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  مقدمة
  

تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية، وبشكل كبير، بتطبيق خططها المعلنة لتحرير قطاع 
لإلصالحات االقتصادية والتغييرات الهيكلية التي تشمل كافة االتصاالت بما يتماشى مع خططها االستراتيجية 

إلى جانب ذلك، تستمر الحكومة بتطبيق سياستها التي تهدف إلى نشر وتطوير .  القطاعات االقتصادية
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها وسيلة للرقي بالمجتمع السعودي ليصبح مجتمعا مبنيا 

 . والمعرفةعلى المعلومات
  

ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية السعودية بشكل سريع، وإضافة 
لمساهمته المستمرة والمتزايدة في الناتج المحلي اإلجمالي، فإن االنتشار الواسع الستخدام تطبيقاته وخدماته 

 .  االقتصادية األخرى في المملكةيساهم في إحداث تحسن ملحوظ في إنتاجية وتنافسية القطاعات 
  

تقوم الحكومة بتنفيذ خطة متعددة المراحل إلعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تشجيع المنافسة الفاعلة، وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية، وحماية المصلحة : لتحقيق أهداف عدة، هي

  .رقاء األساسيينالعامة، وحماية حقوق المستهلك وحقوق الف
  

.  ٢٠٠٣، وقد تم خصخصتها بشكل جزئي عام ١٩٨٩تأسست شركة االتصاالت السعودية في عام 
 كهيئة تنظيمية تتمتع باستقالل مالي وإداري، وقد ٢٠٠١كما تم إنشاء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عام 

ظام االتصاالت والتعليمات صدرت التشريعات التي تحكم عملها والتي تشمل قانون االتصاالت ون
  .  واإلجراءات، والتي يمكن اإلطالع عليها في الموقع اإللكتروني للهيئة

       
لقد قامت الحكومة السعودية باتخاذ عدد من الخطوات لتحرير السوق وإيجاد إطار عمل منظم 

فقد شملت .  تصاالتوايجابي يسهم في تشجيع االستثمار ويساعد على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات واال
، مجاالت االتصاالت الخلوية وخدمات البيانات واالتصاالت عبر األقمار ٢٠٠٤المنافسة، مع بداية عام 

 من خالل إصدار عدد من الرخص النقالوتوسع مجال المنافسة ليشمل خدمات الهاتف الثابت و.  الصناعية
السياسات التي تهدف إلى تحفيز انتشار إضافة إلى ذلك، تم تطوير عدد من المبادرات و.  ٢٠٠٧عام 

ونتيجة لما ذكر، فقد تطورت خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على .  واستخدام خدمات اإلنترنت
 .  صعيد المجال والنوع واألسعار لصالح المستهلك

       
وبناء عليه، .  ٢٠٠٥انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية في كانون أول عام 

تلتزم المملكة العربية السعودية ملتزمة بتحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبما يتوافق مع ما 
  واتفاقية االتصاالت السلكية األساسية ) GATS(نصت عليه كل من االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 

)ABT (لتفضيل في التعامل مع باقي أعضاء المنظمة، وبأن تتمتع ووثيقتها المرجعية، كما أنها تلتزم بعدم ا
أنظمتها المالية بالشفافية في وان تقوم بإيجاد سوق يسمح بالوصول لمعظم خدمات االتصاالت السلكية 

  .والالسلكية فيها
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 ة والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات   دور الحكوم-أوالً
  

  ات الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونية سياسات مجتمع المعلوم  -ألف
  

  الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -١
  

قامت وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإعداد خطة وطنية شاملة لتكنولوجيا المعلومات 
ة إلى خطة واالتصاالت تحدد رؤية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة على المدى البعيد إضاف

ولضمان سهولة تنفيذ هذه الخطة في الوقت المحدد، تقوم وزارة تكنولوجيا .  خمسية لتنفيذ هذه الرؤية
    .  المعلومات واالتصاالت بإنشاء مكتب إلدارة البرنامج لتنسيق المهام بين الدوائر الحكومية

         
  تشريعات سوق االتصاالت السلكية والالسلكية وتحريره -٢

  
لحكومة بالعمل على تحرير سوق االتصاالت السلكية والالسلكية منذ أن صدر قانون بدأت ا

 وثالثة مزودين لخطوط الهاتف الثابت النقالةفقد تم ترخيص مزودين اثنين لخدمة الهواتف .  االتصاالت
  .  "شركة االتصاالت السعودية"لتتنافس مع المزود الحالي 

  
  كترونيةاالستراتيجية الوطنية للحكومة اإلل -٣

  
مع : "، برؤية محددة، هي٢٠٠٥تم إطالق استراتيجية وطنية للحكومة اإللكترونية وخطة عمل عام   

، سيتمكن كل فرد في المملكة من التمتع بخدمات حكومية ذات مستوى عالمي، في أي وقت ٢٠١٠نهاية عام 
  ".وفي أي مكان، وبطريقة سهلة وآمنة باستخدام وسائل إلكترونية متعددة

  
  للجنة الوطنية لمجتمع المعلوماتا -٤

  
تم تشكيل اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات بهدف زيادة التوعية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والترويج الستخداماتها، كما تهدف إلى تعزيز اإلنتاجية والفعالية الوطنية باستخدام وسائل تكنولوجيا 

ة اهتماما بتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات تولي هذه اللجن.  المعلومات واالتصاالت
  .  واالتصاالت والحرص على تطبيق توصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

          
   تطوير اإلنترنتةاستراتيجي -٥

  
ة تهدف استراتيجية تطوير اإلنترنت إلى زيادة معدالت استخدام اإلنترنت في المملكة العربية السعودي

إن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات هي الجهة المعنية .  إضافة إلى تحسين نوعية خدمات اإلنترنت
 .   وإعداد خطة عمل لتنفيذهاةبصياغة هذه االستراتيجي

  
 من السكان ٪١٠٠ بهدف تزويد ٢٠٠٦وقد تم إعداد سياسة الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل عام 

صوتية وخدمات اإلنترنت خالل فترة زمنية مدتها من ثالث إلى سبع بفرصة الحصول على الخدمات ال
 .  وقد أقرت هذه السياسة تأسيس صندوق الخدمة الشاملة.  سنوات
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    الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة متعددة القطاعات-باء
  

  مشروع العمرة اإللكترونية -١
  

م والخاص لتطوير نظام برامج السفر الذي يتمحور وهو عبارة عن مشروع شراكة بين القطاعين العا
حول السياحة الدينية، وذلك من خالل توفير التواصل بين وكالء السفر الدوليين وبين مزودي الخدمات 

 .المحليين والسلطات الحكومية المعنية بهذا األمر
 

  شركة العلم -٢
  

وتعمل كحلقة وصل بين القطاع وهي شركة متخصصة في تزويد العديد من الخدمات اإللكترونية، 
الخاص ومراكز المعلومات العامة في المملكة، وقد تحقق هذا األمر من خالل إيجاد قاعدة بيانات مركزية 

وتمتلك شركة العلم برنامج شراكة، والذي من خالله، .  تشمل كافة األطراف المعنية باألعمال اإللكترونية
  .  لمهارة، توسيع نطاق خدماتهم اإللكترونيةيستطيع األعضاء المهتمون والمتمتعون با

  
  المبادرة السعودية للحاسوب المنزلي -٣

  
هذه المبادرة هي أحد أشكال الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتحفيز استخدام الحاسوب في 

ترونية  بهدف زيادة القدرة على الوصول لنظام الحكومة اإللك٢٠٠٤وقد أطلقت هذه المبادرة عام .  المنازل
في المملكة، بحيث يتمكن مليون منزل سعودي من الحصول على هذه الخدمة خالل الخمسة أعوام القادمة 

وسوف يقوم المواطنون المستفيدون من هذه المبادرة .  مما يساعد على تحويل السعودية إلى مجتمع رقمي
ن وذلك لتزويدهم بحاسوب منزلي  دوالرا أمريكيا شهريا من خالل فواتير الهاتف لمدة عامي٢٥بدفع مبلغ 

  .عالي المواصفات
 

    دور المنظمات غير الحكومية-جيم
  

.  لقد كانت المنظمات غير حكومية وما تزال أحد أهم عناصر تطوير مجتمع المعلومات في السعودية
والمثال األبرز على ذلك هو جمعية الحاسبات السعودية، وهي منظمة غير حكومية أنشئت في أواسط 

ومازالت .  وقد كانت هذه الجمعية تدير ناديا لمكافحة أمية الحاسوب قبل انتشار اإلنترنت.  ثمانيناتال
إضافة إلى ذلك، فقد .  مستمرة في لعب دور أساسي في توعية المجتمع بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  .  واالتصاالتلعبت الجمعية دورا مميزا في تطوير الخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 
 

    التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واالستراتيجيات الوطنية-دال
  

يمكن القول بمختصر الحديث، انه تم تحقيق العديد من اإلنجازات الهامة خالل الثالث سنوات 
صياغة المشروع الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحرير أسواق اتصاالت : المنصرمة، ومنها

  .، وإصدار قانون المعامالت اإللكترونية وقانون الجرائم اإللكترونيةالنقالهاتف الثابت والهاتف ال
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  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً
  

    البنية األساسية-ألف
  

تم تقوم شركة االتصاالت السعودية بتقديم خدمة الهاتف الثابت، يضاف إليها ثالث شركات أخرى 
وأما بالنسبة لسوق االتصاالت الخلوية، فهناك مشغلين اثنين .  ٢٠٠٨ترخيصها ويتوقع أن تبدأ عملها عام 

لخدمات الهاتف الخلوي يعمالن حاليا، وسيضاف إليهما مشغل آخر من المتوقع أن يبدأ عمله في بدايات عام 
  .  تفي أو خطوط النطاق العريضوهناك عدد من مزودي خدمة اإلنترنت باستخدام االتصال الها.  ٢٠٠٨

وقد تم ترخيص سبع مزودين لخدمة االتصاالت عبر األقمار الصناعية ما يتيح وصول خدمات تكنولوجيا 
     .  المعلومات واالتصاالت إلى المناطق البعيدة

  
    خطوط الهاتف الثابتة-١الجدول 

  
  السنة  )بالمليون(العدد 

٢٠٠١ ٣,٢ 
٢٠٠٢ ٣,٣ 
٢٠٠٣ ٣,٥ 
٢٠٠٤ ٣,٧ 
٢٠٠٥ ٣,٨ 
٢٠٠٦ ٤,٠ 

 ٢٠٠٦التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات : المصدر
 

    مشتركي خدمة الهاتف الخلوي-٢الجدول 
  

  )بالمليون(العدد   السنة
٢,٥ ٢٠٠١  
٥,٠ ٢٠٠٢  
٧,٢ ٢٠٠٣  
٩,٢ ٢٠٠٤  
١٤,٢ ٢٠٠٥  
١٩,٢ ٢٠٠٦  

 ٢٠٠٦نية المعلومات التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتق: المصدر 
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    النمو في أعداد مشتركي اإلنترنت -٣الجدول 
 

  
  السنة

   عبر خط الهاتفمشتركو اإلنترنت
  )بالمليون(

 عبر الحزمة اإلنترنتمشتركو 
  )بالمليون (ةالعريض

١٤ ١,٠  ٢٠٠١ 
٢٢ ١,٤  ٢٠٠٢ 
٢٦ ١,٨  ٢٠٠٣ 
٤٠ ٢,٤  ٢٠٠٤ 
٦٤ ٣,٠  ٢٠٠٥ 
٢١٨ ٤,٧  ٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦قرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الت: المصدر
  

   هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتها الرخص التي أصدرت -٤الجدول 
  

 مجموع التراخيص نوع الترخيص

   في الخدمة١ تقديم خدمات الهاتف الثابت
 ٢٠٠٧ رخص جديدة في ٣

   في الخدمة٢ تقديم خدمات الهاتف المتنقل
 ٢٠٠٧ رخصة جديدة في ١

   في الخدمة٢ )3G(تقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثالث 
 ٢٠٠٧ رخصة جديدة في ١

 ٣ المعطياتتراسل تقديم خدمات 
 ٤٧  )ISP(تقديم خدمات اإلنترنت 

  تقديم خدمات االتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية 
)GMPCS( ٣ 

 ١٣ )VSAT( الفيسات تقديم خدمات االتصاالت باستخدام نظام
 ١ تقديم خدمة اإلنترنت بالطائرات

 ١ )GSM 1800(تقديم خدمة الهاتف المتنقل على متن الطائرات 
 ٢٤ )AVL(تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات 

 ٩٢ )SMS(تقديم خدمة مجموعة الرسائل القصيرة 
 ٢٦ )٧٠٠(تقديم خدمة النصوص المسموعة 

 ٧ ز االتصالتقديم خدمة مراك
 ٢ تقديم خدمة المحفظة اإللكترونية

 ٤ تقديم خدمة إعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع للهاتف المتنقل
 ٣ تقديم خدمة إدارة ومراقبة الشبكات عن بعد

 ٢٠٠٦التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، : المصدر
 

  ولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدة  االستثمارات في البنية األساسية لتكن-باء
  

يتم حاليا إطالق شبكات الجيل القادم من قبل بعض مزودي الخدمة في السعودية، وسترتبط هذه 
والى جانب شبكات األلياف .  الشركات ببعضها البعض لضمان استمرار عمل هذه الشبكات واالعتماد عليها

  لحالي بتركيبها، فان مزودي الخدمات اآلخرين يقومون حاليا بتمديد الضوئية التي يقوم مزود الخدمة ا
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ومن المتوقع أن يتم وضع .   كم من شبكات األلياف الضوئية عبر المدن السعودية الرئيسية٥٠٠٠٠قرابة 
 .  ٢٠٠٧ من هذه الشبكات في الخدمة مع نهاية عام ٪٥٠
  

االستخدام المنزلي واالستخدام التجاري، فان إضافة إلى ذلك، ومن أجل مواجهة الطلب المتزايد على 
، (ADSL)مزودي الخدمات يبحثون في إمكانية االستثمار بشكل أساسي في شبكات النطاق العريض كخط 

ومن المتوقع ان تنطلق .   وخدمة األقمار الصناعيةWiMaxوتقنية  وشبكات األلياف الضوئية المنزلية،
  .  ٢٠٠٧ الربع الثالث من  فيWiMaxالخدمات المبنية على تقنية 

  
    ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم

    
  الشبكة الحكومية اآلمنة -١

  
تقوم الشبكة الحكومية اآلمنة بتأسيس شبكة اتصاالت مختصة بالمعامالت التجارية للحكومة 

حيث تم .  )يّسر(ية اإللكترونية وذلك بربط عدد من المؤسسات الحكومية بمركز بيانات لحكومة اإللكترون
 جهة حكومية بمركز بيانات التعامالت اإللكترونية الحكومية وذلك كمرحلة أولى من تنفيذ هذا ١٤حالياً ربط 

في المراحل الالحقة ، ٣٠، والتي يزيد عددها عن المشروع، وسيتم استكمال ربط باقي الجهات الحكومية
  .حةللمشروع بالتدرج حسب االستخدامات والخدمات المتا

  
وهذه الشبكة معزولة عن شبكة اإلنترنت العامة، وتتميز بأنها على مستوى عالي من الفعالية 
واالعتمادية واألمان والسعة، إلى جانب أنها تستطيع تزويد سرعة نقل عالية جدا تتناسب مع النص أو 

  .  ديةالصوت أو الفيديو المنقول بتكلفة قليلة مقارنة مع تكلفة خطوط االتصاالت التقلي
 

  قناة التكامل والترابط للخدمات الحكومية -٢
  

يهدف هذا المشروع إلى توفير البنية التحتية المشتركة لتمكين تقديم الخدمات الحكومية اإللكترونية 
والقيام بعمليات التكامل الالزمة، حيث يعمل كنظام تكاملي وسيط يتاح من خالله العديد من الخدمات 

كومية كخدمات التيقن من هوية المستخدم وأمن المعلومات، وخدمات الدفع المشتركة بين الجهات الح
 .واإلشعار اإللكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية

 
    تجهيزات وخدمات تكنولوجيا المعلومات-دال

  
طنين لقد تم إطالق المبادرة السعودية للحاسوب المنزلي بدعم من القطاع الخاص لتزويد الموا

إضافة إلى .  بالحواسب الشخصية لتمكينهم من بناء مجتمع معلوماتي وتضييق الفجوة الرقمية في السعودية
.  ذلك، فان الحاسوب المنزلي يربط المستخدمين باإلنترنت، وتقدم لهم هذه المبادرة التدريب والدعم الفني

 مبادرة المدن الذكية وإعادة هيكلة :وهناك نشاطات أخرى تهدف إلى توسيع ترابط الشبكات، ومثال ذلك
 .  المهام التنفيذية لإلنترنت
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    حوكمة اإلنترنت-هاء
  

  إعادة هيكلة اإلنترنت -١
  

، حيث تم نقل مسئولية إدارة تسجيل أسماء ٢٠٠٦لقد تمت إعادة هيكلة شبكة خدمات اإلنترنت عام 
وقد انتهت هيئة .   االتصاالت وتقنية المعلوماتالنطاقات من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة

  .  االتصاالت وتقنية المعلومات من تشغيل البوابات الرئيسية لإلنترنت الدولية في الرياض وجدة
 

  المشروع الوطني لتبادل بيانات اإلنترنت -٢
  

ساسي يهدف هذا المشروع بشكل أ.  أطلق هذا المشروع لتحسين خدمة اإلنترنت واألمن في المملكة
إلى بناء بوابة إنترنت وطنية لخدمة التجوال الوطني بين مزودي خدمات اإلنترنت وبقاء عملية تبادل 

كما يهدف إلى زيادة االعتمادية واالستمرارية، وسرعة نقل المواد .  المعلومات الوطنية داخل المملكة
ة وتخفيض التكلفة وزيادة األمن في اإلعالمية، ودعم استضافة مواقع اإلنترنت الوطنية، وتحسين جودة الخدم

     .  خدمات اإلنترنت الوطنية
  

     النفاذ إلى المعلومات والمعرفة-ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
                         

 أنها تحت ، ومعللخدمات اإللكترونيةالمنفذ الرئيسي هي الحكومة اإللكترونية السعودية بوابة  إن
 األفراد، :يلتي تستهدف ثالث فئات، ها عددا من الخدمات والمعلومات الحكومية وفرت، إال أنها التجربة

  . الحكوميةوالمؤسسات التجارية، والمؤسسات
  

مكان والجنسية، وجوازات السفر، وخدمات التوظيف اإللكترونية، : خدمات عدة، هيوفر البوابة ت
تكنولوجيا والتعليم، والبيئة، واالستثمار، واالقتصاد، وترونية، التجارة اإللكواألحوال المدنية، واإلقامة، 

 . والسياحة،اإلسالموالحياة االجتماعية، والصحة، والخدمات الشخصية، والمعلومات واالتصاالت، والثقافة، 
 

نظام ، و الوطنيةطات والخطرالمباد : عنبتوفير معلومات تقوم البوابة ،لخدمات السابقةاإضافة إلى 
  .خدمات أخرىالتوصيل لو،  الحكوميةالمؤسساتدليل ، واألخبار واألحداثوتعليماته، واالت االتص

                                        
  علومات والمعلومات العامةم  النفاذ إلى ال-باء

  
 ،تاإلنترنللنفاذ إلى النطاق العريض  تكنولوجياتستخدم أيضا ستخدام االتصال الهاتفي، إلى اإضافة 

ومع أن خدمة الواي ماكس الالسلكية وشبكات .  شيوعاالتكنولوجيات أكثر هو خط االشتراك الرقمي كما أن 
 من الممكن رؤية مواقع اإلنترنت األكثر أهمية ورواجا في هإنالمنازل، ففي طريقها إلى هي األلياف الضوئية 

    .  مراكز التسوق والمطاعم
خدمات على ومثال .  ٢٠٠٦ بتقديم خدمات الجيل الثالث في عام لالنقاوقد بدأ مزودا خدمة الهاتف 

 وهي خدمات شائعة بين ،النقالالهاتف على الخدمات التلفزيونية  وخدمات تحديد المواقع: الجيل الثالث
  .  مستخدمي الهواتف الخلوية حاليا
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     بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات-رابعاً
  

  يةأالمية األساس  -ألف
  

 التعليم لكافة المواطنين من خالل بتوفيروهي ملتزمة ، لقد أولت المملكة أهمية خاصة لقطاع التعليم
 من ٪٩,٥على التعليم إلى نسبة ما تنفقه المملكة وقد وصلت .   أعداد كبيرة من مراكز تعليم البالغينإنشاء

الذين تزيد ( بين البالغين غير األميين معدلوصل ، ونتيجة لذلك فان ٢٠٠٢ في عام الناتج المحلي اإلجمالي
) ٢٤ -١٥الذين تتراوح أعمارهم ما بين (، ووصلت النسبة بين الشباب ٪٧٧,٩إلى )  عاما١٥أعمارهم عن 

، وجاء هذا التطور لمصلحة كال الجنسين، فقد وصلت نسبة اإلناث إلى ٢٠٠٤ وذلك في عام ٪٩٨,٦إلى 
    ١٠٠:٩٦الذكور من هذه الفئة إلى 

                                                      
    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب-باء

  
تسعى وزارة التربية التعليم السعودية جاهدة لتحسين وتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

كل أساسي لتأسيس نظام موحد لتطبيقات وتهدف الوزارة بش.  واالتصاالت واستخدامها في مجال التعليم
  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الستخدامه في التعليم

                  
 ، ليكون مسؤوال١٩٩٦ًتم تأسيس مركز الحاسب اآللي والمعلومات في وزارة التربية والتعليم عام 

  :قيق األهداف األساسية التاليةعن تنفيذ خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس لتح
  

  إنشاء مختبرات لتكنولوجيا المعلومات في مدارس المملكة للبنين والبنات؛ •

تنفيذ مشروع تجريبي لشبكة محلية السلكية في بعض المدارس باالشتراك مع شركات عالمية  •
  .ثري كوم، اتش بي، سيسكو، وبعض الشركاء المحليين: مثل

  
ي، في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب عدد من السلطات التربوية في قامت وزارة التعليم العال

ومن المشاريع .  المملكة بتأسيس مدارس جديدة تمنح شهادات في تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تأسيس جامعات جديدة مثل جامعة األمير محمد بن فهد في مدينة الخبر وكذلك: التي قامت الوزارة بتنفيذها

  .  تأسيس كليات مجتمع وفروع لها في القرى والمناطق البعيدة
  

تختص جامعة األمير محمد بن فهد بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقدم برامج لنيل درجة 
وقد ارتفع عدد الجامعات .  البكالوريوس العلمية في تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب وهندسة الحاسوب

   جامعة في ١٩تعليم العالي في المملكة العربية السعودية من تسع جامعات إلى أكثر من التابعة لوزارة ال
   .  ٢٠٠٧عام 
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    برامج التدريب لبناء القدرات-جيم
  

لقد تشارك مركز الحاسب اآللي والمعلومات في وزارة التربية والتعليم مع شركات تكنولوجيا 
  :المعلومات، لعمل ما يلي

  
  ؛) معلم٣٠٠٠٠(ب المعلمين مبادرات لتدري •
 ؛م اإللكترونييبرامج المشروع التجريبي للتعلتنفيذ دعم محتوى و •
 ؛االستشارة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات •
 ؛)خالل فترة أربع سنوات(  معلم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٦٠٠٠تدريب  •
  .  )خالل الثالث سنوات القادمة (MCSA على برنامج ١٠٠٠تدريب  •

  
وقد لعبت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني دوراً هاماً في محو األمية األساسية ودعم 

  .  أنشطة الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب في المملكة العربية السعودية
 

السعودية وتعد الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب، األكثر انتشاراً بين المستخدمين في المملكة العربية 
  .خاصة بعد أن تم اعتبارها معياراً للمعرفة األساسية

  
وقد تبنت الحكومة السعودية والقطاع الخاص والمجتمع األكاديمي الرخصة الدولية لتشغيل الحاسوب 

ومن .  وذلك تقديراً منهم على مدى فائدتها ونفعها للمواطنين والمؤسسات التجارية والمجتمع على حد سواء
ذكر، أن هناك بعض المؤسسات التي ألزمت موظفيها أو طلبتها على الحصول على هذه الرخصة، الجدير بال

  .كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والهيئة العليا للسياحة وكلية اليمامة
  

  .   لإلناث معتمدة للتدريب والفحص٢٣ مركزا للذكور و٧٣يوجد في الرياض والمنطقة الوسطى 
 

  طوير  البحث والت-دال
  

توجه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية جهودها نحو تطوير البنية األساسية للعلوم والتكنولوجيا 
في المملكة العربية السعودية من خالل إدارة البحوث التطبيقية، وتصميم وتنفيذ برامج وسياسات وطنية علمية 

لتابع للمدينة، أحد المراكز الرائدة في مجال ويعتبر معهد بحوث الحاسب واإللكترونيات، ا.  وتكنولوجية
فقد عمل المعهد على عدة مشاريع تابعة .  بحوث وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة

لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما فيها بحوث األصوات، وبحوث معالجة اللغات الطبيعية 
ل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على إنشاء حاضنة لتكنولوجيا وتعم.  والبرمجيات مفتوحة المصدر

المعلومات واالتصاالت لتحفيز النمو االقتصادي في المملكة من خالل المشاركات وتطوير المشاريع وتسويق 
  .  التكنولوجيا

 
دية بإنشاء جامعة والى جانب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تقوم المملكة العربية السعو

مميزة للدراسات العليا والبحوث وقادرة على دعم االكتشافات العلمية والتقدم اإلنساني، وهي جامعة الملك 
مركز بحوث الموارد : وستكون هذه الجامعة نموذجا أكاديميا ألربعة مراكز بحث هي.   للعلوم والتقنيةعبد هللا

سة الحيوية، ومركز علم وهندسة المواد، ومركز بحوث والطاقة والبيئة، ومركز بحوث العلوم والهند
وسوف تحتضن هذه الجامعة مركز .  الرياضيات التطبيقية وعلم تحليل المشكالت باستخدام الحاسب اآللي

إبتكار خاص بها يقدم نشاطات ممولة من الجامعة بما في ذلك تقديم الدعم للشركات المبتدئة والتي تطور 
  . الجامعةمنتجاتها الجديدة خارج
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    بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-خامساً
  

    استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية-ألف
  

لقد تم تشكيل فريق طوارئ أمن اإلنترنت بهدف التوعية وضمان أمن البنية األساسية لتكنولوجيا 
ويتميز الفريق بقدراته .  ؤسسات الحكومية والخاصة ذات األهميةالمعلومات في السعودية والبنية األساسية للم

وقد تم حديثا إطالق نسخة تجريبية باللغتين .  على جمع المعلومات وتحليلها، وروابطه القوية بالمجتمع
العربية واإلنجليزية لبوابة فريق طوارئ أمن اإلنترنت بهدف تنظيم االستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات 

      .  تصاالت الوطنية والدولية، ونشر تحذيرات للحمايةواال
  

    أمن المعامالت اإللكترونية-باء
  

لقد تم إنشاء مركز عمليات األمن الوطني، ليدعم فريق طوارئ امن اإلنترنت في مجاالت االكتشاف 
طنية وتحليل سجالت ويقوم المركز بعمله من خالل مراقبة تصفح المواقع اإللكترونية الو.  المبكر والتحذير

 حركة البيانات التي ترد إليه من مختلف أجهزة الشبكات ومحاولة ربط األنماط السلوكية في محاولة للكشف
وعندما يتم اكتشاف .   على البنية األساسية الوطنية تشكل خطراأنالمبكر عن الحاالت الشاذة التي يمكن 

التهديد، يقوم المركز بتبليغ فريق طوارئ امن اإلنترنت ليتخذ هذا األخير اإلجراءات المناسبة والتي تتراوح 
   .  بين تحذير الجهة ومساعدتها في تخفيف األذى

                                                          
  المعلومات واالتصاالت  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا -جيم

  
  )SPAM-Anti(السياسة المضادة لالختراق  -١

  
، وذلك لزيادة الثقة واألمن في ٢٠٠٧تم إطالق مشروع إطار السياسة المضادة لالختراق في عام 

تطوير إطار عمل منظم يواجه مشكلة االختراق، وتحديد : ويهدف المشروع إلى.  تكنولوجيا المعلومات
ي الخدمات فيما يتعلق باالختراق، وزيادة الوعي حول مشكلة االختراق وإيجاد مسؤوليات وأدوار مزود
  .  الوسائل الالزمة لمكافحتها

 
  القوانين والتشريعات ضد سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات -٢

  
قانون المعامالت التجارية : ، وهما٢٠٠٧قامت الحكومة بسن قانونين في غاية األهمية عام 

  .  ن الجرائم اإللكترونية، وذلك لتنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعاإللكترونية وقانو
 

  قانون المعامالت التجارية اإللكترونية -١
  

يضع هذا القانون أنظمة قانونية للمعامالت التجارية اإللكترونية والتوقيع الرقمي لبناء الثقة وتسهيل 
ويعزز استخدام المعامالت التجارية على المستوى محلي والدولي في تطبيقه في القطاعين العام والخاص، 

وسوف يسهم .  التجارة، والطب، والتعليم، والحكومية اإللكترونية، ونظام الدفع اإللكتروني وتطبيقات أخرى
  .  هذا القانون في الحد من حاالت اإلساءة والتزوير في المعامالت التجارية
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   قانون الجرائم اإللكترونية -٢
  

يتصدى هذا القانون للجرائم اإللكترونية ويحدد الغرامات والعقوبات التي تترتب على الذين 
وينص هذا .  يستخدمون القرصنة للدخول إلى المعلومات الشخصية لغيرهم أو للدخول إلى محتوى المواقع

  .رتكبوهالقانون على أن تشويه سمعة األشخاص من خالل اإلنترنت هو أمر غير قانوني ويعاقب م
  

إضافة إلى ذلك، فان استخدام اإلنترنت للحصول على معلومات من مصادر عامة أو خاصة بشكل 
  .  غير قانوني، هو أمر عقوبته قاسية حيث تكون بالغرامة أو بالسجن أو باالثنين معا

  
أما العقوبة القصوى، فتفرض على من يستخدمون القرصنة على المواقع اإللكترونية الحكومية 

كما يفرض القانون عقوبة كبيرة على المواقع التي تروج .  سرقون معلومات مرتبطة باألمن الوطنيوي
  .لإلرهاب وتضع معلومات عن كيفية صنع القنابل

  
    حماية الخصوصية وحماية البيانات-دال

  
، وتمكن (PKI)يوفر المركز الوطني للتصديق الرقمي نظاما موحدا إلدارة البنية األساسية للمفتاح العمومي 

ويتوقع أن يتم تشغيل هذا المركز بشكل .  هذه الخدمة مستخدمي اإلنترنت من تنفيذ معامالت تجارية آمنة
  .٢٠٠٧كامل قبل نهاية عام 

 
    أمن الشبكات والمعلومات-هاًء

  
قام فريق طوارئ أمن اإلنترنت بنشر كتيب حول أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية كجزء 

ويحتوي هذا الكتيب على إرشادات أساسية .  حملة التوعية العامة بأمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن 
كما يحتوي على إجراءات .  تفيد المستخدمين في العمليات األمنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وزيادة على ذلك، .   منهاوإرشادات تساعد بشكل أساسي على منع، واكتشاف االنتهاكات األمنية والتخلص
فانه يوفر ملخصا عن التهديدات األمنية، وأمن المعلومات وكيفية تقييم وتنفيذ برامج التوعية، إلى جانب عدة 

  .تمارين للتعامل مع المخاطر والمواقف الصعبة
  

     البيئة التمكينية-سادساً
                                                     

  لبيئة القانونية والتنظيمية  ا-ألف
  

، ليصبح عدد الرخص ٢٠٠٦ رخصة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية في عام ٩٥تم إصدار 
ومن جهة أخرى، فقد تم إيجاد أطر عمل .   رخصة٢٢٥التي أصدرتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

  .تنظيمية متطورة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية
 

 ىوما زالت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مستمرة في دورها في تنظيم التعرفة، والموافقة عل
مسودة العرض المرجعي للترابط، وتطوير أسلوب الزيادة التدريجية على المدى الطويل وتطوير إرشادات 

  .  ٢٠٠٥ومقاييس تنفيذ سياسة الخدمة الشاملة وحق االستعمال الشامل في عام 
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، وقد وفرت النقال كانت المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تطبق إمكانية نقل رقم الهاتف لقد
  .٢٠٠٦ في عام النقالهذه الخدمة مجانا لجميع مشتركي الهاتف 

  
تقييم سوق االتصاالت، وخدمات االتصاالت بتقنية النطاق : لقد تم االنتهاء من عدد من الدراسات مثل

الهاتف الخلوي والصحة العامة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مدينة العريض، ومحطات 
     .  الملك عبداهللا االقتصادية، واقتحام البريد اإللكتروني، ومبادرات مشاريع األعمال المتوسطة والصغيرة

 
    أطر حماية وسائط الخزن واألرشيف-باء

  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد
  

   أسماء النطاقاتة  إدار-يمج
  

لمركز وا  .)IANA(من  )sa. (للسعودية، حصلت المملكة على النطاق العلوي ١٩٩٥في عام 
 جميع التسجيالت تتم وهو الجهة المسئولة عن إدارة تسجيل أسماء هذا النطاق،السعودي لمعلومات الشبكة 

 على التعليمات هطبق هذتكما .  يه إلوبحسب ترتيب وصولها" نطاق السعوديال أسماء تسجيل“لتعليمات وفقا 
أفرادا أو من القطاع العام أو القطاع الخاص، أو  جميع المتقدمين سواء كانوا تابعين لمؤسسات حكومية، أو

   أكثر تم تسجيل، ٢٠٠٦ومع نهاية عام .  د علميةأو من معاهمن منظمات ربحية أو منظمات غير ربحية 
  .   نطاق في السعوديةاسم ١١٠٠٠من 

 
شفافية، يقوم المركز بنشر كل المعلومات المتعلقة به على موقعه منذ عام التعامل بعلى منه حرصا و
 . وتقديم الطلبات من خالل اإلنترنتواإلجراءاتالقوانين تشمل وواإلنجليزية،  باللغتين العربية ١٩٩٧

 
   التقييس في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -الد

  
   االعتماديةواإلجراءاتمحددات مقاييس المعدات  -١

  
الوثائق المطلوبة بالئحة وإعداد  ةوالمعايير القياسي التنظيمية اإلجراءاتلقد تم تطوير مجموعة من 

 إلى التصاريح لمعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تدخل على منحدائرة الجمارك لمساعدة 
  .   ساعة٢٤الموافقة على المعدات خالل فترة تم تو.  السعودية

 
  جودة الخدمة -٢

  
نشره في تم  و،عالية الجودةتكنولوجية  خدمات لتوفير عمل تنظيمي عالي المستوى إطار إعدادتم 
 تطورات جديدة ومريحة في خدمات تكنولوجيا إحداث العمل هذا على إطاروقد ركز .  ٢٠٠٦نهاية عام 

  .  المعلومات واالتصاالت
  

 لمؤشرات العالمية الممارساتأفضل تقارن فيها لمعلومات دراسة  هيئة االتصاالت وتقنية اأجرتوقد 
    .  ها دقة نتائجالتحقق منطرق ومعاييرها، ومقاييسها وجودة العمل، 

 
  النقال نقل رقم الهاتف إمكانية -٣

  
 هواتفهم بأرقام االحتفاظ، قادرين على ٢٠٠٦ عام بداية مستخدمو الهواتف الخلوية منذ أصبح

وقد قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باتخاذ كافة اإلجراءات .  مشغل آخركهم مع األصلية عند اشترا
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الالزمة لتفعيل هذه الخدمة والتي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لألرقام المنقولة وربط هذه القاعدة مع 
  .  مزودي الخدمة

 
  الخطة الوطنية للترقيم -٤

 
 توزيع األرقام المتاحة ولسد احتياجات معدالت النمو المتوقعة تم تطوير خطة الترقيم الوطنية إلدارة

وقامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتطوير موقع إلكتروني يتم من .  في مجال خدمات االتصاالت
وقد تم تشغيل النظام وتجربته ووضعه في الخدمة مما سمح لمزودي .  خالله تخصيص أرقام لمزودي الخدمة

وبهذا تكون المملكة العربية السعودية هي إحدى .  يبعثوا بطلباتهم إلكترونيا من خالل اإلنترنتالخدمات بان 
 .  الدول القليلة التي نفذت هذه الخدمة

  
  الخطة الوطنية للطيف الترددي -٥

  
، بهدف االستخدام األمثل ٢٠٠٦أعدت هيئة االتصاالت وتقنيات المعلومات هذه الخطة في عام 

وقد تم .  لضمان كفاءة وفعالية الطيف الترددي ولمنع التشويش بين الترددات المختلفةلمصادر التردد، و
 .  ٢٢٥ ليصبح عدد التراخيص الممنوحة ٢٠٠٦ رخصة جديدة في عام ٩٥إصدار 

 
    قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-هاء

  
في أعداد المشتركين، ، نموا كبيرا ٢٠٠١يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منذ عام 

.  ٢٠٠٥وتقديم الخدمات، وخدمة العمالء، والتكلفة المنخفضة خاصة بعد تحرير السوق وبدء التنافس منذ عام 
) ٢٠٠٦ -٢٠٠١(فقد شهد سوق خطوط الهواتف الثابتة معدل نمو تراكمي خالل الخمسة أعوام السابقة 

 وصل معدل النمو التراكمي فيه خالل دوية، فق سنويا، وأما سوق الهواتف الخل٪٤,٢وصل إلى ما يقارب 
  .   سنويا٪٥١نفس الفترة إلى ما يقارب 

 
 ٪٣٦وقد ازداد معدل مستخدمي شبكة اإلنترنت خالل هذه الفترة حتى وصل إلى معدل نمو تراكمي 

رب وأما سوق النطاق العريض فقد سجل أعلى معدل، فقد وصل معدل النمو السنوي فيه إلى ما يقا.  سنوياً
  .٢٠٠٦ في عام ٪٢٤٠، وحقق قفزة كبيرة وصلت إلى ٪٨٥
  

  بالبليون ريال سعودي) ٢٠٠٦-٢٠٠١(  عائدات قطاع االتصاالت -١الشكل 
 

 
  ٢٠٠٦التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات : المصدر
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، وهي نسبة ٪١النفاذ لخط النطاق العريض كان وبالرغم من معدالت النمو الكبيرة هذه، إال أن معدل 
ومن هنا، .  ٪٢٠، وبالمعدل الذي حققته الدول المتقدمة وهو ٪٥قليلة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 

  .  نجد أن هناك إمكانية كبيرة لنمو خدمة تقنية النطاق العريض في المملكة
 

 سنويا، فبعد أن ٪١٥معدله التراكمي إلى ما يقارب تشهد عائدات خدمات االتصاالت نموا ثابتا يصل 
، ٢٠٠١في عام )  بليون دوالر أمريكي٥,٢٨( بليون ريال سعودي ١٩,٨كانت عائدات هذه الخدمات 

وقد مثلت عائدات .  ٢٠٠٦في عام )  بليون دوالر أمريكي١٠,٦٧( بليون ريال سعودي ٤٠أصبحت 
 .  ات، األمر الذي يتماشى مع التوجهات في الدول األخرى من عائدات كافة القطاع٪٧٥الهواتف الخلوية 

 
   التدابير واإلجراءات المساندة-اوو

  
  مبادرة المدن الذكية

  
مبادرة المدن الذكية هي إحدى المبادرات التي تدعم نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع اقتصادي 

، إلى توفير خدمات إلكترونية متقدمة وتهدف هذه المبادرة، التي بدأت في مدينة الرياض.  ومعرفي جديد
للمؤسسات التجارية، وللعامة سواء كان ذلك في منازلهم أو في األماكن العامة األخرى مثل المطارات 

  .  والحدائق والمستشفيات
 

تحسين نوعية الحياة في المدن وتحفيز النمو االقتصادي من خالل وجود تقنية "تتمثل رؤيتها في 
  ".ر خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدعم من القطاع العام والقطاع الخاصالنطاق العريض ونش

  
، بالعديد من اللقاءات مع كل المؤسسات ٢٠٠٧قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل عام 

شركة المعنية، مثل مزودي خدمات البيانات، ودائرة السير، والمؤسسة العليا للتطوير في مدينة الرياض، و
  .  انتل، وقد تم اختيار شركة دولية إلجراء دراسة مفصلة تهدف إلى تحويل كافة مدن المملكة إلى مدن ذكية

   
    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-سابعاً

  
    الحكومة اإللكترونية-ألف

  
  مشروع العمرة اإللكترونية -١

  
ومشروع .  أشيرة أداء فريضة العمرةويهدف هذا المشروع إلى أتمتة إجراءات الحصول على ت

العمرة هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم إرسال طلبات الحصول على تأشيرة 
عبر اإلنترنت إلى وكالء العمرة في الخارج، الذين ينسقون كافة ترتيبات السفر مع مكاتب العمرة المحليين 

  .  ، في الوقت نفسه، بدراسة طلبات الحصول على تأشيرات العمرةفي السعودية، وتقوم السلطات المسئولة
  

  مشروع تبادل البيانات اإللكترونية في السعودية -٢
  

تقوم وزارة المالية بتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق بيئة للمعامالت التجارية تتمتع بالشفافية 
اردات الدولية والمعامالت التجارية ويركز هذا المشروع على الصادرات والو.  والسرعة والسهولة

  .  اإللكترونية مع السعودية
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  بوابة الحكومة اإللكترونية -٣
  

 هي المدخل إلى الخدمات اإللكترونية الحكومية، لتوفير (Saudi.gov.sa)بوابة الحكومة اإللكترونية 
المبادرات الوطنية، وطرق المعلومات العامة واإلرشادية للخدمات الحكومية، والقوانين واألنظمة، والخطط و

إضافة إلى ذلك، قام العديد .  االتصال بالحكومة، وروابط توصيل للمواقع اإللكترونية للمؤسسات الحكومية
 وذلك ٢٠٠٧ و٢٠٠٦من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإطالق أو تحديث مواقعها اإللكترونية في عامي 

  .  ٢٠٠٧اإللكترونية في مدينة الرياض في كانون ثاني بمناسبة انعقاد أول مؤتمر للمعامالت التجارية 
 

    التجارة اإللكترونية-باء
  

  الشراكة بين شركة العلم ووزارة الداخلية -١
  

هذه الشراكة هي إحدى أمثلة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال األعمال 
ي التابع لوزارة الداخلية، حيث تقوم الشركة وتحظى هذه الشراكة بدعم مركز المعلومات الوطن.  اإللكترونية

  :بتقديم ما يلي
   

توفير المعلومات المطلوبة عن السكان األجانب أو المغتربين في المملكة للجهات المعنية بتنمية : مقيم
الموارد البشرية في القطاع الخاص من خالل النفاذ إلى دوائر حكومية رئيسة مثل المرور وجوازات 

   السفر؛
  

تربط كافة شركات السياحة ببعضها البعض من خالل قاعدة بيانات رئيسية للمعلومات ذات : شموس
  العالقة بالسياحة ألهداف إحصائية وتنسيقية؛ 

  
خدمة تحديد مالكي السيارات، وتستخدم هذه الخدمة من قبل تجار السيارات لتحديد أصحاب : تام

 السيارات؛
  

مح للشركات المرخصة بالنفاذ إلى قاعدة البيانات الرسمية بوابة تعامل شركة إلى شركة، تس: يقين
لسجالت األفراد الذين يعيشون في المملكة، مما يتيح للشركات الخاصة تصنيف وتحديث بيانات 

   زبائنها وفقاً للسجالت الرسمية؛
  

 أو خدمة الرسائل القصيرة إلى الهاتف الخلوي، إلعالم الزبائن بوضع معامالتهم الحكومية: إشعار
  .  تذكيرهم بالوقت واإلجراءات الالزمة إلكمال معامالتهم

 
  التكنولوجيا المصرفية -٢

  
  :تتألف البنية األساسية للدفع اإللكتروني في السعودية من المكونات التالية

  
  منظومة المقاصة اآللية؛ •
لجميع أنواع لصرف اآللي لتسهيل معامالت اوهي شبكة : الشبكة السعودية للمدفوعات •

 ؛ المملكةأرجاءلجميع عمالء البنوك في اقات البط
 ؛النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة •
 برنامج إلكتروني يسمح بالسداد من خالل شبكة اإلنترنت؛: برنامج سداد •
  .نظام التبادل في سوق األسهم: تداول •
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    التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي-ثامناً
  

   المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي  استخدام تكنولوجيا-ألف
  

وقد .  لقد حقق العالم العربي معدالت متواضعة في استخدام اإلنترنت في السنوات القليلة الماضية
وفي .  كان حاجز اللغة، إلى جانب عوامل أخرى، عقبة في طريق نمو معدالت استخدام شبكات اإلنترنت

 على وجوب تطوير المواقع اإللكترونية باللغة العربية وتطوير استخدام أسماء ضوء ذلك، فقد شددت الحكومة
  .النطاقات العربية

  
تطوير المحتوى الرقمي "أعلنت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات عن مبادرتها طويلة المدى 

 ية في ، لتشجيع إنتاج ونشر صفحات باللغة العربية على المواقع اإللكترون٢٠٠٧في عام " العربي
 .  الشرق األوسط

                       
    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء

  
إن تطوير المحتوى المحلي هو أحد األهداف األساسية للخطة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات 

مات برعاية وتقوم وزارة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلو.  واالتصاالت
.  عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم وتشجيع تطوير المحتوى العربي والحفاظ عليه في السعودية

ويتضمن ذلك منح جوائز للمؤسسات التعليمية ذات المحتوى الرقمي والشراكة التي تعزز مهارات النشر 
  .  اإللكترونية

  
ة الختيار أفضل بوابة إلكترونية للمؤسسات ، وهي مسابق٢٠٠٥تم تأسيس جائزة التميز الرقمي عام 

العمل اإللكتروني، التعليم اإللكتروني، الثقافة اإللكترونية، : وقسمت الجائزة إلى خمسة فئات هي.  الحكومية
ويتم تقييم المواقع حسب جودة المعلومات، وسهولة الدخول .  الحكومة اإللكترونية والصحة اإللكترونية

وتصميم الموقع ومساهمته في تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في واستخدام المعلومات، 
 عن فئة أفضل ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وقد فازت وزارة الشؤون الخارجية بجائزة التميز الرقمي لعامي .  المملكة

  .موقع إلكتروني حكومي يقوم بتوفير المعلومات و الخدمات اإللكترونية في الشرق األوسط
  

  ماء النطاقات العربية  نظام أس-جيم
  

وتساهم .  الحظت الحكومة أهمية استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات إضافة إلى المحتوى
المملكة العربية السعودية في هذا المجال، فهي تشارك في مؤسسات عدة تعمل على تسهيل استخدام أسماء 

كما أعدت .  وفريق عمل أسماء النطاقات العربيةالنطاقات العربية مثل االئتالف العربي ألسماء اإلنترنت، 
مسودة إرشادات لفريق عمل أسماء النطاقات العربية، وأنشأت موقع إلكتروني لترويج استخدام أسماء 

  .النطاقات العربية، وتترأس اللجان التقنية للمشروع التجريبي ألسماء النطاقات العربية
    

كما تم إنشاء  نطاقات العربية كجزء من المشروع التجريبي،وقد تم تركيب خادمات رئيسية ألسماء ال
  .  موقع لحفظ وثائق وملفات المشروع

                                                   



 

 

-١٧-

    أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرامج البحث والتطوير-دال
  

وسوف تحتضن جامعة .  وير التطبيقيةطورت المملكة برامج وشراكات لرعاية برامج البحوث والتط
 للعلوم والتقنية مركزا لإلبداع يقوم بتمويل نشاطات البحث والتطوير في الجامعة إضافة إلى الملك عبد اهللا

  .دعم الشركات المبتدئة والتي تعمل على تطوير منتجاتها خارج مرافق الجامعة
 

على تقوية عالقاتها وإيجاد فرص عمل إضافة إلى ذلك، تعمل مدينة دبي اإلعالمية دون انقطاع 
جديدة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل مشاركتها الدائمة في المعرض الخليجي لتكنولوجيا 

وهو أكبر معرض تقيمه السعودية، وثاني أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في " جايتكس"المعلومات 
  .  في دبيالشرق األوسط بعد معرض جايتكس الذي يقام 

   
     وسائل اإلعالم-تاسعاً

  
    تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف

                
.  تمتلك السعودية أكثر بيئات وسائل اإلعالم التزاما في منطقة الشرق األوسط ومنطقة شمال أفريقيا

لمالكة أو الدين تفرض الحكومة سيطرة كبيرة على وسائل اإلعالم، حيث يعتبر انتقاد الحكومة، أو العائلة ا
  وقد لوحظت بعض مظاهر التحرر في وسائل اإلعالم بدءاً من .  أمراً غير مقبول وال يمكن التساهل فيه

، حيث تم التطرق إلى مواضيع معينة مثل اإلرهاب وحاالت من االقتتال الداخلي، وبدأت تلقى ٢٠٠٣عام 
  .  هذه القضايا بعض االهتمام من الصحافة والتلفاز

  
إلذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، هي المسئولة عن كل ما يتعلق بخدمات البث هيئة ا

أما رقابة محطات اإلذاعة والتلفاز العامة .  في المملكة، فهي تشغل أربع شبكات تلفزة، إحداها شبكة لألخبار
  .  فهي من اختصاص وزارة الثقافة واإلعالم

  
لفاز الخاصة فهي ليست قادرة على البث من داخل األراضي السعودية، وبالنسبة لمحطات اإلذاعة والت

مع أن المستثمرين السعوديين خطوا خطوات ناجحة في إنشاء محطات التلفاز، مثال ذلك، قناة الشرق األوسط 
ي التي تبث من مدينة دبي، وقناة العربية اإلخبارية إضافة إلى قناة أوربت التي يتواجد مقرها ف) إم بي سي(

  .  البحرين
   

كما تتوفر .   صحف يومية وعشرات المجالت١٠تنسأ الصحف بمرسوم ملكي، وهناك حاليا حوالي 
 .  الصحف العربية في المملكة إال أنها تخضع للرقابة

  
قامت الحكومة باالستثمار بشكل كبير في أنظمة األمن والوقاية للحد من تأثير المواقع المسيئة للثقافة 

ومن المعتقد أن شريحة كبيرة من مستخدمي اإلنترنت هي من النساء وذلك نتيجة .  معتقدات الدينيةالمحلية وال
  .  للقيود المفروضة على حركتهن

 
    اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات-باء

  
 تلعب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات دورا هاما في زيادة الوعي وخلق الفرص في قطاع تكنولوجيا 

  .  لومات واالتصاالت بين المستخدمين والمستثمرين والعامة من خالل جهود اإلعالم والتسويقالمع
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    التعاون الدولي اإلقليمي-عاشراً
          

    تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها-ألف
  

ثمار المتزايدة في لقد مهدت عدة مبادرات لإلصالح والتنويع االقتصادي الطريق أمام فرص االست
.  قطاع المعرفة في السعودية، مما أدى إلى تطور رئيسي في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إضافة إلى ذلك، فقد أدت استراتيجية التنوع االقتصادي وعائدات النفط الكبيرة جداً إلى استقطاب مشاريع 
 .  استثمار مهمة في قطاع االتصاالت في السعودية

  
التي تترأسها المؤسسة العامة (قد وفرت المشاريع الضخمة مثل المدن المعرفية واالقتصادية    

.  حافزاً إضافياً لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية لتدخل أسواق المملكة) رالسعودية لالستثما
  .  ولوجيا منتعشاًولذلك، فان االستثمارات األجنبية المتزايدة في المملكة ستصبح محورا تكن

  
 من مجموع نفقات تكنولوجيا المعلومات في ٪٤٥وتصل نسبة ما تنفقه المملكة العربية السعودية إلى 

مجلس التعاون الخليجي، وقد شجع هذا األمر الشركات اإلقليمية والدولية لتأسيس وجود لها في السوق 
 نقالالحواسيب المحمولة وأجهزة الهاتف ال الشخصية وبوقد أدى الطلب المتزايد على الحواسي.  السعودي

النقال إلى زيادة نسبة النفقات، وقد بلغت مبيعات الحواسيب الشخصية والحواسب المحمولة وأجهزة الهاتف 
  .  ، بليون دوالر أمريكي٢٠٠٦في عام واحد فقط 

 
     األهداف اإلنمائية لأللفية-حادي عشر

  
   اإلنمائية لأللفية  التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف-ألف

  
في عام " إعالن األلفية"لقد قامت المملكة بمراقبة األهداف اإلنمائية لأللفية لفترة قصيرة بعد صدور 

وقد قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط بإعداد أول تقرير .  ٢٠٠٠
أما التقرير الثاني، فقد أعدته وزارة االقتصاد التخطيط   .٢٠٠٠وطني لألهداف اإلنمائية لأللفية في عام 

  .  ومؤسسات حكومية أخرى وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإلسكوا
 

  تم إعداد الخطط والسياسات التنموية في الخطة الوطنية الخمسية، وهي الخطة الخمسية الثامنة 
يد من تحديات التطور العالمي، وقد احتوت، وألول مرة، وقد عالجت هذه الخطة العد.  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(

على استراتيجية طويلة المدى للتحسين والتطوير على أساس الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي نحو عام 
كما ركزت الخطة على إلتزام الدولة أمام مواطنيها بمراعاة تحقيق األهداف اإلنمائية األلفية .  ٢٠٢٥

وخالصة القول، إن البيئة مواتية لتحقيق األهداف اإلنمائية  .لنساء والشباب أثناء تنفيذ الخطةوالترويج لدور ا
  .األلفية في مواعيدها المحددة

 
  WSIS -   القمة العالمية لمجتمع المعلومات-ثاني عشر

  
    المتابعة والتقييم-ألف

  
وأحد أهداف هذه الهيئة هو نشر .  أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة وطنية لمجتمع المعلومات

وتقوم الهيئة .  التوعية وفهم مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات وخطة عملها في بناء مجتمع المعلومات
    .  بتنسيق عملية تنفيذ خطة عمل هذه القمة في المملكة العربية السعودية



 

 

-١٩-
  

  :أهداف الهيئة الوطنية لمجتمع المعلومات
  

   المجتمع من النفاذ واستعمال المعلومات بطريقة فعالة؛تمكين جميع فئات •

 جسر الفجوة الرقمية؛  •
االستفادة القصوى من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع المستويات التعليمية  •

 والتدريبية؛
تجارية زيادة اإلنتاجية والفعالية في جميع القطاعات وتسهيل الخدمات اإللكترونية في المجاالت ال •

 واالجتماعية والصحية؛
 تزويد المجتمع السعودي بمقاييس مهنية عالية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ •
تطوير صناعة تنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن طريق تشجيع البحوث  •

  .  العلمية واالبتكار والتعاون الدولي واإلقليمي
  

وتقنية المعلومات بلعب دور رائع في متابعة آخر تطورات مجال حوكمة وتستمر هيئة االتصاالت   
.  اإلنترنت والوصول إلى موقع متميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومجموعة عمل حوكمة اإلنترنت

 تدياوقد شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بعدد من اللقاءات والمنت
وقد اتخذت .  ٢٠٠٦العالمية، كان أهمها منتدى حوكمة اإلنترنت الذي أقيم في أثينا في تشرين الثاني عام 

كافة اإلجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الذي يسهم في توفير االستقرار واألمن واالستمرارية لخدمات 
 .  اإلنترنت
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  فقالمرا
  

  عربية السعوديةالبمملكة ال في  مختارة رسمية إنترنت مواقع
 
Ministry of Communications and Information Technology: www.mcit.gov.sa 
 
Communications and Information Technology Commission: www.citc.gov.sa 
 
Saudi Telecom Company: www.stc.com.sa   
   
World Trade Organization: www.wto.org    
 
GATS: http://www.wto.org/   
  
King Abdulaziz City for Science and Technology www.kacst.edu.sa 
 
e-Government Strategy, Yesser: www.yesser.gov.sa   
  
World Summit on Information Society: www.wsis.org 
 
Saudi Computer Society: www.computer.org.sa   
   
Center for Emergency Response Team: www.cert.gov.sa 
 
National Center for Digital Certification: www.pki.gov.sa 
 
SaudiNIC: www.saudinic.net.sa   
   
SaudiEDI: www.saudiedi.com   
   
Al-Elm Company: www.elm.com.sa   
  
Automated Cheque Clearing Houses: www.sama.gov.sa 
 
Saudi Payments Network: www.span.com.sa   
   
Saudi Arabian Riyal Interbank Express: www.sarie.comsa 
 
SADAD Payment System: www.sadad.com 
 
Arabic Internet Names Consortium: http://www.nic.net.sa    
 
The Saudi Stock Market Exchange System: www.tadawul.com.sa    
 
Arabic Domain Name Task Force Pilot Project: www.arabic-domains.org 
 
National Committee for Information Society: www.ncis.org.sa 
 
Smart Cities Forum: www.smartcitiesforum.com  
   
National e-Transactions Conference:    www.etransactions.gov.sa 
 
The Eighth Development Plan:    www.planning.gov.sa 


