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  مقدمة
  

حقيقها من خالل مواكبة التطورات المتالحقة أدركت المملكة العربية السعودية المكاسب التي يمكن ت  
 وقد دخل العالم مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر  .التي يتميز بها عصر المعلومات والتفاعل مع مقوماتها

المعلومات بهدف تسخير التقنيات واإلمكانيات المتعددة التي يتيحها مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لبناء 
وقد تسعى الدول إلى مواكبة المتغيرات العصرية في عالم صناعة التكنولوجيا .  نمجتمع واع واقتصاد متي

مجتمع المعلومات الذي تمثل المعلومات فيه إحدى الركائز األساسية  وواستثمارها فيما عرف بالتوجه نح
  .والضرورية لحياة اإلنسان المعاصر في  المجاالت الخدمية واإلنتاجية كافة

  
فإن المملكة ممثلة بقطاعاتها المختلفة تهدف إلى رفع مستوى الفهم والوعي العام ومن هذا المنطلق  

لمساندة التوجهات الرامية للتحول بالمملكة إلى مجتمع معلوماتي، وتسعى إلى مضاعفة الجهد لتوسيع دائرة 
فاعل الحيوي المشاركة بين جميع شرائح المجتمع لرفع مسيرة التنمية في البالد، والتأكيد على أهمية الت

 الذي يعد اليوم توجها جوهريا ضمن روهو األم المؤدي إلى تحقيق متطلبات التحول إلى مجتمع معلومات،
   .األولويات الوطنية في المملكة

  

 مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور  -أوالً
 

 إللكترونيةسياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات ا  -ألف
  

  خطة التنمية الثامنة  -١
 

على المجاالت اإلستراتيجية للمملكة ومنها االتصاالت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(ركزت خطة التنمية الثامنة  
وتقنية المعلومات، حيث اشتملت الخطة على فصل كامل عن االتصاالت وتقنية المعلومات، يتضمن تحليالً 

ول إلى مجتمع المعلومات، وناقشت كذلك أهم القضايا والتحديات للوضع الراهن للقطاع، وإبراز أهمية التح
وتمثل قلة المحتوى العربي الرقمي، ووجود فجوة رقمية،  . الخاصة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

وعرضت خطة التنمية الثامنة مالمح  . وضرورة توفير متطلبات التعامالت اإللكترونية أهم هذه القضايا
قبلية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإستراتيجيات التنمية التي تهدف إلى تحقيق هذه الرؤية المست

 وقد استندت هذه الرؤية على مشروع الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، وإلى توصيات  .الرؤية
  .ت اإللكترونية الحكوميةوقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تعزز جميعها أهمية تطبيق التعامال

  
  السياسة الوطنية للعلوم والتقنية  -٢

 
أكّدت وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس الوزراء  
ولقد تبنت السياسة .   على أهمية االتصاالت وتقنية المعلومات٨/٧/٢٠٠٢ هـ الموافق٢٧/٤/١٤٢٣في عام 

  .سياسة ترتبط بها وطنية للعلوم والتقنية عشرة أهداف عامة، وعشر أسس إستراتيجية، وتسعين توجهاً أالو
وأكد على ضرورة إتاحة المعلومات  . وقد ُعني األساس العاشر من هذه األسس بالمعلومات والوصول إليها

وفي  . ع أهداف المملكة وظروفهاالعلمية والتقنية، وتيسير كافة الُسبل للوصول إليها في إطار نظم تتفق م
إعداد خطة وطنية للمعلومات، تتفق مع  وسبيل تحقيق ذلك قدمت الوثيقة ثمانية سياسات، شملت التوجه نح

   . أهداف وتوجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتدعم التنمية الشاملة في المملكة
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  :قنية المعلومات ثمانية سياسات مرتبطة به، وهيوقد تضمن األساس اإلستراتيجي الخاص باالتصاالت وت
  

                 ،دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلومات العلمية والتقنيـة، وضـمان سـهولة الوصـول إليهـا
  ؛واالستمرار في تحديثها

                 تبني أنظمة وبرامج وطنية تعمل على تشجيع إنتاج ونقل ونشر وتبـادل المعلومـات، وتـسهيل
 ؛استخدامها

    علومات العلمية والتقنية وتقنياتها، وتسهيل الحصول عليها بما يمكّن المملكة          دعم وتطوير نظم الم
  ؛من مواكبة عصر المعلومات

              ربط المؤسسات العلمية ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنية عالية السرعة، لتبادل الخبـرات
  ؛في الداخل والخارج إلثراء البحث العلمي والتطوير التقني

 ؛زمة لضمان أمن المعلومات وحمايتهاإيجاد اآلليات الال 
 ؛دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية في مجال تقنية المعلومات  
                  التركيز على توطين وتطوير تقنية المعلومات، ذات األثر الفّعال فـي تحـسين كفـاءة وفعاليـة

  ؛المعلومات وخدماتها في المملكة
         لسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتعمل     إعداد خطة وطنية للمعلومات تتفق مع أهداف وتوجهات ا

وبهذا تعزز وثيقة سياسة العلوم والتقنيـة مـن أهميـة تطبيـق      .على التنمية الشاملة في المملكة
 . التعامالت اإللكترونية الحكومية ودعمها

  
 الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات  -٣

 
 ١ خطة وطنية شاملة لالتصاالت وتقنية المعلومـات       قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد      

)The National ICT Plan - NICTP( ،إضافة إلـى خطـة    تحدد رؤية االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة
ــة   ــذه الرؤي ــذ ه ــسيه لتنفي ــي   . خم ــة ف ــرار الخط ــم إق ــد ت ــق  ١١/٥/١٤٢٨وق ـــ المواف   ه

لوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة اإلنتاجية، وتوفير التحول إلى مجتمع مع ":، برؤية محددة وهي٢٨/٥/٢٠٠٧
صناعة قوية في هذا  االتصاالت وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة، في جميع أنحاء البالد، وبناء خدمات

  .“القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل
  

ة تنفيذ هذه الخطة، قامت     ولضمان متابع  . العام األول للخطة الخمسية األولى     و ه ٢٠٠٨ويعتبر عام    
وتقنية المعلومات بإنشاء أمانة للخطة لمتابعة مدى تنفيذ الجهات الحكومية المختلفة لمشاريع  وزارة االتصاالت

  .الخطة، وتنسيق المهام والمشاريع بين الجهات المختلفة
  

 ميةاإلستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية األولى للتعامالت اإللكترونية الحكو  -٤
  

، ٢٠٠٥تم إطالق إستراتيجية وطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية وخطة تنفيذية للعمل منذ عام  
 من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على ٢٠١٠أن يتمكن الجميع بنهاية عام : "برؤية محددة وهي

  ".ائل اإللكترونية اآلمنةخدمات حكومية بمستوى متميز، تقدم بطريق متكاملة وسهلة من خالل العديد من الوس
 بتنفيذ الخطة األولى، وقد تم إنجاز أغلب مشاريع البنية ٢)يّسر(ويقوم برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

                                                 
١  sa.gov.mcit.www  
٢  sa.gov.yesser.www  
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  .التحتية التي تقع في نطاق الخطة
 

 القطاعات متعددة الشراكة والشراكة بين القطاعين العام والخاص أ  -باء
 

 ناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تقنية المعلوماتتطوير إطار تنظيمي عام لب
 

 ٢٤/٥/٢٠٠٤هــ الموافـق     ٤/٤/١٤٢٥وتـاريخ ) ١١٠(صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم       
بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في األعمال اإللكترونية الحكوميـة وفـق أسـلوب                

بتطـوير المعـايير     )يـّسر (الت اإللكترونية الحكوميـة     متوقع، وقد قام برنامج التعام    المشاركة في الدخل ال   
والتعليمات الموحدة لشراكة القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع التعامالت اإللكترونية الحكوميـة، وتـم              

ضمنة دليل سـريع    إعداد دورة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات مت            
للمستخدم، ودليل شامل ومفصل، كما تم تطوير عدد من النماذج المتمثلة فـي حـصر المخـاطر، وطلـب                   

  .المرئيات، ودراسة الجدوى واألنموذج التجاري للتطبيق، وطلب معلومات وعدد من النماذج األخرى
  

 المشروع السعودي لتبادل البيانات إلكترونياً  )أ(
 

لية ممثلة بصندوق االستثمارات العامة بتنفيذ المشروع الـسعودي لتبـادل البيانـات    قامت وزارة الما  
ويهدف المشروع إلى توفير السرعة والـشفافية فيمـا          . بالتعاون مع مصلحة الجمارك   ) SaudiEDI(إلكترونياً  

كما  . ة السعودية في المملكة العربي  ) e-Trade(يتعلق بتقديم ست خدمات إلكترونية تتعلق باالستيراد والتصدير         
يعمل هذا المشروع على نقل البيانات المتعلقة بخدمات التبادل التجاري بطريقـة إلكترونيـة بـين الجهـات                  

وكـالء الـشحن،    والمؤسسة العامـة للمـواني،      ومصلحة الجمارك،   : الحكومية والخاصة ذات العالقة مثل    
التبادل التجـاري لجميـع المـوانئ       وسيزيد المشروع من حجم      . ومخلصي الجمارك، وغيرهم من الجهات    

م من  ٢٠٠٧م وحتى نهاية    ٢٠٠٥حيث استطاع المشروع منذ انطالقته نهاية        . والمطارات والمنافذ السعودية  
إنجاز مليون وثالثة وتسعين ألف ومائتي معاملة إلكترونية تفاعلية، واختصار المدة الزمنية التـي تـستغرقها                

وتعرف هذه الخدمات بالمنظومة     . ارك من أسبوع إلى أقل من خمس دقائق       المعاملة الواحدة المحولة إلى الجم    
ميناء والتي تم تطبيقها بنجاح في ميناء جدة اإلسالمي         ) سنام(الوطنية اآللية الشاملة للمملكة العربية السعودية       

يقها في بـاقي     ويجري العمل حالياً على تطب      .العزيز بالدمام، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض       الملك عبد 
  .الموانئ، والمطارات الدولية، والمنافذ البرية في المملكة العربية السعودية

 
  التأشيرة السياحية اإللكترونية  )ب(

  
التـي أنجزتهـا    إذ يعد النظام من أبرز وأحدث األنظمة        تم البدء بمشروع التاشيرة السياحية في عام          

ام إصدار التأشيرات السياحية عبر نظام إلكتروني يقـوم بتنفيـذ           الهيئة العليا للسياحة، ويتم بموجب هذا النظ      
عملية إصدار التأشيرات السياحية، ويرتبط النظام بقواعد بيانات مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخليـة،              

مـة   ويشمل النظام التبليغ عند المغادرة، وتقديم خد        .ووزارة الخارجية، ووزارة الحج، والهيئة العليا للسياحة      
. اإلحصائيات المستمدة من المعلومات المتوافرة لدى مركز المعلومات الوطني حول دخول وخروج الـسياح             

كما يشتمل على ربط الشركات السياحية بالنظام لتسهيل إجراءات طلب هذه الشركات للتأشـيرات الـسياحية                
  .إلكترونياً بين الجهات المعنية األخرى
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 ميةالحكو غير دور المنظمات  -جيم
 

 الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت  -١
 

لألهمية الكبيرة التي تمثلها وذلك هـ ١٤٢٣في عامجمعية السعودية لهندسة االتصاالت ال أنشئت  
 عضوية الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت حيث أن .هندسة وتقنيات االتصاالت في حياتنا المعاصرة

الحاصلين على درجة علمية ذات وسة االتصاالت وتقنية المعلومات متاحة للعاملين والمهتمين بمجال هند
  للصرف وذلك من خاللعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتيةوت . عالقة بعمل الجمعية

الهبات  وبرامجالدورات وال  مثل  وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها،االشتراكات السنوية لألعضاء
    .الهيئات واألفراد والتي تقدمها الجامعة أوالتبرعات والمنح 

  
  :وقد تمثلت األهداف التي سعت الجمعية لتحقيقها منذ التأسيس في

 
  :تنمية الفكر العلمي والهندسي في مجال هندسة االتصاالت وتقنية المعلومات 

  
 ؛التنسيق بين قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل التواصل بين العاملين فيها  
 ؛تشجيع إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة العلمية في مجال االتصاالت  
 ؛عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات في مجال هندسة االتصاالت وتقنية المعلومات  
 ؛إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية في مجال هندسة االتصاالت وتقنية المعلومات  
 ؛ت والمعارض المحلية والدوليةالمشاركة في المؤتمرا  
 ؛العمل على تطوير التعليم والتدريب في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات  
 تطوير معايير ممارسة المهنة في قطاع االتصاالت.  

  
  : محاور هيخمسةبعض األهداف الطموحة ومن خالل الجمعية عن كما لم تغفل 

 
 ؛اعياخدمة مجتمع االتصاالت في المملكة تقنيا واجتم   
 ؛الحصول على المعرفة في أي وقت ومن أي مكان   
 ؛المساهمة في تنمية أداء قطاع االتصاالت   
               التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية كالجامعـات ومراكـز األبحـاث والـوزارات

والهيئات المتخصصة وشركات تقديم خـدمات االتـصاالت وتقنيـة المعلومـات والـشركات               
   ؛ارية العاملة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكةوالمؤسسات التج

                 العمل على مشاركة هذه الجهات المختلفة في رسم سياسة الجمعية وتوجيهها بما يخـدم تطـور
  . قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

  
نشطة ذات العالقة بمجتمـع      فيما يتعلق باأل   ،أبرز إنجازات الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت     ومن   

  :المعلومات
 

 ؛تصميم برامج تدريبية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات  
                تنظيم ندوات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات تتعلق بالمستجدات التقنية في هـذا المجـال

 ؛وكذلك حول قطاع االتصاالت في المملكة
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    عديد من المواضيع المتعلقة باالتـصاالت وتقنيـة         يحتوي على ال   ٣إنشاء موقع إلكتروني للجمعية
المعلومات إضافة إلى مكتبة إلكترونية تحتوي على العديد مـن البحـوث والنـشرات المتعلقـة                
بالتطورات التكنولوجية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، مما سيسهم في نشر الوعي حول             

 .خاصهذه التقنيات وحول سوق االتصاالت بالمملكة بوجه 
 

 جمعية الحاسبات السعودية  -٢
 

هـ لتكون أول جمعية علمية وطنية غير ربحية تعنى         ١٤٠٨ عام   ٤معية الحاسبات السعودية  أنشئت ج 
عتمـد الجمعيـة    بالنشاطات والبحوث المتعلقة بالتقدم العلمي والثقافي في علوم الحاسب وتقنية المعلومـات وت            

حصيلة ما تبيعه    و  االشتراكات السنوية لألعضاء   وذلك من خالل  للصرف   بصفة أساسية على مواردها الذاتية    
ـ   مثل   الجمعية من مطبوعات، ونشرات دورية، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها             بـرامج الدورات و ال

 بإقامـة المـؤتمرات      الجمعية كما تهتم  . الهيئات واألفراد  والهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعة أ      و
 والمعارض المتخصصة في حقول الحاسب المختلفة سعياً منها إلى جذب المختـصين فـي تقنيـة                 والندوات

 .المعلومات للعمل معها في خدمة المملكة
 

  :فيوقد تمثلت األهداف التي سعت الجمعية لتحقيقها منذ التأسيس 
 

 ؛تنمية الفكر العلمي للحاسب وتطويره بما يخدم الوطن 
 ؛عضاء الجمعية لما فيه مصلحة الجميعتحقيق التواصل العلمي بين أ 
 ؛إتاحة الفرصة للعاملين في مجال المعلومات لإلسهام في حركة التقدم العلمي. 
 ؛تسهيل تبادل اإلنتاج العلمي والفكري 
                  عمل الدراسات البحوث الالزمـة وتقـديم المـشورة لرفـع المـستوى فـي أداء المؤسـسات 

 .والهيئات المختلفة
 
  :هي بعض األهداف الطموحة ومن خالل أربعة محاور  عنالجمعية كما لم تغفل 

 
 ؛تبني متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمرات الوطنية للحاسب اآللي. 
 ؛زيادة األنشطة والخدمات المختلفة للجمعية والتوسع بها في مناطق المملكة 
              لدفع التقدم  زيادة تعاون الجمعية مع القطاعات ذات العالقة بالحاسب اآللي داخل وخارج المملكة

 .العلمي للمعلوماتية
 

  :فيما يتعلق باألنشطة ذات العالقة بمجتمع المعلومات أبرز إنجازات جمعية الحاسبات السعوديةومن 
  

                المشاركة في المنتدى السعودي ألمن المعلومات الذي نظمته رئاسة الحرس الوطني فـي مدينـة
 ؛الرياض

 ؛جمعية اتحاد جمعيات االنترنت العربيةوربية في اتحاد جمعيات المعلومات الع والجمعية عض 
 ؛المشاركة في المؤتمر الوطني للتعامالت اإللكترونية 

                                                 
٣  sa.org.sts.www   
٤  sa.org.computer.www  
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 ؛تنظيم ثالث منتديات ألعمال الحكومية اإللكترونية 
                إعداد خطط التعامالت اإللكترونية من خالل توظيف خبرة الجمعية في إعداد الخطـة الوطنيـة

الحكومة اإللكترونية التي كان نتائجها برنـامج التعـامالت         لتقنية المعلومات التي من محاورها      
 ؛المنفذ بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات) يسِّر(اإللكترونية 

       العزيز للعلوم والتقنية  في تنظـيم النـدوة الوطنيـة            قامت الجمعية بالتعاون مع مدينة الملك عبد
هـ الموافق  ٩/٣/١٤٢٨-٦خالل الفترة األولى عن الحاسب واللغة العربية بمدينة الرياض وذلك         

 ؛٢٨/٣/٢٠٠٧-٢٥
              شاركت في فعاليات ندوة الثقافة العربية واإلنترنت المقامة ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي

 ؛بتنظيم من وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة واإلعالم
            المعلومات والتنميـة  تقنية"قامت الجمعية بعقد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحاسب تحت عنوان 

 ؛٣٠/٣/٢٠٠٦-٢٧هـ الموافق ١٤٢٧/ ٢٩/٢-٢٦في الفترة " المستدامة
              االقتـصاد الرقمـي    "قامت الجمعية بعقد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحاسب تحـت عنـوان

 .٨/١١/٢٠٠٨-٤هـ الموافق ٧/١١/١٤٢٩-٥في الفترة " وصناعة تقنية المعلومات
  

  السعوديةجمعية المكتبات والمعلومات  -٣
  

أنشئت جمعية المكتبات والمعلومات السعودية بقرار من المجلس العلمـي لجامعـة الملـك سـعود                
 .هـ  ويقع مقرها في عمادة شؤون المكتبات بمكتبة األمير سلمان المركزية بمدينة الريـاض              ١٤٠٠/١٤٠١

  :تحقيق عدة أهداف أهمها إلىوتهدف الجمعية 
  

 ؛صص المكتبات والمعلومات والعمل على تطويره وتنشيطهتنمية  الفكر العلمي في مجال تخ  
 ؛تطوير خدمات المكتبات والمعلومات في المملكة العربية  السعودية 
 ؛تحقيق التواصل العلمي والمهني لمنسوبي الجمعية 
 ؛تقديم المشورة العلمية والمهنية في مجاالت التخصص 
          شـأنه االرتقـاء بمـستوى خـدماتها         التنسيق بين المكتبات ومراكز المعلومات في كل ما مـن 

 ؛وتنظيمها
 ؛التعريف بالمكتبات ومراكز المعلومات في المملكة العربية السعودية 
 اعتماد المعايير والمقاييس الخاصة بمهنة المكتبات والمعلومات.  

  
تضم الجمعية في عضويتها المؤسسات  والهيئات ذات العالقـة بالمكتبـات والمعلومـات والنـشر             و   

طلبـة   إلـى  باإلضافةاد الحاصلين على مؤهالت في المكتبات والمعلومات والعاملين في هذه الحقول            واألفر
عتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردهـا       وت  .أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات والمعاهد بالمملكة      

  .ها لالتي تقدموالتبرعات والمنح   االشتراكات السنوية لألعضاء للصرف وذلك من خاللالذاتية
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 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانياً
  

 البنية األساسية  -ألف
  
حققت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيـراً فـي انتـشار خـدمات                   

تيجة، حيـث مـر القطـاع       االتصاالت وتقنية المعلومات، وشهد القطاع مراحل مهمة ومتميزة في تاريخه ن          
بتغيرات جوهرية خالل هذه المراحل شكل نواتها عملية تخصيص القطاع وإعادة هيكلته وفتح سوقه للمنافسة               

  .بشكل تدريجي، مما أدى إلى زيادة خدماته وتحسنها كماً ونوعاً بشكل واضح
 

لثابـت بنهايـة عـام      فيما يتعلق بخدمات االتصاالت الثابتة فقد وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف ا           
والبـاقي خطـوط    )  في المائـة   ٧٢,٦( ماليين خط سكني     ٣ مليون خط، منها حوالي      ٤,١أكثر من    م٢٠٠٨
 ونظراً ألن الهاتف في المنزل يخدم جميع أفراد األسرة؛ فإن المعيار المناسب لقياس نسبة انتـشار                  .تجارية

 هاتفـاً منزليـاً     ٦٨,٤ن، وقد بلغت نسبة االنتشار      معدل الهواتف المنزلية لكل مئة مسك      واالتصاالت الثابتة ه  
 خطاً هاتفيـاً    ١٦,٥أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في المملكة فقد بلغت           ).  في المائة  ٦٨,٤(لكل مئة مسكن    
وفـي  )  في المائة  ١١(أعلى من متوسط االنتشار في الدول العربية         و، وه ) في المائة  ١٦,٥(لكل مئة شخص    

  ). في المائة١٣,٥(الدول النامية 
  

 ألفاً  ٣٥، نما عدد المشتركين من أقل من        )اإلنترنت السريع  وأ(فيما يتعلق بخدمات النطاق العريض      و
السنوي التراكمـي    و، حيث بلغ متوسط النم    ٢٠٠٨ مليون مشترك بنهاية عام      ١,٣٣ إلى أكثر من     ٢٠٠٥عام  

ويعد هـذا تحـسنا كبيـرا     ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥ ( سنوياً خالل األعوام الثالثة الماضية     في المائة  ١٧٥أكثر من   
وسريعاً في توفر توصيالت النطاق العريض فقد وصلت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان               

 فـي   ٢٣، كما بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة حـوالي             ) في المائة  ٥,٣(إلى حوالي   
ويمثل هذا نمواً بمقدار    . منزالً من كل مائة موصلة بخط نطاق عريض        ٢٣، أي أن    ٢٠٠٨ بنهاية عام    المائة

  .  ٢٠٠٧الضعف تقريباً عن العام السابق 
  

جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العـريض فـي           والكبير فما زال هناك فرص نم      وورغم هذا النم  
نطـاق العـريض مـع فـتح        في خدمات ال   والمملكة خالل السنوات القادمة؛ حيث يتوقع أن تزداد وتيرة النم         

المنافسة في مجال االتصاالت الثابتة، وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر شـبكاتها وإطـالق خـدماتها                
 مـن مجمـوع مـشتركي        في المائة  ٧٥تمثل حوالي   ) DSL(ويالحظ أن خطوط المشتركين الرقمية      . تجارياً

  .والمتنقلة) WiMAX( الثابتة ةيفيما يتوزع الباقي على التوصيالت الالسلك  .النطاق العريض
  

في مجال اإلنترنت، فقد نمت تقديرات عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة من حوالي مليون مستخدم               
  فـي المائـة  ٣٤بلـغ حـوالي    وبمتوسط نم (٢٠٠٨ مليون مستخدم بنهاية عام ٧,٧ إلى حوالي ٢٠٠١عام  
وتعزى أسـباب    .  من السكان   في المائة  ٣١ بحوالي   ٢٠٠٨وتقدر نسبة انتشار االنترنت بنهاية عام        ). سنوياً

في خدمات النطاق العريض، واالنخفاض في أسعار أجهـزة          وزيادة الوعي بفوائد اإلنترنت، والنم     النمو إلى 
 مقـدم  ٥٥) ISPs(ويبلغ عدد المرخصين لتقديم خـدمات االنترنـت         .الحاسب وخدمات االتصاالت واإلنترنت   

   .خدمة
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قد شهد سوق خدمات االتصاالت المتنقلة نمواً بارزاً خالل السنوات األخيرة كنتيجة            ومن ناحية أخرى ف   
لفتح السوق للمنافسة ودخول المشغل الثالث منافساً قوياً لشركة االتصاالت السعودية وشركة اتحاد اتصاالت،              

مليون مـشترك،    ٣٦ بعدد مشتركين يقترب من       في المائة  ١٤٤فقد ارتفعت نسبة االنتشار لتصل إلى حوالي        
  . في المائة٤٦سنوي يقدر بـحوالي  و، وذلك بمتوسط نم٢٠٠١مشترك فقط في العام  مليون ٢,٥مقابل 

  
 نسب االنتشار -سوق خدمات االتصاالت الثابتة والمتنقلة والنطاق العريض   -١الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 
 ٤,١٢٣ ٣,٩٩٦ ٣,٩٥١ )نمليو(إجمالي الخطوط العاملة للهاتف الثابت 

 ٢,٩٩٤ ٢,٩٢٧ ٢,٩٤٤ )السكنية(للهاتف الثابت   الخطوط العاملة 
 ١,١٢٨ ١,٠٦٩ ١,٠٠٧ )التجارية(للهاتف الثابت  الخطوط العاملة 

 %٦٨,٤ %٦٨,٣ %٧٠,١ )للمساكن(نسبة االنتشار للهاتف الثابت 
 %١٦,٥ %١٦,٣ %١٦,٥ )للسكان(نسبة االنتشار للهاتف الثابت  

 ٣٥,٩٦٢ ٢٨,٣٨٢ ١٩,٦٦٣ )مليون(إجمالي المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل 
 ٣٠,٥٠٣ ٢٣,٦٠٢ ١٥,٠٧٣ مليون )Pre-paid(االشتراكات المسبقة الدفع 
 ٥,٤٥٩ ٤،٧٨٠ ٤,٥٩٠ مليون) Post paid ( االشتراكات الالحقة الدفع

 %١٤٣,٦ %١١٦ %٨٢ (%)نسبة االنتشار في خدمة الهاتف المتنقل 
 ١,٣٣١ ٠,٦٨٣ ٠,٢١٨ )مليون(النطاق العريض  وشتركم

 %٢٢,٨ %١٢ %٣,٩ )للمساكن(نسبة االنتشار لخدمات النطاق العريض 
 %٥,٣ %٢,٨ %٠,٩١ )للسكان(نسبة االنتشار لخدمات النطاق العريض 

 ٧,٧ ٦,٣٢ ٤,٧١ )مليون(عدد مستخدمي االنترنت 
 %٣١ %٢٦ %٢٠ )للسكان(نسبة االنتشار  لخدمات  االنترنت 

 

22.8%

4%

23%

68.4%68.3%70.1%

144%

116%

82%

31%
26%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

2006 2007 2008
النطاق العريض للمساآن    الهاتف الثابت للمساآن االتصاالت المتنقلة االنترنت



- ٩ - 
  

 

موضح فـي   وترخيص كما ه) ٣١٠(التراخيص الصادرة من الهيئة حتى الوقت الحالي ـ وعددها  
  :الجدول التالي

  
مجموع التراخيص نوع الترخيص الرقم
 ٢ تقديم خدمات الهاتف الثابت ١
 ٣ تقديم خدمات الهاتف المتنقل ٢
 ٣ تقديم خدمات المعطيات ٤
لشخـصية المتنقلـة عبـر األقمـار الـصناعية          تقديم خدمات االتصاالت ا    ٥

)GMPCS( 
٣ 

 ١٤ )الفيسات(تقديم خدمات االتصاالت باستخدام المحطات المتناهية الصغر  ٦
 ١ تقديم خدمة االنترنت بالطائرات ٧
 ٢ )GSM 1800(الهاتف المتنقل على متن الطائرات  ٨
 ٥٧ )ISP(تقديم خدمة االنترنت  ٩
 ٣١ )AVL(آللي إلدارة المركبات تقديم خدمة النظام ا ١٠
 ١٤٢ )SMS(تقديم خدمة مجموعة الرسائل القصيرة  ١١
 ٢٣ )٧٠٠(تقديم خدمة النصوص المسموعة  ١٢
 ١٢ تقديم خدمة مراكز االتصال ١٣
 ٦ تقديم خدمة المحفظة االلكترونية ١٤
 ٤ تقديم خدمة إعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع للهاتف المتنقل ١٥
 ٣ تقديم خدمة إدارة ومراقبة الشبكات عن بعد ١٦
 ١ تقديم خدمة االتصال االلكتروني بالمشترك ١٧
 ٣ تقديم خدمة استضافة أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات ١٨
 

  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المشاريع /المبادرات  -باء
 وتطوير خدمات جديدة

  
 تعزيز استخدام تكنولوجيا    إلى حكومة المملكة العربية السعودية بالعديد من المبادرات التي تهدف           تقوم  

  :دعيم االقتصاد الوطني ومؤسساته، ومن تلك المبادراتتاالتصاالت والمعلومات في نواحي الحياة كافة وفي 
  

 مبادرة األعمال اإللكترونية للمنشآت المتوسطة والصغيرة
  
تصاالت وتقنية المعلومات بإجراء مسح ودراسة متكاملة  بهدف تحليل  وضع الـسوق،              تقوم هيئة اال    

وتقسيم المنشآت حسب القطاع والحجم والموقع، وأنواع العمليات الداخلية والخارجيـة للمنـشآت المتوسـطة              
تقنيـة،  والصغيرة، واالحتياجات والصعوبات التي تواجهها هذه المنشآت، ومدى قدرتها على التعامل مـع ال             

فقد تم تحديد نسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ال تـستخدم           . وذلك  لوضع اآلليات المناسبة لتطويرها     
حاليا تقنية المعلومات وأسباب ذلك، وتم تصنيف شرائح المنشآت التي تـستخدم حاليـا تقنيـة المعلومـات                  

ات التي تواجه المنشأة مـن حيـث طبيعـة          واالستخدام المتوقع مستقبالً، كما تم تحديد األهداف وأهم التحدي        
  .نشاطها وتسلسل عملياتها الداخلية والعوائق ذات العالقة بالموارد البشرية وتأهيلها
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 )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم
  

 )GSN(شبكة التعامالت اإللكترونية الحكومية اآلمنة   -١
  

  ٢٠٠٧ اإللكترونيـة الحكوميـة اآلمنـة التـي تـم إنـشاؤها فـي عـام               تهدف شبكة التعـامالت       
sa.gov.yesser.www              إلى ربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعامالت اإللكترونيـة الحكوميـة ببرنـامج 

ف الجهات الحكومية، كمـا تهـدف     التعامالت اإللكترونية الحكومية، وتكون هذه الشبكة حلقة وصل بين مختل         
الشبكة إلى توحيد آلية االرتباط وتقليل تكلفتها، وقد تم تأسيس هذه الشبكة والمركز بأعلى المواصفات الفنيـة                 

 جهة حكومية بمركز بيانات التعامالت اإللكترونية الحكوميـة وذلـك كمرحلـة             ٤١وتم حالياً ربط    . واألمنية
  .جهات الحكومية في المراحل الالحقةأولى، وسيتم استكمال ربط باقي ال

  
 )GSB(قناة التكامل الحكومية   -٢

  
 إلى توفير البنية التحتيـة المـشتركة لتقـديم الخـدمات الحكوميـة              sa.gov.yesser.wwwتهدف القناة     

تكاملي وسيط يتاح من خاللـه العديـد مـن          اإللكترونية والقيام بعمليات التكامل الالزمة، حيث تعمل كنظام         
الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمات التأكد من هوية المستخدم وأمن المعلومات، وخدمات الدفع              
واإلشعار اإللكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، وقد تم التشغيل االبتدائي لهذه القنـاة               

  .٣١/٨/٢٠٠٨في 
 

  البنية األساسية لإلنترنت  -دال
 

 )Internet Backbone(شبكة االنترنت المحورية   -١
  

يتميز تصميم شبكات البنية التحتية لالنترنت بالمملكة لالنترنت بالقدرة على التكيف والمرونـة فـي               
وجاري . االنترنتللقطوعات الثنائية لشبكة ) Self Healingعمليات االستعادة الذاتية للخدمة (تغيير المسار آليا 

 لشبكة اإلنترنت في    األساسيةة  بنيفي الوقت الحالي المزيد من اإلجراءات االحتياطية في هذا الشأن وتتكون ال           
  :المملكة من العناصر التالية

  
  الشبكة الوطنية  )أ(

  
 بشبكة اتصاالت متقدمة لخدمة االنترنت عن طريق مقدمي الخدمـة المرخـصين             بط مدن المملكة  تتر

تتكون من المقاسم وأجهزة التراسل وكوابل ألياف بصرية ووصالت الربط للمقاسم           بنية التحتية؛ حيث    ذوي ال 
 التسلسل التزامني    وشبكة التراسل المعتمدة على    التي تقع داخل وخارج المدن والمتفرعة من مسارات الشبكة،        

ألجهـزة  وكـذلك ا  رضية،  ، إضافة إلى وصالت تربط مراكز اإلرسال الدولية بالمحطات األ         )SDH(الرقمي  
  .)ITU(حقق متطلبات توصيات ي  التي تدعم االنترنتوتصميم الشبكة . والمعدات المساندة للشبكة

  
  الشبكة الدولية  )ب(
 

ت دولية بسعات كبيرة لخدمة األحمال الحالية       ابناء شبك الخدمة ذوي البنية التحتية بالمملكة ب      و مقدم قام
وتوفير سعات إضافية الستخدامها في استعادة الخدمة فـي حـاالت           الحرام  وخدمة حجاج بيت اهللا     والمتوقعة  
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  :نترنت التي تخدم البنية التحتية لإلتتمثل عناصر الشبكة الدوليةو. القطوعات والطوارئ أ

 السعات الكافية لخدمة األحمال الحالية والمتوقعة وفـق   فيهاتوفرحيث ت :شبكات الكوابل البحريـة   -
ك باإلضافة إلى توفير سعات إضافية كافية الستخدامها في حاالت الطوارئ           الخطط الموضوعة لذل  

 . للكيابل البحريةالقطوعاتببالمنطقة تأثراً الدول  من أقل والمملكة ؛القطوعات وأ
 
 وصالت ربط حدودية أرضية مع دول        يتوفر في المملكة   :شبكات األلياف البصرية للربط الحدودي     -

لخدمة في األحوال المختلفة من خالل مسارات بديلة واحتياطية لتفـادي           تم إنشاؤها لتوفر ا   ،  الجوار
 .(No Single Point of Failure)  إنقطاع  في الخدمةحدوث 

 
  والـدمام  لألقمار الصناعية بكل من الرياض وجدةاتمجمعيوجد عدة   :شبكات األقمار الصناعية -

 وال مباشر لتوفير سـعات احتياطيـة أ       يتم من خاللها الوصول إلى الدول التي ال يوجد معها اتص          
  ).الكوابل البحرية وتغطي الوصالت األرضية أ(بديلة تستخدم في أحوال الطوارئ 

  
  االنترنت اإلقليمية والدولية) مقاسم(مراكز   -٢

 
 عدد من المقاسم الدولية لتمرير حركـة الخـدمات الـصوتية وتبـادل              لدى مقدمي الخدمة بالمملكة     
عـدة  سعات انترنت ضخمة في الكـوابل البحرية المتعددة، وتنتهـي كلهـا ب           مرتبطة ب ت،االنترن و المعطيات

 اإلنزال والمقاسم الدولية من خالل مـسارات حلقيـة        تلك المحطات  التوصيل بين    ، ويتم  إنزال بحرية  اتمحط
يل علـى   لتفادي عدم انقطاع الخدمة، ويجري مراقبة مسارات االنترنت بالشبكة المحلية من خالل مراكز تشغ             

مدار الساعة للمراقبة والتحكم والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومقدمي خدمـة اإلنترنـت لـضمان سـرعة                 
 .عند الحاجةة االستجاب

  
  الربط الشبكي الوطني  -٣

 
البنية التحتية بالمملكة بشبكات مشتركة لالستفادة القصوى من البنية          ويرتبط عدد من مقدمي الخدمة ذ       
التي يرتبط بها عدد مـن       )SNFN(شبكة األلياف البصرية الوطنية     : م تلك الشبكات الوطنية   ومن أه   .التحتية

 والـسعة   .الحديثـة  DWDM تعتمد على شبكة  شبكة ألياف بصرية بين المدن وهي .مقدمي الخدمة بالمملكة
بل إلـى سـرعات     قدرة للتوسع في المستق   كما يوجد     عالية جدا تقاس بمئات الجيجابت؛     اإلجمالية لتلك الشبكة  

 علـى  المعطيـات االنترنت و وخدمات ،المختلفة SDH  أنواع النظام فيها يدعم،تقاس بـالتيرابت عند الحاجة
حلقية تغطي جميع مدن المملكة الكبيرة حيث تم اكتمـال          التشكيالت  ال منتشمل تلك الشبكة عدد     . وجه العموم 

 .معظم تشكيالتها الحلقية
  

  مركز خدمات اإلنترنت  -٤
  

مركـز  "ي إطار تنظيم خدمة اإلنترنت والتأكد من تقديمها وفقا للضوابط الموضوعة، فقد تم تأسيس             ف
للقيام بمهام إدارة وتنظيم ومراقبة أنظمة ترشيح البيانات في المملكـة العربيـة الـسعودية               " خدمات اإلنترنت 

  .  كمهمة أساسية بهدف حماية المستخدم فكرياً وأخالقياً ودينياً
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  )6IPv(ام النسخة السادسة لبروتوكول االنترنت استخد  -٥
  

نظرا للتطور السريع في استخدام خدمات االنترنت والزيادة الكبيرة في الشبكات المبنية على أسـاس               
 من إمكانيات النسخة الرابعة  لبروتوكول االنترنت         في المائة  ٩٠بروتوكول االنترنت، فقد تم استهالك حوالي       

فقد بادرت هيئة االتصاالت    ) IPv6(وبهدف اإلسراع في االنتقال إلى اإلصدار الجديد        . )IPv4(المستخدم حاليا   
وتقنية المعلومات إلى تشكيل فريق عمل يضم كافة المعنيين من المشغلين ومقدمي خدمات االنترنت والجهات               

كما تم تشغيل مختبر    . البحثية للعمل على ضمان جاهزية كافة القطاعات لالنتقال إلى استخدام النسخة السادسة           
. خاص إلجراء االختبارات الالزمة والتأكد من موافقة التجهيزات المختلفة مع المتطلبات الفنية لهذه النـسخة              

  )www.ipv6.org.sa(وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني 
  

   بتطوير شبكة االتصاالت لالنترنت لدى مقدمي الخدمة بالمملكةالمشاريع والخطط ذات العالقة  -٦
 

 سواء  ،٢٠٠٩في عام   يوجد لدى مقدمي الخدمة بالمملكة الكثير من المشاريع التي يجري العمل عليها             
فيما يتعلق بالشبكة داخل المدن وتوسيعها وإضافة مسارات جديدة إليها يمكن استخدامها كمسارات بديلة فـي                

 توسـعة  و أ  بصدد إضافة  همو. استكمال شبكة األلياف البصرية الوطنية بين المدن       وأطوعات،  حال حدوث ق  
مـع   والـدمام،     وجدة  الرياض المدن الرئيسة الكبرى مثل    في   ممراكز معلومات رئيسة للمقسمات الخاصة به     

  .لية التي تحتاج لذلك لمواكبة متطلبات خدمة االنترنت والمعطيات المستقب بعض المقسماتتوسعة
  

  )WiMAX(وواي ماكس ) Fi-Wi(نقاط خدمات واي فاي   -٧
 

) Wi-Fi(الـ واي فـاي     يقدم جميع مقدمي خدمات المعطيات واالنترنت ذوي البنية التحتية  خدمات              
 عـن    في مدن الرياض وجدة والدمام والخبـر       ات نفاذ لتلك التقنيات   شبك منة خالل    )WiMAX(واي ماكس   و

وتمكـن بعـض مقـدمي      . سل بسعات مختلفة داخل المدن الكبرى وفي ما بينها         الترا بوصالتطريق ربطها   
المقـدرة  النطاق العريض فـي      بالتعامل مع تقنيات     - المشتركين في خدمة االنترنت       رغبات الخدمة من تلبية  

 و أ فـي المنـزل    وسم المستخدم نفسه وكلمة المرور للمشترك كما ه       ستخدام ا إلنترنت السلكياً با   ا تصفحعلى  
 بالمنطقة عدة مدن   والتي تصل إلى مئات المواقع في       وذلك في جميع المواقع التي تمت تغطيتها بالخدمة        عملال

 في المواسـم    م خدمة االنترنت الالسلكية المجانية    يقد كما يتم ت    . الشرقية المنطقة، و ي الغرب القطاعالوسطى، و 
يوية األخرى التي تشمل على سـبيل المثـال         ، إضافة إلى مئات المواقع الح     المشاعر المقدسة الدينية لمناطق   

محال القهوة والكورنيش وأمـاكن التجمعـات       بعض الطرق والميادين الحيوية داخل المدن في تلك المناطق و         
التـي  " Hotspots Wi-Fi " خدمة النقاط الساخنةوجاري االهتمام من قبل المشغلين ب. العامة والمراكز التجارية

 تصفح اإلنترنت السـلكياً     -DSL عن طريق خطوط المشتركين الرقمية    -النترنت   ا  في خدمة  لمشتركينتوفر ل 
  . المواقع المشار إليها آنفا في جميع األماكن، مودموبدونعلى مدار الساعة 

 
  اإلشراف على خدمة اإلنترنت وتسجيل أسماء النطاقات السعودية  -٨

 
نطاقات على شـبكة اإلنترنـت وإدارتهـا        تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  بتسجيل أسماء ال          

م ٢٠٠٨ ومع نهاية عـام  . لضمان تسجيل أسماء النطاقات بشكل عادل وموثوق في المملكة العربية السعودية        
) sa.(اسم نطاق سعودي، وخالل نفس العام تم زيادة عدد الخادمات الرئيسية الخاصـة              ) ١٥,٠٣٣(تم تسجيل   

.  التسجيلمما زاد نسبة استقرار واعتمادية  ) نسخة/ رديف ٣٠ئيسية و  ر ٦منها  ( خادمة   ٣٦ خادمات إلى    ٤من  
نطاقاً، وتم تأسيس منـصتي اختبـار    ) ١٠٣(كما تم البدء في تسجيل أسماء النطاقات العربية حيث تم تسجيل            
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تستخدمان في تجريب نسخ البرامج الجديدة اإلنترنت، باإلضافة إلي قيام الهيئة بتقـديم التوجيهـات لمقـدمي                 
 .مة اإلنترنت ومقدمي خدمة المعطيات بخصوص خدمات الترشيح وتسجيل أسماء النطاقاتخد

  
 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً

 
  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف

  
 البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية  -١

  
بوابـة الوطنيـة للتعـامالت اإللكترونيـة        ال) يّسـر(أطلق برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية      

هدف إلى تـسهيل تعامـل      ت و ٥،وهي موقع إلكتروني موحد على شبكة اإلنترنت       . ٢٠٠٧الحكومية في يناير    
وتعد البوابة الوطنية     .المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص مع القطاعات الحكومية وزيادة مستوى الشفافية         

 إحدى القنوات التي يتم من خاللها توفير معلومات عن الخدمات الحكوميـة،             للتعامالت اإللكترونية الحكومية  
 واألخبـار   ،والجهات الحكومية، واألنظمة واللوائح، والخطط الوطنية والمبادرات، والخـدمات اإللكترونيـة          

تهاء من  كما تم االن    .وسيستفيد الزائر للبوابة بشكل مباشر من هذه المعلومات بكل يسر وسهولة           . والفعاليات
  إنجاز المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل تقديم خدمة التسجيل، وخدمة التنبيهات، والنشرة اإللكترونية

  
  بوابة خدمات وزارة الداخلية  -٢

 
 تُقّدم عدد من الخدمات إلـى       ٦ ببناء بوابة إلكترونية   - مركز المعلومات الوطني   -قامت وزارة الداخلية  

ويستطيع األفراد من مـواطنين   . هـ٠٤/٠٥/١٤٢٨ المرحلة األولى منها رسمياً في األفراد، حيث تم إطالق 
ومقيمين الحصول على معلومات عن هذه الخدمات، وإمكانية االستعالم، وتوفير النمـاذج اإللكترونيـة ذات               

قليـل الحاجـة    العالقة، وسيستمر العمل في تطوير هذه البوابة ليتمكن األفراد من تنفيذ الخدمات إلكترونياً لت             
         .لزيارة القطاعات المتعلقة بوزارة الداخلية

   
  البوابة اإللكترونية لوزارة الخارجية  -٣

 
 المـدخل الموحـد للمعلومـات       ٢٠٠٥ منذ تدشينها عـام      ٧تعد البوابة اإللكترونية لوزارة الخارجية      

وزارة والجمهور والـسفارات الـسعودية      والشؤون الخارجية، وتقدم البوابة العديد من الخدمات اإللكترونية لل        
عربـي، إنجليـزي،   ( ويتوفر محتوى البوابة بعدة لغات     .بالخارج، وكذلك للجهات الحكومية وقطاع األعمال     
وقد ربطت الوزارة بفرعيها وجميع ممثلياتها بالخـارج        ). فرنسي ولغات الدول األجنبية في مواقع السفارات      

وك بشبكة آمنة عالية الكفاءة، يتاح من خاللها إنجاز المعـامالت وتبـادل             مع الجهات الحكومية المعنية والبن    
ومن أبرز الخدمات    . وكذلك ترتبط البوابة إلكترونياً بأنظمة وتطبيقات داخلية في الوزارة          .البيانات الكترونياً 

واعها األربع عشرة   خدمات طلب التأشيرات اإللكترونية بأن    : اإللكترونية التي تقدمها الوزارة من خالل البوابة      
حيث يبلغ عدد التأشيرات المصدرة إلكترونياً سنوياً عبر البوابة أكثر من سـتة             . من داخل المملكة وخارجها   

 .ماليين تأشيرة

                                                 
٥  sa.gov.saudi.www  
٦  sa.gov.moi.www  
٧  sa.gov.mofa.www  
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 مبادرة اإلدارة اإللكترونية بمنطقة المدينة المنورة  -٤

  
نية خاصة بمنطقة المدينة المنورة     بذلت إمارة منطقة المدينة المنورة جهوداً كبيرة لتطوير بوابة إلكترو           

وتقـوم اإلمـارة    . )sa.gov.imaratalmadinah.www ("بوابة المدينة المنورة للخدمات اإللكترونية    "تحت مسمى   
فراد واألعمـال   وبمشاركة عشر جهات وإدارات حكومية في المنطقة بتقديم خدمات إلكترونية إلى قطاعي األ            

.  ستة وثالثين مركز خدمة منتشرة في األحياء السكنية، لخدمة حوالي ثالثين ألـف مـستفيد              ) ٣٦(من خالل   
ويتم من خالل هذه المراكز فتح سجل إلكتروني لكل مستفيد، والتحقق من هويته، حتى يتسنى له االستفادة من                  

وتخـضع  مراكـز     . في تنفيذ هذه الخدمات نيابة عـنهم      باإلضافة إلى مساعدتهم    . خدمات البوابة اإللكترونية  
إلكترونياً من قبل المكتب التنفيـذي بإمـارة المدينـة المنـورة،            واستقبال الخدمة اإللكترونية للمراقبة ميدانياً      

المكتب الذي أنشئ لغرض التنسيق والتنفيذ والمتابعة بين عناصر اإلدارة اإللكترونيـة بمنطقـة المدينـة                ووه
 .لضمان تقديم خدمة بمستوى جودة عاليةالمنورة، 

  
  بوابة السياحة الوطنية على شبكة اإلنترنت  -٥ 

 
ابة السياحة الوطنية   بإنشاء بو ) ٢٠٠٣وماي(هـ  ١٤٢٤قامت الهيئة العليا للسياحة في شهر ربيع األول           

وتـشمل البوابـة    . لتكون المرجع األساس للسائح في كل ما يتعلق بالسياحة في المملكة٨اإلنترنتعلى شبكة 
معلومات مفصلة عن المقومات السياحية واألماكن الجديرة بالزيارة، والمناسبات والمهرجانـات، والخـدمات             

وقد تم االنتهاء من تحديث البوابة الرئيسة بما يتوافـق مـع             . والمرافق السياحية في مناطق المملكة المختلفة     
  .مستجدات هذه التقنية ومتطلبات التسويق

 
 لمركز الوطني للوثائق والمعلوماتا  -٦

ـ ع الوثـائق والمحفوظـات وفهرسـتها و       جمذلك بهدف   هـ و ١٤٠٩  في عام  نشئ المركز أ صنيفها ت
والتعليمات واالتفاقيات   جمع األنظمة واللوائح   حيث يقوم المركز ب    .وترميزها وحفظها وصيانتها وتنظم تداولها    

إصدار دليل تصنيف للوثائق والمحفوظـات ودليـل        كزب كما يقوم المر   .والمعاهدات واإلشراف على طباعتها   
 الوثـائق فـي      وإتـالف   حفظ ةوالمتابعة الفنية لعملي   إلشراف باالضافة إلى ا   ترميز شامل لألجهزة الحكومية   

  ٩.للمستفيدين توفير البيانات والمعلومات عن الوثائقتها واألجهزة الحكومية والعمل على حماي
  

 المعلومات العامةالنفاذ إلى المعلومات و  -باء
  

 مواقع اإلنترنت للجهات الحكومية  -١

  
تحرص الجهات الحكومية على توفير مواقع إنترنت متاحة للعموم، وهناك بوابـة رئيـسة لمواقـع                  

وتـشتمل علـى    ) www.saudi.gov.sa(الجهات الحكومية وهي البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية         
 الخاصة بالجهات الحكومية، التي توفر العديد من الخدمات اإللكترونية والمعلومـات            روابط لمواقع اإلنترنت  

الخاصة بالجهة، إضافة للعديد من المعلومات المهمة عن المملكة، والمبادرات واألنظمـة واللـوائح، وهـذه                
                                                 

٨  sa.com.sauditourism.www  
٩  sa.gov.ncda.www  
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 .البوابة تستخدم اللغتين العربية واإلنجليزية
  

  المؤسسات اإلعالميةمواقع اإلنترنت   -٢
   
 في مواقعهـا االلكترونيـة    من اخبار  جميع ما تقدمةعلى توفيرالمؤسسات اإلعالمية تحرص أغلب   

  .بشكل مجاني
  

    الفهرس العربي الموحد  -٣
  

يهـدف  و. تنفذه مكتبة الملك عبدالعزيز العامـة     الفهرس العربي الموحد مشروع تعاوني غير ربحي          
ربط جميع المكتبات داخل المملكة وخارجها في       عبر  العربية خاصة    بيئة تعاونية للمكتبات     المشروع إلى إيجاد  
 ومـن خـالل عمليـة       ، وذلك من أجل تخفيض تكلفة فهرسة أوعية المعلومات العربية         ،قاعدة بيانات واحدة  

الفهرسة المتقاسمة التي تتطلب توحيد ممارسات الفهرسة داخل المكتبات العربية واعتماد المعايير الدولية في              
 على انتشار الكتاب العربي والتعريف بالثقافة العربية اإلسالمية من خـالل   الذي سينعكس إيجابياً ،مجالهذا ال 

 التي ستمكن المستفيد من الوصول لوعاء       ،تسجيالت عالية الجودة تتاح للمكتبات داخل وخارج الوطن العربي        
 الدخول  همبإمكانإذ إن   جاناً لألفراد   الفهرس متاح على شبكة اإلنترنت م     . المعلومات العربي المحدد بكل يسر    

 الموقع والبحث عن الكتب وأوعية المعلومات ومعرفة أماكن وجودها في المكتبات السعودية والعربيـة،               إلى
  .وهذه الخدمة مقدمة مجاناً للجميع

  
 "أفاق رقمية"مجلة   -٤

 
 وتعمل المجلة علـى     بشكل دوري، " آفاق رقمية "تعمل جمعية الحاسبات السعودية على إصدار مجلة          

الحاسـوب  " نشر أخبار أحدث التقنيات وآخر أخبار مجتمع الحاسبات في المملكة، باإلضافة إصـدار مجلـة              
  .الخاصة بنشر البحوث العلمية المحكمة" السعودية

  
  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

  
  )مقاهي االنترنت(نقاط نفاذ مجتمعية   -١

  
تصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الشئون البلدية والقروية بتنظيم خدمـة مقـاهي            قامت هيئة اال    

 المملكـة  مختلف منـاطق االنترنت بالمملكة، ويوجد في الوقت الحالي عدد كبير من هذه المقاهي منتشرة في              
 حيـث    لمرتاديهـا     من خالل توفير األجهزة الالزمة لذلك باإلضـافة         االتصال باالنترنت  اتخدمتقدم  حيث  

  . بأسعار رمزيةلمعلومات لعدد من مختلف شرائح المجتمعلنفاذ الوصول وتعزيز الساهمت هذه المقاهي في 
  

 مكتبة المــلك عبد العزيز العامة  -٢
  

م الحرمين مؤسسة خيرية أنشأها خادهي  ١٠،مكتبة المــلك عبد العزيز العامة  
للعناية بشؤون الكتاب والمستفيدين منه  ذات بنية  دالملــك عبد الـله بـن عـبد العزيز آل سعو الشريفين

                                                 
٠١  sa.org.kapl.www  
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مكتملة األركان من التجهيزات الحديثة والنظم المستجدة التي ترضي وتتوافق مع متطلبات باحث هذا الزمان 
وما بنيت عليه فكرة إنشائها وتضمنته من أهداف سامية نبيلة وما سبق قيامها من تخطيط متفق مدروس 

والرقي بها  ي بها إلى أسمى غايات الكمال في كل أقسامها ومجاالتها المتعددة الفروع،يهدف جملته إلى المض
وتلبي في الوقت نفسه حاجات قاصديها بمختلف  على أحدث المجاالت وأرقاها لتخدم الثقافة والعلم والمعرفة،

 رغبته وبحسب فئته كل وفق.... طفلوامرأة أ وطالب أ و من عالم وباحث أمبتغاةمشاربهم، ليجد فيها الكل 
 وقد اكتملت منظومة المكتبة بصدور الموافقة. العمرية وطاقته المعرفية وبمقدار استيعابه الفكري والتحصيلي
  .على إنشاء مؤسسة خيرية باسم مكتبة الملك عبد العزيز العامة

 
وتيـسير   توفير مصادر المعرفة البشرية وتنظيمها       ،وكان الهدف من إقامة هذه المؤسسة الخيرية        

وللمكتبة اهتمام مميز بتوثيـق تـاريخ المملكـة العربيـة           . استخدامها وجعلها في متناول الباحثين والدارسين     
كمـا تبـذل    . السعودية وتاريخ الملك عبد العزيز على وجه الخصوص بوصف المكتبة تتشرف بحمل اسمه            

جه بما يالئم روح العصر، كمـا       قصارى جهدها لرصد التراث العربي واإلسالمي واإلسهام في إحيائه وإخرا         
تسهم في خدمة المجتمع من خالل إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والمشاركة في المناسبات الدينيـة               

 وتـوفير   ، ودعم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، وتنمية ثقافة الطفل          ،والوطنية واالجتماعية 
   .ات مع مؤسسات المعلومات على مختلف المستويات وتبادل الخبر،خدمات المعلومات للمرأة

 
  :تهدف مكتبة الملك عبد العزيز إلى تحقيق األهداف التالية

  
                  ،توفير جميع أوعية اإلنتاج الفكري وتنظيمها من كتـب ودوريـات مـواد سـمعية وبـصرية

 ؛ومخطوطات في مجاالت المعرفة المختلفة
      جنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث       االهتمام بتجميع اإلنتاج الفكري والعربي واأل

  ؛المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز رحمه اهللا وتاريخ المملكة العربية السعودية بوجه عام
                 نشر المعرفة والثقافة والعلوم خاصة العربية منهـا واإلسـالمية واالهتمـام بـالتراث العربـي

 ؛واإلسالمي واإلسهام في إحيائه وتجديده
 فير الخدمات المكتبة والترجمة والنشر العلمي في مجاالت العلوم العربية واإلسالمية بما يحقق             تو

 ؛تطوير البحث العلمي بالمملكة
                دعم حركة التأليف والترجمة والنشر العلمي في مجاالت العلوم العربية واإلسالمية بمـا يحقـق

 ؛تطوير البحث العلمي بالمملكة
     ن خالل تنظيم المحاضرات والنـدوات الثقافيـة والعلميـة وإقامـة            اإلسهام في خدمة المجتمع م

 ؛المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها
                بناء اإلنتاج الفكري والعربي واألجنبي وتوثيقه فيما يخص مجاالت الخيـل والفروسـية لـدعم

 .البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال
  

 استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال
  

  صناعة البرمجيات المفتوحة المصدردعم
 
يسعى هذا المشروع إلى إنشاء برنامج لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر بهدف تعزيزها ولخدمة               

 كما يهدف إلى إيجاد صناعة برمجية محلية وإيجاد سوق عمل متطورة لتحقيـق              ،احتياجات المملكة البرمجية  
ير المبالغ المالية من خالل تقليل االعتماد علـى تـراخيص            وتوف ،أرباح من خالل بيع الخدمات والدعم الفني      
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 ودعـم الجهـود البحثيـة    ، ويهدف هذا المشروع إلى دعم تبني التطبيقات مفتوحة المصدر       ،البرامج التجارية 
نظرا ألهمية هذا المشروع فقد تم إنشاء برنامج للبرمجيات المفتوحة المصدر في            و.والتطويرية في هذا المجال   

  : ويمكن إيجاز مهامه كما يلي١١العزيز للعلوم والتقنية ك عبدمدينة المل
  

 ؛زيادة تبني الجهات الحكومية للبرمجيات مفتوحة المصدر 
 ؛التعريف بثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر والمحتوى المفتوح والمواصفات المفتوحة 
 ؛ردم الفجوة الرقمية عن طريق تقنيات متاحة للجميع 
 ؛فتوحة المصدردعم صناعة البرمجيات م 
 توفير االحتضان لمبادرات األعمال في البرمجيات مفتوحة المصدر. 

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات  -رابعاً

  
 التعليم األساسي  -ألف

 
 التعليموالتربية  وزارة  -١

  
 هذه المشاريع مـا     األمية ومن  و بإنجاز عده مشاريع للقضاء على مح      ١٢التعليموقامت وزارة التربية      

  :يلي
  

                  إنتاج البرمجيات التعليمية في عدد مـن المـواد كـالعلوم والرياضـيات والتربيـة اإلسـالمية
 ؛واالجتماعية

              مشروع تطوير الكتاب اإللكتروني التفاعلي ونشرة من خالل البوابة التعليمية ومن خالل وسائط
 ؛التخزين المختلفة

 قنيات وتحديث مقتنياتهاتطوير مراكز مصادر التعلم ومراكز الت. 
 

 على تطوير طرق التعليم التقليدية حيث قامت بتجهيـر بعـض             التربية والتعليم  وزارة ت حرص كما    
 كما قامت بإنشاء البوابة التعليمية       .المدارس بالسبورة االلكترونية، والمختبرات الرقمية، والمعامل الحاسوبية      

لخدمات للطالب والمعلم كالمناهج الدراسية والمـواد التعليميـة         على اإلنترنت والتي تحتوي على العديد من ا       
وفي نفس المسار قامت بإعـداد مواصـفات جهـاز           . الرقمية والبرمجيات والبحوث والموسوعات التعليمية    

 . وذلك من منطلق حرص الوزارة على الطلبة وتطوير طرق التعلمالحاسب المحمول للطالب
  

  )أمية استخدام الحاسب واإلنترنت وقوافل مح(تقنية المعلومات الخطة الوطنية لالتصاالت و  -٢
 

غيرهـا،   مـن  أكثر والفقيرة الريفية المناطق في واإلنترنت الحاسب أمية انتشار إلى الراهن الوضع يشير  
 تلالتصاال الخطة الوطنية أهداف تحقيق يمكن حتى الفئات، تلك على والتركيز العناية من مزيًدا يتطلب الذي األمر
 الحكومـة  وتطبيـق  مجتمع المعلومات، إلى التحول يصبح ثم ومن المجتمع، شرائح جميع لدى المعلومات وتقنية

 قافلة خمسين بواقع واإلنترنت، الحاسب أمية ولمح قوافل تسيير إلى المشروع هذا ويهدف. أمًراممكنًا اإللكترونية
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 وتكون .القادرين غير المواطنين بتدريب وتقوم األرياف،القرى و إلى للوصول القوافل هذه تسيير يتم حيث سنوًيا،

 .باإلنترنت االتصال ووسائل والطابعات، الحاسب بأجهزة مجهز لتقنية المعلومات متنقل معمل عن عبارة القافلة
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء
 

 وزارة التعليم العالي  -١
 
. تقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية    و على نشر أنظمة االتصاالت      ١٣م العالي تسعى وزارة التعلي    

  :ويتجلى ذلك من خالل
  

          تنفيذ عـدد مـن البـرامج       ؛تأسيس عمادات للتعليم االلكتروني في عدد من الجامعات الـسعودية
ئة التـدريس   التميز ألعضاء هي  والتدريبية ذات العالقة بتقنية المعلومات في برنامج تنمية اإلبداع          

  ؛بالجامعات
 ؛استحداث عدد من الكليات األهلية الخاصة بتقنية المعلومات  
         الخارجيـة ذات العالقـة     والندوات الداخلية   وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات

 .بتقنية المعلومات
  

المعلومات وذلك  كما تسعى الوزارة جاهدة في توفر بيئة مناسبة للباحثين في مجال االتصاالت وتقنية                
من خالل ما تقدمة الجامعات من معامل ومراكز بحثية حديثة بجانب االشتراك في قواعد البيانات والمجالت                

  . المتخصصة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

 من الوزارة على دمج المجتمع في خططها التطويرية قامت بإنشاء مراكز لنقل التقنية مـن                وحرصاً
  : المجتمع ومن هذه المراكز ما يليالجامعات إلى

  مشروع وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود  )أ(
  

توظيـف  وعالمية لالستثمار داخل المـشروع،      وويهدف هذا المشروع إلى استقطاب شراكات محلية        
  .الكفاءات لديها لتسهم في تيسير إنماء المؤسسات االقتصادية، إضافة إلى خدمات ذات قيمة مضافة

  
  بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن" سايتك"مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية   )ب(

  
إبداعات التقنية عن طريق عرضها بأسـاليب حديثـة         ووتتمثل رسالة المركز في نشر مبادئ العلوم        

م بمجـاالت   تشجيعهم على االهتمـا   ووممتعة ألفراد المجتمع، وخاصة الناشئة من أجل توسيع آفاقهم العلمية           
التقنية، ليصبحوا قادرين على مواكبة المستجدات العلمية ومؤهلين للرقـي بأنفـسهم ووطـنهم إلـى                والعلوم  

  .مستويات متميزة
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  جامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنية  -٢

ـ         ١٤جامعة الملك عبد اهللا للعلوم والتقنية     تم إفتتاح    ة  في المملكة العربية السعودية لتكون جامعـة عالمي
لألبحاث على مستوى الدراسات العليا تكرس جهودها للعمل على انطالق عصر جديد من اإلنجاز العلمي في                

وهي ثمرة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل             . المملكة ليعود بالنفع عليها والعالم    
  . سعود التي راودته منذ عشرات السنين

  :د اهللا بأنهاوتتميز جامعة الملك عب

  جامعة أبحاث على مستوى الدراسات العليا  
  يدعمها وقف يبلغ عدة باليين من الدوالرات  
  يحكمها مجلس أمناء مستقل دائم  
 تعتمد الجدارة أساسا لعملها وترحب بالرجال والنساء من جميع أنحاء العالم   

ر أبحاث إستراتيجية تركز على     ستسعى جامعة الملك عبداهللا إلى تنفيذ خطة أبحاثها من خالل محاو          و
وقد حددت جامعة الملك عبـداهللا      . مجاالت العلوم والتقنية التي تهم المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم         

  :أربعة محاور أبحاث إستراتيجية لتوجيه خطة أبحاثها وهي

 ؛الموارد والطاقة والبيئة   
 ؛العلوم الحيوية والهندسة الحيوية   
  ؛الموادعلم وهندسة   
 الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية.   

  .  تضم مختلف التخصصاتمراكز أبحاثودعًما لهذه المحاور، سوف تؤسس جامعة الملك عبداهللا 

 لمعلومات واالتصاالتبرامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا ا  -جيم
 

 جمعية الحاسبات السعودية  -١
 

تقوم جمعية الحاسبات السعودية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للقطاعين العام والخـاص ويـذكر               
  :ممن استفادوا من هذه الدورات على سبيل المثال ما يلي

  
 ؛الهيئة العامة للغذاء والدواء 
 ؛وزارة العدل 
 ؛موزارة الثقافة واإلعال 
 ؛وزارة المياه والكهرباء 
 ؛مصلحة الجمارك 
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 ؛البنك الزراعي 
 المؤسسة العامة للتقاعد. 

  
  :كما شاركت الجمعية في إلقاء عدد من المحاضرات ومنها

 
                  المشاركة في ندوة التحكيم العلمي أحكام موضوعية أم روى ذاتية في جامعة اإلمام محمـد بـن

 ؛سعود اإلسالمية
  في وزارة الثقافة واإلعالم"ة وصناعة التحول االلكترونيالهندر"إلقاء محاضرة عن . 

 
 والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة  -٢

 
  :إلى في مجال بناء القدرات) sa.gov.tvtc.www(والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة تسعى

 
 العمل لسوق والنوعي الكمي الطلب حسب والمهنية التقنية يبيةالتدر البرامج وترخيص وتقديم تطوير 

 ؛عليها واإلشراف وكفايتها بجودتها التنظيمات المختصة وسن اإلناثو للذكور
 واإلنـاث  الذكور من للقادرين التدرب فرصة إتاحةو والمهني التقني التدريب بأهمية المجتمع توعية 

 ؛العمرية الفئات ولجميع
 التدريب مجال في العالمية والتوجهات التقنية التطورات لمتابعة الضرورية والمشاريع باألبحاث القيام 

 ؛والمهني التقني
 القطـاع  وتوجيـه  ودعم دعمها وتوفير التقنية وتوطين نقل تتبنى التي الوطنية البرامج في المشاركة 

   .والمهني التدريب التقني مجال في لالستثمار الخاص
  

  ع المتضمنة في الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلوماتالبرامج والمشاري  -٣
 

على العديد من   ) ٢٠٠٧التي تم إقرارها في عام      (تحتوي الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات       
  :المشاريع والمبادرات والتي تسهم في التدريب في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، ومن هذه المشاريع

  
  ؛الدولة على االتصاالت وتقنية المعلوماتتدريب موظفي 
 أمية استخدام الحاسب واإلنترنت وقوافل مح. 
  

غيرهـا،   مـن  أكثر والفقيرة الريفية المناطق في واإلنترنت الحاسب أمية انتشار إلى الراهن الوضع يشير  
 الخطـة الوطنيـة   أهـداف  تحقيـق  يمكـن  حتى الفئات، تلك على والتركيز العناية من مزيًدا يتطلب الذي األمر

 وتطبيق مجتمع المعلومات، إلى التحول يصبح ثم ومن المجتمع، شرائح جميع لدى المعلومات وتقنية لالتصاالت

 بواقـع  واإلنترنت، الحاسب أمية ولمح قوافل تسيير إلى المشروع هذا ويهدف  .اممكنً أمًرا اإللكترونية الحكومة

 غيـر  المـواطنين  بتدريب وتقوم القرى واألرياف، إلى للوصول قوافلال هذه تسيير يتم حيث سنوًيا، قافلة خمسين

 ووسـائل  والطابعـات،  الحاسب بأجهزة مجهز لتقنية المعلومات متنقل معمل عن عبارة القافلة وتكون .القادرين

  .باإلنترنت االتصال
 

 دعم التدريب في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 
 تأهيل في مجال االتصاالت وتقنية المعلوماتتقديم قروض للجامعيين إلعادة ال. 
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           العمل لتأهيلهم للعمل فـي      وتقديم قروض لخريجي الثانوية الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم أ
 .مهن االتصاالت وتقنية المعلومات

 مبادرة بناء قدرات وتنمية مهارات التعامالت اإللكترونية في القطاع الحكومي  -٤
  

عامالت اإللكترونية الحكومية بتنفيذ مبادرة لتدريب موظفي الدولة علـى المهـارات            يقوم برنامج الت    
، وكتجربة فسيتم فـي العـام       )بحيث ينتهي التدريب بالحصول على شهادة دولية      (األساسية في الحاسب اآللي     

كل  موظف، هذا إضافة إلى موظفي الجهات الحكومية الذين يتم تدريبهم بـش            ٣٠٠٠ تدريب ما يقارب     ٢٠٠٩
  .مباشر من قبل جهات عملهم

  
 االبتكار وبراءات االختراع  -دال

 
 العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين مؤسسة الملك عبد  -١

 
 بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك       ١٥العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين    نشأت مؤسسة الملك عبد     

ولقد أعدت المؤسسة خطة عمل     . ام بأبنائها الموهوبين  العزيز مما يعكس الرغبة الحقيقة لالهتم      عبداهللا بن عبد  
للمؤسسة دور ورسالة وطنية في بناء وتطوير  مجتمـع اإلبـداع            "مرحلية انطالقا من توجيهاته الكريمة بأن       

بمفهومه الشامل في المملكة لكي يتمكن الموهوبون، وبفئاتهم المختلفة مـن اسـتغالل مـواهبهم وتـسخيرها             
ى وضع رؤية مستقبلية ترسم معالم الطريق وتضيء مساراته، وتأمل أن تتوج قريبـاً              ، حيث تعمل عل   "للوطن

، ٢٠٢٢هـ الموافـق    ١٤٤٤بإعالن إستراتيجية رعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكار في المملكة حتى عام            
  .لمملكةسعياً إلى أن تؤدي نتائج هذه الخطة دوراً محورياً في تعزيز القدرات الثقافية واالقتصادية ل

 
 برنامج البحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات  -٢

  
تقنية المعلومات هي احد التقنيات اإلستراتيجية للمملكة في الخطة الوطنية للعلـوم والتقنيـة والتـي                

العزيز للعلوم والتقنية مع الجهات المعنية وقم تم تبعا لذلك إنشاء برنامج وطني              تشرف عليها مدينة الملك عبد    
للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات ويتضمن هذا البرنامج خطة البحث واالبتكار في مجال تقنية فـي                 

 وتتولى المدينة   ،بجامعاتها وقطاعها الصناعي والجهات الحكومية ذات الصلة      , المملكة العربية السعودية كلها     
 ويحتوي البرنامج على ثالث أنـواع مـن         ،مسئولية تطوير هذه الخطة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية        

 –الجامعـة   "مراكز ابتكـار تقنيـة تـسمى        . ٢مشاريع تطوير تطبيقات تجريبية ابتكاريه      . ١ :المشاريع هي 
  .منح الجامعات في المجاالت اإلستراتيجية. ٣"   الصناعة

  
  :التالي وعلى النحويمكن إيجاز أهداف البرنامج الوطني للبحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات   

  
 ؛تعزيز قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت السعودي ليكون متناميا وابتكاريا 
             تطوير قدرات تقنية المعلومات واالتصاالت السعودية لالستجابة الحتياجات المملكة في مجـاالت

 ؛مثل الربط الشبكي الحاسوبي واألمن المعلوماتي
     ى في تقنية المعلومات واالتصاالت بما يناسب احتياجـات         تطوير تطبيقات ابتكاريه عالية المستو

 ؛المملكة المحددة مثل االحتياجات المتعلقة بقطاع البترول والغاز والتطبيقات اإلسالمية
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             تكييف وتوطين تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت بما يناسب الخدمات االلكترونية والتجـارة
 ؛االلكترونية

 ؛المية للبرمجيات المفتوحة المصدرالمساهمة في الحركة الع 
 ؛ السيما تطبيقها في اللغة العربية،تطوير قدرات عالمية في تقنيات اللغات 
              تحسين الحوسبة الفائقة السرعة والحوسبة العلمية لتوسيع قدرات المملكة في العلوم والهندسة من

 .خالل النمذجة والمحاكاة الحاسوبية
 

  :نة على تطوير عدد من المشاريع منهاوضمن هذا البرنامج تقوم المدي  
  

 ؛المقيم اآللي للنصوص العربية  
 ؛التعرف اآللي على الكالم العربي  
 ؛التصنيف اآللي للنصوص العربية 
 ؛محرك البحث العربي  
 التويد اآللي للكالم العربي. 

  
 واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً

 
  تخدام المعامالت والوثائق اإللكترونيةاس  -ألف

  
 برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية

    
تم إنشاء برنامج للتعامالت اإللكترونية الحكومية  بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومـات فـي عـام                  
ـ             ٢٠٠٥ نـشاء   إ ه ويشارك في اإلشراف عليه وزارة المالية وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ومن أهداف

البنية التحتية الالزمة للتعامالت اإللكترونية الحكومية وحث ومتابعة الجهـات الحكوميـة لتقـديم الخـدمات                
  .الحكومية بشكل إلكتروني

 
  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء

  
 المركز الوطني للتصديق الرقمي  -١

  
، ٢٠٠٧الت وتقنية المعلومات في عـام      بوزارة االتصا  ١٦تم تأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي       

ويجري العمل على تشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تهدف إلى تمكين المتعاملين عن طريق شـبكة                 
اإلنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات اإللكترونية بموثوقية وسالمة تامة، حيـث تـم انتهـاج                 

لتصديق بمركز تصديق جذري وطني، على أن يتم إصدار شهادات رقمية           الهيكل المركزي في ربط مراكز ا     
التوقيع الرقمي وشهادات   من قبل جهات مختلفة ألغراض متعددة تستخدم فيها شهادات إثبات الهوية وشهادات             

  .التشفير
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 سياسة أمن المعلومات للجهات الحكومية  -٢
  
يقة اشتملت على دليل التخصيص لوثيقة سياسـة        قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد وث        

أمن المعلومات للجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجات كل جهة حكومية، وكذلك تم إعداد بعض الوثائق                
وتهدف سياسـة أمـن المعلومـات للجهـات          . األخرى ذات العالقة، وتوفيرها باللغتين العربية واإلنجليزية      

امة إلعداد سياسات أمن المعلومات التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتمكـن            الحكومية إلى وضع األطر الع    
الجهات الحكومية من المحافظة على مستوى أمن المعلومات فيها بما يكفل المحافظة علـى سـرية المـوارد                  

  .المعلوماتية وتوافرها وتكاملها
 

 حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
  

 تنظيمات المحافظة على الخصوصية

 
يجري العمل حالياً في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على وضع تنظيمـات للمحافظـة علـى                
الخصوصية وإصدارها بشكل نظام وطني لهذا الغرض، ومن المتوقع إعداد النسخ األولية للنظام قبل منتصف               

  .٢٠٠٩عام 
  

  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال
  

  ة الرسائل االقتحاميةمكافح  -١
  

 وذلـك  ،٢٠٠٧ عام في لالختراق المضادة السياسة مشروع أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  

 االختـراق،  مشكلة يواجه منظم عمل إطار تطوير :إلى المشروع ويهدف .المعلومات تقنية في واألمن الثقة لزيادة

 وإيجـاد  االختراق مشكلة حول الوعي وزيادة باالختراق، لقيتع فيما الخدمات وأدوار مزودي مسؤوليات وتحديد

 والمملكة هي الدولة األولى على مستوى الخليج والشرق األوسط التي تتخذ هـذه  .لمكافحتها الالزمة الوسائل
 حيث أطلقت .الوطني وتقوم بتطوير هيكلية تنظيمية شاملة لمكافحة الرسائل االقتحامية على المستوى المبادرة

االتصاالت وتقنية المعلومات برنامجاً لمكافحة الرسائل االقتحامية، وأطلقت  الكثير من الوثائق  وطلبت              هيئة  
مرئيات العموم حولها واشتملت على طباعة مطويات تعريفية وإرشادية باإلضافة إلى عقد ورش عمل خاصة               

البرنامج على وجه الخـصوص     بالموضوع، وإصدار اإلطار التنظيمي لمكافحة الرسائل االقتحامية، ويهدف         
   :إلى ما يلي

 
 ووالمؤسسات وحقوقهم بعدم استالم أية رسائل إلكترونية دون طلب أ حماية خصوصية األشخاص 

 ؛صاحبها إذن من
 ؛المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتهم بصورة مشروعة تعزيز القدرات التجارية في 
 ؛فيه تصاالت في المملكة تدعم القيم الثقافية واالجتماعيةالتحتية لإلنترنت واال التأكد من أن البنية 
 االتصاالت المحليين في المملكة، من خالل تمكينهم من تعزيز إيراداتهم  مقدمي خدمة وتسهيل نم

 ؛مقتضيات قانونية محددة في إطار
 الت الناحية اإللكترونية التي تغذي النشاط اإللكتروني وتعزيز المعام تعزيز سمعة المملكة من

 .الدولية مع المملكة اإللكترونية
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 المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات  -٢
  

 وتقنية المعلومات فـي عـام        بهيئة االتصاالت  ١٧تم إنشاء المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات      
مركز غير ربحي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأخطار أمن المعلومـات ويعمـل                و، وه ٢٠٠٧

بالتعاون مع أعضائه وشركائه على تنسيق جهود الوقاية والتصدي لألخطار والحـوادث المتعلقـة بـاألمن                
لمرجعية األولى الموثوقة ألمـن المعلومـات فـي         ويعتبر المركز ا  . االلكتروني في المملكة العربية السعودية    

يقوم المركز بتنسيق أعماله من خالل ثالث وحدات إدارية هي وحدة علميات أمن الشبكة، ومعمـل                . المملكة
وفيما يلي أبرز نشاطات المركـز      . تحليل الجرائم المعلوماتية، ووحدة لنشر الوعي في مجال أمن المعلومات         

  :المتوقع إنجازها قريباً وا أوالمشاريع التي تم إنجازه
  

  إنشاء وحدة علميات أمن الشبكة كجزء من المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات، وذلك
ويتضمن المشروع مراقبة . بغرض المراقبة المستمرة ألمن المعلومات على المستوى الوطني
وحدة وأنظمة المراقبة، كما قنوات االتصال الرئيسية والمنشآت الحيوية من خالل البنية التحتية لل

تم تصميم سياسات وإجراءات المراقبة واالستجابة للحوادث التي يتم اكتشافها بما يتناسب مع 
ويتم حالياً توسعة وحدة . وضعية المركز كمركز يخدم مختف القطاعات على المستوى الوطني
طوير البنية التحتية التي مراقبة أمن الشبكة لتطوير خدماتها وزيادة عدد المستفيدين من خالل ت

 مستفيدا بعد االنتهاء من التوسعة والمتوقع ٤٠ مستفيدا في الوقت الراهن لتصل إلى ٢٠تخدم 
 .٢٠٠٩نجازها خالل العام ‘

  
  ٢٧٠٠١ على شهادة اآليزو١٣/٢/٢٠٠٨حصول المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات في 

راءات والسياسات المناسبة، كما تم تصميم نظام في أمن المعلومات، حيث تم توثيق وتطبيق اإلج
وكان لحصول . إدارة أمن المعلومات بشكل متكامل وبما يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي

 .المركز على الشهادة تأثير ايجابي في كسب ثقة مختلف الشرائح المستفيدة من خدمات المركز
  
 تطوير نوعي للمعمل واستخدام األدوات تطوير معمل تحليل الجرائم المعلوماتية من خالل 

ويتوقع االنتهاء . واإلجراءات المتقدمة لتوفر قدرة التعامل مع مختلف أنواع الجرائم المعلوماتية
خدمة االستجابة لحوادث أمن المعلومات  .٢٠٠٩من هذا المشروع خالل الربع الرابع من عام 

ء وإيقاف الحوادث واالختراقات من خالل فتح تشمل التنسيق بين الجهات المحلية والدولية الحتوا
 .قنوات لالتصال يدعمها الثقة التي يحملها المركز من جميع األطراف

  
  والمتعلقة بأمن المعلومات ) باللغة العربية(تطوير وطباعة وتوزيع عدد من المنشورات التوعوية

حماية األطفال من ("بيرا ومن المنشورات التي القت إقباال ك. لشبكة االنترنت وحماية الخدمات
، "حماية البريد اإللكتروني"، و"الرسائل المزعجة"، و"التصيد اإللكتروني"، و"مخاطر االنترنت

 "). ثمان نصائح لحماية الجهاز الشخصي"، و"حماية الخصوصية"، و"أمن الشبكات الالسلكية"و
نية المعلومات على ويمكن الوصول إلى هذه المنشورات من خالل موقع هيئة االتصاالت وتق

 .شبكة االنترنت
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  المساهمة في تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خالل تقديم الدعم للجهات األمنية

المختصة في عدد من قضايا الجرائم المعلوماتية، وبجمع وتحليل األدلة االلكترونية وتقديم تقارير 
 .كترونيةللجهات األمنية المختصة من خالل معمل الجرائم اإلل

  
  العمل على تطوير دليل إرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات وذلك بغرض تطوير أمن

والعمل جاري في تطوير هذا الدليل في عدد من المحاور  . المعلومات في الجهات الحكومية
الرئيسية هي؛ المجاالت الرئيسية ألمن المعلومات؛ وتطوير إطار سياسات وإجراءات ومعايير 

 المعلومات؛ ونماذج سياسات وإجراءات ومعايير أمن المعلومات؛ وخيارات هيكلة إدارة أمن أمن
المعلومات؛ والمبادئ التوجيهية واألدوار والمسؤوليات لمهمة مراجعة وتدقيق أمن المعلومات؛ 

ويتوقع االنتهاء من هذا المشروع في نهاية عام  . وملخص دليل مراجعة وتدقيق أمن المعلومات
٢٠٠٩. 

 
  برنامج وطني لـخمسة سنوات للتوعية بأمن المعلومات يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأمن

حيث يتم متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لقياس النجاح بشكل  . المعلومات على الساحة الوطنية
 .٢٠٠٩سنوي، وتم تطبيق المشروع بدأ من العام 

  
 التمكينية البيئة  -سادساً

 
التمكينية أمر أساسي من أجل تحريك الموارد وتوفير مناخ يشجع على اقتناء ونـشر              إن توفير البيئة    

وعالوة على ذلك،  تعتبر الثقة والشفافية والبيئـة القانونيـة والتنظيميـة             . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
  .األساس للتعاون بين القطاعين العام والخاص المعتدلة القاعدة

  
  والتنظيميةالبيئة القانونية  -ألف

  
 نظام االتصاالت  -١

  
، ويهدف هذا النظـام      ٢٧/٧/٢٠٠٢، وصدرت الئحته التنفيذية     ٤/٦/٢٠٠١صدر هذا النظام بتاريخ     

إلى تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وفتح سوقه للمنافسة، بما يضمن تـوفير خـدمات اتـصاالت                 
يجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة والمحافظة       وتقنية معلومات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإ      

 .على سرية االتصاالت وأمن المعلومات
  

 نظام التعامالت اإللكترونية  -٢
  

، ويهدف هذا النظـام     ١٨/٣/٢٠٠٨، وصدرت الئحته التنفيذية     ٦/٤/٢٠٠٦صدر هذا النظام بتاريخ     
 وتوفير اإلطار النظامي لها، ومـن ذلـك االعتـراف           إلى ضبط التعامالت والتوقيعات االلكترونية وتنظيمها     

ويعزز هـذا النظـام اسـتخدام       . بالتوقيع اإللكتروني لبناء الثقة وتسهيل تطبيقه في القطاعين العام والخاص         
التعامالت اإللكترونية على المستوى المحلي والدولي في التعامالت الحكومية، والتجارة، والطب، والتعلـيم،             

 .لكتروني وتطبيقات أخرىونظام الدفع اإل
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  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  -٣

    
 بإقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويهدف هذا النظام إلى الحـد            ٢٦/٣/٢٠٠٧صدر هذا النظام بتاريخ     

وقد تم تطبيق النظام وصـدور      . من نشوء جرائم معلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها          
  .أول حكم قضائي لجريمة معلوماتية في المملكة

    
 نظام حماية حقوق المؤلف  -٤

  
بإقرار نظام حماية حقوق المؤلف، ويهدف هذا النظـام علـى           ١٠/٧/١٩٩٩ صدر هذا النظام بتاريخ   

  :حماية ما يلي
 ؛المصنفات األدبية 
 ؛المصنفات الفنية 
 مصنفات الحاسب. 

 

   مركز التنافسية الوطني  -٥
  

 للقيـام، كجهـة     ٢٠٠٦ بمبادرة من الهيئة العامة لالستثمار في عام         ١٨ركز التنافسية الوطني  تأسس م 
. مستقلة، بمتابعة وتقييم ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ورفع مستوى التنافسية بالمملكة العربية الـسعودية              

السـتثمار بهـدف الوصـول       الذي تتبناه الهيئة العامـة ل      ١٠×١٠يقوم المركز بتوفير الدعم الكامل لبرنامج       
م، ٢٠١٠بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث جاذبية مناخ االستثمار، وذلك بنهاية عام                 

ويقوم المركز بالدور المناط به كمركـز        . ولذلك يكثف المركز جهوده لمساعدة الهيئة في تحقيق هذا الهدف         
األفكار واآلراء ذات الصلة بالتغييرات المطلوبة في مجال        من مراكز الفكر وقناة لالتصال تسهل نقل وتبادل         

  .التنافسية
  

  إدارة أسماء النطاقات  -باء
 

 المركز السعودي لمعلومات الشبكة
 
 كالجهة المسئولة عـن إدارة أسـماء        ١٩٩٥في عام    ١٩تم تأسيس المركز السعودي لمعلومات الشبكة       

يتبع حالياً لهيئـة     والخاص بالمملكة العربية السعودية، وه    .) sa(النطاقات الواقعة تحت النطاق العلوي الدولي       
موثـوق وتحـت    وويحرص المركز على تسجيل أسماء النطاقات بشكل عادل         . االتصاالت وتقنية المعلومات  

 وخيريـة أ   وإشراف فني عالي لضمان سالمة وجودة الخدمة المقدمة للعمالء سواء كانوا جهات حكوميـة أ              
 تم زيادة عدد الخادمات الرئيـسية الخاصـة         ٢٠٠٨ومع نهاية عام    . األفراد و الخاص أ  من القطاع وتعليمية أ 

).sa (  خادمة   ٣٦ خادمات إلى    ٤من )  مما زاد نسبة اسـتقرار واعتماديـة       ) نسخة/ رديف ٣٠ رئيسية و  ٦منها
 .الخدمة
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 الجهـات   والمركز يحرص على دعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات، ويقوم بالتنسيق مـع             
المشرفة على أسماء النطاقات العليا الخاصة بالدول على مستوى دول الخليج والعالم العربي والدولي لـدعم                

كما أن المركز مسئول عن إدارة المشروع التجريبي لدعم استخدام          . استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات     
" الـسعودية ".تحت التفريع التجريبـي      وذلك،  )ل العربية التابع لجامعة الدو  (اللغة العربية في أسماء النطاقات      

  .تحت مظلة ذلك المشروع
  

وحرصا على التعامل بشفافية فان المركز يقوم بنشر كل المعلومات المتعلقة بخدمـة التـسجيل مـن                 
باللغتين العربية واالنجليزية، وتشمل القواعد المنظمـة لعمليـة          ١٩٩٧على االنترنت منذ عام      خالل موقعه 

لتسجيل ومتطلبات التسجيل مع توفير بعض األدوات التي تسهل على العمالء إرسال طلبات تسجيل أسـماء                ا
  .النطاقات إلكترونيا مع إمكانية متابعتها والتأكد من استضافة اسم النطاق بشكل صحيح

  
ودي وحاليا يقوم المركز بتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بفتح التسجيل المباشر تحـت النطـاق الـسع               

).sa(               واعتماد آلية لفض النزاعات مع تطوير وتوثيق اإلجراءات الداخلية وقواعد التسجيل الحالية، كما سيتم ،
أيضا تحرير وفتح سوق أسماء النطاقات وذلك من خالل دعم وكالء التسجيل بحيث يمكن للعمـالء تـسجيل                  

  .االت وتقنية المعلوماتأسماء النطاقات السعودية من خالل شركات مرخصة من قبل هيئة االتص
  

 توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

بإعداد إجراءات فسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات        ٢٠قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات    
تـستخدم  ولى المملكة   والمواصفات الفنية لألجهزة التي تعتبر األساس الفني العتماد تلك األجهزة التي تورد إ            

تبيعها فـي    وتوردها، أ ووتعتبر هذه اإلجراءات والمواصفات الفنية ملزمة لجميع األطراف التي تصنع           . فيها
  . اإلشراف على عملية نقل أرقام الخدمات الثابتة والهاتف المتنقلوكما تقوم بإدارة موارد الترقيم . المملكة

  
  علوماتاعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية الم  -١

  
الخارجية والتي ترغب فـي      وترد إلى الهيئة العديد من الطلبات المقدمة من قبل الشركات الداخلية أ             

الحصول على موافقة الستيراد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات تمهيداً إلى توريدها إلى المملكة العربيـة               
د والصادرة من قبـل هيئـة االتـصاالت وتقنيـة           وتقوم الشركة باستيفاء المتطلبات الفنية المعتم     . السعودية

  .المعلومات، ويتم دراسة الطلب والبت فيه وفقاً لألنظمة المنظمة لذلك
  

 إعداد مواصفات فنية جديدة ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  -٢
  

. تعتبر المواصفات الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات األساس الفنـي لتـرخيص األجهـزة               
معمول  وولضمان سالسة استيراد األجهزة ولتفادي وجود تكاليف إضافية نتيجة الختالف المواصفات عما ه            

مواصفة فنية تغطي معظم التطبيقات فـي مجـال االتـصاالت    ) ٥٨(به عالمياً فقد قامت الهيئة بإعداد ونشر     
تجد من تقنيات جديـدة ألجهـزة   وتقنية المعلومات، وتعمل الهيئة من وقت آلخر على إعداد مواصفات لما يس       

  .االتصاالت وتقنية المعلومات وفقا للتقنيات والمواصفات العالمية الحديثة
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 فسح األجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  -٣
  

تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بدراسة الطلبات الواردة من قبل المنافذ الجمركية بالمملكـة                
 والتأكـد مـن     ،شركات الموردة والمتعلقة بفسح أجهزة االتصاالت وتقنيـة المعلومـات         العربية السعودية وال  

  .مطابقتها للمواصفات الفنية المعمول بها في الهيئة وإصدار الموافقات الالزمة للفسح
  

 تطوير إجراءات فسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  -٤
    

ولتسهيل إجراءاتها قامـت الهيئـة      .  األجهزة واعتمادها  ترد إلى الهيئة العديد من الطلبات الخاصة بفسح       
ولتسهيل انتشار شبكات   .  ساعة ٢٤بتطوير إجراءات الفسح واالعتماد بحيث يتم البت في هذه الطلبات خالل            

مقدمي خدمات االتصاالت بالمملكة المرخص لهم فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجمارك بعد أخـذ التعهـدات          
 الخدمة المرخصين لتمكينهم بفسح أجهزتهم مباشرة لبنـاء شـبكاتهم وتقـديم الخـدمات               الالزمة من مقدمي  

ويتم تزويد الهيئة بجميع المخاطبات الموجهـة       . المرخص لهم بتقديمها وفق الترخيص الصادر لهم من الهيئة        
  . لذلكوتقوم الهيئة بمراجعة المخاطبات للتأكد من استيفائها للضوابط المنظمة. إلى مصلحة الجمارك

  
 تقديم الدعم الفني فيما يخص المعايير الفنية واألجهزة  -٥

    
ويـتم اسـتالمها    . ترد إلى الهيئة العديد من االستفسارات من قبل الشركات داخل المملكة ومن خارجهـا             

وكذلك اإلحاالت الداخلية مـن قبـل قطاعـات         . والتعامل معها  بشكل يومي من خالل دراستها والرد عليها         
 ويتم تقديم المشورة ودراسة المواصفات الفنية لألجهزة في حاالت المخالفات والشكاوي ذات الطـابع               الهيئة،
  .الفني

  
 النظام اآللي إلدارة موارد الترقيم   -٦

  
تضطلع الهيئة بمهمة إعداد وإدارة الخطة الوطنية للترقيم، حيث تقوم بتنظيم و توفير الموارد الالزمة               

مات االتصاالت وتقنية المعلومات، كما تقوم بإدارة تلـك المـوارد بكفـاءة لتلبيـة               من األرقام والرموز لخد   
وقد قامت الهيئة بتبني نظام آلي إلدارة موارد الترقيم والرموز لتحقيـق            . متطلبات المرخصين بشفافية وعدل   

 وتقوم الهيئة حاليا    .تلك المتطلبات، وبذلك تكون المملكة من قالئل الدول التي تدير موارد األرقام بصورة آلية             
بتحديث الخطة الوطنية للترقيم لتلبي االحتياجات المستقبلية للخدمات الجديدة  من موارد األرقام والرموز أخذاً               

  .في االعتبار آخر ما توصلت إليه التقنية
  

 نقل أرقام الخدمات الثابتة والهاتف المتنقل   -٧
  

 مباشرة بعد إصدار    ٢٠٠٤تف المتنقل في أواخر عام      أصدرت الهيئة وثيقة إرشادات نقل األرقام للها      
واحتوت الوثيقة على اإلرشادات التنظيمية والفنية لتنفيذ وتشغيل        . الرخصة الثانية لخدمات االتصاالت المتنقلة    

كما قامت الهيئة بتأسيس نظام مركزي إلدارة وتنسيق عمليات نقل األرقـام            . خدمة نقل أرقام الهاتف المتنقل    
م لتكون المملكـة أول     ٢٠٠٦وتم إطالق الخدمة في منتصف عام       . صين وذلك لتسهيل تنفيذ الخدمة    بين المرخ 

يجري العمـل   . دولة تطبق هذه الخاصية في الشرق األوسط وعلى مستوى القارة اإلفريقية والدول اإلسالمية            
يداً إلطالق خدمة نقل الرقم     حاليا على تحديث وثيقة إرشادات نقل األرقام لتشمل نقل أرقام الخدمات الثابتة تمه            

 .للخدمات الثابتة
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 الخدمة جودة  -٨
    
حرصا على حقوق المشتركين ولضمان تقديم الخدمات بجودة عالية فقد تم إصدار وثيقة أسلوب تنظيم                 

، وأصدرت الوثيقة الجديدة    ٢٠٠٩جودة الخدمة في المملكة العربية السعودية وبدء العمل بها في الربع الثالث             
رحها للعموم وأخذ المرئيات وذلك بناًء على أنظمة الهيئة واإلطار العام لجـودة خـدمات االتـصاالت             بعد ط 

ويـتم حاليـاً    . ٢٠٠٣، وتحديثا لألسلوب القديم الذي بدأ العمل به عام          ٢٠٠٦وتقنية المعلومات الصادر عام     
مستخدمين ولقطاع األعمـال    متابعة وقياس مؤشرات جودة الخدمة والتي تشمل خدمات االتصاالت المقدمة لل          

كما تتم مراجعة دورية لألسلوب لمواكبـة       . وبيع الجملة والربط البيني، وذلك بانسجام مع التوجهات العالمية        
ويتضمن األسلوب الجديد آليـات متعـددة       . التطورات الجديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

كما يتضمن آلية للتعامل مع القصور في       .  مقدمي الخدمة المعنيين   للتحقق من صحة التقارير المقدمة للهيئة من      
  .جودة الخدمة تطبق من قبل الهيئة في حالة اإلخالل بااللتزامات المحددة

  
وباإلضافة إلى هذا فقد شاركت الهيئة في مشاريع شبكة الهيئات العربية للتنظيم قطـاع االتـصاالت                  

إعداد أسلوب استرشادي لجودة خدمات االتصاالت      "المسئول عن   وتقنية المعلومات حيث رأست فريق العمل       
بغرض توحيد إجراءاتها في الدول العربية، وتم إعداد اإلطار التنظيمي االسترشادي العـام          " وتقنية المعلومات 

الذي يوضح كيفية التعامل مع جودة الخدمات المقدمة في الوطن العربي وفق دراسة تقـارن فيهـا أفـضل                   
لعالمية لمؤشرات جودة العمل، ومعاييرها، ومقاييسها وطرق التحقق من دقة نتائجها حيـث تـم               الممارسات ا 

  .٢٠٠٦نشره في نهاية عام 
 

 التدابير الداعمة  -دال
 

 ) بادر(حاضنة تقنية المعلومات واالتصاالت   -١
  
" بـادر " تـصاالت   العزيز للعلوم والتقنية بإنشاء حاضنة تقنية المعلومات واال        قامت مدينة الملك عبد     

العزيز للعلوم والتقنية     والتي تسعى مدينة الملك عبد     ،والتي تأتي ضمن منظومة من الحاضنات الوطنية للتقنية       
من خاللها إلى تطوير متاجرة التقنية في المملكة  حيث سيتم إنشاء عدد من الحاضنات في تقنيـات مختلفـة                    

علوم والتقنية والجامعات السعودية ضـمن خطـة وطنيـة          العزيز لل  يكون مقرها في كل من مدينة الملك عبد       
 فـي   ،طموحة تدعمها المدينة ماليا وفنيا لنقل التقنية من المعامل والمختبرات إلى السوق السعودي والعـالمي              

تـستوعب   .تفعيل دور االقتصاد المعرفـي  وخطورة تأتي انطالقا من المساعي الجادة التي تبذلها المملكة نح
  داخل مقر الحاضنة من خالل عدة برامج " مقيمة " مؤسسة   ومعلومات واالتصاالت مئة شركة أبادر لتقنية ال

  .وخدمات مخصصه لذلك
  

  :وتحقق الحاضنة  أهدافها  من خالل خدمات متعددة تشمل
  

 ؛خدمات تطوير األعمال واإلدارة 
 ؛مساعدة الشركات والمؤسسات المحتضنة في الحصول على التمويل 
 ؛ التجارية ونشاطات المعرفةبناء العالقات 
 ؛البنية التحتية الفعلية والتقنية 
 االستشارات والتدريب. 
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) المقيمـة (وستوجه معظم هذه الخدمات للشركات والمؤسسات المحتـضنة داخـل مقـر الحاضـنة              
هذا باإلضافة إلى توفير مجموعة واسعة      ) غير مقيمة (والشركات والمؤسسات المحتضنة خارج مقر الحاضنة       

كما يتم تزويد الشركات والمؤسسات      .  المعلومات وتعزيز بناء القدرات لجميع أصحاب األعمال بالمملكة        من
 :المقيمة في المملكة وغير المقيمة بعدد من الخدمات قبل أن يتم قبولهم ضمن الحاضنة وتشمل

  
  المعلومات وتعزيز بناء القدرات  )أ(
 

االت ورش عمل ومؤتمرات دورية تتعلق بريادة األعمال        لتقنية المعلومات واالتص  " بادر" حيث تنظم     
كما أن كثير من هذه الفعاليات سيكون متاحا عن طريق الموقـع ورسـائل               وتطوير نشاطات متاجرة التقنية،   

 .النشر األخرى، وذلك في سبيل لنشر المعلومات ورفع درجة الوعي بأهمية ريادة األعمال
 
  خدمات ما قبل االحتضان  )ب(
 

لتقنية المعلومات واالتصاالت المـساعدة     " بادر"من الرسالة لتنمية قطاع األعمال بالمملكة تقدم        كجزء    
المساعدة في عملية تحويل الفكرة إلـى مفهـوم، وتحديـد           " الحاضنة" لألفراد،  وتشمل الخدمات المقدمة من     

 . المهتمينمصادر القروض والتمويل وتنمية خطط العمل والتنسيق بين المخترع ورجال األعمال
  

مـع مدينـة    " بادر"في حاضنة تقنية المعلومات      مشروع تعاون لجمعية الحاسبات السعودية    كما يوجد     
  .الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

  
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً

 
  الحكومة اإللكترونية  -ألف

 
 )YEFI(ية الحكومية اإلطار العام لتطبيقات التعامالت اإللكترون  -١

  
٢١يهدف هذا اإلطار  

إلى وضع مواصفات فنية موحدة للبيانات الحكومية المشتركة والتقنيات األساسية  
المستخدمة في القطاع الحكومي بهدف تسهيل عملية تكامل البيانات وتبادلها ومخاطبة التقنيات المختلفة فـي               

متمثلة في االنتهاء من اإلصدار األول من الـدليل الفنـي           وقد تم إنجاز المرحلة األولى ال     . الجهات الحكومية 
للمواصفات والمعايير الموحدة للبيانات المشتركة، حيث شمل هذا الدليل بيانات مشتركة من إحدى عشرة جهة               

كما تم طلب مرئيات العموم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين حول محتويات هـذا               . حكومية
ادة منه وتحديثه وقد تم نشره على موقع البرنامج على اإلنترنت وتعميمه بشكل رسمي على               اإلصدار واالستف 

جميع الجهات الحكومية، ويتم العمل بموجبه أثناء تنفيذ المراحل المختلفة من منظومة قناة التكامل الحكوميـة                
 . وشبكة التعامالت اإللكترونية الحكومية اآلمنة
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 للتعامالت اإللكترونية الحكومية لوطنيمشروع مركز االتصال ا  -٢
  

 بأفـضل   ٢٢يهدف هذا المشروع إلى تأسيس مركز اتصال وطني للتعامالت اإللكترونيـة الحكوميـة            
المواصفات الفنية واألمنية وذلك لتوفير مركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية عبر القنوات المختلفـة               

لتقديم خدمـة الـرد علـى       ) SMS(االلكتروني، الرسائل النصية    الهاتف، الفاكس، البريد الكتروني، الموقع      (
الدعم فيما يتعلق بالخدمات والتعامالت اإللكترونية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفيدين            واالستفسارات أ 

من مواطنين، ومقيمين، وقطاع أعمال، وذلك عن طريق االستعانة بشكل كامـل بمـزود خدمـة خـارجي                  
)Outsource .(٢٠٠٩ المتوقع البدء في تنفيذ هذا المشروع في منتصف عام ومن.  
  

 برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية  -٣
  

تم إنشاء برنامج للتعامالت اإللكترونية الحكومية  بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومـات فـي عـام                
معلومات، ومن أهدافـه حـث      ، ويشارك في اإلشراف عليه وزارة المالية وهيئة االتصاالت وتقنية ال          ٢٠٠٥

علماً أن يتم تقديم العديد من الخـدمات        . ومتابعة الجهات الحكومية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني       
الحكومية بشكل إلكتروني بما في ذلك الخدمات من نوع حكومية إلى حكومة، وحكومة إلى مواطن، وحكومة                

  .إلى قطاع األعمال
  

 الت اإللكترونية الحكوميةضوابط تطبيق التعام  -٤
  

جميع الجهـات    و والتي تدع  ، إقرار ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية      ٢٠٠٦تم في عام    
  .الحكومية إلى تقديم خدماتها بشكل إلكتروني إلى جمهور المستفيدين

  
 البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية  -٥

 
 هي المدخل إلى الخدمات اإللكترونيـة الحكوميـة،         ٢٣ اإللكترونية الحكومية  البوابة الوطنية للتعامالت  

وتقوم البوابة بتوفير المعلومات العامة واإلرشادية للخـدمات الحكوميـة، والقـوانين واألنظمـة، والخطـط                
والمبادرات الوطنية، وطرق االتصال بالجهات االحكومة، وروابط توصيل للمواقـع اإللكترونيـة للجهـات              

تحديث مواقعها اإللكترونية والتي تحتوي على       وإضافة إلى ذلك، قامت الجهات الحكومية بإطالق أ       . وميةالحك
  .طرق تقديم خدماتها بشكل إلكتروني

  
    نظام العمرة اإللكتروني  -٧

 
يهدف إلى تنظيم عملية إصدار تأشيرات العمرة، وإصدار تراخيص شركات ومؤسسات العمرة بشكل               

 نقطة اتصال من أكثر في مائة وخمسين دولة فـي شـتّى أنحـاء          ٢٠٠٠نظام حالياً أكثر من     ويرتبط بال . آلي
ويهدف هذا المشروع إلى    .  من معالجة طلبات ثالثة ماليين معتمر      ٢٠٠٧واستطاع النظام خالل العام     . العالم

 التأشـيرة   أتمتة إجراءات الحصول على تأشيرة أداء فريضة العمرة، حيث يتم إرسال طلبات الحصول علـى              
عبر اإلنترنت إلى وكالء العمرة في الخارج، والذين ينسقون كافة ترتيبات السفر مع مكاتب العمرة المحليـين   
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  .في السعودية، وتقوم السلطات المسئولة، في الوقت نفسه، بدراسة طلبات الحصول على تأشيرات العمرة
  

  بتعاث إلكترونياًالخدمات استقبال ومعالجة طلبات ا  -٨  
  

 بتعـاث الاتوفر وزارة التعليم العالي عن طريق موقعها على اإلنترنت إمكانيـة اسـتقبال طلبـات                
، حيث تتم معالجة هذه الطلبات إلكترونياً وإشعار المقبـولين عـن            )بكالوريوس، دراسات عليا، زمالة وطب    (

كمـا يمكـن    . إلكترونية، وتوفير خطاب السفارة بصيغة      )SMS(طريق البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة      
للمتقدمين متابعة حالة الطلب إلكترونياً من خالل الموقع، والحصول على معلومات حول شروط ومـسوغات               

  . اإلبتعاث والجامعات الموصى بها، والتخصصات المتوافرة والعديد من المعلومات ذات العالقة
  

  خدمات نظام القبول الموحد للكليات التقنية  -٩
  

ؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نظام القبول الموحد على إحدى وعشرين كلية تقنيـة،              طبقت الم 
إذ يمكن للراغبين في االلتحاق بإحدى هذه الكليات تقديم طلبات االلتحاق وتعديلها وطباعتها والحصول علـى                

تقـديم والكليـات والبـرامج      معلومات حول خطوات ال   " بوابة المتدربين "كما توفر   . النتيجة المبدئية إلكترونياً  
  . المتاحة

  
   خدمات نظام إدارة معلومات التأمينات االجتماعية  -١٠ 

  
الواجهة اإللكترونية التي تخدم كافة المستفيدين من نظام         و ه ٢٤ة التأمينات على الشبكة العنكبوتي    موقع

 اإلنترنت لتمكين المستفيدين من     ويقدم النظام عدداً من الخدمات اإللكترونية على شبكة       . التأمينات االجتماعية 
الوصول إلى أنظمة المؤسسة وتنفيذ العمليات المطلوبة، ويخدم العديد من المستفيدين من أصـحاب العمـل،                

كما توفر المؤسسة باستخدام تقنيـات حديثـة        . والمستشفيات، والمشتركين، والجهات الحكومية، والمستأجرين    
نظمة أخرى مثل أنظمة البنوك، حيث يتم التخاطـب مباشـرة بـين         للتخاطب اإللكتروني واجهة مباشرة مع أ     

األنظمة عن طريق الشبكة العالمية، وتحديث قاعدة بيانات المؤسسة، مع عدم إغفال الجانب األمني التقنـي،                
  . وذلك باستخدام أدوات أمنية مثل التواقيع اإللكترونية والشهادات الرقمية وغيرها من التقنيات

  
   تأشيرات اإللكترونيةأنظمة ال  -١١

        
قامت وزارة الخارجية بالتطوير الداخلي ألنظمة تأشيرات إلكترونيـة مركزيـة لمعاجلـة طلبـات                 

عبر البوابة اإللكترونية لـوزارة      ،التأشيرات وإلصدار الصقات التأشيرة اإللكترونية المشفرة ثنائية الباركود       
 مليـون تأشـيرة     ٧,٣ات اإللكترونية المركزية إجمـالي      وأنجزت أنظمة التأشير   ٢٥.“إنجاز“الخارجية وبوابة 

يتلوهـا  )  فـي المائـة    ٤٨(بعثة بالخارج، وكانت معظم التأشيرات هي للعمـرة         و ممثلية   ١١٧ُمصّدرة من   
  .) في المائة١٦(ثم تأشيرات الحج )  في المائة١٩(تأشيرات العمل 

  
 خالل األعـوام     سنويا  في المائة  ٩,٣٤سط  رة من الممثليات بمتو   التأشيرات اإللكترونية الُمصدّ  ونََمت  

 مليون تأشيرة إلكترونياً عبر بوابة الـوزارة        ٢,٥وأمكن لألفراد سداد رسوم      . هـ١٤٢٩إلى   هـ  ١٤٢٤من

                                                 
٤٢  sa.com.gosi.www  
٥٢  sa.com.enjazit/:/https  
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فعالية  و  في المائة  ٩٤وحقق نظام التأشيرات اإللكترونية إنتاجية         . وبوابة التسديد اإللكتروني  “ إنجاز”وبوابة  
  .نة مع نظام التأشيرات اليدوي السابق بالمقار في المائة٩٢

 
  نظام الرعايا اإللكتروني المركزي  -١٢

  
. بيانات الرعايا السعوديين بالخارج إلكترونياوتم التطوير الداخلي لنظام الرعايا المركزي  لخدمة   

ني ونظام كما تم تطوير عدد من األنظمة االلكترونية في وزارة الخارجية مثل نظام حفظ الوثائق االلكترو
 . االتصاالت اإلدارية االلكتروني ونظام البصمة والدوام االلكتروني

 
  التجارة اإللكترونية  -باء

  
   )سداد(نظام المدفوعات اإللكترونية   -١

  
، "سداد" الذي يحمل اسم ٢٦قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ نظام المدفوعات اإللكترونية  

حيث يهدف النظام إلى تسهيل وتسريع عملية سداد  . محلية بالجهات المحّصلةوذلك بربط كافة البنوك ال
فروع البنوك، (الفواتير وتحصيل المستحقات إلكترونياً عن طريق مختلف القنوات المصرفية المتوافرة 

من خالل تحويل جميع المبالغ المحصلة ) وأجهزة الصرف اآللي، والهاتف المصرفي واإلنترنت المصرفية
. سديد الفواتير خالل يوم عمل واحد فقط بدالً من المدة السابقة التي تتراوح بين سبعة إلى ثالثين يوماًمن ت

إضافة إلى خدمة عرض " سداد"ويقدم . وقد تجاوز عدد العمليات التي يقوم بها النظام مليون عملية شهرياً
خدمة اإلخطار الفوري بالدفع، وخدمة ودفع الفواتير إلكترونياً خدمات عديدة منها خدمة الدفع المسبق، و

وقد اختارت جامعة . ويوفر لعمالئه مكتب لخدمتهم وموقع إلكتروني للخدمة الذاتية. المطابقة والتسوية اليومية
ويركز المشروع حالياً على العمليات . هارفارد نظام سداد كأحد أكثر المبادرات الحكومية ابتكاراً في المنطقة

 وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ربط ثمان وعشرين جهة  ".أعمال-أعمال"و" لأعما-حكومة"من نوع 
من أكثر من أربعين جهة مستفيدة بالنظام من القطاعين الحكومي واألعمال يجري العمل حالياً على استكمال 

 اإللكترونية في ربطها، ويمثل هذا المشروع أحد المتطلبات الرئيسة لتطبيق التعامالت اإللكترونية والتجارة
وقد بلغ مجموع . المملكة، حيث يمكن االستفادة من النظام في تسديد رسوم الخدمات اإللكترونية الحكومية

، كما ٢٠٠٧ مليون عملية خالل الستة شهور األخيرة من عام ١٥العمليات المنفذة من خالل النظام أكثر من 
  .نفيذ تلك العملياتتم تحصيل أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي جّراء ت

 
 المتعلقة بأمن المعلومات، ٢٧٠٠١وومن الجدير بالذكر حصول نظام سداد للمدفوعات على شهادة أيز  

وذلك تتويجاً لجهود فريق العمل في تطوير البنية التحتية المالية في المملكة عبر تطبيق أفضل الممارسات في 
    .استخدام تقنية المعلومات وجميع العمليات األخرى

  
  
  
  
  
  

                                                 
٦٢  com.sadad.www  
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 التعلم اإللكتروني  -جيم
  

 وزارة التربية والتعليم  -١
  

قامت وزارة التربية والتعليم باستخدام نظم وتطبيقات التعليم االلكتروني وذلـك مـن اجـل تطـوير                 
المحتوى الرقمي للمناهج الدراسية حيث تم انجاز مشروع قرص الكتب الدراسية اإللكترونية والذي يحتـوي               

 ومـن هـذا      .راسية بصورة رقمية ومجموعة من البرمجيات التعليمية اإلثرائية للبنين والبنات         على الكتب الد  
 بعـض المـدارس بالـسبورة       زلتعليم التقليدية حيث قامت بتجهي    المنطلق حرص الوزارة على تطوير طرق ا      

مية على اإلنترنت والتي    كما قامت بإنشاء البوابة التعلي    . االلكترونية، والمختبرات الرقمية، والمعامل الحاسوبية    
تحتوي على العديد من الخدمات للطالب والمعلم كالمناهج الدراسية والمواد التعليمية الرقميـة والبرمجيـات               

وفي نفس المسار قامت بإعداد مواصـفات       . ونظام إلدارة التعلم اإللكتروني والبحوث والموسوعات التعليمية      
 ونماذج جهاز الحاسب المحمول للطالب

  
 وزارة التعليم العالي  -٢

 الشبكة التعليمية  )أ(
 

المصادر المعرفية  وتوفير الخدمات   ويهدف هذا المشروع إلى التواصل مع الجامعات بشكل مستمر،          
  .مشاركتهاوقواعد البيانات وكذلك البرمجيات و
  

ارة وزو  .ويمكن هذا المشروع من مشاركة الجامعات للخدمات التي تقدمها وزارة التعلـيم العـالي             
التسارع فـي اسـتخدامات     والتعليم العالي تمر بمرحلة انتقالية كبيرة في ظل ازدياد الحاجة إلى التعليم العالي              

القرارات وتحسين الخدمات   وهذا بدوره يحتم مشاركة الوزارة للجامعات في تطوير         والتقنية في مجال التعليم،     
  . السعوديةالتي تصدر من منظومة التعليم العالي بالمملكة العربية

  
وكانت بداية هذا المشروع من خالل ربط الوزارة مع بعض الجامعات في تطبيقات تعلـق بـالملف                 

  . ستتوالى األنظمة بمشيئة اهللاوالندوات ونظام المؤتمرات والصحفي 
  

كما تقدم وزارة التعليم العالي مجهودات كبير في نطاق المكتبات االلكترونيـة وذلـك مـن خـالل                  
وتم ذلك من خالل مـشروع      . لجماعية في قواعد المعلومات البحثية باستخدام تقنيات المعلومات       االشتراكات ا 

أمانة المشروع بجامعة الملك سعود كما أن االشتراك الجماعي متـاح           واالشتراك الجماعي في قواعد البيانات      
  ). ٢٠٠٥(هـ ١٤٢٦المشروع مطبق منذ عام ولجميع الجامعات السعودية الحكومية، 

 
   المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد  -٣

  
انطالقاً من توصية الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات بتبني التعلم اإللكتروني والتعليم عن             
ُبعد وتطبيقاتهما في التعليم العالي، وإنشاء مركز وطني لتوفير الدعم الفنّـي واألدوات والوسـائل الالزمـة                 

المحتوي التعليمي الرقمي، ونظراً للحاجة الملحة نتيجةً لالنفجار السكاني الهائل، ولقلة أعضاء هيئـة              لتطوير  
التنسيق في البرامج المعتمدة، وأساليب التدريب، وإنتـاج المـواد          (التدريس كما وكيفاً، ولتقليل اإلنفاق المالي       

نقله من صوره التقليدية تناسب إلـى صـور شـتى     ، ورغبةً في تطوير سير العلم والتعليم و       )الخ...التعليمية،
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باستخدام وسائل تقنية في شرح المادة التعليمية، قامت وزارة التعليم العالي بتأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد                
على تقنيات التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في هيئة مركز وطني يدعم العملّية التعليمية فـي مؤسـسات                  

المكان، تحقيقاً لرسالة المملكة     ومعي في كافة مراحلها ولجميع فئاتها وشرائحها دون قيود للزمان أ          التعليم الجا 
في نشر العلم والمعرفة المؤسسة على المبادئ والقيم اإلسالمّية السمحة، وليوحد جهود الجامعات ويبني فكراً               

  . له على كافة أبناء المجتمعللتعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد يستمد الجميع منه ويفيء بظال
 

 لتحقيق عدد من األهـداف الرئيـسة،        ٢٧وقد قام المركز الوطني للتعلم اإللكتروني، والتعليم عن ُبعد        
  : وهي

 
                 نشر تطبيقات التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافـق مـع

  ؛معايير الجودة
     ستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي، من خـالل تطبيقـات الـتعلّم           اإلسهام في توسيع الطاقة اال

  ؛اإللكتروني، والتعليم عن ُبعد
 ؛تعميم الوعي التقني، وثقافة التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد، إسهاًما في بناء مجتمع معلوماتي  
 ؛اإلسهام في تقويم مشروعات وبرامج التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد  
 ؛دعم األبحاث والدراسات في مجاالت التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد  
 ؛وضع معايير الجودة النوعية لتصميم المواد التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها  
 ؛تقديم االستشارات للجهات ذات العالقة في مجاالت التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد  
 ؛ وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاصبناء البرمجيات التعليمية 
              تشجيع المشروعات المتميزة في مجاالت التعلّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في مؤسسات التعليم

 ؛الجامعي
              عقد اللقاءات، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل، التي تسهم في تطوير التعلّم اإللكتروني والتعليم

  ؛دعن ُبع
             التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات العالمية والجهات ذات العالقة بمجاالت التعلّم اإللكتروني

 .والتعليم عن ُبعد
  

 الصحة اإللكترونية  -دال
  

 تطوير أنظمة تعتمد على اإلنترنت لتقديم خدمات الصحة الوقائية   -١
  

لوكالة المساعدة للطب الوقائي لكي يـصبح       في إطار نشر التوعية الصحية والتثقيف تم تطوير موقع ا         
وتشارك فيه   التي يتم الرجوع إليه في نشر المعرفة الوقائية بين فئات المجتمع المختلفة،أحد الروافد األساسية

مما يتيح لمتصفحي الموقع اإلطالع على آخر المستجدات العالمية ذات العالقة  اإلدارة العامة لمكافحة العدوى
  ). asp.default/ar/com.weqayamoh.www://http(بط وذلك على الرا

  
 هـ١٤٣٠المهرجان التوعوي الصحي الثاني   -٢

  
حكـومي،  (الملكي أمير منطقة الرياض يقوم فريق صحي مشترك          وبرعاية سامية من صاحب السم    

                                                 
٧٢  sa.edu.elc.www  
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ات المجتمع بتقديم رسائل التوعية الصحية التي تهم كافة أفراد األسرة           وبمشاركة قياد ) خاص، طبي، اقتصادي  
السعودية بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية واالجتماعية بهدف رفـع الـوعي الـصحي الفـردي واألسـري                 

الـصحة  (والسلوكي والمجتمعي والغذائي والسكني والبيئي ضمن أهداف ومبادئ منظمة الـصحة العالميـة              
المجتمع للمشاركة على مستوى أفراده في نشر التوعية الصحية فـي ظـل مفـاهيم التنميـة                 وحث  ) للجميع

 محورا تشمل التعرض لموجات الترددات الالسلكية الصادرة عن الهواتف المتنقلـة            ٢٨المستدامة من خالل    
افظاتهـا  والمحطات القاعدية والبلوتوث والواي فاي، ويستهدف هذا البرنامج أكبر مدن منطقة الريـاض ومح             

 .خالل عشرة أسابيع متواصلة)  نسمة٣٧٠،٠٠٠(
 

 إنشاء شبكة الطب اإلتصالى فى المملكة العربية السعودية  -٣ 
  

قامت وزارة الصحة بإعداد مشروع نموذجى للطب اإلتصالى الوطنى يتم تقييمه خالل ثالث سنوات              
  :التالي ووذلك على النح

  
      تقديم الخدمات التشخيصية فى المدن الرئيـسية        تحديد ثالث مستشفيات متخصصة لتكون مراكز 

 :كالتالي
o  ؛)مدينة الملك فهد الطبية، ويتبعها خمس مستشفيات كمراكز تحويل( الرياض  
o  ؛)مستشفى الملك فهد التخصصي، ويتبعه خمس مستشفيات كمراكز تحويل( الدمام  
o  ويلمستشفى الملك فهد، ويتبعه خمس مستشفيات كمراكز تح( المدينة المنورة.( 

 
 ؛عمل مسح ميداني لتحديد احتياجات المراكز التشخيصية والتحويلية للربط والسعات الالزمة لذلك 
             تركيب أجهزة الطب اإلتصالى الرئيسية الالزمة فى المستشفيات التشخيصية وكذلك محطات عمل

  .األشعة وفحص األنسجة ومحطات العناية المتكاملة وتدريب المختصين على العمل بها
 

 وضع مواصفات الملف الصحي اإللكتروني للقطاعات الصحية بالمملكة  -٤
  

  ١٥٠في إطار إنشاء الملف الصحي االلكتروني للقطاعات الصحية بالمملكة، تم استكمال حوسبة عدد                
وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات      . بناء ملف صحي إلكتروني    ومركز رعاية صحية وذلك كنقطة انطالق نح      

ي ذلك مما يسهم في تشجيع القطاع الخاص في نشر أحدث التقنيات المتوفرة وبما يعزز من تقدم في                  الوطنية ف 
  .الخدمات الصحية

 
 وضع المواصفات الالزمة للمعلومات الصحية التى يمكن تخزينها فى البطاقة الذكية  -٥

  
هوية الوطنية الذكية   قامت وزارة الصحة بإعداد مشروع البطاقة الصحية الذكية الصحية وهي بطاقة ال           

 كيلوبايت وللمعلومات الصحية جزء محدد من الرقاقة وبالتعـاون مـع وزارة             ٣٢متعددة األغراض حجمها    
الداخلية والقطاعات الصحية األخرى حيث تم تحديد البيانات الصحية الواجب تحميلها على البطاقـة وتحديـد    

ات تحديث البيانات وإنشاء قاعدة بيانـات موحـدة         صالحيات القراءة والكتابة والخصوصية وكذلك آلية عملي      
للمعلومات الصحية في إطار مركز المعلومات الصحية السابق ذكره على اعتبار أن البطاقة الصحية الذكيـة                
يجب أن تكون نواة للملف الطبي اإللكتروني الموحد وهى ذات صلة وثيقة بمشروع نظم إدارة المستـشفيات                 

ى في إطار منظومة الصحة اإللكترونية والتحـول إلـى مجتمـع المعلومـات              وكذلك مشروع الطب اإلتصال   
  .  الصحية
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 إنشاء سجالت وطنية لألمراض الشائعة والوبائية  -٦
    

  :قامت وزارة الصحة بتطوير نظام للطب الوقائي مربوط باإلنترنت ويهتم بتسجيل
  

  ؛ ) مرض معدي٤٢(األمراض المعدية 
 والفحص ما قبل الزواج واألمراض المصاحبة له مثـل  ،السكريداء  األمراض الغير معدية مثل 

السمنة وضغط الدم والنبض الطرفي واالعتالل العـصبي واعـتالل الـشبكية وقرحـة القـدم                (
  ؛ )واالعتالل الكلوي واألمراض القلبية

       األمراض الصدرية وأمراض نقص المناعة مثل اإليدز) HIV(       والمراقبـة الـصحية والمالريـا 
 ؛سيا ومرض الشمانياوالبلهار

 الصحة الوقائية والتسمم الغذائي. 
  

وذلك لتعزيز الدراسات البحثية واستنباط المؤشرات الصحية الدقيقة وتحديثها ومراجعتها مـن أجـل                
تقويم الوضع الصحي العام ورسم البرامج ووضع السياسات الالزمة لمكافحة األمراض الـشائعة واألوبئـة               

  .توطنها وها أومحاصرتها فى أماكن ظهور
  

 الذي يقوم بربط نظام المعلومات بالمواقع الجغرافية مما يوفر          )GIS(ويتم اآلن ربط هذا النظام بنظام         
وهنـاك  .  درجة عالية من التكامل والكفاءة في تحليل وعرض المعلومات ويساعد في سرعة اتخاذ القـرار              

ألمراض المعدية والطفيلية ونوا قل المرض      إدارات متخصصة تشرف على هذه السجالت الوطنية مثل إدارة ا         
  .  وإدارة األمراض غير المعدية وكذلك إدارة الصحة الوقائية والتي يندرج تحتها التسمم الغذائي وغيرها

 
 العمالة اإللكترونية  -هاء

 
ج للموظفين ولممثليات المملكة بالخار   وأقسام لعموم األفراد     ٢٨أنشأت وزارة الخارجية بوابة إلكترونية    

االتصال مع الوزارة   وبمحتوى معلومات باللغات العربية واإلنجليزي والفرنسية ويمكن من خاللها التوظيف           و
  .وإجراء الخدمات اإللكترونية

  
 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً

  
 واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف

  
 اإلسالمي والعربي الوطني التراث مركز إنشاءمشروع (الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومت   -١

 )الرقمي
 

 من واإلسالمي والعربي الوطني والفكري العلمي بالتراث التعريف من المعلومات وتقنية االتصاالت ُتمكن  

 يهـدف  لـذا  .المعلومات شبكات عبر قلهاون فيها، والبحث حفظها يسهل رقمية صيغ إلى التراث ذلك تحويل خالل

 اللغـات  إلـى  ترجمتـه  بعد ونشره واإلسالمي والعربي الوطني التراث برقممة يعنى مركز إنشاء إلى المشروع

 .األولى الخمسية الخطة بنهاية صفحة مليوني رقممة يتم حيث اإلنترنت، على التعريب جهود ودعم العالمية،

                                                 
٨٢  sa.gov.mofa.www  
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 معلوماتالمركز الوطني للوثائق وال  -٢
  
جمع الوثائق والمحفوظـات وفهرسـتها وتـصنيفها     هـ وبذلك بهدف١٤٠٩  في عام٢٩نشئ المركزأ

والتعليمات واالتفاقيات   جمع األنظمة واللوائح   حيث يقوم المركز ب    .وترميزها وحفظها وصيانتها وتنظم تداولها    
لوثائق والمحفوظـات ودليـل     إصدار دليل تصنيف ل    كما يقوم المركزب   .والمعاهدات واإلشراف على طباعتها   

 الوثـائق فـي      وإتـالف   حفظ ةوالمتابعة الفنية لعملي   إلشراف باالضافة إلى ا   ترميز شامل لألجهزة الحكومية   
 .للمستفيدين توفير البيانات والمعلومات عن الوثائقتها واألجهزة الحكومية والعمل على حماي

  
 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء

 
  الملك عبداهللا للمحتوى العربي مبادرة 

  
أصبحت الشبكة المعلوماتية موسوعة ثقافية وتعليمية لجميع المجاالت وبعدد كبير من اللغات العالمية   

وعاء لنشر الكتب وذلك من خالل المكتبات الرقمية كما أصبحت تستخدم حاليا كوسيلة إعالمية للتعريف 
اليا أساسا مهما لكثير من األنشطة واإلعمال الضرورية في  ويعتبر المحتوى اللغوي ح،بالشعوب والدول

 إال انه ،العصر الحديث وفي حين أصبحت هذه الشبكة تشكل الطريقة األسهل واألسرع للوصول إلى المعلومة
 حيث اإلحصاءات تشير إلى نسبة المحتوى الرقمي للغة العربية شحيح ،يالحظ ضعف المحتوى العربي عليها

مبادرة الملك عبداهللا " من المحتوى العالمي للغات األخرى لذا جاءت  في المائة.١ ال تتجاوز لدرجة أن نسبته
انطالقا من الدور الذي تلعبه المملكة في العالمية العربي واإلسالمي بهدف الحفاظ على " للمحتوى العربي

فة بيسر وسهولة ولردم الهوية والتراث ولتمكين جميع شرائح المجتمع من التعامل مع المعلومات والمعر
هذا المجتمع المعرفي  .الفجوة الرقمية مما يسمح بتوليد المعرفة عند األفراد ليصبح المجتمع مجتمعاً معرفياً

 وقد أوكلت مهمة  .الذي يعول عليه بعد اهللا لبناء اقتصاد معلوماتي يرتقي بظروف الحياة لجميع أفراده وه
حيث بدأت   .عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيةتنفيذ هذه المبادرة إلى مدينة الملك 

المدينة فعليا في تنفيذ بعض مشاريع المبادرة كما تعمل حاليا على وضع الخطوط العريضة لبعض المشاريع 
" ونياًتوثيق اإلنتاج الفكري الوطني الكتر"وفي سياق دعم هذه المبادرة تعمل المدينة على مشروع   .األخرى

 وإتاحتها على االنترنت بما ،الذي يستهدف رقمنه دوريات الجامعات السعودية في مجاالت العلوم والتقنية
 وتضمين الدراسات الوطنية السعودية في القاعدة ،يضمن زيادة فرص االستفادة من المعلومات العلمية

 باإلضافة إلى دعم ،مية على مستوى العالم وتفعيل مشاركة المملكة في تداول المعرفة العل،المعرفية العالمية
 وكذلك الكتاب ،الكتاب الرقمي لدوره الكبير في إثراء المحتوى العربي ليكون متاحا باستخدام محركات البحث

المتخصص والرسائل العلمية التي تكتب باللغة العربية في مختلف  والعربي سوء الكتاب التعليمي المنهجي أ
 وستتاح عبر مواقع الكترونية ،في جامعات الدول العربيةوات المملكة أالتخصصات سواء في جامع

  .متخصصة
  

  :ومن أهداف هذه المبادرة
  

 ؛دعم وتحفيز الجهود المبذولة إلثراء المحتوى العربي 
 ؛دعم وتحفيز تطوير األدوات المعينة في إثراء المحتوى العربي 
 ؛ينالمساهمة في إتاحة المحتوى العربي وأدواته للمستخدم 

                                                 
٩٢  sa.gov.ncda.www  
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 ؛وضع المعايير المتعلقة بالمحتوى العربي وقياسه 
 نشر الوعي بأهمية المحتوى العربي وكيفية تطويره. 

  : العمل قائماً إلنجازها وهيما زالوقد أسفرت هذه المبادرة عن توليد مجموعة من المشاريع والتي 
  

 ؛الخطة اإلستراتيجية إلثراء المحتوى العربي       
 ؛المدونة العربية                      
 ؛كتب التقنيات اإلستراتيجية    
 ؛المعجم الحاسوبي التفاعلي  
 ؛موقع المبادرة 
 ؛مؤشرات المحتوى العربي  
 وسائل إثراء المحتوى العربي المفتوح. 

  
 والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم

  
 مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى العربي 

  
  

  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
 

بسبب قدرة وسائل اإلعالم على الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها علـى نـشر األفكـار                  
والحقائق والمعلومات، فإنها تلعب دورا مهماً في تعزيز وتطوير المجتمعات المعلوماتية، وفي تحقيق تنـوع               

  .مصادر المعلومات
 

 تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف
  

المملكة العربية السعودية تمتلك عدة وسائل إعالمية تطورت بشكل ملفت على مدى السنوات الماضية              
) ٢٤٥( من إجمالي عـدد القنـوات         في المائة  ٢٢وخاصة الشبكة الفضائية العربية الذي تمتلك فيه السعودية         

 وهناك القنوات اإلذاعية    ،اعيةباإلضافة للقنوات األربع التي تبث أرضياً ثم تطورت إلى بث عبر األقمار الصن            
 ساعة باإلضافة لبعض القنوات الموسمية مثل إذاعة التوعيـة فـي            ٢٤السعودية المتعددة والتي يبث بعضها      
  .الحج والموجهة مثل البرنامج األوربي

  
 صحيفة باللغة العربية وثـالث صـحف        ١٢أما الصحافة فهناك عدة مؤسسات صحفية يصدر منها             

وفيما يتعلق بملكية وسائل اإلعالم فإن هنـاك وسـائل إعالميـة             . واحدة باللغة األوردية  وزية  باللغة اإلنجلي 
  .حكومية وأخرى تتبع للقطاع الخاص تشمل جميع الوسائل اإلعالمية من إذاعة وتلفزيون وصحافة

 
م بأنواعـه  كما تقوم وزارة الثقافة واإلعالم منذ أمد بعيد في إتباع األهداف والسياسات المحددة لإلعال        

تشمل البرامج التوعوية التي تحمل رسائل هادفة في مختلف المجاالت التعليمة والثقافية والصحية والعالقـات               
 وإنتاج البرامج بأفضل األساليب التي تشجع على        ،االجتماعية ومحاربة الظواهر السيئة ونشر العادات الحسنة      

  .لمي والثقافة بأنواعهاعقلية األطفال والشباب وحثهم على التحصيل الع ونم
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ومن األهداف التي تسعى إليها الوزارة بث برامجها لمختلف شرائح المجتمع وأنواعه وطبقاته وفـق               
نسب محددة بل هناك قنوات متخصصة مثل القناة الرياضية التي من أهدافها بناء الشباب وصـقل مـواهبهم                  

  .ية الهادفةووتحقيق رغباتهم بما يفيد وبث الرسائل التوع
 

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء
 

تسعى وزارة اإلعالم وفق األهداف والسياسات المحددة إلى إنتـاج البـرامج الداعيـــة لتكـوين                
  .اإلنتاج الصحفي واإلذاعية أ ومعلومات سواء عبر البرامج التلفزيونية أ مجتمــع
  

عرفية لتيسير وصول المعرفة خاصة إلـى       وفي مجال استخدام اإلعالم التقليدي في تقليص الفجوة الم        
المناطق الريفية فقد سعت وزارة الثقافة واإلعالم إلى إنشاء العديد من المرسالت اإلذاعية والتلفزيونيـة فـي                 
جميع أنحاء المملكة وخاصة المناطق الجبلية لتمكن إيصال البث إلى أكبر رقعة من المملكة باإلضـافة إلـى                  

 والتواصـل عبـر     ،يم التسهيالت الدائمة إليصال الصحف إلى المناطق النائية       حث المؤسسات الصحفية وتقد   
  .البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المباشرة مع الجماهير في تلك المناطق

  
عبر األنـشطة   وويتم التواصل في هذه المناطق أيضاً عبر األنشطة الثقافية سواء عبر األندية األدبية أ             

مكتبة والتي يمكن أن تقوم بدور المراكز الثقافية إلى حين إنـشاء مراكـز              ) ٨٠(ة  التي تقدمها المكتبات العام   
  .ثقافية

 
 واإلقليمي الدولي  التعاون -عاشراً

  
يتطلب بناء مجتمع المعلومات التعاون بين جميع أصحاب المصلحة على الصعيدين الدولي واإلقليمي،             

المعلومات واالتصاالت وإنشاء خطة عمل لبناء مجتمـع   خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتنفيذ وتطوير تكنولوجيا        
  .المعلومات

  
 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف

 
 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  -١

 
 بـدور هـام     – ضمن منظومة االقتصاد الوطني في المملكة      -تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات      

ة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وتسعى لتحقيق األهداف اإلستراتيجية العامة للدولة في            وحيوي في تنمي  
دعم االقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، والتحول إلى مجتمع المعرفة، ورفع مستوى المنافسة في تقديم               

  .ؤهلةخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وتحسن جودتها، وتنمية الكوادر البشرية الم
  

 الهيئة العامة لالستثمار  -٢
 

م ٢٠٠٦فـي عـام     ) NCC(بتأسيس مركز التنافسية الوطني     ) SAGIA(قامت الهيئة العامة لالستثمار     
وقد نـتج    . كجهة مستقلة تقوم بمتابعة وتقييم ودعم جهود رفع مستوى التنافسية في المملكة العربية السعودية             

فـي  ) ICT Cluster Advisory Council(االت وتقنيـة المعلومـات   عن ذلك تأسيس المجلس االستشاري لالتص
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م ليعمل على تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وبغرض تشجيع اإلصالحات وتوليد التطور              ٢٠٠٧
خاصة للمشاريع ذات العالقة بالمدن االقتصادية المزمع إنشائها في         (في مشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات      

   ).ناطق المملكةعدد من م
  

وحددت دراسة حديثة لمركز التنافسية الوطني ثالث محاور رئيسية بحاجة للتطوير في المملكـة فـي         
  :مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

  
 ؛تقليص الفجوة الرقمية في االتصاالت المتنقلة وتقنيات النطاق العريض لخدمات شبكة االنترنت 
 ؛ية المعلومات المحليةرفع مستوى التنافسية لصناعات تقن 
 تحسين العوامل الداعمة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

  
ولمزيد من المعلومـات يمكـن      . كما أوضحت هذه الدراسة تفاصيل المحاور وتوصيات للتعامل معها        

ــتثمار   ــة لالس ــة العام ــع الهيئ ــارة موق ــوطني )sa.gov.sagia.www(زي ــسية ال ــز التناف ــع مرك  وموق
)sa.org.saudincc.www (على شبكة االنترنت.  
  

 مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء
 

  خطة التنمية الثامنة
 

ت على المجاالت اإلستراتيجية للمملكة ومنها االتـصاال      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(ركزت خطة التنمية الثامنة       
وتقنية المعلومات، حيث اشتملت الخطة على فصل كامل عن االتصاالت وتقنية المعلومـات، شـمل تحلـيالً                 
للوضع الراهن للقطاع، وإبراز أهمية التحول إلى مجتمع المعلومات، وناقشت كذلك أهم القضايا والتحـديات               

لرقمي، ووجـود فجـوة رقميـة،       وتمثل قلة المحتوى العربي ا    . الخاصة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات    
وعرضت خطة التنميـة الثامنـة مالمـح        . وضرورة توفير متطلبات التعامالت اإللكترونية أهم هذه القضايا       

الرؤية المستقبلية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وإستراتيجيات التنمية التي تهدف إلـى تحقيـق هـذه                
طة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، كما استندت إلى        وقد استندت هذه الرؤية على مشروع الخ      . الرؤية

توصيات وقرارات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تعزز جميعهـا مـن أهميـة تطبيـق التعـامالت              
 .اإللكترونية الحكومية

 
 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم

  
  اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

 
 في تحفيز المؤسسات الوطنية ذات الـصلة      ة الوطنية لمجتمع المعلومات بدور هام وحيوي      تقوم اللجن 

التابع لمنظمة اليونسكو، حيث    ) IFAP(بالنشاطات المختلفة واألهداف المضمنة في برنامج المعلومات للجميع         
بـين  و  للجميـع برنـامج المعلومـات     /أن اللجنة تعمل كوسيط لتسهيل عملية تدفق المعلومات بين اليونسكو         

كما تسعى اللجنة لتحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية         . المؤسسات الوطنية ذات الصلة بعملية تبادل المعلومات      
العامة للدولة في تعزيز وتوسعة النفاذ إلى المعلومات على النطاق المدني والتأكيد على أهمية االنخراط فـي                 

اللجنة ممثلة بأعضائها بتنفيذ   وتقوم.الخيارات الوطنيةمجتمع المعلومات الذي يعد اليوم توجها جوهريا ضمن 
  .مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات كل حسب اختصاصه
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وقد قامت المملكة ممثلة بهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل مشاركتها في الجمعية العالمية              

 بتقديم مشروع قـرار     -جنوب أفريقيا -زبرغ والمنعقدة في جوهان   ٢٠٠٨ لعام   )WTSA-08 (لتقيس االتصاالت 
وقد تـم    .إلنشاء مجموعة متخصصة تقوم بتحديد ودراسة وإعداد السياسات الدولية العامة المتعلقة باالنترنت      

 في  ٧٥تبني مشروع القرار من قبل عدد من الدول المشاركة في الجمعية، وتم اعتماد مشروع القرار بالرقم                 
  . للموافقة على إنشاء هذه المجموعة المتخصصة) ITU(حاد الدولي لالتصاالت الجمعية ورفعه لمجلس االت

  
 للجمعيـة   ٧٥ وافق المجلس على قـرار       ٢١/١١/٢٠٠٨وفي دورة المجلس األخيرة التي عقدت في        

 إلنـشاء   ١٢٨٢ واعتمدت التعديالت الالزمة لتوسيع نطاق القـرار         ،)WTSA-08(العالمية لتقيس االتصاالت    
كما تـم ترشـيح      . تخصصة بتحديد ودراسة وإعداد السياسات الدولية العامة المتعلقة باالنترنت        المجموعة الم 

 بمدينـة   ١٣/٠٢/٢٠٠٩المملكة العربية السعودية لرئاسة هذه المجموعة التي عقدت أول اجتماع لهـا فـي               
  .    سويسرا-جنيف

 

 ائية لأللفيةلتحقيق األهداف اإلنم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -حادي عشر
  

، وال  األهداف اإلنمائية لأللفيـة   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامالً مهماً لتحقيق       يشكل استخدام     
يقتصر دورها  على تعزيز االتصاالت وتبادل المعلومات فحسب، بل يمتد إلى دعـم المبـادرات التنمويـة                  

فقد باشرت أكثر الحكومات والمنظمات العالمية وبصورة متزايدة، إلى         . قتصادية منها وخاصةً االجتماعية واال  
 .واالتصاالت في خططها التنموية إدماج تكنولوجيا المعلومات

 
 تحقيق أهداف األلفيةوالتقدم المحرز نح  -ألف

 
ألهـداف  من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على تبني الرؤى الدولية في مجـال تحقيـق ا                 

بلوغ األهداف التنموية لأللفية، حيـث قامـت        والتنموية لأللفية، واهتمامها البالغ برصد مدى التقدم المحقق نح        
  ٣٠.أهداف االلفيةالمملكة بإصدار ثالثة تقارير وطنية تقوم برصد التقدم المحرز في تحقيق 

  
 ائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنم المعلومات ستخدام تكنولوجيا  -باء

  
لقد لخلصت فرقة العمل المعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة لمـشروع األمـم المتحـدة                 

 لتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت     واالبتكاريتسخير االستعمال االستراتيجي    "لأللفية في تقرير لها إلى أن       
وبدون هذه   . أن تمكّن العالم من تحقيق هذه األهداف      في خدمة السياسات العامة والبرامج اإلنمائية التي يمكن         

الخطـة  تـضمنت   ومن هذا المنطلق      ."مستحيالً ٢٠١٥التكنولوجيا، سيكون تحقيق هذه األهداف بحلول عام        
التصاالت وتقنية المعلومـات    تكنولوجيا ا ب الثامنة للمملكة العربية السعودية على فصل كامل يختص       التنموية  
والصناعات المحلية    لالتصاالت األساسية الوضع الراهن للتجهيزات     مبتقييضيع تختص   على عدة موا  يحتوي  

ثم بعد ذلك يناقش الفصل القضايا والتحديات ذات العالقـة           . مجتمع المعلومات و نح والتوجهلتقنية المعلومات   
 . كومة االلكترونيـة  المحتوى العربي الرقمي والفجوة الرقمية وتطبيق مفهوم الح       و األساسيةبإكمال التجهيزات   

 شأنها مواكبة خطط التنمية في المملكـة العربيـة          والتي من  وأخيرا الرؤية المستقبلية واإلستراتيجية التنموية    
 . اإلنمائيةلتحقيق األهدافالسعودية والوصول 

  
  

                                                 
٠٣  as.gov.mep.www  
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 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثاني عشر
  

 االتشركات تكنولوجيا المعلومات واالتص  -ألف
 

 برنامج التوازن االقتصادي

تأسس برنامج التوازن االقتصادي بهدف تدوير جزء من المال الذي تنفقه حكومة المملكـة العربيـة                
ويتم ذلـك عبـر      . السعودية على عقود مشترياتها الخارجية الكبيرة بما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني           

ت األجنبية المنفذة لهذه العقود تقوم هذه الجهات بموجبها بالعمـل           اتفاقيات للتوازن االقتصادي توقع مع الجها     
على استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة العقود في المملكة إلقامة مشاريع صناعية وخدمية تقنية متقدمة                 

  .بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي

ات للتوازن االقتصادي مع جهـات      ، أبرمت اتفاقي  )١٩٨٤(هـ  ١٤٠٤ومنذ تأسيس البرنامج في عام      
عدة من أهمها االتفاقيات الموقعة مع شركتي بوينج وجنرال إلكتريك، والحكـومتين البريطانيـة والفرنـسية                

  :ومن أبرز الشركات التابعة للبرنامج ما يلي  .وشركة لوسنت تكنولوجيز وشركة ريثيون

 شركة اإللكترونيات المتقدمة  )أ(
 

الذي يهدف إلى نقل التقنية وتوطينها وإيجـاد   بعة لبرنامج التوازن االقتصاديهي إحدى الشركات التا  
الصناعية وتنويع مصادر الدخل وغيرها مـن األهـداف التـي     فرص عمل للكوادر الوطنية وتوسيع القاعدة
ركزت الشركة على أهمية البحوث وتصميم وتطوير المنتجـات   . تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية     

خاصاً بذلك يعمل به العديد من الكفاءات الفنية والهندسية التي تقـوم بتـصميم    نظمة، حيث أنشأت مركزاًواأل
بـالفحص   ويوجد لدى الشركة مركز مخـتص . أجهزة وأنظمة إلكترونية مختلفة تلبي حاجة العمالء وتطوير

معدات الالزمة، ويعمل به العديد وال واإلصالح لألنظمة واألجهزة اإللكترونية مجهز بأحدث التقنيات والبرامج
الصيانة لكثير من األنظمة اإللكترونية بمـستوى عـالي ووقـت     من الكوادر المؤهلة فنياً، ويقومون بعمليات

واإلصـالح    وتعتبر شركة اإللكترونيات المتقدمة من خالل ما تمتلكه من قدرات متمكنة في التـصنيع .قياسي
عالية التأهيل والتـدريب مـن    حديثة وما يتوفر لديها من كوادر بشريةباستخدام أحدث األساليب والبرامج ال

وتصنيع وصـيانة وتقـديم أفـضل الحلـول      الشركات الرائدة في منطقة الشرق األوسط، حيث تقوم بتصميم
 .الهندسية المبتكرة في مجال اإللكترونيات

  
 شركة انتراكتيف العربية السعودية المحدودة  )ب(
  

 بمساهمة من صندوق استثمارات التوازن االقتـصادي        ٢٠٠٤تيف في عام    تأسست شركة إنتراك    
التابع لشركتي ريثيون وطاليس، ويتركز نشاط الشركة في مجال تصميم وتطوير بـرامج الحاسـب اآللـي                 

  .لتطبيقات اإلنترنت والتجارة اإللكترونية
  
 الدولية لهندسة النظم المحدودة شر  )ج(
  

م في إطار اتفاقية التـوازن مـع        ١٩٨٨ النظم المحدودة في عام      تأسست الشركة الدولية لهندسة     
 كما تقدم الشركة خـدمات       .ويتركز نشاط الشركة في تصميم وتطوير نظم المعلومات ودمجها        . شركة بوينج 
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استشارية متعلقة بمجال تقنية المعلومات مثل دعم إدارة المشاريع وتنفيذ نظم اإلمدادات والصيانة المتكاملـة               
  .وغيرها

  
أما على صعيد دور المنظمات غير الحكومية فقد شاركت جمعية الحاسبات الـسعودية فـي مـؤتمر             

 بالرعاية  ٢٠٠٥ أبريل   ١٢-١٠ الذي نظمته شركة مايكروسوفت في الفترة        ٢٠٠٥مطوري البرامج بالخليج    
  .العلمية للمؤتمر

 
 لومات واالتصاالتالمشاريع في قطاع تكنولوجيا المع/البحث والتطوير والمبادرات  -باء

 
 وزارة التعليم العالي  -١

    
التطـوير فـي    وتسعى وزارة التعليم العالي على تأمين دعم مالي مستدام من الدولة لدعم البحـث العلمـي                 

 الخطة الوطنية للعلوم والتقنيـة     و الخطة الوطنية لالتصاالت  : الجامعات وذلك من خالل مشاركتها في كل من       
وذلك من خالل تشجيع القطاع الخـاص لـدعم          . وقاف تدر لها مصدر دخل مستدام     وحثها للجامعات بإيجاد أ   

 حيث تم ذلك من خـالل مـشاركات القطـاع            .البحث العلمي في الجامعات من خالل طرح مشاريع خاصة        
 كما قامت الجامعات باالشتراك في قواعد البيانـات         . الخاص بكراسي البحث العلمي في الجامعات السعودية      

الدوريات المتخصصة مجال االتصاالت وتقنية المعلومات وإنشاء مراكز ألبحـاث االتـصاالت            وت  والمجال
  : وتقنية المعلومات ومثال على تلك المراكز ما يلي

 
  ؛المعادنومركز تميز الحوسبة العربية بجامعة الملك فهد للبترول  
 ؛مركز تميز في أمن المعلومات جامعة الملك سعود  
 المعادنوالحاسبات اآللية بجامعة الملك فهد للبترول وت مركز بحوث االتصاال. 

  
 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  -٢

  
على استكمال تحرير القطـاع وتطـوير       ) ٢٠٠٧(هـ  ١٤٢٧/١٤٢٨تركزت جهود الهيئة خالل عام      

ح المنافـسة    وكذلك فت  ،خدماته ومن أبرز االنجازات منح الترخيص الثالث لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة          
في تقديم خدمات االتصاالت الثابتة، وجاءت المنافسة الشديدة بين المتقـدمين مـن المـستثمرين المحليـين                 
والدوليين، والمبالغ المالية التي احتوتها عروضهم للحصول على التراخيص، لتؤكد جاذبية سوق االتـصاالت              

  .السعودي ومستقبله الواعد
  

 لمعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا ا  -جيم
 

  في المائـة ٨ بحوالي ٢٠٠٨ لعام تقدر مساهمة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في الناتج المحلي       
الف موظف  ويعول  الكثير على القطاع في المستقبل ليكون أحـد      ٨٠ويقدر عدد العاملين في القطاع بحوالي       

 من إجمـالي     في المائة  ٣٠الناتج المحلي وزيادة عدد الوظائف لتصل إلى        الدعائم الرئيسية في حجم إجمالي      
 مليـار   ٤٠عدد الوظائف في االقتصاد، وكذلك زيادة االستثمارات المحلية واألجنبية في القطاع إلى أكثر من               

  .ريال
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رة قطاع معين في اقتصاد ما يقوم على مؤشرات أهما الربحية ومعدالت نموها عبر فت              وإن مقياس نم  
من الزمن وقدرة القطاع على زيادة مساهمته في الناتج المحلي حيث حقق قطاع االتـصاالت فـي المملكـة                   
أرقاماً عالية في معدالت الربحية في السنوات الخمس الماضية، حيث حقق إيرادات تـشغيلية عاليـة نتيجـة                  

 مليار ريال   ١٩,٨م اإليرادات من    الطلب المتزايد على خدماته، وقد شهد القطاع نمواً كبيراً تضاعف فيها حج           
  . سنوياً في المائة١٥يتجاوز  و وبمتوسط نم٢٠٠٨ مليار ريال بنهاية عام ٥٠ إلى حوالي ٢٠٠١في العام 

  
 فـي    في المائة  ٢٠وزادت نسبة إيرادات االتصاالت المتنقلة كنسبة من إجمالي اإليرادات من حوالي            

 ومـن المتوقـع أن تتجـاوز     ٢٠٠٨لي اإليرادات بنهاية عام      من إجما   في المائة  ٧٥ إلى حوالي    ٢٠٠١العام  
 سـنوياً    في المائـة   ١٥وم بمتوسط نم  ٢٠١٠ مليار ريال في العام      ٦٠إيرادات خدمات االتصاالت حاجز الـ      

معدل يأخذ بعين االعتبار ما ينفقه الفرد السعودي على خدمات االتصاالت وتقنيـة المعلومـات يقـدر                  ووه
   . من إجمالي دخله المتاح في المائة٥,٤بحوالي 

  
أضف إلى ذلك أن القطاع يتميز بارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد الـداخلي،              

  .كذلك فإن المعطيات السكانية والتي تمثل جانب الطلب واإلنفاق مشجعة لالستثمار في هذا القطاع
  

 التسهيالت الحكومية  -دال
  

 صندوق المئوية
 

 هـ وذلك خالل فترة احتفال المملكة بمرور مئـة          ١٤١٩ إنشاء صندوق المئوية في عام       بدأت فكرة 
إذ برز في تلك الفترة احتياج إلى برامج         ،عام على تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب اهللا ثراه           
دئت لجنة متخصـصة     ومن ذلك الوقت ب    ،تدعم الشباب والشابات لتقليل نسبة البطالة وتنمية االقتصاد المحلي        

بدراسة الفكرة من خالل االطالع على برامج منفذة على مستوى العالم وقد وقع االختيار على فكرة انبثقـت                  
في بداياتها من بريطانيا وعممت في حوالي ربعين دولة على مستوى العالم وأثبتت نجاحها في جميـع تلـك                   

 وقد صدرت الموافقـة علـى   )YBI - Youth Business International (الدول وهي برنامج دعم مشاريع الشباب
 جمادى األولى من العام     ٢٠إنشاء مؤسسة خيرية تحمل ذات الهدف وذلك بمسمى صندوق المئوية في تاريخ             

 وقد تم االستعانة في البرنامج التجريبي لصندوق المئوية بالنمـاذج المـستخدمة فـي البرنـامج                 ،هـ١٤٢٥
  .متها بعد تكييفها لتناسب احتياجات المجتمع السعودي وترج البريطاني وأساليب العمل
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  والمراجعالمصادر
 
 

  sa.gov.mcit.www  ،وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  )١(

  sa.gov.moi.www   ،وزارة الداخلية  )٢(

 sa.gov.mofa.www ،وزارة الخارجية  )٣(

 sa.gov.mohe.www ،وزارة التعليم العالي  )٤(

 sa.gov.moe.www ،وزارة التربية والتعليم  )٥(

   sa.gov.info.www ،وزارة الثقافة واإلعالم  )٦(

 sa.gov.commerce.www ،وزارة التجارة والصناعة  )٧(

  sa.gov.mof.www ،وزارة المالية  )٨(

 sa.gov.mep.www ،وزارة االقتصاد والتخطيط  )٩(

  info.localhajj.www ،وزارة الحج  )١٠(

 sa.gov.moh.www ،وزارة الصحة  )١١(

  sa.gov.citc.www  ، هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  )٢١(

  sa.edu.kacst.www ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  )٣١(

 sa.org.saudichambers.www ،مجلس الغرف التجارية الصناعية  )٤١(

  sa.org.slia.www ،وديةجمعية المكتبات والمعلومات السع  )٥١(

 sa.org.computer.www ،جمعية الحاسبات السعودية  )٦١(

 sa.org.sts.www ،الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت  )٧١(

  sa.edu.kaust.www      ،امعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنيةج  )٨١(

  sa.gov.sauditourism.www, الهيئة العليا للسياحة  )٩١(

  sa.gov.tvtc.www  ،المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني  )٢٠(

  sa.org.mawhiba.www ،رجالة لرعاية الموهوبينومؤسسة الملك عبدالعزيز   )٢١(

 sa.org.tcf.www ،صندوق المئوية  )٢٢(

  sa.org.offset.www ،برنامج التوازن االقتصادي  )٢٣(

 sa.gov.saudi.www ، للتعامالت االلكترونيةالوطنيةالبوابة   )٢٤(

  sa.ovg.yesser.www ، )يسِّر(برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   )٢٥(
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  com.sadad.www ،نظام سداد للمدفوعات  )٢٦(

 com.iccsaudi.www ،مؤتمر المدن الذكية  )٢٧(

  sa.gov.cert.www ،المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات  )٢٨(

 sa.org.6ipv.www ،في المملكة) 6IPv(فريق عمل النسخة السادسة لبروتوكول االنترنت   )٢٩(

 sa.net.nic.www ،المركز السعودي لمعلومات الشبكة  )٣٠(

 org.domains-arabic://http ،أسماء النطاقات العربية  )٣١(

 
 

 
 


