية التحول الرقمي
متوائمة مع خطة أبوظبي وأجندة
التحول الرقمي؟

28

هل هناك آلية محددة إلدارة الموارد المالية الخاصة
بالخدمات الرقمية لضمان تطوير وتقديم الخدمات الرقمية
بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة؟

29

هل هناك عملية محددة إلدارة محفظة الخدمات الرقمية
التي تشتمل على آليات إضافة وتحديث وإلغاء الخدمات؟

30

هل هناك آلية محددة إلدارة تقييم وتحديد أولويات الخدمات
الرقمية لتحقيق التوازن بين الطلبات واالحتياجات الخاصة
بالتحول الرقمي مع الموارد؟

31

هل هناك آلية لعمل دراسة جدوى قبل تحويل الخدمات على
القنوات الرقمية؟

32

هل هناك آلية محددة لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية
بصورة مستمرة؟

28

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

 .2التصميم
في هذه المرحلة يتم العمل على تصميم الخدمات الرقمية من الجانب الوظيفي والتقني ،وقد يتطلب تصميم
الخدمات الرقمية في كثير من األحيان إلى إعادة هندسة إجراءات الخدمات أو تعديل التشريعات المرتبطة
بالخدمات ،هذا وباإلضافة إلى التصميم التقني المبني على أساس البنية الخدمية ( ،)SOAلذلك فإن توفر إجراءات
تمكن فريق العمل من القيام بجميع الوظائف المرتبطة بتصميم الخدمات يضمن توفير خدمات رقمية ذات جودة
عالية وتحقق األهداف االستراتيجية الموضوعة .وتشمل مرحلة التصميم الوظائف التالية:
· تصميم النماذج المبدئية التي توضح للمستخدم

· إعادة هندسة إجراءات الخدمات وذلك لتسهيلها

الشكل وآلية العمل الذي ستؤول إليه

وتبسيطها لتتناسب مع احتياجات المتعامل.

الخدمة الرقمية.

· تصميم الخدمات التقني على أساس البنية الخدمية

· آلية تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة ومتابعة

لتمكين استخدام الخدمة من قبل أنظمة مختلفة
وتقديمها عبر مختلف القنوات الرقمية

أدائها وفقا لألهداف المتفق عليها في

بأقل التكاليف.

الخدمة الرقمية.

ويتم قياس نضج اإلجراءات المتعلقة بمرحلة تصميم الخدمات الرقمية بمدى توفر اإلجراءات الموثقة والمعتمدة
للقيام بوظائف التصميم المذكورة سابقا ،لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:

اإلجابة

الرقم

الرقم

33

هل هناك آلية محددة خاصة بتحديث وتسهيل وتبسيط
الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها؟

34

هل هناك آلية محددة لتصميم الخدمة الرقمية تماشي ًا مع
مفهوم SOA؟

35

هل هناك آلية محددة من أجل إعداد النموذج المبدئي
للخدمة الرقمية ( )Prototypingللتأكد من إدراج متطلبات
المتعاملين وتقدير حجم الجهود المبذولة في بناء وتشغيل
هذه الخدمة؟

36

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

هل هناك آلية محددة إلدارة مستوى الخدمة لضمان
مستوى تقديم الخدمات الرقمية وفق ًا لألهداف المتفق

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

هل هناك آلية محددة إلدارة توافر الخدمات الرقمية

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

عليها (اتفاقية مستوى الخدمة )SLA؟

37

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

للتأكد من أن مستوى توافر الخدمات الرقمية يتوافق مع
مستوى الخدمة المتفق عليه مع المتعاملين؟
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 .3التطوير
تتكون عملية تطوير األنظمة الخاصة بالخدمات الرقمية من عدة مراحل تبدأ بتحديد المتطلبات التقنية وتنتهي بتقديم
الخدمة إلكترونيا عبر القنوات الرقمية ،وتتضمن كل مرحلة من مراحل تطوير الخدمات مجموعة من المهام واألنشطة
المتكاملة للخروج بالمنتج النهائي الذي يلبي احتياجات المتعاملين.
في مرحلة تطوير الخدمات الرقمية يتم العمل على تطوير أنظمة الخدمات واستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصال ألتمتة إجراءات وعمليات الخدمات وتسهيل وصولها للمتعامل من خالل المواقع اإللكترونية والذكية.
لذلك فإن توفر إجراءات موثقة ومعتمدة إلدارة كافة أنشطة التطوير أمر مهم وضروري لضمان توفير أنظمة خدمات
ذات جودة وفعالية عالية .وتشمل مرحلة التطوير الوظائف التالية:
·إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
·إدارة آلية تطوير البرمجيات وتشمل عمليات 		
جمع المتطلبات وادارة التغيير وجودة األنظمة

		

لضمان تسليم أنظمة خالية من العيوب واألخطاء.

ويتم قياس نضج اإلجراءات المتعلقة بمرحلة تطوير أنظمة الخدمات الرقمية بمدى توفر اإلجراءات الموثقة
والمعتمدة للقيام بوظائف التطوير المذكورة سابقا ،لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:
اإلجابة

الرقم

الرقم

38

هل هناك آلية محددة إلدارة مشاريع التحول الرقمي للخدمات؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

39

هل هناك آلية محددة لتطوير برمجيات الخدمات الرقمية؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

40

هل هناك آلية محددة إلدارة التغيير للخدمات الرقمية؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

41

هل هناك آلية إلدارة إصدار وتدشين الخدمات الرقمية؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

42

هل هناك آلية إلدارة جودة الخدمات الرقمية؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
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 .4التشغيل واستمرارية األعمال
في هذه المرحلة يتم العمل على مراقبة ومتابعة أداء أنظمة الخدمات الرقمية وتشمل كل المكونات الفنية
للتطبيقات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتجنب األعطال
الفنية التي تعيق المتعامل من استخدام الخدمات الرقمية ،إضافة الى التعرف وقياس كفاءة عمل الخدمات
الرقمية بهدف معرفة النقاط التحسينية التي قد تساعد على رفع كفاءتها وزيادة فعاليتها.
لذلك فإن توفر إجراءات موثقة ومعتمدة إلدارة كافة أنشطة تشغيل األنظمة أمر مهم وضروري لضمان توفير
أنظمة خدمات مستمرة خالية من األعطال الفنية .وتشمل مرحلة التطوير الوظائف التالية:
·إدارة عمليات األنظمة ومراقبة التنبيهات
·إدارة الدعم الفني للخدمات وتشمل

·إدارة التوعية والتسويق للخدمات وتشمل
االستبيانات والحمالت الترويجية لتشجيع

			

االستخدام.

تلقي البالغات ومعالجتها.

ويتم قياس نضج اإلجراءات المتعلقة بمرحلة تطوير أنظمة الخدمات الرقمية بمدى توفر اإلجراءات الموثقة
والمعتمدة للقيام بوظائف التطوير المذكورة سابقا ،لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:
اإلجابة

الرقم

الرقم

43

هل هناك آلية محددة إلدارة أحداث الخدمات الرقمية كالمراقبة

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

44

هل هناك آلية إلدارة بالغات الخدمات الرقمية؟

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

45

هل هناك آلية متبعة إلدارة تحديات وإشكاليات تقديم الخدمات

والتنبيهات؟

الرقمية لدى الجهة؟

46

هل هناك آلية للتوعية وتسويق الخدمات الرقمية؟

31

ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر
ال
غير ملزمة
غير موثقة
تحسين مستمر

 3.1.4مؤشر نضج التكنولوجيا
فاالستخدام والتوظيف األمثل للتكنولوجيا يساعد

التكنولوجيا الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات تعتبر

على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات

إحدى الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ،حيث يحدد

المقدمة للمتعاملين في مجال التحول الرقمي .وعليه،

هذا المؤشر مجموعة من المتطلبات التقنية التي يجب

فإن هذا المؤشر مبني على أربعة أسس تعكس مدى

توفرها لتمكين الجهة الحكومية من تصميم وتطوير

توفر القدرات التكنولوجية الداعمة لتحويل الخدمات

وتشغيل الخدمات الرقمية.

إلى خدمات رقمية كاستخدام الخدمات الحكومية
المشتركة وتوثيق تصاميم والوثائق الخاصة باألنظمة

ويحتوي هذا المؤشر على مجموعة من العناصر الخاصة

اإللكترونية ومدى أتمته العمليات الداخلية بالجهة مع

بالبنية التحتية وأتمتة العمليات واإلجراءات المتعلقة

إمكانيات الجهة التقنية وقدرتها على توفير الممكنات

بالخدمات الرقمية إضافة إلى تكامل األنظمة والبيانات
داخلي ًا في الجهة وخارجي ًا مع الجهات الحكومية

التكنولوجية الضرورية والالزمة لتنفيذ استراتيجية التحول
الرقمي ،وهذه األسس هي :البنية التحتية ،األتمتة،

المختلفة ،إضافة إلى إدارة العمليات في سبيل تقديم

تكامل البيانات والعمليات والصيانة كما هو موضح

خدمات رقمية متميزة.

بالشكل رقم .7

البنية التحتية
توفر األنظمة
التكنولوجية
األساسية والخاصة
بالبنية التحتية لتمكين
التحول الرقمي

العمليات
والصيانة
توفر أنظمة
لمراقبة ومتابعة
العمليات
التشغيلية
للخدمات الرقمية

األتمتة
توفير التطبيقات
اإللكترونية التي
تمكن عملية التحول
الرقمي للخدمات

تكامل البيانات
توفير بيانات يمكن
تبادلها إلكتروني ًا مع
الجهات الحكومية
المختلفة لتقديم
خدمات متكاملة

الشكل  :7أسس تكنولوجيا المعلومات للخدمات الرقمية

32

يتم تقييم مؤشر نضج التكنولوجيا من خالل مدى التزام

تكامل البيانات الحكومية والعمليات والصيانة بحيث

الجهة بتوفير معايير األنظمة والتطبيقات التكنولوجية

يحمل السؤال إجابة واحدة تحدد بنعم أو ال وكلما زادت

الضرورية للقيام بالتحول الرقمي ،وتتمثل عملية

اإلجابات بنعم زادت نسبة نضج مؤشر التكنولوجيا .وفيما

التقييم بمجموعة من األسئلة الموزعة على األسس

يلي شرح كل من األسس التكنولوجية واألسئلة

التكنولوجية األربعة :البنية التحتية ،األتمتة،

التابعة لها.

 .1البنية التحتية
من أجل ضمان تنفيذ التحول الرقمي يجب توفر مجموعة من األنظمة األساسية التي تعمل كمنظومة تقنية
متكاملة تمكن المتعاملين من إنجاز معامالتهم إلكترونيا عبر القنوات الرقمية ،وتعتبر هذه المنظومة البنية التقنية
األساسية لتطوير خدمات رقمية متميزة حيث تحتوي على األجهزة والبرمجيات المتكاملة الالزمة لتمكين التحول
الرقمي ومن هذه األنظمة نظام التحقق وإدارة هوية المستخدم ،نظام الدفع االلكتروني ،منصة تحديد المواقع
الجغرافية ،نظام اإلشعارات والتنبيهات ،أنظمة لمراقبة ومتابعة العمل التشغيلي اليومي وقياس جودة وأداء
الخدمات ،البوابة اإللكترونية والذكية المركزية .ويتم قياس نضج البنية التحتية المتعلقة بالخدمات الرقمية بمدى
توفر هذه األنظمة وكفاءة عملها ،وعليه فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:

اإلجابة

الرقم

الرقم

47

هل تستخدم الجهة منظومة الدخول الموحد

نعم

ال

( )UAE Passلمتعامليها وذلك الستخدام الخدمات
التي توفرها؟
48

هل تستخدم الجهة منظومة الدخول الموحد

نعم

ال

( )UAE Passلمتعامليها وذلك الستخدام الخدمات
التي توفرها؟
49

هل تمتلك الجهة بوابة للدفع اإللكتروني من مثل

نعم

ال

سداد أبوظبي؟
50

هل تستخدم الجهة بوابة دفع إلكترونية موحدة

نعم

ال

لجميع الخدمات؟
51

هل لدى جهتكم منصة وسطية ()Middleware
الستضافة الخدمات الرقمية ()services

نعم

ال

بناء على الـ SOA؟
ً
52

هل لدى الجهة منصة لتحديد المواقع الجغرافية؟

نعم

ال

53

هل لدى الجهة منصة لإلشعارات من مثل منصة

نعم

ال

اشعارات “تم”؟
54

هل لدى الجهة نظام إدارة المحتوى؟
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نعم

ال

اإلجابة

الرقم

الرقم

55

هل لدى الجهة نظام ألتمته وإدارة سير إجراءات

نعم

ال

العمل الداخلية؟
56

57

هل لدى الجهة نظام إلدارة المستندات والسجالت إلدارة

نعم

ال

هل لدى الجهة أدوات وأنظمة لمراقبة وتحليل

نعم

ال

الوثائق الخاصة بالخدمات وأرشفتها؟

الخدمات الرقمية؟
58

هل لدى الجهة أدوات اختبار وقياس جودة

نعم

ال

الخدمات الرقمية؟
59

هل جميع العمليات واإلجراءات المتعلقة بالخدمات

نعم

ال

مؤتمتة بالكامل؟
60

هل تم تصميم الخدمة الرقمية ليدعم استخدامها

نعم

ال

ذوي الهمم؟
61

هل يتم تصميم القنوات لتدعم ذوي الهمم من المتعاملين؟

نعم

ال

 .2األتمتة
إن عملية أتمتة إجراءات الخدمات وتحويلها من إجراءات يدوية إلى إلكترونية يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية
للخدمات ويخفف العبء على الجهة والمتعامل مما يرفع مستوى تقديم الخدمات ،وتشمل عملية األتمتة كافة
اإلجراءات المتعلقة بمراحل دورة حياة الخدمة ،فكلما زادت نسبة اإلجراءات المؤتمتة زادت الكفاءة التشغيلية وبالتالي
زيادة نسبة النضج التكنولوجي للخدمات الرقمية .ويتم قياس نضج أتمتة الخدمات الرقمية بمدى تحويل إجراءات
الخدمات الى إجراءات إلكترونية واالستغناء عن اإلجراءات الورقية ،لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في
عملية التقييم:

اإلجابة

الرقم

الرقم

62

هل يستخدم المكتب الخلفي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

نعم

ال

لمعالجة طلبات الخدمات؟
63

بناء على مبد ًا إعادة االستخدام بحيث
هل يتم تطوير األنظمة ً

نعم

ال

يتم تطوير هذه األنظمة لتكون عناصر ووظائف مشتركة يتم
ً
بدال من تطوير
استخدامها من قبل األنظمة األخرى عند الحاجة
أنظمة أو عناصر جديدة من أجل هذا الشأن؟

64

هل تستخدم الجهة نظام  COTSألتمتة العمليات الخاصة
بالخدمات أم تستخدم أنظمة تم تطويرها داخلي ًا؟

34

نعم

ال

 .3تكامل البيانات الحكومية
إن مفهوم تكامل البيانات الحكومية يتمثل بتوفير بيانات ومعلومات حكومية على منصة حكومية مشتركة ليتم
تبادلها إلكتروني ًا بين الجهات الحكومية المختلفة .فهناك مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية المترابطة والتي
تطلب معلومات أو بيانات من جهات حكومية أخرى إلتمام الخدمات المقدمة ،وفي كثير من هذه الخدمات مازال
يستخدم المتعامل كوسيلة للحصول على البيانات المطلوبة وتوصيلها إلى الجهة الحكومية مزودة الخدمة
بشكل يدوي مما يزيد العبء والجهد على المتعامل والجهات الحكومية على حد سواء .ولتحسين تجربة المتعامل
وتقديم خدمات متميزة فإن على جميع الجهات الحكومية توفير البيانات والمعلومات الالزمة التي تتطلبها الجهات
الحكومية المقدمة للخدمات إلكتروني ًا ،حيث أنه كلما زاد تبادل البيانات الحكومية إلكتروني ًا ارتفعت كفاءة العمل
الحكومي وبالتالي زيادة في جودة الخدمات المقدمة.
إن مؤشر نضج التكنولوجيا ومن خالل تكامل البيانات الحكومية يقيس قدرة الجهة على توفير البيانات إلكتروني ًا أو
استخدامها لتحسين خدماتها الرقمية ،فكلما زادت نسبة االستخدام زاد مؤشر نضج التكنولوجيا ،ويتم قياس نضج
الجهة فيما يتعلق بتكامل البيانات الحكومية بمدى توفر خدماتها على المنصة المشتركة لتبادل البيانات الحكومية
أو من خالل استخدام المنصات الحكومية المشتركة مثل بوابة أبوظبي ،وتطبيق خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة
“تم” الخ .لذلك فقد تم وضع األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:

اإلجابة

الرقم

الرقم

65

هل لدى الجهة خدمات مدرجة على المنصة المشتركة لتبادل

نعم

ال

البيانات لحكومة أبوظبي؟
66

هل لدى الجهة خدمات رقمية مدرجة على منصة “تم”؟

نعم

ال

67

هل تقوم الجهة الحكومية باستخدام الوثائق الرقمية

نعم

ال

المتوفرة في الحكومة المتكاملة دون الحاجة الى طلب الوثائق
الورقية من المتعامل؟
68

هل خدمات الجهة متكاملة مع منصة المحفظة الرقمية

نعم

ال

()AD Locker؟
69

هل الجهة مدرجة على منصة نظام محفظة الخدمات
الحكومية ()GSP؟
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نعم

ال

 .4العمليات والصيانة
إن توفير األدوات واألنظمة التي تراقب عمل الخدمات الرقمية يضمن استمرارية تشغيلها وزيادة فعاليتها مما
ينعكس ايجابا على الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين .يتم قياس كفاءة العمليات
والصيانة من خالل مدى توفر تلك األنظمة واألدوات التي تضمن عمل الخدمات الرقمية باإلضافة الى توفر الوثائق
المحدثة الخاصة باألنظمة التكنولوجية للخدمات الرقمية وأنظمة مراقبة ومتابعة أداء الخدمات .لذلك فقد تم وضع
األسئلة التالية لتساعد في عملية التقييم:
الرقم

الرقم

اإلجابة

70

هل أنظمة الخدمات الرقمية موثقة؟

نعم

ال

71

هل وثائق األنظمة الخاصة بتكنولوجيا الخدمات الرقمية محدثة؟

نعم

ال

72

هل لدى الجهة أنظمة وأدوات لمراقبة عمل وتوافر األنظمة

نعم

ال

اإللكترونية الخاصة بالخدمات الرقمية؟
73

هل لدى الجهة بيئة تقنية مخصصة الختبارات األنظمة الخاصة

نعم

ال

بالخدمات الرقمية مع بيانات معدة لالختبار؟
74

هل لدى الجهة أدوات اختبار إلجراء اختبار عبر جميع مراحل الحياة

نعم

ال

الخاصة بالخدمة الرقمية؟
75

هل لدى الجهة أنظمة إلكترونية لضمان توافر الخدمات الرقمية

نعم

ال

بصورة مستمرة؟
76

هل لدى الجهة نظام إدارة األداء لمتابعة أداء الخدمات الرقمية
في جميع مراحلها ومعالجة الفروقات الغير متوقعة؟

36

نعم

ال

 4.1.4مؤشر نضج الحوكمة
تعتبر الحوكمة إحدى الممكنات الرئيسية للتحول

إضافة إلى وضع القواعد واإلجراءات التي يتم بموجبها

الرقمي ،حيث يحدد هذا المؤشر مدى توفر اإلطار

موائمة استراتيجية الجهة مع األهداف االستراتيجية

المناسب إلدارة ومراقبة استراتيجية وأداء تنفيذ التحول

للتحول الرقمي في حكومة أبوظبي ،كما ويشمل إطار

الرقمي وذلك من خالل فريق تحسين وتطوير الخدمات

الحوكمة تحديد المسؤوليات وإطار المحاسبة الشامل

بقيادة مدير عام الجهة أو من في حكمه ترعى مبادرات

لضمان إدارة التحول الرقمي بفاعلية .وعليه ،فإن هذه

التحول الرقمي وتقوم باتخاذ القرارات واعتماد خطط

المؤشر مبني على ثالثة أسس تعكس قدرة الجهة

التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها للتأكد من موائمة

على حوكمة التحول الرقمي ،وهذه األسس هي:

أهداف التحول الرقمي مع التوجهات االستراتيجية

الموائمة االستراتيجية ،المسؤولية والمحاسبة وإدارة

للجهة وضمان االستثمار األمثل والفعال للموارد.

األداء كما هو موضح بالشكل رقم .8

الموائمة
اإلستراتيجية
ضمان التوافق بين
األهداف اإلستراتيجية
للتحول الرقمي مع
األهداف اإلستراتيجية
للجهة والتوجهات
الحكومية إلمارة أبوظبي

إدارة األداء
توفر إطار لمتابعة
أداء التحول
الرقمي للخدمات
وأخذ التوصيات
الالزمة لضمان
تحول رقمي ناجح

المسؤولية
والمحاسبة
توفر إطار واضح
يحدد األدوار
والمسؤوليات
اكافة المعنيين
بالتحول الرقمي

الشكل  :8أسس الحوكمة الرقمية

وتتم عملية تقييم نضج الحوكمة من خالل مجموعة من األسئلة الموزعة على األسس الثالثة :الموائمة
االستراتيجية ،المسؤولية والمحاسبة وإدارة األداء ،بحيث يحمل السؤال إجابة واحدة تحدد بنعم أو ال وكلما زادت
اإلجابات بنعم زادت نسبة نضج مؤشر الحوكمة .وفيما يلي شرح كل من األسس التنظيمية واألسئلة التابعة لها:
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 .1الموائمة االستراتيجية
من أجل القيام بتحول رقمي ناجح يجب على الجهة تخصيص وتوفير الموارد المالية والبشرية الالزمة للقيام بتنفيذ
مبادرات التحول الرقمي ،وال يتحقق هذا إال بموائمة األهداف االستراتيجية للتحول الرقمي واألهداف االستراتيجية
للجهة ،لذلك يجب أن تشتمل استراتيجية الجهة على األهداف االستراتيجية للتحول الرقمي المنبثقة من خطة اإلمارة
لحكومة أبوظبي .ويتم قياس الموائمة االستراتيجية بمدى توفر العوامل الرئيسية المذكورة باألسئلة التالية:
اإلجابة

الرقم

الرقم

77

هل استراتيجية التحول الرقمي لدى الجهة متوائمة مع

نعم

ال

االستراتيجية المؤسسية للجهة ومع استراتيجية حكومة
أبوظبي للتحول الرقمي؟
78

هل استراتيجية التحول إلى الخدمات الرقمية متوائمة مع خطة

نعم

ال

أبوظبي وأجندة التحول الرقمي؟

 .2المسؤولية والمحاسبة
يجب أن يتوفر إطار يوضح المسؤوليات لكافة المعنيين بالتحول الرقمي واألدوار المنوطة بهم من أجل تفادي
المخاطر الناتجة عن تضارب المهام واألدوار .إضافة الى وجود آلية لمحاسبة المسؤولين بصورة حيادية .ويتم قياس
المسؤولية والمحاسبة بمدى توفر العوامل الرئيسية المذكورة باألسئلة التالية:

اإلجابة

الرقم

الرقم

79

هل تم تشكيل فريق تحسين وتطوير الخدمات لمتابعة

نعم

ال

أجندة مبادرات التحول الرقمي للخدمات وضمان موائمتها مع
استراتيجية الجهة؟
80

هل من يقوم على رئاسة فريق تحسين وتطوير الخدمات شخص

نعم

ال

بدرجة وكيل دائرة أو من بحكمه (ليس قائد التحول الرقمي)
ويوجد لديه الموارد المناسبة وله السلطة المناسبة التي
تسمح له بالمشاركة في عملية صنع القرار؟
81

هل يوجد لدى فريق تحسين وتطوير الخدمات مصفوفة واضحة

نعم

ال

لتحديد األدوار والمسؤوليات؟
82

هل يوجد نظام يوضح التفاعالت والعالقات بين أعضاء فريق

نعم

ال

تحسين وتطوير الخدمات؟
83

هل يقوم فريق تحسين وتطوير الخدمات بالعمل على تبسيط
وتسهيل وتقليص الوقت المستغرق في انجاز الخدمات
الحكومية ودراسة التحديات المشتركة مع الجهات والشركاء
االستراتيجيين؟

38

نعم

ال

اإلجابة

الرقم

الرقم

84

هل يقوم فريق تحسين وتطوير الخدمات بمتابعة تقارير

نعم

ال

الخدمات الحكومية الصادرة من مكتب أبوظبي التنفيذي ووضع
خطط التحسين الالزمة ومتابعة تنفيذها؟
85

هل يقوم فريق تحسين وتطوير الخدمات باتخاذ االجراءات

نعم

ال

لضمان تقليل نسبة الشكاوى المستلمة والمتعلقة باإلجراءات
أو القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية؟
86

هل يقوم فريق تحسين وتطوير الخدمات بالعمل على ربط

نعم

ال

وتفعيل جميع الخدمات الرقمية بمنصة “تم“ الموحدة
لحكومة أبوظبي؟
87

هل يقوم فريق تحسين وتطوير الخدمات بالعمل على تحديد

نعم

ال

مبادرات اإلجراءات المتوقع تحسينها والتي تساهم في
تخفيض تكاليف ورفع وتحسين كفاءات التحصيل بما يتالءم مع
معايير تسعير الخدمات الحكومية؟

 .3إدارة األداء
إن وجود الدور الرقابي أمر ضروري لضمان تنفيذ مبادرات التحول الرقمي ،لذلك يجب أن تتوفر آلية لمراقبة شاملة ألداء
التحول الرقمي من خالل التقارير الدورية ،وتشمل هذه اآللية متابعة أداء فريق التحول الرقمي ،مراقبة أداء الخدمات
من خالل مؤشرات أداء محددة والتنسيق داخلي ًا وخارجي ًا لتذليل الصعوبات ودعم مسيرة التحول الرقمي .ويتم قياس
إدارة األداء بمدى توفر العوامل الرئيسية المذكورة باألسئلة التالية:
اإلجابة

الرقم

الرقم

88

هل يقوم فريق التحول الرقمي برفع تقارير األداء لمبادرات

نعم

ال

التحول الرقمي والميزانيات والتوصيات والمخاطر إلى فريق
تحسين وتطوير الخدمات؟
89

هل هناك مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية لكل مرحلة من

نعم

ال

مراحل دورة حياة الخدمة الرقمية ،وتتم متابعتها
بانتظام وباستمرار؟
90

هل تم تطوير خطة تسويقية للخدمات الرقمية وقياس
مدى أثرها؟

39

نعم

ال

الرقم

الرقم

اإلجابة

91

هل يتم قياس مدى أثر الخطة التسويقية للخدمات الرقمية؟

نعم

ال

92

هل يتم جمع بيانات المتعاملين وتحليلها لتحديد احتياجاتهم

نعم

ال

واألمور المفضلة لديهم؟
93

هل يتم مراجعة المقترحات المقدمة من المتعاملين على

نعم

ال

الخدمة بهدف دراستها ووضع الخطط المناسبة لتطبيقها
ضمن رحلة تطوير الخدمات؟
94

هل يقوم فريق التحول الرقمي برفع تقارير األداء لمبادرات

نعم

ال

التحول الرقمي والميزانيات والتوصيات والمخاطر إلى فريق
تحسين وتطوير الخدمات؟

 2.4مؤشر نضج الخدمات الرقمية
مؤشر نضج الخدمات الرقمية يقيس مستوى الجهوزية

إن عناصر نضج الخدمات متكاملة ومترابطة مع عناصر نضج

والفعالية للخدمات الرقمية المقدمة ،ويضم هذا

الكفاءات بحيث أنه كلما ارتفع مؤشر نضج الكفاءات ارتفع

المؤشر مجموعة من العوامل المترابطة والمتكاملة مع

مؤشر نضج الخدمات الرقمية .كما أن نضج هذه العوامل

بعضها لتحقيق التحول الرقمي وزيادة التأثير اإليجابي

مجتمعة تسهم في خلق بيئة عمل فاعلة تسعى إلى

على الخدمات الرقمية .فتوفير بيانات ومعلومات
الخدمات الدقيقة والمحدثة إلكتروني ًا ومن ثم تحديثها

تحقيق أهداف التحول الرقمي المنشودة.

من خالل أتمتة كافة إجراءاتها لجعلها تقدم إلكتروني ًا

ويتكون مؤشر نضج الخدمات الرقمية من محورين

دون الحاجة لزيارة المتعامل للجهة يرفع من مستوى

“التحول” والذي يضم ثالث مؤشرات “التحديث والتطوير”

الجهوزية للخدمة .ولتحقيق الفعالية وزيادة التأثير

و”الجودة” و”التوعية والدعم” .أما المحور الثاني “التأثير”

اإليجابي ،يتطلب من الجهة الترويج ونشر الوعي للتعريف

فيضم مؤشرات “التبني واالستخدام” و”السعادة

بالخدمة مما يسهم في زيادة استخدامها وتبنيها،
وبالتالي ينعكس إيجاب ًا على نسبة الرضا والسعادة

واإليجابية” ،والشكل رقم  9يوضح تلك المؤشرات.

للمتعاملين والجمهور والمجتمع ككل.

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺠﻮدة

الشكل  :9محاور نضج الخدمات الرقمية
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اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

إن مؤشر نضج الخدمة الرقمية يهدف إلى تحديد

استيفاء الخدمة للمعايير الخاصة بعناصر مؤشر نضج

مقياس واحد يعكس قدرة الجهة على توفير خدمات

الخدمات الرقمية .وفيما يلي شرح لمكونات ومتطلبات

تقدم عبر القنوات الرقمية ذات تأثير إيجابي على

عناصر مؤشر نضج الخدمات الرقمية.

المتعاملين .وتتم عملية التقييم من خالل قياس مدى

 1.2.4مؤشر التحول الرقمي
ان مؤشر التحول الرقمي للخدمة يهدف إلى تحديد

والعمل على التأكد من وجود خدمة رقمية يمكن عن

مقياس واحد يعكس مدى جهوزية الخدمة على

طريقها الوصول إلى التأثير المراد الوصول إليه من

القنوات الرقمية المختلفة ،ولتحديد قيمة المؤشر

عملية التحول الرقمي وكما هو موضح بالشكل رقم .10

بدقة فقد تم تقسيمه إلى ثالث مؤشرات كل منها
يعتني بخاصية محددة من خصائص التحول الرقمي

ويتم قياس نضج التحول الرقمي بمدى توفر المتطلبات

للخدمات ،حيث تعكس المؤشرات قدرة الجهة على

الخاصة لكل مؤشر والمتمثلة بمجموعة من األسئلة،

توفير المتطلبات الضرورية والالزمة لتحويل الخدمات

بحيث يحمل السؤال إجابة واحدة تحدد بنعم أو ال وكلما

من تقليدية إلى إلكترونية تقدم عبر القنوات الرقمية

زادت اإلجابات بنعم زادت نسبة نضج مؤشر التحول

المختلفة .ويضم المؤشر كل من المؤشرات التالية

الرقمي والعكس صحيح ،فكلما زادت اإلجابات بال تدنت

“التحديث والتطوير” و”الجودة” و”التوعية والدعم”

نسبة النضج للتحول الرقمي .وفيما يلي شرح كل من

المقدم للخدمة الرقمية ،وبإمكان الجهة من استخدام

المؤشرات واألسئلة التابعة لها:

هذا المؤشر من أجل تحديد نضج التحول الرقمي للخدمة

التحديث والتطوير
مدى التحديث الذي وصلت
إليه الخدمة على مقياس
التحول الرقمي والذي
يبدأ من توفر معلوماتها
ً
وصوال إلى
إلكتروني ًا
تقديمها رقميا دون
الحاجة لزيارة الجهة

التوعية والدعم
مدى توفر برامج
التوعية ونشر المعرفة
بآلية إستخدام ا لخدمة
بالطريقة واللغة التي
تناسب المعنيين
بالخدمة بهدف تشجيع
إستخدامها وتبنيها

الجودة
مدى توفر المعلومات
والبيانات الدقيقة
والمحدثة بكل ما يتعلق
بإجراءات ومكونات
الخدمة على
القنوات الرقمية

الشكل  :10مؤشرات النحول الرقمي

41

 1.1.2.4مؤشر التحديث والتطوير للخدمات الرقمية:
يهدف هذا المؤشر إلى التأكد من مدى اكتمال عملية

وتحتوي بطاقة الخدمة على المعلومات الالزمة

تحديث وتطوير الخدمة على القنوات الرقمية المختلفة،
حيث أن عملية التحول الرقمي للخدمة تمر عبر أربع مراحل

لمعرفة متطلبات تقديم الخدمة وإنجازها .وتتطور
الخدمة الرقمية عندما تقدم رقمي ًا بصورة تفاعلية بحيث

مختلفة ،تبدأ من مرحلة توفير المعلومات الخاصة بكل ما

يستطيع المتعامل من متابعة طلباته عن بعد والحصول

يتعلق بالخدمة عبر القنوات الرقمية المختلفة ،وصوال إلى

على النماذج الالزمة للخدمة عن طريق القنوات الرقمية.

مرحلة تقديم الخدمة بجميع خطواتها والحصول على

أما في مراحل الخدمة المتقدمة ،يصبح المتعامل قادر

المنتج النهائي من خالل القنوات الرقمية ودون الحاجة

على تقديم الخدمة والحصول على مخرج الخدمة عبر

إلى زيارة المتعامل وأخيرا مرحلة ابتكار خدمات رقمية

القنوات الرقمية ودون الحاجة لزيارة الجهة الحكومية.

استباقية تقدم بطريقة سلسة ومبسطة وإبداعية.

وتدخل الخدمة في المرحلة اإلبداعية عندما تقدم

وتزداد نسبة نضج مؤشر التحديث والتطوير كلما زاد عدد
المراحل المحولة رقمي ًا على مقياس التحول الرقمي.

بطريقة استباقية ودون تدخل المتعامل بصورة مباشرة.
والشكل رقم  11يوضح مراحل التحول الرقمي للخدمة.

ويعتبر أقل مستوى من التحول الرقمي هو مستوى
الخدمة الرقمية المعلوماتية والتي تقوم الجهة
فقط بطرح معلومات الخدمة المتمثلة ببطاقة الخدمة،

التطور
إبداعية
معامالتية
تفاعلية
معلوماتية

الوقت

الشكل  :11مراحل التحول الرقمي للخدمة

قبل أن تقوم الجهة الحكومية بعملية التحول الرقمي لخدماتها ،يجب أن تقوم بدراسة كل خدمة تقدمها وذلك
من أجل تحديد مدى قابلية التحول الرقمي لهذه الخدمات ،وبالتالي تتمكن الجهة الحكومية من تحديد ما إذا
كانت الخدمة مجدية لكي يتم تحولها لخدمة رقمية ،وذلك يعد أيض ًا مدخل أساسي لعملية التقييم بإطار النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية ،وال يمكن البدء بالتقييم ،إذا لم يتم تحديد قابلية التحول الرقمي للخدمات ،حيث أن
بناء على قابلية التحول الرقمي بإحدى التعريفات التالية:
كل خدمة ستعرف ً
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الخصائص

قابلية التحول

غير قابلة للتحول الرقمي

إن الخدمة غير قابلة للتحول الرقمي في الوقت الراهن ،وفي هذه
الحالة ال يتم أخذ هذه الخدمة في عملية تقييم النضج لمؤشر
التحديث والتطوير.

خدمة قابلة للتحول الرقمي

إن الخدمة قابلة للتحول الرقمي على القنوات اإللكترونية والذكية،
وفي هذه الحالة يتم أخذ نتيجة مستوى التحول لكل قناة في عملية
احتساب نضج مؤشر التحديث والتطوير .فعلى سبيل المثال إذا كانت
الخدمة مؤهلة لخدمة رقمية فتعتبر نتيجة التحول مكتملة إذا تم
تقديمها إلكتروني ًا عبر القنوات اإللكترونية والذكية معا ،وفي حالة
تقديمها عبر أحد القنوات فإن نتيجة النضج ال تكون مكتملة وتأخذ نصف
نتيجة التحول.

خدمة قابلة للتحول اإللكتروني

إن الخدمة قابلة للتحول على القنوات اإللكترونية فقط ،وفي هذه
الحالة يتم أخذ نتيجة مستوى التحول للقناة اإللكترونية واستثناء القناة
الذكية من عملية احتساب نضج مؤشر التحديث والتطوير .فعلى سبيل
المثال إذا كانت الخدمة فقط مؤهلة ألن تقدم عبر المواقع اإللكترونية
فتعتبر نتيجة التحول مكتملة إذا تم تقديمها إلكتروني ًا عبر
القنوات اإللكترونية.

خدمة قابلة للتحول الذكي

إن الخدمة قابلة للتحول على القنوات الذكية فقط ،وفي هذه
الحالة يتم أخذ نتيجة مستوى التحول للقناة الذكية واستثناء القناة
اإللكترونية من عملية احتساب نضج مؤشر التحديث والتطوير .فعلى
سبيل المثال إذا كانت الخدمة فقط مؤهلة ألن تقدم عبر المواقع
الذكية فتعتبر نتيجة التحول مكتملة إذا تم تقديمها عبر
القنوات الذكية.
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ويضم مؤشر التحديث والتطوير على  11معيار تم صياغة كل معيار على شكل سؤال لتسهيل عملية التقييم:
اإلجابة

الرقم

السؤال

95

هل يمكن تقديم الخدمة عن طريق القنوات الرقمية؟

هل متطلبات تقديم الخدمة تتم باالعتماد على الوثائق الرقمية
96

والمتوفرة على منصة الحكومة المتكاملة وذلك من مبدئ
التسهيل على المتعاملين؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية
ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

97

هل يمكن دفع رسوم الخدمة رقمي ًا؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

98

هل يمكن للمتعامل استالم المنتج النهائي للخدمة رقمي ًا؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

99

100

101

هل يمكن الحصول على المنتج النهائي ً خالل  6دقائق بعد
التقديم على الخدمة؟

هل بإمكان المتعامل إنهاء جميع إجراءات الخدمة من دون
الحاجة إلى أي زيارة للجهة؟

هل الخدمة متكاملة مع خدمات أخرى  /جهات حكومية مختلقة؟
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ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية
ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية
ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

الرقم

السؤال

102

هل الخدمة متوفر عبر القنوات الرقمية لمنصة “تم“؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

103

هل الخدمة متكاملة مع المحفظة الرقمية AD-LOCKER؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

104

اإلجابة

هل الخدمة استباقية وال تحتاج لتدخل العميل/
أو أقل تدخل للمتعامل؟

هل الخدمة متكاملة على جميع القنوات بحيث يستطيع
105

المتعامل بدء المعاملة في قناة واالنتهاء في قناة أخرى،
وتستخدم مبادى القنوات الموحدة ()OMNI Channels؟

ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية
ال
ال ينطبق
خدمة رقمية
خدمة إلكترونية
خدمة ذكية

 2.1.2.4مؤشر جودة الخدمات الرقمية
يهدف هذا المؤشر إلى رفع مستوى جودة الخدمات

نسبة نضج مؤشر الجودة بمدى دقة وكفاءة المعلومات

الرقمية المقدمة للمتعاملين من أجل رفع مستوى

المقدمة .ويضم مؤشر الجودة على  32معيار تم

تبني واستخدام الخدمة للوصول إلى رضا وسعادة

صياغة كل معيار على شكل سؤال تتم اإلجابة عليه

المتعاملين .ولتعزيز جودة الخدمة يجب أن توفر الجهة

بنعم أو ال ،بحيث تكون نعم هي اإلجابة المثالية .كما

بطاقة الخدمة التي تشتمل على بيانات ومعلومات

أن هناك مجموعة من خمسة أسئلة متعلقة بقياس

دقيقة مقدمة بطريقة مبسطة وواضحة وتشرح

الترويج والرضا حيث تحمل إجابات تحدد بعدد مرات الحمالت

للمتعامل اإلجراءات والمتطلبات المتعلقة بكافة مراحل

الترويجية للخدمات ونسبة رضا المتعامل عن الخدمة

الخدمة لضمان مستوى وأداء عالي للخدمة حيث تزداد

وكما هو موضح بالجدول التالي.

الرقم

اإلجابة

السؤال
هل مسمى الخدمة في بطاقة الخدمة واضح ومعبر بشكل

106

مباشر عن طبيعة الخدمة ومتناسق مع دليل تعريف الخدمات
وتصنيف الخدمات؟
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نعم
ال
ال ينطبق

الرقم

السؤال

107

هل الخدمة منشورة على منصة محفظة الخدمات الحكومية؟

نعم
ال
ال ينطبق

108

هل توضح بطاقة الخدمة المدة الزمنية لتقديم وإنجاز الخدمة؟

نعم
ال
ال ينطبق

109

110

111

112

113

114

115

116

117

اإلجابة

هل بإمكان المتعامل تقديم طلب للحصول على الخدمة من
خالل صفحة بطاقة الخدمة عبر الموقع اإللكتروني؟

هل يتم تحديث بطاقة الخدمة بشكل دوري؟

هل تسترجع الخدمة البيانات المتوفرة تلقائي ًا لتقليل عملية
ادخال البيانات على المتعامل؟
هل يستطيع المتعامل بدء وانهاء الخدمة الرقمية في أقل
من  5دقائق؟

هل بإمكان المتعامل الوصول إلى الخدمة من الصفحة الرئيسة
للموقع بشكل مباشر ( 3نقرات كحد أقصى)

هل يتم وضع شرح توضيحي لكل حقل في االستمارة
اإللكترونية حول كيفية تعبئتها للخدمات الرقمية؟
هل يوجد قسم للخدمات الرقمية بشكل واضح في الصفحة
الرئيسية في الموقع اإللكتروني /تطبيق الذكي؟
هل بإمكان المتعامل حفظ البيانات عند تعبئته لالستمارة
للخدمة الرقمية الستكمال التعبئة الحقا؟
هل يستطيع المستخدم الحصول أو استرجاع إشعار التأكيد
(اإليصال) الخاص بمعاملة الخدمة؟

46

نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق

الرقم

اإلجابة

السؤال
هل يتم إشعار المتعامل بالوضع الحالي للعمليات الداخلية

118

الجارية في سياق إنجاز الخدمة عبر رسالة نصية قصيرة أو أي
وسيلة رقمية؟

119

هل زمن التحميل ال يتعدى  5ثواني لكافة شاشات الخدمة
اإللكترونية/الذكية؟
هل الخدمة متوافقة مع العديد من المتصفحات خالل عملية

120

توفير الخدمات اإللكترونية/الذكية مثل
(اكسبلورر ،فايرفوكس ،سفاري ،كروم)؟

121

هل تتوفر آلية لتقديم االقتراحات وأخذ استطالع رأي
المتعاملين على القناة الرقمية بعد انتهاء الخدمة؟

نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق

 3.1.2.4مؤشر التوعية والدعم للخدمات الرقمية
إن هذا المؤشر يهدف إلى رفع مستوى التوعية

من نسبة تبني واستخدام الخدمة الرقمية والذي يعتبر

والدعم للخدمات الرقمية ،حيث أنه كلما زاد مستوى

أحد األهداف المرجوة من عملية التحول الرقمي .يضم

مؤشر التوعية والدعم زادت قدرة الجهة على القيام

مؤشر التوعية والدعم معياران تم صياغتها على شكل

بـأنشطة التوعية والدعم بكفاءة .وتعد الحمالت
التوعوية جزء أساسي ًا في عملية التحول الرقمي،

سؤال تتم اإلجابة عليهم بإحدى الخيارات التالية :لم
يتم الترويج ،مرة واحدة ،مرتين إلى ثالث مرات ،أكثر من

إذ أنها تساعد في نشر المعرفة وتوعية المتعامل

ثالث مرات .بحيث تعتبر “أكثر من ثالث مرات” هي اإلجابة

بالفوائد التي يمكن الحصول عليها نتيجة الستخدام

المثالية التي تأخذ النقاط كاملة وتقل هذه النقاط

ً
بديال عن القناة التقليدية ،وبالتالي تعزز
القناة الرقمية

تدريجيا كلما انخفض عدد الحمالت الترويجية.

الرقم

اإلجابة

السؤال
هل يتم توفير بيانات كافية حول نوع الملف واسمه وحجمه

122

ونوع ونسق البيانات ووحدات القياس (مثل الدرهم ،الدوالر ،أيام
وساعات العمل إلخ) لكافة الملفات ،والوثائق واالستمارات إلخ؟

123

هل يتم توفير دعم لمستخدمي الخدمات الرقمية
(ايميل ،دردشة ،هاتف ،نماذج)؟
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نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق

الرقم

124

اإلجابة

السؤال
هل الدعم المقدم للخدمة الرقمية يوفر للمتعامل الوقت
المستغرق لحل المشكلة؟
هل تم اعتماد رسالة فورية تصل المستخدم فور تواصله مع

125

خدمة دعم أي من القنوات الرقمية
(الدردشة ،البريد اإللكتروني) ... ،؟

126

127

128

129

هل يتم توفير المحفزات المناسبة لتشجيع المتعاملين على
استخدام الخدمات الرقمية؟

كم مرة تم الترويج للخدمة الرقمية عبر قنوات الرقمية؟

ما هو عدد قنوات التواصل االجتماعي المستخدمة في نشر
التوعية للخدمة؟

كم مرة تم الترويج للخدمة الرقمية بأية وسيلة؟

نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق
نعم
ال
ال ينطبق

 2.2.4مؤشر تأثير الخدمات الرقمية
إن مؤشر التأثير يعد المحور الثاني لمؤشر التحول

فكلما توفرت ممكنات التحول الرقمي أسهمت في

للخدمات الرقمية ،حيث يقيس نسبة األثر على

توفير العناصر األساسية التي تعمل على تحديث وتطوير

الخدمة الرقمية ،إذ يزداد التأثير اإليجابي كلما زاد إقبال

خدمات ذات جودة عالية ومعززة ببرامج توعوية تسهم

المتعاملين على استخدام وتبني القنوات الرقمية مما

جميعها في زيادة التأثير المتمثل بمؤشرات “التبني

يسهم في سعادة وإيجابية المتعاملين .ويختلف قياس

واالستخدام” و “السعادة واإليجابية” .ويتم قياس نضج

هذا المؤشر عن سائر المؤشرات إذ يتم احتساب قيمة

التأثير من خالل قياس مؤشرا “التبني واالستخدام”

النضج نتيجة لمقياس نضج المؤشرات السابقة مجتمعة.

و”السعادة واإليجابية” كما هو موضح بالشكل رقم 12

التبني واالستخدام
مدى فعالية التحول الرقمي و االستفادة من
االستثمار في عملية التحول الرقمي نتيجة لتبني
القنوات الرمية بديال عن التقليدية

السعادة واإليجابية
مدى فعالية التحول الرقمي واالستفادة من
االستثمار في عملية التحول الرقمي نتيجة لزيادة نسبة
رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمة الرقمية المقدمة

الشكل  :12مؤشرات التأثير
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يتم قياس مؤشر “التبني واالستخدام” من خالل مقارنة

الذي يتم قياسه من خالل مدى رضا المتعاملين عن

نسبة استخدام الخدمة الرقمية مقارنة بنسبة استخدام

الخدمة المقدمة عبر القنوات الرقمية ،فكلما ارتفعت

الخدمة التقليدية ،فكلما ارتفعت نسبة استخدام

نسبة رضا المتعاملون عن الخدمة الرقمية ارتفع

الخدمة الرقمية ارتفعت نسبة نضج مؤشر “التبني

مؤشر “السعادة واإليجابية” .وفيما يلي شرح كل من

واالستخدام” وكذلك الحال لمؤشر “السعادة واإليجابية”

المؤشرات واألسئلة التابعة لها:

 1.2.2.4مؤشر التبني واالستخدام للخدمات الرقمية
يقيس هذا المؤشر نسبة استخدام القنوات الرقمية

الجهة بمعايير وعناصر النضج الرقمي الالزمة سيؤدي

مقارنة بالقنوات التقليدية ،ويعكس هذا المؤشر صورة

إلي رفع مستوى تبني االستخدام للقنوات الرقمية.

عن مدى فعالية التحول الرقمي للخدمات واالستفادة

ويتم قياس هذا المؤشر من خالل البيانات المتعلقة

من االستثمار في عملية التحول الرقمي ،حيث أن قلة

بعدد المعامالت لكل خدمة رقمية والتي تسهم إلى

استخدام القنوات الرقمية يرجح لعدم اكتمال التحول

معرفة نسبة اإلقبال على كل قناة رقمية مقارنة باألخرى

الرقمي ،أو ضعف جودة التحول الرقمي للخدمة ،أو عدم

وبالتالي مدى فعالية كل قناة .ويتم الحصول على

وجود التوعية والدعم للمتعاملين ،لذلك فإن التزام

البيانات من خالل األسئلة التالية:

الرقم

السؤال

اإلجابة

130

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر

عدد المعامالت

كافة القنوات؟
131

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر

عدد المعامالت

القنوات الرقمية؟
132

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة

عدد المعامالت

عبر الكاونتر؟
133

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر

عدد المعامالت

القنوات اإللكترونية؟
134

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر

عدد المعامالت

القنوات الذكية؟
135

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة

عدد المعامالت

عبر األكشاك؟
136

ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر
االستجابة الصوتية التفاعلية ()IVR؟
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عدد المعامالت

 2.2.2.4مؤشر السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية
يقيس هذا المؤشر نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة

سؤال واحد “ما مدى رضاك عن الخدمة المقدمة؟”

الرقمية المقدمة من أجل التعرف على النقاط االيجابية

والطريقة الثانية من خالل إجراء استبيانات دورية بحيث

والسلبية للقيام بالتحسينات الالزمة التي تحقق أعلى

تشمل مجموعة أوسع من األسئلة التي تساعد على

مستويات الرضا وبالتالي زيادة التأثير اإليجابي على

فهم احتياجات ومتطلبات المتعاملين .ويتم قياس هذا

المتعامل والمساهمة في رفع سعادته .ولمعرفة

المؤشر من خالل البيانات المتعلقة بنسبة الرضا لكل

نسبة رضا المتعاملين يجب قياس مدى رضا وسعادة

خدمة رقمية ،حيث تحدد األسئلة التالية البيانات المطلوبة

المتعاملين عن الخدمة الرقمية بطريقتين األولى بعد

لعملية القياس:

االنتهاء من تقديم على الخدمة مباشرة وذلك بطرح

الرقم

السؤال

اإلجابة

137

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق

نسبة الرضا

الكاونتر؟ ()100% - 0%
138

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق

نسبة الرضا

القنوات اإللكترونية؟ ()100% - 0%
139

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق

نسبة الرضا

القنوات الذكية؟ ()100% - 0%
140

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق

نسبة الرضا

االكشاك التفاعلية؟ ()100% - 0%
141

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق

نسبة الرضا

االستجابة الصوتية التفاعلية ()IVR؟ ()100% - 0%
142

ما هي نسبة رضا المتعاملين على الخدمة المقدمة عن طريق
جميع القنوات الرقمية؟ ()100% - 0%
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نسبة الرضا

3.4

احتساب مؤشرات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
كما ذكر سابق ًا ،إن الهدف من وضع مؤشرات النضج

بناء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

المؤسسي للخدمات الرقمية هو لتمكين المعنيين

ولتسهيل عملية حساب المؤشرات تم تحديد وزن لكل

بعملية التحول الرقمي من مراقبة ومتابعة أداء تنفيذ
استراتيجية التحول الرقمي بكفاءة وذلك من خالل

بناء على أهمية المؤشر
مؤشر من المؤشرات الرئيسية ً

في تكوين إطار النضج ،وعليه فقد تم تحديد  40%من

التعرف على الوضع الراهن ومقارنتها بمستهدفات

إجمالي مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية إلى

المؤشرات الموضوعة .يحتوي هذا القسم على طريقة

مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ،و 60%إلى مؤشر نضج

احتساب مؤشرات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

الخدمات الرقمية ،ومن ثم تم تحديد وزن لكل مؤشر

والمعادالت المرتبطة بها ،حيث تم وضع آلية الحساب

كما هو موضح في الشكل التالي:

50%

50%
40%
40%

60%

ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

60%

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

30%

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

25%

25%

25%

ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

ﻧﻀﺞ اﻟﻜﻔﺎءات
40%
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

25%

اﻟﺠﻮدة

30%

اﻟﻤﻮارد

اﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

الشكل  13توزيع أوزان المؤشرات

1.3.4

طريقة حساب مؤشرات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
يتم حساب مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

الخدمات الرقمية نسبة  60%من إجمالي مؤشر النضج

من خالل حساب مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ومؤشر

المؤسسي للخدمات الرقمية ،وبالتالي فإن معادلة

نضج الخدمات الرقمية حيث يشكل مؤشر نضج الكفاءات

حساب مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

الرقمية نسبة  40%من إجمالي مؤشر النضج

موضحه في الجدول التالي:

المؤسسي للخدمات الرقمية ،بينما يشكل مؤشر نضج
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اسم المؤشر

النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

(نسبة نضج الخدمات الرقمية *  + 0.60نسبة نضج الكفاءات الرقمية للجهة * )0.40
5

آلية القياس

عن طريق قياس مؤشر نضج الخدمات الرقمية ومؤشر نضج الكفاءات الرقمية

النطاق

يقاس لكل جهة خدمية

الوزن

100%

مؤشر نضج اإلجراءات للخدمات الرقمية
يتم حساب مؤشر نضج الكفاءات للخدمات الرقمية من خالل حساب المؤشرات األربعة التابعة له وهي مؤشر نضج
الموارد ومؤشر نضج اإلجراءات ومؤشر نضج التكنولوجيا ومؤشر نضج الحوكمة وقد تم توزيع األوزان بالتساوي نظرا
لتكافؤ األهمية بين تلك األوزان ،وبالتالي فإن معادلة حساب مؤشر نضج الكفاءات للخدمات الرقمية كالتالي:
اسم المؤشر

نضج الكفاءات للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

(نضج الموارد * ( + )0.25نضج اإلجراءات * ( + )0.25نضج التكنولوجيا * + )0.25
(نضج الحوكمة * )0.25
5

آلية القياس

عن طريق قياس مؤشر نضج الموارد ونضج اإلجراءات ونضج التكنولوجيا
ونضج الحوكمة

النطاق

يقاس على مستوى الجهة الخدمية

الوزن

 40%من مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

مؤشر نضج الموارد للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر الموارد  25%من قيمة مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ،أي ما يساوي  10%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم مدى التزام الجهة بالمعايير الخاصة بمؤشر
الموارد والمتمثلة بــــ  26سؤال ،حيث يتم مقارنة عدد اإلجابات المثالية التي استوفت المعايير والتي تحمل الجواب
"نعم" الى اإلجابات الغير مثالية والتي تحمل الجواب "ال" ،فكلما زاد عدد اإلجابات بنعم زاد نضج المؤشر .وعليه فإن
معادلة حساب مؤشر نضج الموارد للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.
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اسم المؤشر

نضج الموارد للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

عدد المعايير المستوفية لشروط مؤشر نضج الموارد
26

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق الجهة الحكومية لكل معيار من المعايير الخاصة
بالموارد الرقمية

النطاق

يقاس على مستوى الجهة الخدمية

الوزن

 25%من مؤشر نضج الكفاءات الرقمية

مؤشر نضج اإلجراءات للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر اإلجراءات  25%من قيمة مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ،أي ما يساوي  10%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم مدى التزام الجهة بالمعايير الخاصة بمؤشر
اإلجراءات والمتمثلة بــــ  20سؤال ،حيث يحمل المعيار قيمة تعتمد على درجة نضج اإلجراء كما هو موضح
بالجدول التالي:

االجابة

شرح االجابة

النتيجة

ال “”NO

ال يوجد إجراء داخل الجهة وال يقوم فريق العمل بهذا اإلجراء.

0

غير موثقة
””Not documented

توجد عدة طرق مختلفة لتنفيذ نفس اإلجراء وتختلف آلية تنفيذه

1

بإختالف األشخاص القائمين عليه ،حيث تعتمد بشكل أساسي
على الكفاءة وخبرة الشخص وليس على آلية عمل معتمدة
وموثقة ومعرفة لجميع المعنيين.

غير ملزمة
“”Not Enforced

تحسين مستمر
“Continuous
”Improvement

يوجد إجراء واحد متعارف عليه بين فريق العمل إال أنه غير ملزم أو

3

موثق وال تتم عملية مراقبة ومتابعة تنفيذه لتحسينه وتطويره.
يوجد إجراء موثق ومعتمد ومعرف لدى جميع المعنيين ،كما
وأن الجهة تقوم على متابعته ومراقبته بهدف تحسينه
وتطويره بصورة مستمرة.
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5

وبناء عليه يتم تجميع هذه القيم بمؤشر واحد يقيس نضج اإلجراءات للخدمات الرقمية وكما هو موضح في
الجدول التالي:
اسم المؤشر

نضج اإلجراءات للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع قيم المعايير المستوفية لشروط مؤشر نضج اإلجراءات
20

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق الجهة الحكومية لكل معيار من المعايير الخاصة
باإلجراءات الرقمية

النطاق

يقاس على مستوى الجهة الخدمية

الوزن

 25%من مؤشر نضج الكفاءات الرقمية

مؤشر نضج التكنولوجيا للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التكنولوجيا  25%من قيمة مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ،أي ما يساوي  10%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم مدى التزام الجهة بالمعايير الخاصة بمؤشر
التكنولوجيا والمتمثلة بــــ  30سؤال ،حيث يتم مقارنة عدد اإلجابات المثالية التي استوفت المعايير والتي تحمل
الجواب "نعم" الى اإلجابات الغير مثالية والتي تحمل الجواب "ال" ،فكلما زاد عدد اإلجابات بنعم زاد نضج المؤشر .وعليه
فإن معادلة حساب مؤشر نضج التكنولوجيا للخدمات الرقمية موضحة في الجدول التالي.

اسم المؤشر

نضج التكنولوجيا للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

عدد المعايير المستوفية لشروط مؤشر نضج التكنولوجيا
30

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق الجهة الحكومية لكل معيار من المعايير الخاصة
بالتكنولوجيا الرقمية

النطاق

يقاس على مستوى الجهة الخدمية

الوزن

 25%من مؤشر نضج الكفاءات الرقمية

مؤشر نضج الحوكمة للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر الحوكمة  25%من قيمة مؤشر نضج الكفاءات الرقمية ،أي ما يساوي  10%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم مدى التزام الجهة بالمعايير الخاصة بمؤشر
الحوكمة والمتمثلة بــــ  17سؤال ،حيث يتم مقارنة عدد اإلجابات المثالية التي استوفت المعايير والتي تحمل الجواب
"نعم" الى اإلجابات الغير مثالية والتي تحمل الجواب "ال" ،فكلما زاد عدد اإلجابات بنعم زاد نضج المؤشر .وعليه فإن
معادلة حساب مؤشر نضج الحوكمة للخدمات الرقمية موضحة في الجدول التالي:
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اسم المؤشر

نضج الحوكمة للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

عدد المعايير المستوفية لشروط مؤشر نضج الحوكمة
17

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق الجهة الحكومية لكل معيار من المعايير
الخاصة الحوكمة الرقمية

النطاق

يقاس على مستوى الجهة الخدمية

الوزن

 25%من مؤشر نضج الكفاءات الرقمية أي  10%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية

مؤشر نضج الخدمات الرقمية
يتم حساب مؤشر نضج الخدمات الرقمية من خالل حساب مؤشر نضج التحول الرقمي ومؤشر نضج التأثير حيث يشكل
مؤشر نضج التحول الرقمي نسبة  60%من إجمالي مؤشر نضج الخدمات الرقمية ،بينما يشكل مؤشر نضج التأثير
نسبة  40%من إجمالي مؤشر نضج الخدمات الرقمية ،وبالتالي فإن معادلة حساب مؤشر نضج الخدمات الرقمية
موضحة في الجدول التالي:

اسم المؤشر

نضج الخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

(نضج التحول الرقمي للخدمة * ( + )0.60نضج التأثير من التحول الرقمي للخدمة * )0.40
5

آلية القياس

عن طريق قياس مؤشر التحول للخدمات الرقمية ومؤشر التأثير للخدمات الرقمية

النطاق

يقاس لكل خدمة قابلة للتحول الرقمي

الوزن

 60%من مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

مؤشر نضج التحول للخدمات الرقمية
يتم حساب مؤشر نضج التحول للخدمات الرقمية من خالل حساب المؤشرات الثالثة التابعة له وهي مؤشر "التحديث
والتطوير" ومؤشر "الجودة" ومؤشر "التوعية والدعم" وقد تم توزيع األوزان بناء على األهمية ،حيث حصل مؤشر
"التحديث والتطوير" على أعلى نسبة وهي  40%ومؤشرا "الجودة" و"التوعية والدعم" على نسبة  30%لكل
منهما ،وبالتالي فإن معادلة حساب مؤشر نضج التحول للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي:
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اسم المؤشر

نضج التحول للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

(نضج التحديث والتطوير * ( + )0.40نضج الجودة * ( + )0.30نضج التوعية والدعم * )0.30
5

آلية القياس

عن طريق مجموع قياس مؤشر التحديث والتطوير ومؤشر الجودة ومؤشر
التوعية والدعم لكل خدمة على حدة

النطاق

يقاس لكل الخدمات القابلة للتحول الرقمي

الوزن

 60%من مؤشر النضج للخدمات الرقمية

مؤشر نضج التحديث والتطوير للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التحديث والتطوير  40%من قيمة مؤشر نضج التحول ،أي ما يساوي  14%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم كل خدمة لمدى التزامها بالمعايير الخاصة
بمؤشر التحديث والتطوير والمتمثلة بــــ  12سؤال ثم يتم تجميعها بقيمة واحدة تمثل نضج مؤشر التحديث والتطوير.
ويحمل كل معيار قيمة تعتمد على أهلية التحول ونتيجة التحول كما هو موضح بالجدول التالي:

مؤشر نضج التحديث والتطوير للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التحديث والتطوير  40%من قيمة مؤشر نضج التحول ،أي ما يساوي  14%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم كل خدمة لمدى التزامها بالمعايير الخاصة
بمؤشر التحديث والتطوير والمتمثلة بــــ  12سؤال ثم يتم تجميعها بقيمة واحدة تمثل نضج مؤشر التحديث والتطوير.
ويحمل كل معيار قيمة تعتمد على أهلية التحول ونتيجة التحول كما هو موضح بالجدول التالي:

أهلية التحول

نتيجة التحول

غير قابلة للتحول

إن الخدمة غير قابلة للتحول الرقمي في الوقت الراهن ،وفي هذه الحالة ال يتم
أخذ هذه الخدمة في عملية تقييم النضج لمؤشر التحديث والتطوير.

قابلة للتحول الرقمي

 - 5تم تحويل الخدمة وتقديمها إلكترونيا عبر القنوات اإللكترونية والذكية معا.

على القنوات

 -3تم تحويل الخدمة وتقديمها على أحد القنوات الرقمية.

االلكترونية والذكية

 -0جاري العمل على تحويل الخدمة.

قابلة للتحول الرقمي

 - 5تم تحويل الخدمة وتقديمها إلكترونيا عبر القنوات االلكترونية.

على القنوات اإللكترونية

 -0جاري العمل على تحويل الخدمة.

قابلة للتحول الرقمي

 - 5تم تحويل الخدمة وتقديمها إلكترونيا عبر القنوات الذكية.

على القنوات الذكية

 -0جاري العمل على تحويل الخدمة.
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وعليه فإن معادلة حساب مؤشر نضج التحديث والتطوير للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.

اسم المؤشر

نضج التحديث والتطوير للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع قيم المعايير المستوفية لشروط مؤشر نضج التحديث والتطوير
12

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق المعايير الخاصة بالتحديث والتطوير لكل خدمة ومن
ثم أخذ مجموع القيم لكل الخدمات القابلة للتحول

النطاق

يقاس لكل خدمة رقمية

الوزن

 40%من مؤشر نضج التحول للخدمات الرقمية

مؤشر نضج جودة الخدمات الرقمية
يشكل مؤشر الجودة  30%من قيمة مؤشر التحول ،أي ما يساوي  11%من مؤشر النضج المؤسسي للخدمات
الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل تقييم كل خدمة لمدى التزامها بالمعايير الخاصة بمؤشر الجودة والمتمثلة
بــــ  16سؤال ،ثم يتم تجميعها بقيمة واحدة تمثل نضج مؤشر الجودة.

وعليه فإن معادلة حساب مؤشر نضج الجودة للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.
اسم المؤشر

نضج الجودة للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع قيم المعايير المستوفية لشروط مؤشر الجودة للخدمات الرقمية
16

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق المعايير الخاصة بجودة كل خدمة ومن ثم أخذ
مجموع القيم لكل الخدمات

النطاق

يقاس لكل خدمة رقمية

الوزن

 30%من مؤشر نضج التحول للخدمات الرقمية

مؤشر نضج التوعية والدعم للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التوعية والدعم  30%من قيمة مؤشر نضج التحول ،أي ما يساوي  11%من مؤشر النضج
المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه من خالل عدد الحمالت التوعوية وآلية الدعم التي توفره الجهة
الحكومية لكل خدمة ،وتتم عملية التقييم من خالل  8اسئلة ،والجدول التالي يوضح قيم كل من األسئلة:
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السؤال

قيمة النضج

123-127

نعم
ال
ال ينطبق

128-130

 - 5أكثر من ثالث مرات
 - 3مرتين إلى ثالث مرات
 - 1مرة واحدة
 - 0لم يتم الترويج

وعليه فإن معادلة حساب مؤشر نضج التوعية والدعم للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.
اسم المؤشر

نضج التوعية والدعم للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع قيم المعايير المستوفية لشروط مؤشر التوعية والدعم للخدمات الرقمية
8

آلية القياس

عن طريق قياس مدى تطبيق المعايير الخاصة بالتوعية والدعم لكل خدمة ومن
ثم أخذ مجموع القيم لكل الخدمات

النطاق

يقاس لكل خدمة رقمية

الوزن

 30%من مؤشر نضج التحول

مؤشر نضج التأثير للخدمات الرقمية
يتم حساب مؤشر نضج التأثير للخدمات الرقمية من خالل حساب المؤشران التابعان له وهي مؤشر "التبني
واالستخدام" ومؤشر "السعادة واإليجابية" وقد تم توزيع األوزان بالتساوي على المؤشرين نظرا لتكافئ األهمية،
وبالتالي فإن معادلة حساب مؤشر نضج التأثير للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.
اسم المؤشر

نضج التأثير للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

(نسبة استخدام القناة الرقمية * + )0.50
(نسبة رضا وسعادة المتعاملين من الخدمة الرقمية * )0.50
5

آلية القياس

عن طريق قياس مؤشر نسبة استخدام القناة الرقمية ومؤشر رضا وسعادة
المتعاملين من الخدمة الرقمية

النطاق

يقاس لكل الخدمة الرقمية القابلة للتحول

الوزن

 40%من مؤشر نضج الخدمات الرقمية
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مؤشر نضج التبني واالستخدام للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التبني واالستخدام للخدمات الرقمية  50%من قيمة مؤشر نضج التأثير ،أي ما يساوي  12%من
مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه لكل خدمة من خالل مقارنة مجموع المعامالت
الرقمية مع إجمالي عدد المعامالت المنجزة عبر كافة القنوات ،ويتم تحديد القيمة النهائية للنضج بناء على نسبة
االستخدام والموضحة بالجدول التالي:

نسبة االستخدام

مستوى النضج

 0الى أقل من 50%

0

 50%اإلى أقل من 80%

3

أكثر من 80%

5

مؤشر نضج التبني واالستخدام للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التبني واالستخدام للخدمات الرقمية  50%من قيمة مؤشر نضج التأثير ،أي ما يساوي  12%من
مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه لكل خدمة من خالل مقارنة مجموع المعامالت
الرقمية مع إجمالي عدد المعامالت المنجزة عبر كافة القنوات ،ويتم تحديد القيمة النهائية للنضج بناء على نسبة
االستخدام والموضحة بالجدول التالي:

نسبة االستخدام

قيمة النضج

 0الى أقل من 50%

0

 50%اإلى أقل من 80%

3

أكثر من 80%

5

وعليه فإن معادلة حساب مؤشر نضج التبني واالستخدام للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.
اسم المؤشر

نضج السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع نسب السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية
عدد القنوات الرقمية المتاحة

آلية القياس

عن طريق قياس نسبة رضا المتعاملين للخدمة على القناة المقدمة

النطاق

يقاس لكل خدمة رقمية

الوزن

 50%من مؤشر نضج التأثير

59

مؤشر نضج التبني واالستخدام للخدمات الرقمية
يشكل مؤشر التبني واالستخدام للخدمات الرقمية  50%من قيمة مؤشر نضج التأثير ،أي ما يساوي  12%من
مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية الموحد .ويتم حسابه لكل خدمة من خالل مقارنة مجموع المعامالت
الرقمية مع إجمالي عدد المعامالت المنجزة عبر كافة القنوات ،ويتم تحديد القيمة النهائية للنضج بناء على نسبة
االستخدام والموضحة بالجدول التالي:

نسبة الرضا

قيمة النضج

 0الى أقل من 10%

0

 10%إلى أقل من 80%

3

أكثر من 80%

5

وعليه فإن معادلة حساب مؤشر نضج السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية موضحه في الجدول التالي.

اسم المؤشر

نضج السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية

طريقة االحتساب

مجموع نسب السعادة واإليجابية للخدمات الرقمية
عدد القنوات الرقمية المتاحة

آلية القياس

عن طريق قياس نسبة رضا المتعاملين للخدمة على القناة المقدمة

النطاق

يقاس لكل خدمة رقمية

الوزن

 50%من مؤشر نضج التأثير

قائمة مؤشرات النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
ولتسهيل عملية مراقبة ومتابعة أداء التحول الرقمي

يهدف إلى تحديد مدى نضج الجهة بشأن الخدمات

فقد تم تمثيل كل جزء من هذا اإلطار بمؤشر يقيس
نسبة النضج الخاص فيه ،حيث يضم اإلطار مؤشر ًا

الرقمية .وتمكن هذه المؤشرات كل من متخذي
القرار والجهات الحكومية للتعرف على حالة النضج

موحد ًا “مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية”

والتحول الرقمي في الجهة وذلك من أجل وضع

و  62مؤشر موزعة على الركائز والمحاور والعناصر.

الخطط التحسينية والتطويرية ومتابعة تنفيذ هذه

ويتم تمثيل هذه المؤشرات مجتمعة بمؤشر النضج

الخطط وتأثيرها على نضج الجهة .والجدول التالي يضم

ً
مشكال مؤشر موحد
المؤسسي للخدمات الرقمية

مؤشرات النضج المؤسسي.
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المؤشر الموحد

مؤشرات النضج المؤسسي
للخدمات الرقمية

قيمة النضج

•نسبة نضج الكفاءات الرقمية
-

نسبة نضج الموارد الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات.

-

نسبة نضج اإلجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات.

-

نسبة نضج التكنولوجيا الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات.

-

نسبة نضج الحوكمة الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات.

•نسبة نضج الخدمة الرقمية (لكل خدمة)
-

نسبة نضج التحديث والتطوير للخدمة الرقمية.

-

نسبة نضج جودة الخدمة الرقمية.

-

نسبة نضج التوعية والدعم للخدمة الرقمية.

-

نسبة التبني استخدام الخدمة الرقمية.

-

نسبة السعادة واإليجابية عن الخدمة الرقمية.

•نسبة النضج الخدمات الرقمية (لجميع الخدمات)

مؤشرات نضج الخدمات

-

نسبة نضج التحديث والتطوير لجميع الخدمات.

-

نسبة نضج الجودة لجميع الخدمات.

-

نسبة نضج التوعية والدعم لجميع الخدمات.

•نسبة الخدمات القابلة للتحول
-

نسبة الخدمات القابلة للتحول على الموقع اإللكتروني.

-

نسبة الخدمات القابلة للتحول على الهاتف الذكي.

•نسبة التحول الرقمي للخدمات القابلة للتحول
-

نسبة التحول للخدمات القابلة للتحول على الموقع اإللكتروني.

-

نسبة التحول للخدمات القابلة للتحول على الهاتف الذكي.

•نسبة االستخدام على الموقع اإللكتروني
•نسبة االستخدام على الهاتف الذكي
•نسبة االستخدام على األكشاك التفاعلية
•نسبة االستخدام على الهاتف التلقائي ()IVR
•نسبة السعادة واإليجابية من الخدمة المقدمة عبر
الموقع اإللكتروني
•نسبة السعادة واإليجابية من الخدمة المقدمة عبر
الهاتف الذكي
•نسبة الخدمات المحولة رقميا و ال تحتاج زيارة الجهة
•نسبة الخدمات التي تسمح بأخذ أراء المستخدمين
•نسبة الخدمة المتوفرة رقميا اال أن استخدامها أقل من
 25%من اجمالي عدد المعامالت
•نسبة الخدمات الرقمية التي حصلت على معدل نضج أقل من 80%
•نسبة الخدمات الرقمية التي حصلت على معدل السعادة وااليجابية
أقل من 80%

61

المؤشر الموحد

مؤشرات نضج الخدمات

قيمة النضج

•نسبة الخدمات الرقمية التي حصلت على معدل الجودة أقل من 80%
•نسبة الخدمة الرقمية متوفرة رقميا ونسبة االستخدام اقل من 80%
•نسبة الخدمات التي مجموع معامالتها أقل من  1000في السنة
ومؤهلة أو يوجد خطة للتحول اإللكتروني
•نسبة الخدمات التي مجموع معامالتها أقل من 1000
وتم تحويلها الكترونيا
•نسبة الخدمات التي مجموع معامالتها أقل من  1000في السنة
ومؤهلة أو يوجد خطة للتحول الذكي
•نسبة الخدمات التي مجموع معامالتها أقل من  1000وتم
تحويلها الى خدمات ذكية
•نسبة التحصيل المالي للخدمات االلكترونية
•نسبة التحصيل المالي للخدمات الذكية

62

القسم الرابع :إدارة التحسينات ومتابعة
تقييم النضج المؤسسي للخدمات الرقمية
بعد إجراء التقييم وإعداد التقرير النضج المؤسسي

تتكون المنهجية من ستة مراحل رئيسية :مرحلة

للخدمات ،فالبد من آلية عمل لمتابعة أداء تنفيذ

التخطيط ،مرحلة نشر الوعي ،مرحلة التقييم ،مرحلة

التوصيات وإعادة تقييم النضج لقياس مدى استجابة

التحليل ،مرحلة التنفيذ ومرحلة مراقبة األداء ،حيث تتضمن

الجهة الحكومية لتقرير النضج .في هذا القسم سيتم

كل مرحلة مجموعة من الخطوات واألنشطة كماهو

شرح المنهجية المتبعة تبين هيئة أبوظبي الرقمية

موضح بالشكل رقم .14

والجهات الحكومية فيما بعد مرحلة التقييم وذلك من
أجل متابعة تنفيذ التوصيات ومتابعة نتائج المؤشرات
بصورة نصف سنوية.

1

2

التخطيط

3

التقييم

نشر الوعي

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺘﺒﻨﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺴﻌﺎدة واﻹﺟﺎﺑﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺠﻮدة

ﻟﻤﻤﻜﻨﺎت

ﻧﻀﺞ اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
6

اﻹﺟﺮاءات

اﻟﻤﻮارد

5

مراقبة األداء

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

4

التنفيذ

التحليل
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المرحلة األولى  :مرحلة التخطيط
في هذه المرحلة تقوم هيئة أبوظبي الرقمية بتحديد التوجهات االستراتيجية للخدمات الرقمية
ومراجعة المعلومات والمالحظات من عمليات التقييم السابقة لتحديد الفرص التحسينية وتحديد

1

نطاق عمل تقييم النضج المؤسسي للخدمات الرقمية .وينتج عن هذه المرحلة الخطة التفصيلية لتنفيذ
عملية التقييم والتي تشتمل على التالي.
•األهداف والجدول الزمني
•قائمة الجهات المشاركة
•فرق العمل واألدوار في الهيئة والجهات الحكومية
•آلية ومعايير تقييم النضج المؤسسي للخدمات الرقمية المحدثة.

المرحلة الثانية  :مرحلة نشر الوعي

2

في هذه المرحلة تقوم الهيئة بتعريف الجهات الحكومية بالتوجهات واألهداف االستراتيجية
للخدمات الرقمية مع توضيح منهجية عمل تقييم النضج المؤسسي للخدمات الرقمية وتحديد
االدوار و المسؤوليات والمتطلبات المترتبة على الجهات واألدوار والجدول الزمني للتأكد من
توافق المبادرات والتوجهات االستراتيجية.

المرحلة الثالثة :مرحلة التقييم

3

في هذه المرحلة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهه الحكومية بعقد ورش العمل بتقييم
النضج المؤسسي للخدمات الرقمية وجمع البيانات واألدلة الخاصة بعناصر التحول الرقمي ليتم
تقييمها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات االستراتيجية.

4

5

المرحلة الرابعة :مرحلة التحليل
في هذه المرحلة تقوم الهيئة بتحليل المعلومات والبيانات والتأكد من األدلة ووضع التوصيات
ومن ثم إعداد التقرير النهائي

المرحلة الخامسة :مرحلة التنفيذ
في هذه المرحلة تقوم الجهة بالعمل على وضع الخطط لتنفيذ التوصيات المدرجة بتقرير تقييم
النضج المؤسسي للخدمات الرقمية وذلك بهدف االرتقاء بالنضج المؤسسي للخدمات الرقمية.

المرحلة السادسة :مرحلة مراقبة األداء

6

في هذه المرحلة تقوم الهيئة بمتابعة أداء الجهات في تنفيذ التوصيات من خالل التقارير
الدورية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتالفي أي انحرافات ناتجة عن التطبيق .كما وتقوم الهيئة
بقياس مدى كفاءة وفعالية منهجية العمل ووضع الخطط التحسينية للتأكد من تحقيق
األهداف المرجوة.
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المراجع
التالي هي أهم المراجع التي تم االستفادة منها بتطوير هذا الدليل ،ولم يتم ذكر جميع
المراجع ولكن تم ذكر أهمها:
 مؤشرات الممكنات الحكومية المعتمدة في محور الحكومة الذكية ضمن الدورة االستراتيجية 		 :2016- 2014هيئة تنظيم االتصاالت – دولة اإلمارت العربية المتحدة
 مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة" :اإلسكوا" اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربيآسيا باألمم المتحدة
 دليل تعريف الخدمات وتوثيق إجراءاتها :األمانة العامة للمجلس التنفيذي االصدار األول – أبوظبي دليل التطبيق الخاص باستراتيجية الحكومة الذكية إلمارة أبوظبي  :هيئة أبوظبي الرقمية مسودة الدليل اإلرشادي لتعريف الخدمات الحكومية :هيئة أبوظبي الرقمية أدوات تطوير الخدمات الرقمية :هيئة أبوظبي الرقمية وثيقة سياسة تعريف الخدمات الذكية :حكومة دبي الذكية نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية :حكومة دبي الذكية الدليل اإلرشادي لتخطيط تنفيذ الخدمات الذكية لقناة األجهزة المحمولة :حكومة دبي الذكية توصيات حوكمة الخدمات الرقمية :الحكومة الرقمية  -الواليات المتحدة األمريكية التوصيات واإلرشادات الخاصة التحول الرقمي :الحكومة الرقمية – المملكة المتحدة أدوات التحول الرقمي :أستراليا ممارسات أدراة خدمات تكنلوجيا المعلومات ()ITIL نموذج نضج القدرات المتكامل –( )CMMIالخدمات -إطار الحوكمة كوبت COBIT 5
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