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 المقدمة
 

ولكي تكون البحرين   .   في االقتصاد العالمي الجديد    متطورة الحكومـة أن تكون البحرين دولة        تـريد 
وستتعاظم جداً أهمية وصول    .  كذلـك، فـإن عليها أن تؤسس البيئة األفضل لمجتمع المعلومات في المنطقة            

  ٢٠٠٥اً مع حلول عام السكان إلكترونياً إلى خدمات الدولة التي تخطط لجعل معظم الخدمات العامة متاحة آني
 

أحرزت البحرين على مكانة عالية في عدة تقارير تعنى بترتيب البلدان على أساس إنجازاتها في                 
 والتي نشرها قسم االقتصاد واإلدارة العامة باألمم المتحدة         e-Governmentمجال اإلعداد للحكومة اإللكترونية     

(UNDPEPA) .      دارة العامة   وكذلك األمر مع الجمعية األمريكية لإل (ASPA)      إضافة لتقرير مستقل نشرته 
 .Brownجامعة 

 
يوجد في البحرين شركة واحدة لالتصاالت تتمتع بحصرية اإلشراف واإلدارة لكافة االتصاالت ونقل             

وبناًء على ما تضمنته خطة الحكومة من تحرير لقطاع           . المعطيات باإلضافة إلى اإلنترنت في البحرين      
 استثمار هذا   MTC Vodaphone لشركة   (TRA)، فقد أجازت سلطة تنظيم االتصاالت       االتصاالت وخصخصته 

وفي الحقيقة فإن سوية خدمات االتصال القائمة حالياً في البحرين تعتبر           . ٢٠٠٣بريل لعام   أ/القطاع في نيسان  
ية إذا ما   مناسبة لتتالءم مع متطلبات واحتياجات البلد، ولكن األمر يستوجب إدخال تحسينات هامة وأساس              

بعد انتشار اإلنترنت والحاسب الشخصي والهاتف والتلفاز       و.  رغبت البحرين بالتحول إلى مجتمع المعلومات     
.  فإن البحرين تعد من أول الدول في هذا الخصوص مقارنة مع بقية الدول األخرى في دول التعاون الخليجي                 

.   المجتمع اإللكتروني وتساهم في دفعه قدماً      إن هذا األمر يساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الحكومة حول           
لقد أجازت حكومة البحرين قانون التجارة اإللكترونية والذي سيعمل على تحديد إطار العمل الشرعي لتكوين               

 . مجتمع المعلومات
 

يتبين من ذلك أن مملكة البحرين قد حققت الكثير من المقومات الضرورية لبناء مجتمع المعلومات                
 فسوف يقدمان   (CPR) والسجل المركزي للسكان     (GDN)أما شبكة المعطيات الحكومية     .  قريب في مستقبل 

. األساس الالزم لتطبيقات الحكومة اإللكترونية وإتاحة البوابة اإللكترونية المطلوبة لخدمات المواطنين              
. ارد البشرية ولسوف يعمل التطوير في قطاعي التربية والصحة على تسريع الدفع المطلوب في مجال المو              

أما اإلصالحات السياسية   . كما أن صغر المساحة وقلة عدد السكان سوف يسهل من إجراءات التطوير              
من جهة أخرى،   . والتحرك نحو الديمقراطية فسوف تقدم الشفافية وزيادة الفعالية باستخدام التمويل المتوفر           

 المعلومات يعتبر أحد أهم نواحي التقصير       فإن غياب جهة تنفيذية واحدة تعمل على تنسيق الحركة نحو مجتمع          
ومع ذلك، يتوقع أن تقوم إستراتيجيات كل من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركة                . بهذا الشأن 

االتصاالت وكل الذين يشتركون في هذا الرهان، بالتقارب نحو رؤية واحدة لتطوير مملكة ذكية ورقمية                  
 ومنظمة المعلوميات   (ECC) ولجنة التجارة اإللكترونية     (EDB)ي  تتبلور فيها جهود مجلس التطوير االقتصاد     

 .(CIO)المركزية 
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   أطر العمل التنظيمية والتشريعية-أوال
 

 TRAة تنظيم االتصاالت  خط -ألف
 

لقد توجهت الحكومة إلى تأمين مجموعة موسعة من الخدمات القيمة في مجال االتصاالت بالبحرين                
ويسعى القانون الجديد لالتصاالت إلى إحداث سريع لسوق        .  التجارية والمستهلكين لكل من أصحاب األعمال     

حرة باإلضافة إلى المتعهد بتأمين االستقرار من خالل خطة عمل وطنية واضحة يتضمنها ما يسمى الخطة                 
ذ هذه   فهو التأكد من تنفي    (TRA)أما الهدف من تأسيس سلطة تنظيم االتصاالت        .  (NTP)الوطنية لالتصاالت   

نبين أدناه  .  ٢٠٠٤الخطة الوطنية، وبالتالي فهي تخطط لتأسيس سوق حرة ومنظمة لالتصاالت بحلول              
 :اإلجازات الست وبرامج التنفيذ الزمنية لتحرير تلك السوق

 
وتتضمن خدمات  ) ستتم في أقرب وقت ممكن     : ((ISP)/إجازة مزود خدمات اإلنترنت     )أ(
 . وذلك بواسطة شبكة اتصال مرخصة-وتيبدون خدمات االتصال الص-اإلنترنت
وتتضمن تقديم خدمات   ) ستتم في أقرب وقت ممكن    : (إجازة تقديم خدمات ذات قيمة مضافة      )ب(

 . ذات قيمة مضافة وذلك من خالل شبكة اتصاالت مرخصة
ويتضمن تزويد خدمات االتصال النقال     ): ٢٠٠٣الربع الثاني،   (إجازة االتصاالت النقالة     )ج(
 .الخاصة بهبشبكته 

خدمة النفاذ العام لنظام    /VSATإجازات لكل من االتصاالت بواسطة األقمار الصنعية نوع           )د(
، أما إجازة   )٢٠٠٤ستتحقق كلها في الربع األول من عام         : (Pagingاإلبالغ  /(PAMRS)الالسلكي النقال   

 تنفيذ المواضع النهائية    ويتضمن ذلك .   أيضاً ٢٠٠٤الخدمات الدولية فيتوقع لها الربع األول من عام           
والتمديدات األرضية باإلضافة إلى الوصالت الدولية مترافقاً مع الحقوق والواجبات المتعلقة بالربط مع                

 .شبكات البحرين المرخصة األخرى
تتضمن تزويد خدمات   : )٢٠٠٤ في الربع الثالث لعام    (إجازة الخدمة الوطنية الثابتة       )هـ(

 . نقل المعطيات على شبكتها الخاصة بهااالتصال الوطنية المحكية و
وتتضمن تزويد خدمات االتصال    : )٢٠٠٤في الربع الثالث لعام     (إجازة الخدمات الدولية     )و(

 .الدولية المحكية
 

   قانون التجارة اإللكترونية-باء
 

ة، وذلك  يضع قانون التجارة اإللكترونية، األسس القانونية للعمليات التجارية ذات الصفة اإللكتروني            
ويجاري هذا القانون اإلرشادات المتقدمة التي اعتمدتها كل من         .   من قبل الحكومة في البحرين     بعد اعتماده 

فهو . أمريكا الشمالية واالتحاد األوربي وهونغ كونغ وسنغافورة وذلك بعد مالءمتها مع البيئة البحرانية               
كما أنه يؤسس   .  ها إلكترونياً منهوية والتثبت   يعترف باإلمضاء الرقمي وببقية الوسائل األخرى لتدقيق ال        

إلطار العمل المطلوب إلبرام الصفقات إلكترونياً باإلضافة إلى بقية األشكال األخرى للتعاقد والتعامل التجاري              
وبهذا فإن هذا القانون سوف يعمل      .  عبر اإلنترنت، بينما يحافظ على الحقوق وااللتزامات التعاقدية بدون خلل         

اإللكترونية في البحرين ويعمل على دفعها قدماً كما يسرع عملية الوصول للحكومة              ء الثقة بالتجارة  على بنا 
 .اإللكترونية
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 (ICT) البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ثانيا
 

   االتصاالت-ألف
 

شراف وتنظيم  صاحبة الحق الحصري في اإل     Batelcoتعد شركة االتصاالت الوحيدة في البحرين         
 فسوف تدخل الخدمة    ،MTC Vodaphoneأما شركة   . خدمات االتصاالت ونقل المعطيات واإلنترنت بالبحرين     

 . بوصفها المشغل الجديد٢٠٠٣بنهاية 
 

 جيدة وذلك فيما يتعلق بتلبية       Batelcoيمكن اعتبار سوية الخدمات الجارية التي تؤمنها شركة            
. ل البحرين إلى مجتمع المعلومات يستوجب إدخال تحسينات أساسية وهامة         احتياجات البلد الحالية، لكن تحو    

إذ تعتبر البيئة التحتية لالتصاالت ذات السوية العالمية مفتاحاً للمرور إلى االزدهار بتكنولوجيا المعلومات                
(IT)وخاصة في عهد التقارب والتالحم بين االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . 

 
بنية األساسية لالتصاالت في البحرين مع المعايير العالمية ولكن نواحي أخرى            تتقارب خصائص ال   

 تتضمن الخصائص األساسية لخدمات االتصال المتاحة في البحرين األمور          . عديدة تتخلف عن تلك المعايير    
 :التالية

 
لتحويل الرقمية ووصالت ا  ) البداالت(شبكة رقمية كاملة حيث تحتوي في بيئتها على المقاسم           )أ(

 ذات الليف الضوئي؛
 دارات رقمية دولية مخصصة لكل مراكز المال واألعمال في العالم؛ )ب( 
بهدف خدمة التركيب باإلضافة إلى إدارة      ) FMCمركز إدارة التسهيالت    (بيئة تالءم غرضية     )ج(

  ساعة؛٢٤ورعاية تجهيزات االتصال للزبون على مدار 
متقدمة ويتضمن ذلك الشبكة المتكاملة للمعطيات        تأمين الحصول على خدمات اتصال         )د(

، ربط شبكات المعطيات     ATM، نقل المعطيات باالنتخاب غير المتزامن         ISDNوالصوت
 المحلية

LAN-Connect واالتصال عبر القمر الصناعي نوع VSATومقوي اإلطارات؛  
  بلد؛٥٠لإلنترنت مع إمكانية التجوال عبر  GSMالتزويد اآلني لخدمات الـ  )هـ( 
 .GSMخدمة للفاكس ونقل المعطيات الجوالة عبر شبكة الـ  )و( 

 
 : نبين فيما يلي بعض المناحي التي تقصر فيها شبكة االتصاالت الحالية عن إدراك المعايير العالمية 

 
 محدودية عرض الحزمة؛ )أ( 
 ارتفاع األسعار؛ )ب( 
 خدمات محدودة؛  )ج( 
 حصرية مزود الخدمة )د( 

 
حيث شكلت  . الخطط الجارية في البحرين حالياً على أساس فتح سوق االتصاالت للمنافسة            تقوم   

كما أن إجازة تالية     . الحكومة حديثاً إدارة تدعى سلطة االتصاالت تأخذ على عاتقها تنظيم قطاع االتصاالت           
شركات إن هذا األمر سوف يسمح ل     .  ٢٠٠٣أبريل من عام    /مع حلول نيسان   سوف ترخص إلى مزود آخر    

اتصال دولية متخصصة بوضع استثماراتها في بيئة أساسية جيدة التأسيس وتستمر بالتطور مع التكنولوجيا               
واألكثر من هذا فقد أحدثت كل من لجنة التجارة اإللكترونية ولجنة            .  العالمية التي تتطور بال انقطاع أيضاً     

اعين قد تمت مناقشتها وفحصها وتلبيتها بشكل       االتصاالت للتأكد من أن جميع النواحي الضرورية لهذين القط        
 .مالئم
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   العمر الوسطي للحاسب الشخصي في دول التعاون الخليجي-١الرسم البياني 
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PC ترنتانتشار اإلن  انتشار الـ  
 

 
 
 
 
 

 نتشار اإلنترنت  ا-باء
 

ر عدد  إذ يقد . يصنف انتشار اإلنترنت في البحرين بأنه الثاني من حيث الكبر في العالم العربي               
 نشرتها  Censusلنتائج إحصائية من    وطبقاً  .   مستخدم ١٥٠,٠٠٠مستخدمي اإلنترنت في البحرين بحوالي      

 من بين شاغلي البيوت في البحرين        ١٩١٩١ فإن   (CIO)إدارة اإلحصاء والمنظمة المركزية للمعلوماتية       
منسوباً إلى انتشار   (ر اإلنترنت    انتشا ٢ويبين الرسم البياني    .  يستخدمون اإلنترنت  ١٠٥٦٨٦وبالبالغ عددهم   

 .٢٠٠٢أغسطس /شهر آب: في دول التعاون الخليجي) الحاسب الشخصي
 

   انتشار الحاسب الشخصي-جيم
 

. حصلت البحرين على أعلى نسبة مئوية في انتشار الحاسب الشخصي بالنسبة لدول العالم العربي                
والبالغ عددهم اإلجمالي في    (غلي البيوت    من شا  ٣٥٢٥٥ فإن   ٢٠٠١ لعام   Censusواعتماداً على نتائج    

  في المائة  ٢٢,٣٦وهذا يعادل نسبة    . لديهم في منازلهم حاسوب شخصي واحد على األقل       ) ١٠٥٦٨٦البحرين  
 .٢انظر الرسم البياني .  من شاغلي البيوت

تعتمد هذه األرقام على حساب يأخذ باالعتبار العمر الوسطي للحاسب الشخصي في دول التعاون الخليجي، والمفترض
٢٠ في بيع الحواسب الشخصية يبلغ       (CAGR)سبت على فرض أن المعدل المركب للنمو        كما أنها احتُ  . أنه ثالث سنوات ونصف   

يضاف إلى ذلك أن التوقعات، التي تولدت من خالل تقنيات رياضية وإحصائية، فضالً . ٢٠٠٢/٢٠٠٥  خالل السنوات  في المائة 
 . لمشار إليهاعن آراء الخبراء، تأخذ بعين االعتبار احتمال التزايد السكان خالل السنوات ا
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   نسبة الوحدات السكنية بحسب عدد أجهزة الحاسب اآللي الشخصية-٢الرسم البياني 
 

 
 ٢٠٠٢أغسطس /ترتيب دول التعاون الخليجي وفقاً النتشار الحاسب الشخصي،آب  -٣الرسم البياني 

 
مستخدمي 
اإلنترنت 

 PCلكل 

 انتشار
 اإلنترنت

 )في المائة(
مستخدمي 
 اإلنترنت

 PCانتشار الـ 
 )في المائة(

 عدد أجهزة 
 البلد PCالـ 

 البحرين ١٠٧,٠٠٠ ١٥,٧٤ ١٥٠,٠٠٠ ٢٢,٠٦ ١,٤٠
 اإلمارات العربية المتحدة ٤٥٠,٠٠٠ ١٣,٨٥ ٩٠٠,٠٠٠ ٢٧,٦٩ ٢,٠٠
 قطر ١٠٧,٠٠٠ ١٣,٥٤ ٦٠,٠٠٠ ٧,٥٩ ٥,٥٦
 الكويت ٢٨٠,٠٠٠ ١٢,١٧ ٢٠٥,٠٠٠ ٨,٩١ ٠,٧٣
 المملكة العربية السعودية ١,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٣٨ ١,٦٠٠,٠٠٠ ٦,٨١ ١,٠٧
 عمان ٩٥,٠٠٠ ٣,٥٢ ١٥٠,٠٠٠ ٥,٥٦ ١,٥٨
 المجموع ٢,٥٣٩,٠٠٠ ٧,٦٤ ٣,٠٦٥,٠٠٠ ٩,٢٣ ١,٢١

 
   انتشار الهواتف النقالة والتقليدية-دال

 
من أصحاب األعمال لديهم خط هاتفي       من شاغلي البيوت ومائة في المائة       في المائة  ٥٠إن أكثر من     

 بينما يصل عدد الهواتف الجوالة إلى      ١٧٥,٠٠٠لالتصال التقليدي، علماً بأن عدد خطوط الهاتف الثابت هي          
٣٩٠,٠٠٠. 

 
 انتشار التلفاز  -هاء

 
 أن التلفاز هو من بين المنتجات األكثر انتشاراً في المملكة، إذ            ٢٠٠١ أيضاً لعام    Censusتبين نتائج    

 وذلك من   ١٠٢٢٨٩يصل عدد شاغلي البيوت الذين يملكون جهاز تلفاز واحد على األقل في بيوتهم إلى                 
 لتقديم خدمة   Batelcoوتخطط شركة   )  في المائة  ٩٦,٧٩سبة  أي ن  (١٠٥٦٨٦أصل العدد اإلجمالي البالغ     

اإلنترنت عبر شبكة التلفزيون عبر الكابالت قريباً جداً، األمر الذي يوفر لمعظم البيوت وسائل بسيطة وغير                 
 .مكلفة لالستفادة من تكامل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 



  -6- 

 م٢٠٠١لتلفزيونات   نسبة الوحدات السكنية بحسب ا-٤الرسم البياني 
 

 
 bh.com.inet.www :المصدر

 
   تكلفة استخدام اإلنترنت في البحرين-واو

 
 :مالحظة

 ؛(BD) دينار بحراني 0.378= دوالر أمريكي 1 )أ(  
 . فلس1000=  دينار بحراني1  )ب(

 
 -١الجدول 

 

 مالحظات
 االستخدام 
 عن كل دقيقة

اك االشتر
 الشهري

كلفة التسجيل 
 وإقامة االتصال

 
  هاتفياinetً النفاذ للـ

يتضمن حساب بريد إلكتروني  طالب مجاني BD 3  فلس٧
 مقيم BD 5 BD 3  فلس٧ واحد

 تجاري BD 10 BD 6  فلس٧ يتضمن حساب بريدين الكترونيين
3 BD بريد الكتروني١ يتضمن حساب - طالب مجاني  

 ISDN ال يتضمن خط -
  فلس ١٥

 مقيم BD 5 BD 3 )اةلكل قن(
  بريد الكتروني٢ يتضمن حساب -
 تجاري BD 10 BD 6  فلس٧ ISDN ال يتضمن خطأ -

 BD 27 BD 20  فلس٧ بريد الكتروني٥ يتضمن حساب -
 عنوان الـ من خالل

IPوالمودم  
 

 900inetاإلنترنت   -١
 
وأجور التسجيل باإلضافة إلى تحقيق المرونة الكاملة        يتميز هذا اإلنترنت بانعدام األجور الشهرية          

 . والحرية في استخدام اإلنترنت حسبما يرتاح له المستثمر
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 فلساً للدقيقة الواحدة حيث تضاف ببساطة       ١٥وبالنسبة للمستثمرين المحليين فإن كلفة االستخدام تبلغ         
وبالتالي فإن هذه الخدمة يمكن     . استخدام فقط إلى فاتورة الهاتف الذي يؤمن ذلك االتصال وذلك عن كل دقيقة            

توفيرها ألي شخص وفي أي وقت من أي مكان، إذ أن كل ما تحتاج إليه هو حاسوب ومودم وكشاف                       
 . باإلضافة إلى خط هاتفيInternet explorerاإلنترنت 

 
٢-   Inet 

 
 .  هي الطريقة الذكية الستخدام اإلنترنت لكل شيء يكون تحت السيطرة الكاملة 

 
 المسبقة الدفع، األفراد من الولوج إلى شبكة اإلنترنت من حواسبهم الشخصية               inetتّمكن خدمة    

وال يتوجب على األشخاص    .  ذات السعر التشجيعي المنخفض   " المسبقة الدفع   Batelco inetبطاقات  "باستخدام  
ما أنهم ال يتسلمون أية فاتورة ألن       ك.   لكي يتمكنوا من استثمار خدمة اإلنترنت       inetاالشتراك في خدمة الـ     

 .تحميل الكلفة ينفذ عبر البطاقة مسبقة الدفع والتي تحتوي على الرقم الذاتي للمشترك وكلمة السر
 
 -٢الجدول 
 

 القيمة التعرفة عدد الدقائق
 BD 3  فلس١٤  دقيقة٢١٥
 BD 5  فلس١٢  دقيقة٤١٥
 BD 8  فلس١٠  دقيقة٨٠٠

 
 مسبقة الدفع عبر شبكة الهواتف      inet مسبقة الدفع تطبق أيضاً للـ        inet للـ   إن التعرفات النظامية   
ـ PSTNالعامة   ، فإن األجور   GSMأما االستخدام عبر الـ     ).   فقط ٦٤Kمواقع قناة واحدة، بسرعة      ( ISDN وال

 فلس  ١٠ البالغة   GSM مسبقة الدفع المبينة بالجدول باإلضافة إلى تعرفة الـ          inetسوف تتضمن تعرفات الـ     
 . لكل دقيقة

 
 RESIDENTIALالُمقيم   -٣

 
. ”always-on“هي طريقة جديدة للولوج األسرع إلى شبكة اإلنترنت باعتبارها حالة وصل دائمة                 

التي تمكن من الولوج السريع إلى شبكة        ) خط مشترك رقمي ال متزامن     (ADSLوتعتمد على طريقة الـ     
 وعبر تكلفة شهرية    384kb/s والثانية   kb/s 256 بسرعتين األولى  Speednetتقدم هذه الخدمة السريعة     .  اإلنترنت

 . ثابتة
 

 : أما متطلبات االشتراك فهي 
 

 توفر متطلبات الحدود الدنيا فهي نظام الحاسب؛ )أ( 
 ,Windows 98, 98 SE, 2000 : من العمل على عدة منصات مثل      Speed Touch USBأن يتمكن    )ب(

ME, XP, Mac 0S 8.6, 9.0, X & Linux 
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 -٣الجدول 
 

 
 مالحظات

الحركة 
 اإلضافية

االشتراك 
 الشهري

كلفة التسجيل 
 وإقامة االتصال

 
 السرعة

 - 40 BD 30 BD 256 kb/s 
 - 50 BD 30 BD 384 kb/s 
 - 50 BD 5 BD  تحول السرعة من

256 k 384 إلى k 
 - 40 BD 5 BD تحول السرعة من 

384 k 256 إلى k 
- 40 BD 10 BD 256 سرعة kb/s 

 )بدون مودم(
- 50 BD 10 BD 384 سرعة kb /s 

 )بدون مودم(
0.045 5 BD 10 BD  128سرعة kb/s 

 )تعتمد على الحجم(
 مزيد من المعومات

 يد إلكتروني واحداحتساب بر -
 ADSLال يتضمن ذلك وجود مودم  -
 : المودمات المقترحة مع مورديها -

• Inmaللتسويق  :GreatSpeed USB 

 AZTech USB: مؤسسة الرشيد  •
•  Alcatel: SpeedTouch 

 

0.035  
إذا أكثر (

 400 من
MB 
 )شهرياً

15 BD 10 BD 128 سرعة kb/s مع 
400MB  ًتعتمد (مجانا

 )على الحجم
 مزيد من المعومات

 - - 4 BD مرشح إضافي 
 تغير الرقم BD 15 * - ل نفقات التأجيرتوجد إمكانية لتحمي

 - - 120 BD مودم USB إضافي 
 

 SPEED NET BUSINESS: األعمال التجارية  -٤
 

 لألعمال التجارية لكي تلبي المتطلبات المختلفة لقطاع        Speednetصممت الحزم البرمجية لخدمة الـ        
.  ويستطيع الزبائن اختيار الحزمة التي يريدونها وفقاً للتطبيقات وتوالي المعطيات التي يريدون             .  األعمال
 على درجة تالؤم متطلباته مع الحزمة        -وبشكل كبير -مد التكلفة والوفر التي يحصل عليها الزبون         وتعت

 .Batelcoالبرمجية المتاحة لدى شركة 
 

 VOLUME BASED PACKAGE :الحزمة المعتمدة على الحجم )أ(
 

 أفضل الطرق   تتالءم هذه الحزمة البرمجية مع تلك المؤسسات ذات خطط اإلنفاق المحددة وتتطلع إلى              
 ثم  (one-off)أما طريقة التعرفة لهذه الطريقة فتتضمن تكلفة تفصيل االتصال           .  المتاحة للنفاذ إلى اإلنترنت   

 فإن حجم   2GBأجرة شهرية باإلضافة إلى تكلفة استخدام عند تجاوز عتبة مقدرة لحجم المعطيات يفوق الـ                
 2GBاوز حجم المعطيات الكلي لذلك الشهر حاجز الـ         االستخدام بهذه الطريقة سوف يتراكم شهرياً، وإذا تج       

إن هذه الطريقة المرتكزة على الحجم مع وجود العتبة         .  فإن كلفة إضافية سوف تحتسب على ذلك المستثمر       
 .تعد مثالية للمخازن وأصحاب األعمال التجارية والملكيات الصغيرة

 
  FLAT RATE PACKAGE: الحزمة ذات التعرفة الثابتة )ب(

 
توفر هذه الطريقة استخداماً غير محدود لشبكة اإلنترنت وهي بالتالي تحقق ريعية عالية لتلك                    

 (ONE-OFF)ويتضمن حساب التعرفة بهذه الطريقة تكلفة تفعيل االتصال         .  المؤسسات ذات األعمال الكثيرة   
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كات المتوسطة ومقاهي    تعد مثالية للشر   Flat Rate Unlimitedإن هذه اآللية    . باإلضافة إلى أجرة شهرية   
 .اإلنترنت والتعاونيات الكبيرة كالبنوك وشركات النفط والغاز وشركات تكنولوجيا المعلومات

 
 -٤الجدول 
 

  األنشطة التجارية التربية والتعليم
 أجور التشغيل 

 )فوق العتبة(
األجرة 
 الشهرية

 أجور التشغيل 
 )فوق العتبة(

األجرة 
 تكلفة التفعيل ةالشهري

حزم برمجيات 
Speednet 

0.025 BD/1MB 40 BD 0.035 BD/1MB 80 BD 60 BD 256حجمkbps 
/64kbps مع عتبة

2GB 
0.025 BD/1MB 60 BD 0.035 BD/1MB 120 BD 60 BD  512حجمkbps 

/128kbps مع عتبة
2GB 

 256kbpsثلبتة BD 60 BD 280 ال ينطبق BD 140 ال ينطبق
/64kbps 

 256kbpsثابتة BD 60 BD 450 ال ينطبق BD 225 ال ينطبق
/128kbps 

 :مالحظة

 :تزود خدمات القيمة المضافة التالية مع كل حزمة برمجية من المذكورة أعاله  

 حسابات مجانية للبريد اإللكتروني؛ )أ(   
 ADSL ومودم Ethernetبوابة مجانية  )ب(   

 
 )Speednetألجل الـ ( ثابت IPعنوان  )٣(
 
 .IP لتلك الشركات التي ترغب باستضافة خدمات الـ يتاح هذا العنوان  

 
   -٥الجدول 

 
 IPكلفة وضع خدمة الـ  األجرة الشهرية

 التجارية  التربية
75 BD 150 BD  

120 BD 

 :مالحظة  

  واحداً فقط؛IPيتضمن هذا عنوناً  )أ(  
 .WEB على نطاق الـ 20MBيتضمن مجاالً مجانياً لسعة  )ب(  

 
٥-  Inet 

 
 inet Dedicated Access ةعلى مدار الساعة، والمسما    Batelcoوفر هذه الخدمة المكرسة من شركة       ت 

 .  باإلضافة إلى نطاق افتراضيIP نفاذاًً موثوقاً إلى اإلنترنت وذلك من عنوان يتعط
 

.  ة وصلة إنترنت عالية السرعة عبر شبكة موثوق        inet Dedicated Accessالنفاذ المكرس تستخدم خدمة     
 التي  IP باإلضافة للعديد من عناوين      online" على الخط "وتشمل مزاياها العديدة اسم نطاق لتسهيل الحضور        
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كما .  ، وجدار النار  proxy، وخدمات الـ    WEBتسمح باستضافة خدمات عدة من قبيل البريد اإللكتروني،          
ع تطبيقات أخرى مثل الشبكة      بشكل شفاف وغير مرئي وذلك م        inet Dedicated Accessتعمل خدمة الـ    

 .(VPN)االفتراضية الخاصة 
 

 ؟inet Dedicated Accessمن الذي يتعين عليه استخدام خدمة الـ   -١
 
تعتبر هذه الخدمة مالئمة لألعمال التجارية الحديثة والمؤسسات من كل األحجام، األمر الذي يسمح                 

 . كةبالوصول السريع إلى محطات العمل المرتبطة على الشب
 

 باإلضافة إلى المعاهد والجامعات والمدارس المتخصصة بالشؤون المالية واألعمال التجارية؛ )أ(
 .On-lineشركات تنظيم وتقديم خدمات على الخط   )ب(

 
 ؟Inet Dedicated Accessلماذا خدمة الـ   -٢

 
 :السرعة العالية

 
ما يؤمن سرعة عالية للشبكة      م ،2Mbps & 32Kbpsتقدم هذه الخدمة سرعات معطيات تتراوح بين          

 .وبالتالي وقتاً أقل لنقل الملفات
 

 :موثوقية أكثر
 

 .تؤمن التكنولوجيا والشبكات التي تستند عليها هذه الخدمة تبادالً موثوقاً للمعلومات 
 

 :line-Onحضور على الخط 
 
ر الذي يسمح    األم - وذلك على مدار الساعة       -تؤمن هذه الخدمة حضوراً دائماً على اإلنترنت           

 .On-lineبتعظيم الفرص التجارية لكم من خالل خدمات على الخط 
 

 :اختيار النفاذ
 

 .إن كالً من طريقة الخط المكرس وطريقة مقوي اإلطار متاحتين هنا 
 

 :الوصول الجماعي
 

. تسمح هذه الخدمة لألعمال االستثمارية أن توسع أنشطتها بشكل جماعي بطريقة فعالة وغير مرئية               
 . كما توفر طريقاً سهالً لتحديث عرض المجال بشكل يتناسب مع نمو األعمال والمتطلبات

 
 :دعم الزبون

 
يؤمن فريق المهندسين المحترف دعماً للزبون بحيث تكون جميع وصالتك مع الشبكة في أفضل                

 صباحاً حتى   عةالسابيعمل مكتب هذا الفريق المساعد من الساعة        .  سويات األداء وبدون انقطاعات للخدمة    
 مساًء يوم   السابعة صباحاً حتى الساعة     التاسعة مساًء أيام السبت وحتى الخميس ومن الساعة          سابعةالساعة  
 . الجمعة
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 :خدمات القيمة المضافة األخرى
 

 تجهيزات المقدمة للزبون؛ )أ( 
 ؛ Domain Nameتسجيل اسم النطاق  )ب( 
 ؛Webضيافة الـ  )ج( 
 البريد اإللكتروني؛الترويسه وإعالن  )د( 
 تعزيز الفوترة؛ )هـ( 
  واحد حول العالم؛ISPولوج إجمالي لإلنترنت  )و( 
 .صناديق بريد إلكتروني مع مجال البريد اإللكتروني لشركتك )ز( 

 
 -٦الجدول 

 
  (BD)اإليجار الشهري 

 األعمال التربية مالحظات
التسجيل والوصل 

(BD) 
سرعة الولوج 

(Kbps) 
٦٤ ٢٠٠ ٤٥٠ ٢٢٥ 
١٢٨ ٢٠٠ ٦٧٥ ٣٣٧,٥ 
٢٥٦ ٢٠٠ ١٠٥٠ ٥٢٥ 
٥١٢ ٢٠٠ ١٦٠٠ ٨٠٠ 
١٠٢٤ ٢٠٠ ٢٤٠٠ ١٢٠٠ 

 هذه ال تتضمن
النفقات كلفة الوصل 

بطريقة الخط 
المكّرس أو مكرر 

 اإلطار
٢٠٤٨ ٢٠٠ ٣٧٠٠ ١٨٥٠ 

 
 (ICT)  بناء إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ثالثا

 
 مدارسب في الاسيلحو  ا-ألف

 
توفر وزارة التربية في البحرين التعليم المجاني لكل طالب البحرين وغير البحرانيين في                )أ(

 المدارس العامة؛ 
، على تطبيق تقانات تربوية جديدة       ١٩٨٠حرصت وزارة التربية في البحرين، ومنذ عام          )ب(  

لقد أدخلت  .   الحديثة وذلك لتحسين طرق التعليم والتعلم وتعريف الطالب بأدوات التكنولوجيا        
 . قتهاومخابر الحاسب على أساس عملي في 

 
 البنية األساسية والتسهيالت  -١

 
 اتجهت وزارة التربية في البحرين إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات             ١٩٩٨/١٩٩٧في عام     )أ(

 في قطاع التربية وبشكل واسع، وذلك بهدف االستجابة إلى مهمة هذه الوزارة             (ICT)واالتصاالت  
 في اإلعداد مواطن الغد للمشاركة بشكل مفيد وفعال في عملية التطوير الشاملة؛

 
وفي هذا اإلطار فإن اإلنترنت ستستخدم كوسيلة لتعلم دراسة المشاريع، إقامة العالقات على               )ب(

المستويين المحلي والعالمي باإلضافة إلى إغناء عملية التعلم الذاتي في مجال التربية الرسمية             
 .الرسميةوغير 
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 )2002(حالة الربط مع اإلنترنت لمدارس وزارة التربية   -٢
 
 ؛Frame Relayإن كل المدارس الثانوية الثالثون في البحرين متصلة على اإلنترنت عبر الـ  )أ(  

 Dial-up من مودم 52تتألف البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في المدارس المتوسطة الـ  )ب(
  اسم المستخدم وكلمة سره؛ مع تحقق منKbps 56بسرعة 

-Dial مدرسة ابتدائية في البحرين لكل منها مودم يعمل بطريقة طلب المشترك           114كما يوجد    )ج(
up 56 بسرعة Kbps مع تحقق من اسم المستخدم وكلمة سره؛ 

 تستخدم الحواسب المعتمدة لدى الوزارة كأداة تعلم وتعليم باإلضافة إلى تدريس علوم                )د(
 الحاسب؛

 .١٩٩٨/١٩٩٩وضعت خطط محو أمية اإلداريين والمعلمين بثقافة الحاسب منذ عام  )هـ( 
 

    عدد المدارس ذات مخابر التصميم والتكنولوجيا وكذلك عدد الحواسيب في تلك المخابر-٧الجدول 
 )٢٠٠٢/٢٠٠٣للعام الدراسي (

 
 

 عدد الحواسيب
عدد المدارس ذات مخابر التصميم 

 جياوالتكنولو
عدد 
 المدارس

 
 الجنس

 مستوى /نوع
 المدرسة

 ذكور ١٤ ٤ ١٦
 إناث ٧ ٣ ١٠
 المجموع ٢١ ٧ ٢٦

 متوسطة/ابتدائية

 ذكور ٥٧ ٥٠ ٢٢١
 إناث ٥٥ ٤٧ ١٩٩
 المجموع ١١٢ ٩٧ ٤٢٠

 ابتدائية

 ذكور ٧١ ٥٤ ٢٣٧
 إناث ٦٢ ٥٠ ٢٠٩
 المجموع ١٣٣ ١٠٤ ٤٤٦

 المجموع

 
 وعدد الحواسيب في تلك المراكز (LRC)لتي تحتوي على مراكز لموارد التعليم   عدد المدارس ا-٨الجدول 

(LRC) ٢٠٠٢/٢٠٠٣للعام الدراسي ( بداللة نوع المدرسة وطالبها( 
 

 
 عدد الحواسيب

 عدد المدارس ذات مراكز 
 موارد التعليم

عدد 
المدارس

 
 الجنس

 
 مستوى المدرسة/نوع

 ذكور ١٤ ١٤ ٨٩
 ثإنا ١٢ ١٢ ٩٣
 المجموع ٢٦ ٢٦ ١٨٢

 الثانوية

 ذكور - - -
 إناث ٤ ٤ ٢٤
 المجموع ٤ ٤ ٢٤

 الثانوية/المتوسطة

 ذكور ١٤ ١٤ ٤٢
 إناث ١٨ ١٨ ٧٦
 المجموع ٣٢ ٣٢ ١١٨

 المتوسطة
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 )تابع (٨الجدول 
 

 
 عدد الحواسيب

 عدد المدارس ذات مراكز 
 موارد التعليم

عدد 
المدارس

 
 الجنس

 
 مستوى المدرسة/نوع

 المتوسطة/االبتدائية ذكور ١٤ ١٤ ٥٠
 إناث ٧ ٧ ٢٥
 المجموع ٢١ ٢١ ٧٥

 

 ذكور ٥٧ ٥٧ ١٥٤
 إناث ٥٥ ٥٥ ١٨٢
 المجموع ١١٢ ١١٢ ٣٣٦

 االبتدائية

 ذكور ٩٩ ٩٩ ٣٣٥
 إناث ٩٦ ٩٦ ٤٠٠
 المجموع ١٩٥ ١٩٥ ٧٣٥

 المجموع

 
   عدد الحواسيب في مدارس وزارة التربية-٩الجدول 

 
 

 عدد الحواسيب
 

مخابر الحاسب
التي لديها 
 حواسيب

عدد 
 المدارس

 
 الجنس

 
مستوى المدرسة/نوع

 ذكور ١٤ ١٤ ٩١ ١٧٢٩
 إناث ١٢ ١٢ ٧٤ ١٤٠٦
 المجموع ٢٦ ٢٦ ١٦٥ ٣١٣٥

 الثانوية

 ذكور - - - -
 إناث ٤ ٤ ١٠ ١٩٠
 المجموع ٤ ٤ ١٠ ١٩٠

 الثانوية/المتوسطة

 ذكور ١٤ ١٢ ١٢ ٢٢٨
 إناث ١٨ ١٣ ١٣ ٢٤٧
 المجموع ٣٢ ٢٥ ٢٥ ٤٧٥

 المتوسطة

 ذكور ١٤ ٦ ٦ ١١٤
 إناث ٧ ٢ ٢ ٣٨
 المجموع ٢١ ٨ ٨ ١٥٢

 المتوسطة/االبتدائية

 ذكور ٥٧ ١٣ ١٣ ٤٠٣
 إناث ٥٥ ١٦ ١٦ ٤٩٦
 المجموع ١١٢ ٢٩ ٢٩ ٨٩٩

 االبتدائية

 ذكور ٩٩ ٤٥ ١٢٢ ٢٤٧٤
 إناث ٩٦ ٤٧ ١١٥ ٢٣٧٧
 المجموع ١٩٥ ١٩٥ ٢٣٧ ٤٨٥١

 المجموع
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 الطالب/  نسبة الحاسب-١٠الجدول 
 

 
 الطالب/نسبة الحاسب

 
 عدد الحواسب

 
 عدد الطالب الكلي

مستوى /نوع
 المدارس

 االبتدائية ٦٣٦٢٠ ١٧٥٥ ٣٦,١
 المتوسطة ٣٠٢٤٣ ٨٩٩ ٣٤,١
 الثانوية ٢٦٤٧٢ ٣٦٢٣ ٧,١
 المجموع ١٢٠٣٣٥ ٦٢٧٧ ١٩,١

 عدد الحواسب بغرفة المحاكاة في التعليم التجاري
 عدد المدارس عدد الحواسب اإلجمالي
١٠ ١٨ ١٨٠ 

 عدد الحواسب في المدارس االبتدائية ألغراض التربية الخاصة
 عدد المدارس عدد الحواسب

٥١ ٥٥ 
 

 (ICT)  إنفاق وزارة التربية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -١١الجدول 
 

صيانة الكيان 
 اللين والجامد

إجمالي المشتريات 
 ICTلـ ا

 
 برمجيات

 
 شبكات

 
 مخّدمات

 محطات العمل 
حواسب، طابعات، (

 )ماسح

 
 السنة

١٩٩٨ ١٦٩,٠٥٤,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٥,٦٦٨,٠٠٠ ١٢,٥٢٧,٠٠٠ ١٨٩,٢٤٧,٠٠٠ ٤٥,٠٧٤,٠٠٠ 
١٩٩٩ ٣١٩,٠٤٨,٠٠٠ ١,٧٢٠,٠٠٠ ١٠,٥٩٥,٠٠٠ ٣٠,٠٣٠,٠٠٠ ٣٦٣,٣٩٢,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠,٠٠٠ 
٢٠٠٠ ١٤٣,٠٧٤,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٢٨,٧٨٤,٠٠٠ ٤٣,٤٧٩,٠٠٠ ٢١٧,٣٣٧,٠٠٠ ٥٢,٨٦٢,٠٠٠ 
٢٩,٣٣٩,٠٠٠ ٤٩,٢١١,٠٠٠ ٤٢,٠٧٠,٠٠٠ ١,١٧١,١٤٠,٠٠٠ ٤٢,٨٦٠,٠٠٠ ٢٠٠١ ١,٠٤٨,٥١٩,٠٠٠ 
١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣١,٦٩٨,٠٠٠ ١,٥١٠,٥١٠,٠٠٠ ٧٨,٢٤٥,٠٠٠ ٤١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٢ ١,٢٤٥,٨١٠,٠٠٠ 

 
   معاهد التعليم-باء

 
أما معهد  .  اهد التعليم العالي ومعاهد التدريب     في البحرين كالً من مع      ITتتضمن معاهد تعليم الـ      

 ITالتعليم العالي األساسي في البحرين فهو جامعة البحرين ولدى جامعة البحرين كلية لتكنولوجيا المعلومات                
أما األقسام األخرى   . تحتوي على أقسام لعلم الحاسب، نظم إدارة المعلومات واإلضافة إلى هندسة الحاسب            

 حيث تدرس نظم المعلومات     - مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في تقانات التعليم والجغرافيا         التي تدرس مواداً  
 . (GIS)الجغرافية 

 
   عدد طالب تكنولوجيا المعلومات في جامعة البحرين-١٢الجدول 

 
 القسم علوم الحاسب نظم المعلومات

 المسّجلون ١٢٠٠ ٩٠٠
 الخّريجون سنوياً ٦٠ ٥٠

 
. للتكنولوجيا مكاناً له في البحرين ليعطي شهادات في علوم الحاسب وهندسته            Berla لقد افتتح معهد   

 حالما يتسلم هذا المعهد     BSC مزودين بشهادة    IT ـتصاص ال  لخريجي اخ  ستكون هذه المدرسة مصدراً آخر    
 .الموافقة النهائية على برامجه
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شهادات في الحاسب ترتبط بشركات     معاهد التدريب والتي تعلم      كما تحتوي البحرين على العديد من       
وتعتبر شركات مثل معهد    .   الرائدة IT، وغيرها من شركات الـ       Microsoft, Adobe, Sun, Cisco: مثل

 بعضاً من األمثلة المعروفة عن      Aptech, NIIT, & New Horizonالبحرين للتدريب، معهد البحرين للتكنولوجيا،      
 .في البحرين ITمعاهد تدريب الـ 

 
 ICT  بناء قطاع الـ -ارابع

 
 IT  المؤثرون في تكنولوجيا المعلومات -ألف

 
تكمن خطة الحكومة الرئيسية في اجتذاب أهم الشركات اإلقليمية والدولية التي تعمل في مجال                   

ويتطلع مستشارو الحكومة نحو    . تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف أن تلعب دوراً أكبر في اقتصاد البحرين           
أما الممارسة التجارية   .  الحاسبية والحلول اإللكترونية من حيث الكلفة وإمكانيات التطبيق          أفضل النظم 

ونرى بأن كل شركات الكيان اللين      . لمشتريات الحكومة فهي تجري من خالل طلب عروض لعقود عامة          
كومة اإللكترونية  والكيان الجامد الكبيرة تتعامل الحكومة ونذكر من بين الشركات التي فازت بعقود تتعلق بالح             

 فقد وقعت شركة ميكروسوفت اتفاقية      . Microsoft, IBM, Cisco, & Oracle: للخدمات المدنية  ITوتدريب الـ   
وتهدف االتفاقية إلى تقليص الكلفة     .  لمشروع مع منظمة المعلوميات المركزية بهدف نشر تقانتها ومنتجاتها        

الموجودات، تعميم وتوسيع التحديث الجاري في أقسام         اإلجمالية الكتساب التكنولوجيا، برمجيات إدارة       
 لتطوير  IBMوفي العام الماضي قامت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بتوقيع اتفاقية مع شركة             . الحكومة

 بتدريب وتخريج   IBMوتتطلع هذه االتفاقية ألن تقوم شركة        .   بالبحرين ITالخبرة المحلية في مجال الـ      
كما .  مثل األعمال والتجارة اإللكترونية خالل مدة خمس سنوات        IT مجاالت الـ    شخص أمي مختلف   ٢٠٠٠
 .IT ـمدرباً بحرانياً ليكونوا أخصائيين في التدريب بمجال ال ٤٠ بتدريب وإجازة IBMستقوم 

 
 ٣٦ويتعامل   . شركة ٢٨٢ حوالي   - حسب السجل التجاري     - في البحرين    ITيبلغ عدد شركات الـ      

 في المائة في مجال     ٩ و hardwareفي مجال الكيان الجامد       في المائة  ٣٨ في مجال اإلنترنت و    في المائة منهم  
 .software في المائة في مجال الكيان اللين ٨ في المائة في االستشارات و٩التدريب و

 
 تطبيقات في المؤسسات الحكومية  -خامسا

 
   وزارة التجارة والصناعة-ألف

 
 أحد المواقع   )www.commerce.gov.bh( حالياً   web والصناعة على شبكة     يشكل موقع وزارة التجارة    

 وتجديده وذلك باالعتماد    (CR) مثل التسجيل التجاري     (online)" على الخط "األولى التي تزود خدمات حكومية      
 . online" على الخط"سديد على بنية أساسية لالتصاالت ذات اتجاهين وإمكانية الت

 
 أطلقت حكومة البحرين مشروع إرشادي      (CR)في المرحلة الثانية لتطوير فعالية التسجيل التجاري          

، وهو مشروع إرشادي يهدف الختبار وصفة الحكومة         eInvestorPilot Project (eIPP)للمستثمر اإللكتروني   
لى تحويل األنشطة الحكومية إلى شكل أكثر فعالية وتحسين         اإللكترونية والمنهجية التي ينبغي إتباعها للعمل ع      

 والتي  (CR)أما العملية التي اختيرت بشكل إرشادي فهي التسجيل التجاري            . جدوى العمليات االقتصادية  
وتحتاج هذه العملية إلى تنسيق بين عدد من         . (MOCI)يجري تسهيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة         

حيث تتطلع وزارة التجارة والصناعة إلى تحقيق       .  عة النشاط التجاري وحالة المستثمر    الوزارات وفقاً لطبي  
خدمة النافذة الواحدة والزيارة الواحدة للمستثمرين ويعد هذا مطلباً جوهرياً لتشجيع المستثمرين الهامين على               

از أدائية مرتفعة فضالً عن حسن      كما أنه يعتبر مفتاحاً أيضاً إلنج     . اختيار البحرين مكاناً مفّضالً لالستثمارات    
 .توجيه المستثمر حيث يمكن مشاهدة ذلك من خالل عمليات قياس األداء
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   وزارة الداخلية-باء
 

تعمل إدارة المرور واإلدارة العامة للهجرة والجوازات، تحت سلطة وزارة الداخلية، على تطوير                
كما أن هناك خطة لربط     . تأشيرات والمرور من أجل قضايا ال   " على الخط "تطبيقات تتيح استخدام خدمات     

علوي لكافة محطات الشرطة بشبكة السلكية لالتصاالت المحكية والمعطيات على أن تربط الحقاً إلى الـ                 
GDNعبر بوابة مرور  . 

 
  وزارة المالية واالقتصاد الوطني -جيم

 
 webظام قابل للعمل مع شبكة      ليتحول إلى ن   ((FMISحّدثت هذه الوزارة نظام إدارة المعلومات لديها         

 . لكل المتعاملين الحكوميين، باإلضافة إلى اإلنترنتGDNبحيث يمكن النفاذ إليه باستخدام الـ 
 

 :  وزارة الكهرباء والمياه-دال
 

 وبالتالي جعل   webحصلت وزارة الكهرباء والمياه على خطط رئيسية لتقديم نظم تعمل مع شبكة                
يتوقع لهذا المشروع الذي يسير في طريقه بشكل        . online" على الخط "ائنها متاحة   العديد من خدماتها إلى زب    

 .حسن أن يكتمل ضمن المرحلة األولى من الحكومة اإللكترونية
 

   اإلدارة العامة للجمارك والموانئ-هاء
 

لها  لكي تسير أعما   webتعمل اإلدارة العامة للجمارك والموانئ على تطوير نظامها الذي يعمل على              
ويخضع موقع اإلدارة   . وخدماتها بشكل متواصل بال انقطاع فضالً عن تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها            

وكذلك دفع  " على الخط " لتطوير يتناول العمليات والصفقات القائمة       www.bahraincustoms.gov.bhثنائي اللغة   
وكذلك نظام تبادل     I-Net" على الخط   "عبر التسهيالت المصرفية    ) من رسوم وضرائب  (المستحقات الجمركية   
 .EDIالمعطيات اإللكترونية 

   مكتب الخدمات المدنية-واو
 

لقد كلف هذا المكتب مؤخراً باستثمار نظام الموارد البشرية المركزي فيه واستعمال تطبيقات برنامج               
 .HRMSاوراكل 

 
   المنطقة الحرة للبحرين-زاي

 
 من المستوى الثاني حيث يستطيع المسافرون شراء         webتع بموقع   إن هذه المنطقة متطورة جداً وتتم      

 .باإلضافة للمشاركة بابتياع اليانصيب" على الخط"البضائع 
 

   الحكومة اإللكترونية-حاء
 

وتعطينا هذه  . إن إستراتيجية الحكومة اإللكترونية يعد عنصراً أساسيا في تطوير مجتمع المعلومات            
كما أنها  تعرض تطورات االتصاالت      . مطروحة بشأن الحكومة اإللكترونية للبلد    الوثيقة خالصة المبادرة ال   

 .وتكنولوجيا المعلومات في القطاعات األخرى
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   الخطة التنفيذية لبرنامج اإلحداث الذي تم وضعه من قبل المنظمة المركزية للمعلومات-١٣الجدول 
 

٢١ تنفيذ مشروع البطاقة الذكية  ١١ مشروع تحديث الشبكة  تأسيس المنظمة المركزية 
 للمعلوماتية ومكتب المشاريع

١ 

٢٢ NDSتنفيذ مشروع الـ  ١٢ تركيب شبكة جديدة  مشروع تحديث الكيان اللين 
 والجامد

٢ 

٢٣  SSIتنفيذ مشروع الـ  ١٣  DRP وGDNOCتركيب   ٣ تركيب منصات الكيان الجامد
٢٤  DRPتنفيذ مشروع الـ  ١٤ GDNمشروع تركيب الـ   ٤ تركيب منصات الكيان اللين

٢٥  ATP وNDSتنفيذ مشروع  المشروع اإلرشادي للبطاقة 
 الذكية 

١٥  ٥ NDS (IBM)توصيالت الـ 

٢٦ االختبارات ١٦  اإلرشاديNDSإقالع الـ   ٦ (IBM)توصيالت األمان 
اختبار الوحدات والنظام باستعمال 

 جديد، أمان جديد، CRPنظام 
  جديدينNDSوشبكة و

٢٧ ١٧  اإلرشاديSSIإقالع الـ   ٧ ATP (IBM)توصيالت الـ 

االختبار المتكامل باستعمال نظام 
CRP جديد، أمان جديد، وشبكة 

  جديدينNDSو

٢٨ ١٨  اإلرشاديATPإقالع الـ   ٨ CSOالتعافي من الكوارث 

االختبار المتكامل باستعمال نظام 
CRP جديد، أمان جديد، وشبكة 

  جديدينNDSو

٢٩ ١٩  اإلرشاديDRPالع الـ إق  ٩ GDNOCالتعافي من الكوارث 

تحقيق اإلنتاج باستعمال نظام 
CRP جديد، أمان جديد، وشبكة 

  جديدينNDSو

٣٠ والتحقق من , المرحلة اإلرشادية
 CPRالتصميم باستعمال نظام 

 NDSجديد، أمان جديد، وشبكة و
 جديدين

٢٠ ١٠ CSBالتعافي من الكوارث 

 
وتتواجد .  تخطيط وإحداث تكنولوجيا المعلومات     ة مهم CIOمة المركزية للمعلوماتية    تتولى المنظ  

.   بالمقارنة مع بقية دول المنطقة      ITحكومة البحرين تقليدياً في مقدمة ركب تطوير تكنولوجيا المعلومات            
شاركاً  على ربط عدة وزارات وإدارات حكومية األمر الذي يتيح ت           GDNوتعمل شبكة المعطيات الحكومية     

 ويحتوي على محددات    ١٩٨٤ الذي تأسس عام     CRPيشكل سجل السكان المركزي     .  متواصالً بالمعلومات 
الهوية لألشخاص واألراضي والمؤسسات ضمن قاعدة معطيات واحدة، يشكل نقطة عالم هامة في إنجازات               

 .الحكومة نحو التحرك إلى مجتمع المعلومات
 

وتقضي . ي لقيادة المنطقة نحو تكنولوجيا المعلومات       وتركز حكومة البحرين على جهد وطن        
إستراتيجية الحكومة اإللكترونية التعهد بإقامة سلسلة من المشاريع، أو برنامجاً من المشاريع، تهدف إلى                 

وتضع هذه اإلستراتيجية إطار عمل للتخطيط      . تحسين فعالية نظم المعلومات وتقانتها ضمن حكومة البحرين       
ل القطاع العام مغطياً بذلك الحكومة المحلية بالبحرين والوكاالت التنفيذبة، وكذلك الهيئات             والتنفيذ عبر كام  

ويتضمن البرنامج  . والمؤسسات األخرى التي ال تنتمي لألقسام المعروفة والجهات اإلدارية المرتبطة مركزياً          
حلة التطبيق والتنفيذ، حيث تمتد كل      اإلجمالي للحكومة اإللكترونية في البحرين مرحلة البنية األساسية تليها مر         

األمان، المعلومات، التطبيقات، والبنية األساسية واإلدارة      : منها إلى سنتين وتركز على خمسة أمور لهذه البنية        
 .مع تضمن ذلك عدة مشاريع إستراتيجية

 
 )بالسوية العليا(الخطة التنفيذية للحكومة اإللكترونية  )١(
 
لبرنامج اإلحداث والذي تم وضعه من قبل       ) بالسوية العليا (لخطة التنفيذية    أعاله ا  ١٣يبين الجدول     

 .CIOالمنظمة المركزية للمعلومات 
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   -٥الرسم البياني 
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تركز البحرين من خالل جهد وطني على قيادة المنطقة إلى تكنولوجيا المعلومات، ويتضمن جزء                 

كبير من هذا المجهود جعل كل األنظمة الحاسبية الحالية والمستقبلية تعمل على شبكات مفتوحة كاإلنترنت                 
ويجري دعم عملية التحول نحو     .  e-systemكنولوجيا حديثة للبنية التحتية     باإلضافة إلى توزيعها باستخدام ت    

الحكومة اإللكترونية من خالل استراتيجية لهذه الحكومة اإللكترونية تنظم فيها مخطط االنتقال وعملية التحول              
وتتعهد حكومة  ).  ةالدولة، المنطقة، البلدي  (مع إعطاء التوجيه العالي لكل الفئات المشاركة في السلطات العامة           

اإللكترونية بتحقيق سلسلة من المشاريع ذات الصلة أو برنامجاً من المشاريع لتحسين فعالية النظم                    
 . والتكنولوجيا ضمن حكومة البحرين

 
إن اإلستراتيجية المقصودة هي إستراتيجية تقليدية لتكنولوجيا المعلومات حيث تقترح حلوالً تقنية               

يتصف عمل الحكومة بالتعقيد والتنوع الكبيرين، كما أن        . مال والمعلومات المطلوبة  لمجموعة محددة من األع   
ولذلك فقد وضع التوجه     . مجال تعاطيه وتقاطعاته كبير جداً مما ال يمكن من إنجازه بسرعة وسهولة              

 من خالل وضع نماذج      –بنفسه–اإلستراتيجي نحو الطريقة التي سيتحول فيها القطاع العام في البحرين             
كما يجري إعالمه بشكل دائم عن      .  ألعمال تستطيع أن تستثمر فيها اإلمكانيات القائمة في التكنولوجيا الجديدة         

التطور السريع في الطرق الحديثة للقيام باألعمال التجارية ضمن اقتصاد أوسع، ومع القطاع العام في بالد                 
وبذلك يجري التحقق من األدوار     . م بالبحرين أخرى وكذلك من قبل الممارسين األكثر تقدماً في القطاع العا          

 .العائدة لهيئات القطاع العام بشكل تتحصل الفوائد من النهج المشترك
 

تعطي هذه االستراتيجية إطار عمل للتخطيط والعمل عبر كامل القطاع العام، مغطياً بذلك الوكاالت                
ات التي ال تنتمي للبيئة اإلدارية ذات األقسام وتلك         المحلية في البحرين وكذلك التنفيذية منها باإلضافة إلى الهيئ        

 مسؤولةً عن   –وتعتبر الوزارات واإلدارات الحكومية ذات الصلة بهذا التحول في البحرين            . المركزية منها 
تسليم وظائف ومهام محددة وكذلك عن تحضير استراتيجيات مناسبة حول تكنولوجيا المعلومات بحيث                
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ويتكون البرنامج اإلجمالي للحكومة اإللكترونية في البحرين من         . اتيجية األساسية تتقارب وتلتقي مع االستر   
مرحلة البنية األساسية ومن مرحلة التطبيقات بحيث تمتد كل مرحلة إلى سنتين ويركز على خمسة أوجه لهذه                 

 .األمان، المعلومات، التطبيقات، واإلدارة: البنية هي
 

 -٦الرسم البياني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نموذج حول استراتيجية الحكومة اإللكترونية )٢(

 
ويتألف مشروع الحكومة اإللكترونية االستراتيجي من مكونات لتكنولوجيا المعلومات يشكل كل منها              

 . بؤرة لمشروع
 

 : أما حلقات البرنامج االستراتيجي فتتضمن ما يلي  
 

 المشروع؛ /إنشاء مقر للبرنامج )أ(
 ؛)مشروع إنشاء استراتيجية األمان(األمان تأسيس منتدى  )ب(
 إنشاء خطة التالزم مع البنية؛  )ج(
 ؛ )مشروع التحديث للكيان اللين والجامد(إنشاء منصات تقنية مركزية  )د(
مشروع (إنشاء التوسعات المطلوبة للشبكة باإلضافة إلى البروتوكوالت وعرض النطاق              )هـ(

 ؛ )تحديث الشبكة
 ؛ NDS مجموعة المعطيات الوطنية تأسيس محتويات )و(
 . إنشاء مجموعة المعطيات الوطنية؛ )ز(
 تحويل لتطبيقات مختارة؛  )ح(
 ؛DRPتطوير وإحداث مشروع خطة جديدة للتعافي من الكوارث  )ط(
 تنفيذ ما تبقى من إستراتيجية األمان؛ )ي(
 تحويل التطبيقات المتبقية؛ )ك(
 مشروع البوابة الحكومية؛ )ل(
 ؛PKIشروع البنية التحتية للمفتاح العام م )م(
 مشروع النداء الوطني المركزي؛ )ن(

 المعلومات

 NDS مشروع
)نظام المعلومات الوطني(

 التطبيقات

مشروع التطبيقات

 اإلدارة
 الوطني مركز النداء

 الثقافة الوطنية

 مركز الخدمات

 البنى التحتية

 wwwبوابة  

 ع شبكةمشرو

 بنية/مشروع بنية صلبة

 الحماية

 
 مشروع الحماية

 PKIمشروع 
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 مشروع البطاقة الذكية الوطنية؛ )س(
 .مشروع مركز الخدمة الوطني )ع(

 
 جاهزية الحكومة اإللكترونية في البحرين )٣(

 
ا جاء في تقرير    حازت البحرين على مكانة عالية خالل طريقها إلنشاء الحكومة اإللكترونية طبقاً لم            

منظور : تقييم الحكومة اإللكترونية  . " دولة ١٩٠ الذي يقيم جهود     ٢٠٠٢مايو لعام   /األمم المتحدة في أيار   
 حيث عملت هذه الدراسة بشكل مشترك ما بين قسم األمم المتحدة لالقتصاديات العامة واإلدارة                 -" إجمالي
 لقد وضع البحرين في مرتبة عالية من        (ASPA)عامة   وبين الجمعية األمريكية لإلدارة ال     (UNDPEPA)العامة  

 .بين أربع فئات تعمل في تطوير الحكومة اإللكترونية
 

 مقارنة مع   ٢,٠٤وفي دليل للحكومة اإللكترونية ضمن التقرير أعطيت البحرين عالمة تساوي              
ما أعطى التقرير   ك. أحرزتها الواليات المتحدة   ٣,١١ ومع العالمة األعلى     ١,٦٢متوسط أداء عالمي قدره     

 ومن ثم   ٢,٢٦ لمنطقة الشرق األوسط حيث نالت إسرائيل العالمة األعلى            ١,٧٦عالمة متوسطة قدرها    
ثم البحرين فلبنان القريب جداً من تصنيف البحرين         ١,١٢، فالكويت   ٢,١٧اإلمارات العربية المتحدة بعالمة     

كما أن هذا   . ٢,٠١ المتوسط األوربي البالغ     لقد صنفت البحرين في مرتبة أعلى بقليل من       .  ٢,٠٠وبعالمة  
 ١,٣٨واّسيا   ١,٧٩عالمة، أعطى جنوب أمريكا متوسطاً كلياً يبلغ          ٣,٢٥الدليل الذي يبلغ حده األعلى       

 .٠,٨٤وأفريقيا 
 

عند وضع هذا الدليل حول الحكومة اإللكترونية لدى كل دولة من الدول فإن األمم المتحدة أخذت                    
ت السكانية وعوامل أخرى مثل سوية تطور السكان ومدى انتشار اإلنترنت والحاسب              باالعتبار اإلحصائيا 

على " وكذلك درجة حضور الحكومة بخدمات       ICTالشخصي والهاتف النقال باإلضافة إلى البنية األساسية للـ         
 .ونوعيتها" الخط 

 
 إلكترونية قامت   كما أن دراسة أخرى، تضمنت مسحاً شامالً لجهود دول العالم حول إحداث حكومة             

، أظهر أن البحرين    ٢٠٠٢سبتمبر  / بالواليات المتحدة، ونشر في أيلول     Rhode Island في   Brownبه جامعة   
 ١٩٨تتمتع بموقع مناسب من حيث تقدمها في مشروع الحكومة اإللكترونية بالمقارنة مع الدول األخرى الـ                

 حول الحكومة   Brownرير السنوي لجامعة     لقد ظهرت هذه الدراسة في التحديث الثاني للتق          . بالعالم
 .عبر شبكة اإلنترنت" على الخط"اإللكترونية، وذلك في إطار تزويد معلومات القطاع العام والخدمات 

 
كما أن البحرين   .  على دليل العالم   ١٣ وتحتل المرتبة     في المائة  ٥٢أما التقدير اإلجمالي للبحرين فهو      

 ). ١٤انظر الجدول (الخليجي في الكثير من األوجه الواردة في الدراسة تتفوق على أداء جميع دول التعاون 
 

 أهم الدول في مجال الحكومة اإللكترونية )٤(
 

   أهم الدول في مجال الحكومة اإللكترونية-١٤الجدول 
 

 تايوان ٧٢,٥ كوريا الجنوبية ٦٤,٠
 كندا ٦١,١ الواليات المتحدة ٦٠,١
 تشيلي ٦٠,٠ أستراليا  ٥٨,٣
 الصين ٥٦,٣ سويسرا ٥٥,٤
 بريطانيا العظمى ٥٤,٨ سينغفورا ٥٣,٥
 ألمانيا ٥٢,٦ المكسيك ٥٢,٠
 البحرين ٥٢,٠ قطر ٥٢,٠
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 ترتيب دول التعاون الخليجي بالنسبة إلحداث الحكومة اإللكترونية )٥(
 

   ترتيب دول التعاون الخليجي في جهود الحكومة اإللكترونية-١٥الجدول 
 

 ون الخليجي في جهود الحكومة اإللكترونيةترتيب دول التعا
 السنة ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 البحرين ٢٦,٢ ٥٢,٠
 قطر ١٢,٨ ٥٢,٠
 المملكة العربية السعودية ٣٦,٨ ٣٨,٠
 اإلمارات العربية المتحدة ٢٦,١ ٣٨,٠
 ُعمان ٢٩,١ ٣٦,٠
 الكويت ٢٨,٧ ٣٢,٠

 
 :تكلفة الحكومة اإللكترونية )٦(

 
 مليون دوالر وذلك    ٢٠٠ و ١٥٠كومة اإللكترونية في البحرين ما بين       يتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء الح     

 . التي يجري العمل بها من قبل مختلف أقسام الحكومة ICTعبر مختلف مشاريع الـ 
 
 :مسؤولية الحكومة اإللكترونية )٧(

 
طراف وتتكون هيئة التجارة اإللكترونية من ثالثة أ      . يشارك في هذه المشاريع جهات عديدة في الدولة       

تنفيذية في الدولة تقود حركة الحكومة اإللكترونية في البحرين وتتألف من وزراء يرأسهم ولي العهد باإلضافة             
 .CIO والمنظمة المركزية للمعلوماتية  EDBاالقتصاديإلى هيئة التطوير 

 
ر وتعتبر هيئة التجارة اإللكترونية مسؤولة عن إيجاد التشريعات الضرورية التي تسمح بازدها              

 .التجارة وابتكار االستراتيجيات التي تجذب الالعبين الهامين إلى الحلبة
 

 المسؤولية عن االستراتيجية اإلجمالية لتكنولوجيا        (CIO)وتتحمل المنظمة المركزية للمعلوماتية      
 للحكومة اإللكترونية   WEBوهي تستضيف بوابة الـ     .  المعلومات وعن البنية األساسية لكامل هذه الحكومة      

bh.gov.bahrain.www              كما أنها مسؤولة عن تعريب نظام إدارة المحتويات العالمي ،)CMS(  من شركة  
Post Nuke. 

 
 بوصفها وكالة مستقلة    ٢٠٠٢أبريل  / في نيسان   EDBلقد أسست هيئة تطوير االقتصاد في البحرين       

 األجنبية في ست مجموعات اقتصادية مفتاحية بما في ذلك االتصاالت             إلغراء االستثمارات  –شبه خاصة   
كما أنها تساعد أيضاً، وبشكل متزايد، في إحداث الحكومة اإللكترونية فهي مسؤولة            .  وتكنولوجيا المعلومات 

عن صياغة استراتيجية التطوير االقتصادي في البحرين ووضع التنبؤات بشأن ذلك، بحيث تتحول هذه                 
ـ  .   إلى مجمع لالستثمارات واألعمال التجارية العالمية      الجزيرة ، بمساعدة بعض الجهات     EBDلقد وضعت ال

 ".على الخط"الحكومية األخرى، مسودة لقانون التجارة اإللكترونية يحكم الصفقات 
 



  -22- 

   تطبيقات في التربية-سادسا
 

 وزارة التربية  -ألف
 

ونظراً إلحرازه على السبق في     .  ١٩١٩ومة منذ عام    كانت البحرين أول بلد يمنح التعليم عبر الحك       
هذا المجال فإنه يتباهى بوجود عدد من المدارس العامة يقدم فيها التعليم للطالب مجاناً باإلضافة إلى عدد من                  
المدارس الخاصة غير المجانية، وهي تعلم الثقافة اإلنكليزية، األمريكية، الفرنسية، الهندية، األوربية                 

وتعد البحرين صاحبة أعلى نسبة من المثقفين بالنسبة لجميع الدول العربية وذلك خالل الفترة                 . ةوالياباني
 ).٢٠٠١( وفقاً لتقرير األمم المتحدة حول التطور البشري ١٩٩٥-٢٠٠٠
 

تمتلك البحرين الكثير من معاهد التدريب التي تمنح شهادات في الحاسب استناداً إلى ما تقدمه                  
Microsoft, Adobe, Sun, Cisco       ومن بعض معاهد تقانة    .  وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة

 ,Apechمعهد البحرين للتدريب، معهد البحرين للتكنولوجيا،      : المعلوملت المعروفة جيداً في البحرين نذكر      
NITT,& New Horizon. 

 
، المجلس البريطاني   Polyglot Schoolكما يوجد باإلضافة إلى ذلك عدد من مراكز تعليم اللغة مثل             

كما أن هناك   .  Berlitz and Alliance Francaise  والرابطة الفرنسية   لتعلم اإلنكليزية،  Cambridge Schoolللتعليم،  
أما أماكن التدريب المهني في البحرين      .  De Paul وجامعة     Marylandبرامج تعليم بالمراسلة متاحة مع جامعة       

 .وك والمال، معهد البحرين للتدريب وكلية البحرين للضيافة والسياحةفتضم معهد البحرين للبن
 

ويلتزم قطاع التعليم   .   مدرسة عامة  ٢٠٠ طالب في حوالي     ١١٥,٠٠٠يوجد في البحرين أكثر من      
 وذلك  -حالما تصيغ وزارة التربية استراتيجية وتطور خطة عمل       -العمومي في البحرين بتمويل حكومي هام       

وهكذا فإن الوزارة قد أعدت األمور      .  ICTة في تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       لكونه جهة أساسي  
لربط جميع المدارس الثانوية والمتوسطة إلى اإلنترنت، كما يتواصل العمل على تحديث مخابر الحواسيب                

ي تجارب األمم   ومع ذلك فإن الوزارة تقوم بعدد آخر من الدراسات وتتمعن ف          .  الشخصية واستثمار اإلنترنت  
 مكانه بقطاع   ICTوفي خالل ذلك يأخذ تطوير الـ       . األخرى قبل أن تقرر نهائياً الطريق واألولويات المعتمدة       

لقد دفعت جامعة   . جامعة البحرين والجامعة العربية المفتوحة حديثة النشأة      : التربية الثالث في معهدين اثنين    
يستطيع الطالب اختيار   . لومات إلى اتصاالت باالتجاهين   البحرين استخدمها لإلنترنت من مجرد نشر المع       

 ثنائي  webلكن موقع   –" على الخط "مقرراتهم الدرسية ويتقدمون للقبول والتسجيل باستخدام أشكال الخدمة          
لكن الجامعة تخطط مع ذلك لتطوير      . لهذه المقررات " على الخط "ال يقدم خدمة الدفع     ) إنكليزي، عربي (اللغة  

مثل " على الخط "لخدمة اإلنترنت بهدف تحويل عدد أكبر من عمليات التعليم واإلدارة لخدمة             وتكامل أكبر   
وتعد الجامعة العربية المفتوحة عامالً هاماً أخر       . المقررات اإللكترونية والتي تقوم الجامعة بتطويرها حالياً      

وهنا يستخدم  . مبدأ التعلم عن بعد    باعتبارها قائمة على     –في عملية التحول نحو الرقمنة للتعليم في البحرين         
الطالب اإلنترنت كقناة رئيسية للوصول إلى المادة التعليمية والواجبات المدرسية وكذلك األمر بالنسبة للتفاعل              

, تتواجد اإلدارة العامة لهذه الجامعة في الكويت       .  مع المدرسين وإجراء النقاشات مع معلمي الصفوف       
ي في البحرين يستطيع استيعاب متعلمين عن بعد في أربعة اختصاصات             وسيكون لديها قريباً حرم جامع    

وتصادق (AGFUND) يمول المشروع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات التطوير باألمم المتحدة            . أساسية
 مليون دوالر وسيكون لها     ٣٢تبلغ كلفة إحداث هذه الجامعة في المرحلة األولى         . عليه جامعة لندن المفتوحة   

ستذهب معظم هذه التكلفة إلى تأسيس البنية األساسية التي سوف تستوعب            .  ب في ست دول عربية    مكات
 .لف أرجاء الشرق األوسطتطالب من مخ ٤٠٠٠حوالي 
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   تطبيقات في التجارة واألعمال-سابعا
 

 البنك اإللكتروني  -ألف
 

عدل اعتماد يصل إلى حوالي     تحركت عملية البنوك على اإلنترنت في البحرين قدماً إلى األمام مع م           
 وتقدم البنوك البحرانية    -وهذا يكافئ معدالت الدول الغربية    - في المائة من مستخدمي اإلنترنت مجتمعين        ٢٠

 خدمة البنك اإللكتروني، بينما تخطط البنوك األخرى أو بدأت بتنفيذ خدمات على             - والبحرانية جزئياً    -اآلن  
البنك : س الحربة لعملية الدفع نحو البنك على اإلنترنت نذكر منها          وتشكل بعض البنوك الوطنية رأ    . الخط

استثمار مشترك بين الكويت والبحرين      (ABC، وبنك   TAIB، بنك   BBKاألهلي المتحد، بنك البحرين والكويت      
وسوف تقوم بدعم جهود الحكومة اإللكترونية بشأن أحداث        .  والتي جاءت مبادرتها بالوقت المناسب    ) وليبيا
ة للصفقات باإلضافة إلى بوابات تسمح بعمليات دفع على الخط للضرائب واألجور وبقية التكاليف                  أقني

 طريقة الدفع على    BBKوعلى اعتبار أن األقسام الحكومية تشكل زبائن مهمين فقد أطلق بنك الـ             .  الحكومية
لتجارة ووزارة النقل وجامعة    وتعتزم وزارة ا  .  بوابة التجارة العالمية   ACIالخط والتي تعتمد على حلول الـ       

 .البحرين استخدم هذه البوابة هي األخرى
 

   تطبيقات في الرعاية الصحية-ثامنا
 

   وزارة الصحة-ألف
 

تتصدر وزارة الصحة المشروع األكثر طموحاً وكلفة في مجال دفع الحكومة اإللكترونية في                 
 ٢٠٠١سبتمبر  /لذي تمت إجازته في أيلول    ا-وسوف يسمح نظام المعلومات الصحية االستراتيجي       . البحرين
 للعيادات واألطباء والمراكز الصحية بالتشارك في        -) مليون دوالر  ٥٣( مليون دينار بحراني     ٢٠ويكلف  

استثمار المعلومات الصحية مع التمكن من الوصول لحظياً إلى عشرات اآلالف من السجالت الصحية                  
، ٢٠٠٢أبريل  /ي تنفيذ هذا المشروع، والذي أطلق في نيسان       سوف يجر . تالمحدثة عبر اإلنترنت واإلنتراني   

 على إقامة   ٢٠٠٣تركز المرحلة األولى التي ستنتهي بنهاية       .  خالل أربع مراحل وعلى مدى ست سنوات      
أما في المرحلة الثانية فسوف تستبدل نظم        .  بنية أساسية جديدة وخدمات المعلومات الصحية األساسية       

أما المراحل التالية فسوف تهتم     . استرجاع المعلومات التاريخية وإضافة تطبيقات جديدة      بعد   -التشريع الحالي   
بالسجالت اإللكترونية للمريض وبعض المنتجات النهائية األخرى وذلك قبل جعل كامل نظام المعلومات                

 حيث يمكن   bh.gov.moh.wwwيوجد حالياً لوزارة الصحة موقعاً على اإلنترنت         ". على الخط "الطبية متاحاً   
 ".على الخط"باإلضافة إلى الدليل العام " على الخط"ملء االستمارات والتقدم بها 

 
   المحتوى العربي الوطني-تاسعا

 
أهمية، فعاليات توليد   /فئات، ضرورة (المحتوى بالعربية مقابل اإلنكليزية لالستخدام الوطني        )أ(

 ؛..)..المحتوى 
 . عقبات تطوير ذلك وطرق إزالة هذه العقبات )ب(
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 ١الملحق 
 

 مؤشرات مجتمع المعلومات للبحرين
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )تابع (١الملحق 
 

  المؤشر ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
     

   مؤشرات األرضية األساسية-١   
١-١ السكان ٦٣٧,٦٠٠ ٦٥٠,٦٠٠ 
٢-١ المساحة  كم٧١١,٨٥  كم٧١٥,٨٥ 
٣-١ الكثافة ٨٩٦ ٩١٤ 
٤-١ ) في المائة٩٢(سكان الحضر  ٥٨٩,٥٥٢ 
٥-١ ) في المائة١٣,٣٥(معرفة القراءة والكتابة للبالغين   ٦٣١١٨ 
٦-١ الفقر - - 
 ١٠,٤٧٠  GNI per capita الدخل الخام لكل      

 شخص 
٧-١

 ٥,٣ ٤,٨ GDP ٨-١ نمو الناتج الوطني
   البنية األساسية لالتصاالت-٢   

١-٢ )إجمالي(الخطوط الثابتة  ١٧٥,٠٠٠ ١٧٤,٠٠٠ ١٧١,٠٠٠
٢-٢ )خطوط لشاغلي المنازل(عائلي  ١ ١ ١
٣-٢ )في المائة(األعمال الحضرية  ٢٤ ٢٤ ٢٤
٤-٢ )رقم إجمالي(قائمة االنتظار  ١٢٠٠ ١٧٠٠ ٢٨٠٠

٥-٢ )متوسط(زمن االنتظار   أيام٦  أيام٦  أيام٦
٦-٢ )بالدوالر(العائد عن كل خط    ٠,٠٠٧٩
٧-٢ ) دقائق٣والر لكل د(كلفة النداء المحلي  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨
٨-٢ ) دقائق٣دوالر لكل (كلفة النداء ضمن المنطقة    ٠,٠٧٥
٩-٢ ) دقائق٣دوالر لكل (كلفة النداء ضمن الواليات المتحدة    ٠,١٠٠
١٠-٢ عدد مشغلي الخطوط الثابتة ١ ١ ١

١١-٢ ISDNخطوط الـ    ٢٤٤٩
١-١١-٢ )بالدوالر(الكلفة األساسية    
٢-١١-٢ )بالدوالر(ة الشهرية النفق   
١٢-٢ DSLخطوط الـ   ١١٧٦ ٥٠٥١

١-١٢-٢ )بالدوالر(الكلفة األولية   ١٥٨,٧٤ والتجاري ٧٩,٣٦المنزلي 
٢-١٢-٢ )بالدوالر(النفقة الشهرية   ١١٩٠,٤٧ إلى ١٣,٢٢يتراوح ما بين 

١٣-٢ خطوط مكّرسة    
١-١٣-٢ )بالدوالر(الكلفة المبدأية    

 والدولي  ٣١٧٥ إلى   ٢٩١ي من   الوطن
 ٣١٠٨٤ إلى ٩٧٨من 

٢-١٣-٢ )بالدوالر(النفقة الشهرية  

١٤-٢ الكابل - - -
١-١٤-٢ )بالدوالر(الكلفة المبدأية  - - -
٢-١٤-٢ )بالدوالر(النفقة اإلضافية  - - -
١٥-٢ )دقائق لكل مشترك(الحركة الصادرة  ٣٩٧ ٣٦٤ ٣٤٨
١٦-٢ )لكل مشتركدقائق (الحركة الواردة   - 

١٧-٢ خطوط الجّوال ٢٢٥,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٣٩٠,٠٠٠
١٨-٢ عدد مشغّلي الجّوال ١ ١ ١
 Multi-media البنية األساسية للـ -٣   

١-٣ الراديو   
٢-٣ التلفاز  ١٠٢,٢٨٩ 
٣-٣ األقمار الصنعية  ٦٥,٧٧٠ 
٤-٣ )٣+٢ (الصحف اليومية   
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 )تابع (١الملحق 
 

 حاسب واإلنترنت ال-٤   
١-٤ الحواسب الشخصية  ٣٥,٢٥٥ 
٢-٤ الحواسب الشخصية في التربية   
٣-٤ نسبة الحواسب الموصولة للشبكة   

٤-٤ مشتركي اإلنترنت ٢٦,٤٥٧ ٤٤,١٠٩ ٥٢,٤٤٦
٥-٤ مستخدمي اإلنترنت ٨٠,٠٠٠ ١٣٧,٠٠٠ ١٥٧,٠٠٠

٦-٤ ضيوف اإلنترنت   
١ ١ ١ ISP's ٧-٤ نتمزودي خدمة اإلنتر

٨-٤ )بالدوالر( ISP'sنفقات الـ   ١٣٠ إلى ٨تتراوح ما بين 
٩-٤ )بالدوالر(نفقات استخدام الهاتف   
١٠-٤ عرض حزمة المجال الوطني المتاح   
١١-٤ إمكانية االستضافة   
١٢-٤ الخدمات اآلمنة   
    
 ICT  نفقة الـ -٥   
 ١-٥ (million $)نفقة االتصاالت    
 ٢-٥ IT ($ million)نفقة الـ    
 ٣-٥ )في المائة (GDPنسبة الـ   ٢٫٠ 
 ٤-٥ )بالدوالر( لكل شخص ICTنفقة الـ   ٢٥٠ 
     
   بناء المقدرة-٦   
 ١-٦ R&Dالعلماء والمهندسين في الـ    
 ٢-٦ )% GNIمن الـ  (R&Dنفقة الـ    
 ٣-٦  سنوياICTًخريجي الجامعات في الـ    
     
   الحكومة اإللكترونية وبيئة األعمال-٧   
 ١-٧ دليل الجاهزية اإللكترونية   
 ٢-٧ دليل الحكومة اإللكترونية   
 ٣-٧ IPRتدعيم الـ    
 ٤-٧ WTOالتوافق مع الـ    
 ٦-٧ اتفاقية االتصاالت األساسية   
 ٧-٧ ورقة مرجع   
     
   القوانين واألحكام الناظمة-٨   
 ١-٨ قانون البراءات نعم  
 ٢-٨ قانون الماركة المسجلة نعم  
 ٣-٨ قانون حق الملكية نعم  
 ٤-٨ ITاتفاقية الـ   نعم 
 ٥-٨ قانون التجارة اإللكتروني   
 ٦-٨ قانون التوقيع اإللكتروني   
 ٧-٨ معدل القرصنة   
     
 ICT  خطة الـ -٩   
 ١-٩ ICTاستراتيجية الـ   نعم 
 ٢-٩ ICTمخطط عمل الـ   عمن 
 ٣-٩ المبادرات الوطنية  نعم 
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 ٢الملحق 
 

 قائمة بالمراهنين األساسيين
 

Economic Development Board هيئة التطوير االقتصادي 
P.O. Box 11299 
Manama, Bahrain 
Tel: +973 58 33 11 
Fax: +973 58 33 22 
Email: edb@bahrainedb.com 
 
Central Informatics Organization المنظمة المركزية للمعلوماتية 
Manama, Bahrain 
P.O.Box: 5835 
Tel: +973 725725 
Fax: +973 728989 
Email: cio@informatics.gov.bh 
 
Telecommunication Regulatory Authority سلطة تشريع االتصاالت 
P.O.Box 10353, 
Manama, Bahrain 
Tel: +973 540120 
Fax:+973 532125 
Email: Contact@tra.org.bh 
 
Bahrain Telecommunication Company شركة البحرين لالتصاالت 
P.O.Box 14 
Manama, Bahrain.  
Tel: +973 884 557  
Fax: +973 611 898  
Email: batelco@btc.com.bh 
 
Bahrain Information Technology Society جمعية تكنولوجيا المعلومات البحرينية 
P.O.Box 26089,  
Manama, Bahrain 
Tel +973 710018  
Fax +973 714732  
Email: bits@batelco.com.bh 
 
Bahrain Internet Society جمعية البحرين لإلنترنت 
P.O.Box: 26089 
Manama, Bahrain 
Tel: +973 822099 
Fax: +973 9106699 
Email: club@ic.org.bh 
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 ٣الملحق 
 

 قائمة باالختصارات الواردة في النص
 

ADSL Asynchronous Digital Subscriber 
Line 

 خط مشترك رقمي ال متزامن
AGFUND Arab Gulf for the Support of United Nations 

Developmental Organization 
الخليج العربي لدعم منظمة األمم       

 المتحدة للتنمية 
ASPA American Society for Public 

Administration 
 الجمعية األمريكية لإلدارة العامة

ATM Asynchronous Transmission 
Multiplex 

 نقل المعطيات باالنتقاء الغير متزامن 
CIO Central Informatics Organization   منظمة المعلومات المركزية 
CMS Content Management System نظام إدارة المحتوى 
CPR Central Population Register السجل المركزي للسكان 
CR Commercial Registration  التسجيل التجاري 
CSB Civil Services Bureau مكتب الخدمات المدنية 
DRP Disaster Recovery Plan خطة تعافي من الكوارث 
ECC e-Commerce Committee لجنة التجارة اإللكترونية 
EDB Economic Development Board مجلس التطوير االقتصادي 
EDI Electronic Data Interchange ًتبادل المعطيات إلكترونيا 
eIPP e-Investor Pilot Project مشروع إرشادي للمستثمر اإللكتروني 
FMC Facility Management Center مركز إدارة التسهيالت 
FMIS Financial Management Information 

system 
 نظام إدارة المعلومات المالية

GB Giga Bit  مليارbit 
GCC Gulf Cooperation Countries دول التعاون الخليجي 
GDN Government Data Network  شبكة المعطيات الحكومية 
GIS Geographical Information System  نظام المعلومات الجغرافية 
GSM Global System for Mobile 

Communication  
 GSMنظام االتصال النقال 

HRMS Human Resources Microsystem  نظام مصغّر ومؤتمت للموارد البشرية 
ICT Information &Communication Technology تقانة المعلومات واالتصاالت 
IP Internet Protocol بروتوكوالت اإلنترنت 
ISDN Integrated Speech & Data Network  شبكة المعطيات المتكاملة 
ISP Internet Service Provider دمة إنترنتمزّود خ 
IT Information Technology تقانة المعلومات 
LAN Local Area Network   شبكة المعطيات المحلية 
LRC Learning Resources Center مركز موارد التعليم 
MoFNE Ministry of Finance and National Economy   وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
NDS National Data Set مجموعة المعطيات الوطنية 
NTP National Telecommunication Plan  الخطة الوطنية لالتصاالت 
PAMRS Public Access Mobile Radio service خدمة النفاذ العام لنظام الالسلكي النقال 
PKI Public Key Infrastructure البنية التحتية للمفتاح العام 
PSTN Public Switching Telephone شبكة الهواتف العامة 
SSI Security Strategy Implementation تحقيق األمان االستراتيجي 
TRA Telecommunication Regulatory Authority سلطة تنظيم االتصاالت 
VAST Very Small Aperture Terminal  ًمطراف اتصال ذو نافذة ضيقة جدا 
VPN Virtual Private Network  الخاصة االفتراضيةالشبكة 
WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية 
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 ٤الملحق 
 

 قائمة ببعض المصطلحات المستخدمة
 

Flat Rate نظام التعرفة الثابتة 
Dedicated Access Line خط النفاذ المكرس 
Frame Relay مقوي اإلطارات 
Dial-up Modem تركمودم يعمل بنمط طلب رقم المش 
Information Society مجتمع المعلومات 
National Fixed Service License إجازة الخدمات الوطنية الثابتة 
Inter- Exchange Fiber Optical Links  وصالت التحويل ذات الليف الضوئي 
Internet Explorer كشاف اإلنترنت 
Performance Measurement Process ةعملية قياس األدائي 
Security Forum منتدى األمان 
Architecture Adherence Policy  خط التالزم مع البنية 
Central Technical Platform  منصة التقنية المركزية 
Network Topology توضع الشبكة 
Government Portal Project  مشروع البوابة الحكومية 
Tertiary Education Sector  الثالث قطاع التربية 
Strategic Health Information System نظام المعلومات الصحية االستراتيجي 

 




