
نحو منظومة مبتكرة

الرقميالتحولفيالجنوبيةالمحافظةجهود



فررياالتصررالتكنولوجيررارسررتامااتحرررالالمحافظررةل  رر ل
اتإحتياجرت بيرةفريأساسريةحاجرةكونهلالرقميالتحول

والخدميررةاألمنيررةالمجرراالتفرريوالمرروايني األهررالي
،لضم لتعزيزلاإلبداعلواالبتكارلاإللكتروني،،والتنموية



الرقميبالتحولالمرتبطةالمحافظةأهداف
أهمية   ل تأكيدوذلكاألهاليمعالتواصلتعزيزفييساهمالرقميالتحول:التواصل-1

.الواحدالمجتمعأبناءبي ال حمة

عمالمشتركوالتعاونالتنسيقخاللم األم تعزيزفييساهمالرقميالتحول:األمنتعزيز-2
الخدماتم العديديريق  العمالءر ايةخاللم الجنوبيةالمحافظةشريةمديرية

وإستالمالبرامجم وغيرهااالفتراضياإلسبو يوالمج ستواصلبرنامجمنهااإللكترونية
.باألم الخاصةوالمسائلاالحتياجاتم الكاير

.والمقيمي المحافظةأهاليلدىالبيئيالو يتعزيزفيالرقميالتحوليساهم:البيئة-3
تطبيقخاللم العملآلياتلتطويرنسع الرقميالتحولخاللم :اإللكترونياإلبداع-4

.التقنياتأحدث



الجنوبيةالمحافظةاتبعتهاالتيالرقميالتحولإجراءات

م العديدتبني
الرقميةالمبادرات

االفتراضيالتواصل بر
المج س●

االفتراضي
الندوات●

االفتراضية

:اإللكترونيةالمبادراتايالق
الجنوبيةتطبيقتدشي ●
الذكيالمكتبتدشي ●
الرسميالموقعتدشي ●
إلكترونيا لالعمالءخدمةتعزيز●
ةالطارئاإل اناتاستمارةتفعيل●

كافةتفعيل
المعامالت

إلكترونيا لاالدارية
تخفيف
إستخدام
الورق



(Scan)قياا وسدةاااسستالخاامبعم  س ب اا س: إلغاا استخاام اتوستلاا   
دةفاااااااا لل بناااااااا س لحضاااااااا  ستل   اااااااا  سبألد ت سأيسمرتجاااااااا س  اااااااا وس

ىسأد تقاااااالس اااااانسملاااااايسإلوظفد اااااا سم ااااااظف سباااااا  سماااااا  ف ستل ةاااااااسس  اااااا
(Network)لص ةبستلطلب،سدمنسثمس ممسإ ج عستألد ت س.

سمرتجعاانستنبناا سسملتساالي سك اايسإلوظفد اا ستخاام اتو
 
مضاا ً 
رستخااامستنرتجااا سد ق ااالستل   ااا  سدة افااالسدتل امااا ستل ااا سةضااا

.منسأجله سلل بن 

الجنوبيةالمحافظةاتبعتهاالتيالرقميالتحولإجراءات

يااااااا ستخمفسااااااا  ت ستنااااااارتجب  س ااااااانس رسك ااااااايسإلوظفد ااااااا سلتسااااااالي س
.تله اي



خبم بفس
2019

2019خبم بفس

ااش  س
اطبي ستللً بي 

تملح دث ستلف  ي 

2019خبم بفس

تةً سن صلك

2020م   س

ااش  س
تنومبستلذك 

2020  لي س

تملللسستالفظفتض  

أغسطسس
2020

تن ق ستاللوظفد  

الجنوبيةالمحافظةاتبعتهاالتيالرقميالتحولإجراءات



ت م  دستالخم   ت ستاللوظفدني 

 ً   نستن ق سلمل  س لب  ستن ت

تلبف استاللوظفد  س

ب  لمل  سمستًات س لب  ستنرتج

تخم اتوسك يسإلوظفد  

لتسلي س لب  ستنرتجب  

الجنوبيةالمحافظةاتبعتهاالتيالرقميالتحولإجراءات



الرقميل تحولالتفا  يةالنماذج
"المنصاتلاإللكترونيةلفيلالمحافظةلالجنوبية"



المنصاتلاإللكترونيةلفيلالمحافظةلالجنوبية

يرللتدشي لتطبيقلالجنوبيرةلوتفع
.المحادثةلالفوريةلل

إيرررررالقلالموقرررررعلاإللكترونررررريل
الرسرررميلل محافظرررةلبخررردماتل
جديرردةلتتنررم لجوانرربلمتعررددةل
للتتيحلل موايني لسهولةلالتواصر

مررررررعلمخت ررررررفلاالداراتلفرررررريل
المحافظرررةلباالضرررافةلإلررر لإبررررا ل
جانبلاألم لكعنصررلأساسريلفريل
حلالموقعلااللكترنيلوذلكلللتوضري

الدورلاألمنيلفريلتعزيرزلالشرراكةل
. المجتمعيةلالرائدة



أبر لخدماتلالموقعلااللكترونيلل محافظةلفيلمجاللاألم لوالتواصل

التواصل
وخدمة العمالء األمن



تفعيللاالستماراتلاإللكترونية

الطارئةاإلعاناتإستمارةنموذج



تدشي لالمكتبلالذكي
ل محافظةلالجنوبية



يوفرلالمكتبلالذكيلشاشاتل
ل خدمةلالذاتيةللزوارلمقرل

:المحافظة
شاشةلل موقعلااللكترونيلوتقديمل

الط بل  ليريقلاالستماراتل
.اإللكترونية

شاشةلل دخوللل محادثةلالفوريةل
.وشاشةللبرنامجلتواصل

خاريةلالمحافظةلاإللكترونية.

شاشةلالمبادراتلوالبرامج.



اشتراكلالمحافظةل
الجنوبيةلفيل
برنامجلتواصل



خدماتل
تطبيقلالجنوبية



:م  زت ستةً سن صلك

oاااااا ف فساامااااا ستن قااااا س(location)مااااانسأجااااا سا ا ااااااس

.م ق ستل و ىستل ام 

o اام سإ خ لستل و ىس نس ري ستنسجستلص ت.

oاام سكم ب سسنصستل و ىس.

oاام سإض ف سفيا  سلل و ىس.

oاام سإض ف سص  سسلل و ىس.

خدمةلاحنالنوص ك–خدماتلتطبيقلالجنوبيةل



:م  زت ستملح دث ستلف  ي 

oا ف فساام ستن ق س(location).

oكم ب ستلًص.

oف سص  سسلل و ىس .

oإ خ لسفيا  سلل و ىس.

oب شرسسافبي ستلك م فتسللمص يرسدإ خ لستل و ىسم

خدمةلالمحادثةلالفورية–خدماتلتطبيقلالجنوبيةل



تخم   سسم خمستألمط  م  زت س

oا ف فساام سا ا مستلطلبس نس ري ستلمطبي 

oاام سإ ف  ستلص  ستل  ص سب ل و ىس.

oاااااا ف فساامااااا ستن قااااا س(location)مااااانسأجااااا سا ا ااااااس

.م ق ستل و ىستل ام 

استمارةلموسملاألمطار–خدماتلتطبيقلالجنوبيةل



نظاملحجزلالموا يد–خدماتلتطبيقلالجنوبيةل

اختيارلالوقتلوالتاريخلونوعلالخدمة



Smart Mapشاشةللاليالعل   لالمشاريعلالتيلتنفذلفيلالجنوبيةل  ليريقلتطبيقل



ل دخولل   لالمنصاتلاإللكترونيةلالخاصةلاآليبادتفعيللاستخدامل
بالمحافظة



يعتبررررلالمج رررسلاالفتراضررريل
قنرراةلتفا  يررةلمباشرررةلفرريل
التواصللبري لسرمولالمحراف 
والمررررررررروايني للت قررررررررريل
احتياجرررراتهملفرررريلمخت ررررفل
المجرررراالتلوقرررردلب رررر ل ررررددل

16المجالسلاالفتراضيةلل ددلل
.مج سلافتراضي

المج ررررسلاالفتراضرررري



اتلتبنيلوإقامةلالفعالي
 نرردلبعرردلاإلفتراضررية

المرئرريااللتصررال برررل
23وقررردلب عرررتل رررددلل

فعاليررةلافتراضرريةل رر 
.بعد



لخدمةلاحنالنوص كلااللكترونيةQRتوفيرلخدمةل

ن  ذجسمنستلل ة ستنبل  س نستالخم ب لسسب جردسمسحه 

 ممستلاا لس  ىستخم   سستل ام سمب شرسستن ج دسس نستن ق ستاللوظفد  



الواتسابخدمةل
الجمهورل   لإليالع

أخبارلالمحافظةل
وبرامجها



استبيانللقياسلرضالالعمالءلفيلمقرلالمحافظةل  ليريقلجها ل
،لوكذلكلفيلالموقعلااللكترونيإلكتروني



تفعيللكافةلمواقعلالمحافظةل برلمنصاتل
التواصللاالجتما ي

16.3 K6317208  1828رفيديولمنشو



الرقميالتحول
الجنوبيةبالمحافظةاإلداريالعملفي



التحوللالرقميل
فيلالعملل
اإلداري

المرسالتلالداخ يةلوالمراسالت
الصادرةل برلنظاملالمراسالتل

والبريدلاإللكتروني
بي لمخت فلTeamsتفعيللبرنامجل

اإلداراتلواألقساملللالجتما اتل
والمبادراتلاالفتراضية

تعزيزلثقافةلومفهومل
التحوللالرقميلبي ل

الموظفي ل

يعلتطويرلقا دةلالبياناتلوتوس
رابطلاألرشفةلاإللكترونية

تبني وإقامة  المبادرات
ةوالبرامج  االفتراضي

ةللتعزيزلالدوراتلالتدريبي
 اإللكترونيةلل موظفي


