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  األمم المتحدة
  ٢٠١١نيويورك، 

  
  
  
  
  



-ب -  

 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي 
 

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  .وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا، اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

 .نسخة أولية
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 مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور .١
 

 سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  .أ 
  
 خطة التنمية التاسعة •

تباعه على امتداد احرصت المملكة على  الذي ، تشكل خطة التنمية التاسعة استمرارا للنهج التنموي
التأشيري  والتخطيط ، والذي يمزج بين التخطيط التوجيهي للنشاط الحكومي،  العقود األربعة الماضية

المستقبلية التي يحددها التخطيط االستراتيجي  لنشاط القطاع الخاص في إطار المسارات التنموية والرؤية
دراسات مستفيضة  استندت إلى ، ، ت هذه الخطة وفق منهجية علميةوقد أعد .على المدى البعيد

واعتمد خالل عملية اإلعداد . االقتصادية واالجتماعية غطت مختلف الجوانب ، ومسوحات إحصائية
. طورتها الوزارة إضافة إلى نماذج اقتصادية ، اإلحصائي حزمة من برامج التحليل على ، والتحليل

ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية  ورتها الجهات الحكوميةواستعين بالرؤى التي بل
 ، الوطنية للصناعة االستراتيجية: ومنها ، االستراتيجيات والخطط طويلة المدى المعتمدة وبصفة خاصة

 والخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية ، الوطنية للنقل ستراتيجيةواال ، واإلستراتيجية العمرانية الوطنية
 ، لإلنماء االجتماعي واالستراتيجية الوطنية ، والسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية،  المعلومات

داخل (الخطة لمراجعات دقيقة من قبل خبراء متخصصين  ثم خضعت هذه. ستراتيجية الرعاية الصحيةاو
وى عليه من توجهات انط والمحتوى وما ، حيث شملت المراجعة منهجية اإلعداد ، )وخارجها المملكة

ُ تعد بمثابة . تستهدف تحقيق التوجهات وبلوغ األهداف وأهداف تنموية واستراتيجيات وبرامج كما أنها
) م ٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦الثانية في منظومة المسار االستراتيجي بعيد المدى الذي يمتد حتى عام  الحلقة

ثامن من األهداف العامة لخطة التنمية وقد نص الهدف ال. متضمنًا أربع خطط خمسية تنموية متتابعة
ونصت ). التوجه نحو االقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات(التاسعة على 

تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو االقتصاد المبني على (اآللية السابعة من آليات تنفيذ األهداف العامة على 
  :وذلك من خالل ما يلي) مجتمع المعلومات المعرفة والتحول التدريجي نحو

o التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله. 
o وتطوير البنية التحتية إلدارة المعرفة ، إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية المالئمة للمعلوماتية. 
o ونقل التقنية وتوطينها  ، وير وتوليد المعرفةالعمل على زيادة قدرة المملكة في مجال البحث والتط

 .وذلك في جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية ، ونشرها واستثمارها
o تعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية. 
o فة وذات القيمة تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات اإلنتاج والخدمات القائمة على المعر

 .المضافة العالية
o واالرتقاء باإلنتاجية والقدرة  ، تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة بالمملكة

 . التنافسية
o وشرائح المجتمع المختلفة ، تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة. 
o المعارف والتقنيات الحديثة تطوير برنامج تدريب القوى الوطنية وتأهيلها بما يواكب . 
  

االتصاالت وتقنية (والفصل الرابع والعشرون ) االقتصاد القائم على المعرفة(وقد عكس الفصل الخامس 
فالتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة يعد  .من وثيقة خطة التنمية التاسعة هذه التوجيهات) المعلومات

وقد أبرز الفصل الخامس من وثيقة الخطة المضامين نحو هذا . احد أهم مالمح خطة التنمية التاسعة
سيكون اقتصاد المملكة  ، )٢٠٢٤(هـ ٤٥/١٤٤٦بحلول عام "فقد نصت الرؤية المستقبلية على . التوجه
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معتمداً على مجتمع يعمق من المستوى  ، قد خطا خطوات كبيرة  نحو االقتصاد القائم على المعرفة
وسيكون قد اقترب من المستويات التي تشهدها الدول المتقدمة في  ، ارةً وخبرةًالمعرفي ألفراده علماً ومه

  ".هذا المجال 
  

  :وفي هذا اإلطار تضمن الفصل الخامس من وثيقة الخطة األهداف العامة التالية
o وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في اكتساب  ، ونشر المعرفة ، تعزيز التنمية البشرية

 .والمهارات  والخبراتالمعارف 
o تعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية. 
o رفع مستوى قدرات المملكة في إنتاج المعرفة في الحقول االقتصادية واالجتماعية. 
o رفع مستوى المعرفة ومحتواها في األنشطة اإلنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص. 
o فضالً عن البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت ، ر البيئة التقنية واإلدارية والتنظيميةتوفي. 
o فضال عن زيادة  ، وزيادة وعي المواطنين بأهمية المعرفة ، تقليص الفجوة المعرفية بين المناطق

 .المحتوى الرقمي العربي
  

من وثيقة خطة التنمية التاسعة الرؤية ) وماتاالتصاالت وتقنية المعل(وأوضح الفصل الرابع والعشرون 
التي تنص على  ، المستقبلية لهذا القطاع المستندة إلى الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات

وتوفير خدمات االتصاالت وتقنية  ، لزيادة اإلنتاجية ، واقتصاد رقمي ، التحول إلى مجتمع معلوماتي"
وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح  ، في جميع أنحاء البالد ، المعلومات لجميع شرائح المجتمع

  ".احد المصادر الرئيسة للدخل
  : ونصت األهداف العامة للقطاع على

o  توفير بنية أساسية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع على قدر عال
 .ي جميع المناطقوف ، من الجودة واألمن واالعتمادية وبأسعار مالئمة

o تكريس امن وخصوصية معلومات مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحمايتها. 
o بناء القدرات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 
o  بناء صناعة وطنية لتقنية االتصاالت والمعلومات تسهم بفعالية في تغطية الطلب على السلع

 .والخدمات
  

  :هذا اإلطار فتتمثل فيما يلي أما ابرز السياسات في
o مواصلة جهود وبرامج تحرير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات وتنظيمه.  
o نشر تجهيزات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة. 
o ًتوظيف موارد صندوق الخدمات الشاملة لتوفير الخدمات في المناطق األكثر احتياجا. 
o السريع لجميع الجهات الحكومية والمدارس والجامعات  إيصال شبكات النطاق العريض واإلنترنت

 .والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني
o واعتماد التعامالت االلكترونية في الخدمات التي  ، التوسع في توفير خدمات الحكومة االلكترونية

 .أو تشارك القطاع الخاص في توفيرها ، توفرها الدولة
o مارات األجنبية المباشرة إلى صناعة تقنية المعلوماتتوفير مختلف الحوافز لجذب االستث . 
o تطوير قدرات شركات ومؤسسات األعمال وزيادة استخدامها لتقنية االتصاالت والمعلومات. 
o ودعم التوجه نحو العمل عن بعد ، تشجيع التعليم االلكتروني. 
o دعم المحتوى العربي على اإلنترنت. 
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 معلوماتالخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية ال •

قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد خطة وطنية شاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات 
)mcit.gov.sa ( تحدد رؤية االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة على المدى البعيد إضافة إلى خطة

التحول إلى مجتمع  ":لخطةورؤية ا ، ٢٠٠٧/ ٢٨/٥وقد تم إقرار الخطة في . خمسية لتنفيذ هذه الرؤية
وتوفير خدماتاالتصاالت وتقنية المعلومات لكافة شرائح  ، لزيادة اإلنتاجية ، واقتصاد رقمي ، معلوماتي
وبناءصناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة  ، في جميع أنحاء البالد ، المجتمع
 ، ولضمان متابعة تنفيذ هذه الخطة ، الخمسية األولىم هو العام األول للخطة ٢٠٠٨ويعتبر عام  ، "للدخل

وتنسيق  ، قامت الوزارة بإنشاء أمانة للخطة لمتابعة مدى تنفيذ الجهات الحكومية المختلفة لمشاريع الخطة
وتتضمن الخطة الخمسية األولى لإلتصاالت وتقنية المعلومات  . المهام والمشاريع بين الجهات المختلفة

من % ٢٥وقرابة % ٣٠من المشاريع ويجري تنفيذ قرابة % ٣٥االنتهاء من قرابة  مشروعا تم) ٩٨(
  .المشاريع تحت الدراسة

  
 نعموجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

٢٠٠٧/ ٢٨/٥تاريخ اعتماد االستراتيجية  
علوماتوزارة االتصاالت وتقنية الماسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن االستراتيجية  

(Ministry of Communications and 
Information Technology) 

/ متوسط/ جيد/ ممتاز(وتيرة تنفيذ االستراتيجية 
 )محدود

 جيد

  
 االستراتيجية الوطنية والخطط التنفيذية للتعامالت اإللكترونية الحكومية •

 
 ، م٢٠٠٥فيذية أولى للعمل منذ عام تم إطالق استراتيجية وطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية وخطة تن

م من أي مكان وفي أي وقت من الحصول على ٢٠١٠أن يتمكن الجميع بنهاية عام : "برؤية محددة هي
تقدم بطريق متكاملة وسهلة من خالل العديد من الوسائل اإللكترونية  ، خدمات حكومية بمستوى متميز

  ". اآلمنة
 

على ) يسر(مات ممثلة ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية وتعمل وزارة االتصاالت وتقنية المعلو
م بهدف االعتماد ٢٠١٥ – ٢٠١١إعداد الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكومية للفترة 

هذا ويشارك في إعداد . على الخبرة المتراكمة من تنفيذ الخطة التنفيذية األولى والدروس المستفادة منها
التنفيذية الثانية لجنة استشارية تمثل عددا من الجهات الحكومية وأخرى تمثل القطاع الخاص إلى  الخطة

ومن المقرر أن يتم اطالق هذه الخطة في الربع األول من عام . جانب استشاري من بيوت الخبرة العالمية
 .م٢٠١١

  
 خطة تحدد األولويات اإلستراتيجية لتقنية المعلومات •

لك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطة تحدد األولويات اإلستراتيجية لتقنية المعلومات فيما أعدت مدينة الم
وتعتبر هذه الخطة مكملة للخطة . يتعلق بجانب البحث والتطوير واالبتكار في مجال تقنية المعلومات

وأقرها مجلس   ،الوطنية لتقنية المعلومات واالتصاالت والتي أعدتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
وقد بنيت هذه الخطة على مدخالت مستخدمي تقنية المعلومات والجهات ذات  .م٢٠٠٧الوزراء في عام 
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بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات التي تستخدم تقنية  ، العالقة بها في المملكة
  .المعلومات أو تقوم بأعمال البحث والتطوير في هذا المجال

 
حددت الخطة أربع مجاالت ذات أولوية إستراتيجية في مجال البحث والتطوير في تقنية المعلومات وقد 

) ٤النظم والشبكات ) ٣الحوسبة فائقة األداء ) ٢المعالجة اآللية للكالم واللغة ) ١ذات أهمية للمملكة وهي 
 .هندسة البرمجيات واألنظمة المبتكرة

 
 تقييم منجزات خطط التنمية •

لتنمية واستنفار الطاقات ) م١٩٦٩(هـ ٨٩/١٣٩٠سيرة التخطيط التنموي في المملكة عام انطلقت م
واستثمارها لتحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية والتي تمثلت  ، البشرية والمادية المتاحة

ادية ومصادر في االرتقاء بمستوى معيشة المواطنين واستكمال البنى األساسية وتنويع القاعدة االقتص
وتشجيع القطاع الخاص على اإلسهام بدور فاعل في جهود  ، وتنمية الموارد البشرية ، الدخل الوطني

  . التنمية
 

-١٣٩٠المرحلة األولى : وفي إطار تقييم التجربة التنموية السعودية يمكن التمييز بين ثالث مراحل
ى التجهيزات األساسية وتوفير والتي اتسمت بالتوسع في اإلنفاق عل) ١٩٨٥- ١٩٧٠(هـ  ١٤٠٥

وتمويل الدعم المقدم للقطاع الخاص من خالل صناديق التنمية في شكل  ، الخدمات والمرافق العامة
وقد أدى تزايد . وتقديم اإلعانات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع الصناعية والزراعية ، قروض ميسرة

. مية في هذه المرحلة إلى زيادة إنتاج النفط الخام وصادراتهاالعتماد على اإليرادات النفطية في تمويل التن
فقد شهدت جهوداً مكثفة لترشيد النفقات العامة  ، )٢٠٠٥- ١٩٨٥(هـ ١٤٢٥- ١٤٠٥أما المرحلة الثانية 

كما شهدت  ، في ظل تراجع اإليرادات النفطية الناجم عن عدم استقرار األوضاع العالمية ألسواق النفط
وتعزيز الدور  ، وتنويع القاعدة االقتصادية ، اً مكثفة لتحسين أداء المؤسسات العامةهذه المرحلة جهود

بداية ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(هـ ١٤٣٠- ١٤٢٥وشكلت فترة خطة التنمية الثامنة . التنموي للقطاع الخاص
ة الناجم والتي اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية مدعومة بارتفاع اإليرادات العامة النفطي" المرحلة الثالثة"

كما تتسم هذه المرحلة باالعتماد على العديد من  ، عن االرتفاع النسبي في األسعار العالمية للنفط
من منظومة مسار استراتيجي " الحلقة األولى"وتعد خطة التنمية الثامنة بمثابة  ، االستراتيجيات القطاعية

وتتسم هذه المرحلة بالجمع بين  ، تابعةبعيد المدى يمتد لعشرين عاماً ويشتمل على أربع خطط خمسية مت
فمع استمرار تركيزها على تسريع النمو وتنويع القاعدة االقتصادية  ، التغيير التطويري واالستمرارية

تتبنى هذه المرحلة تهيئة االقتصاد الوطني للتحول نحو االقتصاد  ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق
والتعامل بكفاءة ومرنة مع التحديات  ، ف الجهود لتعزيز قدراته التنافسيةوتكثي ، القائم على المعرفة

  .المحلية واإلقليمية والدولية
  

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أهمية الدور االقتصادي والتنموي للقطاع الحكومي في بداية العمل 
قيادة المسيرة التنموية نظراً  فقد كان من الضروري أن يتولى القطاع الحكومي. بخطط التنمية الخمسية

. لضعف القطاع الخاص في ذلك الحين سواء من حيث المقدرة التنظيمية والفنية أو اإلمكانات التمويلية
وفي الوقت نفسه حرص القطاع الحكومي على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص 

مما أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في الكفاءة  ، لخدميةاالستثمارية الخاصة في كافة المجاالت اإلنتاجية وا
وقد تمثل هذا التطور  ، )االستثماري واإلنتاجي والتنظيمي(االقتصادية للقطاع الخاص بمفهومها الواسع 

وتذليل المعوقات التي تواجه  ، في السياسات واإلجراءات التي استهدفت تحسين المناخ االستثماري
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وإصدار استراتيجية التخصيص التي حددت بوضوح المنشآت  ، طنية واألجنبيةاالستثمارات الخاصة الو
وتوسيع  ، وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، والمرافق العامة المستهدفة للتخصيص

عضوية رجال األعمال ومؤسسات القطاع الخاص في اللجان والمجالس والهيئات الحكومية للمشاركة في 
  . االقتصادية والمؤسسية ذات العالقةبحث القضايا 

  
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكةمتعددةالقطاعات  .ب 

تطوير إطار تنظيمي عام لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تقنية  •
 المعلومات

ى القواعد المنظمة م بالموافقة عل٢٤/٥/٢٠٠٤وتاريخ ) ١١٠(صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
 ، لمشاركة القطاع الخاص في األعمال اإللكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع

وقد قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ممثلة ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
)yesser.gov.sa (قطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع بتطوير المعايير والتعليمات الموحدة لشراكة ال

وتم إعداد دورة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ  ، التعامالت اإللكترونية الحكومية
كما تم تطوير عدد من  ، ودليل شامل ومفصل ، مشاريع تقنية المعلومات متضمنة دليل سريع للمستخدم

 ، ودراسة الجدوى واألنموذج التجاري للتطبيق ، المرئيات وطلب ، النماذج المتمثلة في حصر المخاطر
  .وطلب معلومات وعدد من النماذج األخرى

  
  الشراكة مع القطاع الخاص •

فقد  ، إنفاذا للتوجيهات السامية بعقد الشراكات لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لالتصاالتوتقنية المعلومات
شراكة كل : منها على سبيل المثال ، ت محلية و عالميةقامت عدد من الجامعات بعقد شراكات مع شركا

 ، وجامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز مع شركة سيسكو لتنفيذ برامج تدريبية ، من جامعة الملك سعود
باالضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي في الجامعات . واالستفادة من مشاريع التخرج
تم ذلك من خالل مشاركات القطاع الخاص بكراسي البحث العلمي في : من خالل طرح مشاريع خاصة

كما قامت الوزارة أيضا بإقامة معرض التعليم العاليالذي يعد فرصة حقيقية للتواصل . الجامعات السعودية
 .بين القطاعات األكاديمية والقطاعات اإلنتاجية

 مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى الرقمي •
الملك عبد اهللا للمحتوى العربى الرقمى قامت المدينة بعقد شراكات بينها وبين العديد  فيما يتعلق بمبادرة

والتربية  ، وبعض الجامعات السعودية ، من الجهات ذات العالقة فى المملكة  كوزارة الثقافة واإلعالم
نفيذ مشاريع مع كما قامت المدينة بت. والتعليم؛ وذلك إلثراء الشبكة العالمية بالمحتوى العربى الرقمى

شركة قوقل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة : الشركات العالمية والمنظمات مثل
  . العربية للترجمة ومؤسسة الفكر العربي وموقع سيمانور للوسائط المتعددة

  
 الحكومية غير دور المنظمات  .ج 

  االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية •
 أدى مما المعلومات وتقنية االتصاالت وسائل في هائلة تطورات الماضية سنة ثالثينال خالل العالم شهد
 كما ذاتها بحد ضخماً اقتصاداً حالياً االتصاالت وتمثل  المعاصرة، الحياة نواحي كافة في نوعية نقلة إلى
 وفي دولة لكل نيالوط لالقتصاد المكونة األخرى اإلنتاجية القطاعات فعالية زيادة في التأثير عظيمة تعد

  .والخدمات والصناعة التجارة قطاع في خصوصاً عام بشكل العالمي االقتصاد
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 الحياة من عديدة جوانب على المعلومات وتقنية االتصاالت مجال في الهائلة القفزات هذه انعكست وقد
 سرعة في وأسهمت  المعرفة، ونشر والتدريب التعليم من جديدة أنماط إيجاد إلى فأدت المعاصرة المدنية
 االتصاالت هندسة أصبحت كما. والنشر لإلعالم جديدة وسائط ووفرت واإلدارية المالية األمور أداء

 الرادار تقنيات وحولت األمنية والتحكم واالتصال المراقبة عمليات في الفقري العمود المتطورة بتقنياتها
  .إلكترونية حرب إلىساحات المعارك ساحات الحديثة واالتصال

 
) الرابعة( بجلسته سعود الملك جامعة مجلس من بقرار االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية أنشئت
 االتصاالت لهندسة السعودية للجمعية العمومية الجمعية عقدت وقد  هـ،٢٧/١٠/١٤٢٣ بتاريخ المعقودة
 جامعة ومقرها  للجمعية، إدارة مجلس أول انتخاب تم وفيه  هـ،٤/٤/١٤٢٧ بتاريخ األول اجتماعها
  .الهندسة بكلية سعود الملك

  
  :يلي ما االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية أهداف ومن

o المعلومات وتقنية االتصاالت هندسة مجال في والهندسي العلمي الفكر تنمية.  
o بين التواصل خالل من المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع في العاملة القطاعات بين التنسيق 

 .فيها العاملين
o قطاع يحتاجها التي المجاالت في العلمية المشورة وتقديم والدراسات البحوث إجراء تشجيع 

 . المملكة في االتصاالت
o المعلومات وتقنية االتصاالت هندسة مجال في والدورات الدراسية والحلقات الندوات عقد. 
o المعلومات وتقنية تاالتصاال هندسة مجال في العلمية والدوريات والنشرات الدراسات إصدار. 
o والدولية المحلية والمعارض المؤتمرات في المشاركة. 
o المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت مجال في والتدريب التعليم تطوير على العمل. 
o المملكة في االتصاالت قطاع في المهنة ممارسة معايير تطوير. 
  : يلي ما أبرزها ومن  واإلنجازات، النشاطات نم بعدد المستقبلية رؤيتها خالل ومن الجمعية قامت وقد

o واجتماعياً تقنياً المملكة في االتصاالت مجتمع خدمة.  
o االتصاالت قطاع أداء تنمية في المساهمة.  
o والهيئات والوزارات األبحاث ومراكز كالجهات الحكومية الجهات مع والتنسيق المستمر التعاون 

 والمؤسسات والشركات المعلومات وتقنية تاالتصاال خدمات تقديم وشركات المتخصصة
  .المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع في العاملة التجارية

o قطاع تطور يخدم بما وتوجهها الجمعية سياسة رسم في المختلفة الجهات مشاركة على العمل 
 .المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت

o االتصاالت بهندسة يةالمعن الجهات مع تفاهم مذكرات توقيع  
 .م٦/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ المعلومات وتقنية االتصاالت هيئة مع تفاهم مذكرة توقيع  -
  .م١٥/٥/٢٠٠٧ بتاريخ والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة مع تفاهم مذكرة توقيع  -

o بتاريخ) االلكتروني والمجتمع الالسلكية الحساسات شبكات( تنظيم بعنوان علمية ندوة عقد 
 .م١٥/٣/٢٠٠٩

o العربية المملكة في والمعلوماتية االتصاالت مستقبل استشراف( تنظيم عن علمية ندوة عقد 
  .م٢٩/٦/٢٠٠٨ بتاريخ) السعودية

o التحرير نحو المملكة في االتصاالت قطاع تطوير( تنظيم بعنوان اقتصادية علمية ندوة عقد 
 .م١٧/١١/٢٠٠٧ بتاريخ) للسوق الكامل
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o بتاريخ) والثابتة السلكية االتصاالت شبكات بين االندماج( تنظيم نبعنوا علمية ندوة عقد 
 .م٥/٦/٢٠٠٦

 
o متقدمة وطنية اتصاالت صناعة نحو( بعنوان) األول االتصاالت لتقنيات الدولي المؤتمر( تنظيم .(

 هـ١٤٣١/ صفر ٥- ٣ األربعاء إلى االثنين من الفترة خالل سعود الملك جامعة في عقد الذي
  .م٢٠١٠/يناير/٢٠- ١٨ الموافق

 المعالم ومن زمني بجدول مرتبط كبير ومجهود دقيق إعداد الحجم بهذا دولي مؤتمر عقد تطلب وقد
  :مايلي المؤتمر هذا لتنظيم الرئيسة

 .وغيرها وإعالمية وتنظيمية وعلمية تحضيرية متعددة لجان تكوين  -
 المحلية فالصح وفي والعادي اإللكتروني بالبريد ودعوات نشرات وإرسال إعداد  -

 .والخاص الحكومي والقطاع األفراد إلى واألجنبية
 .بحثاً) ٣٢( وقبول المقدمة العملية للبحوث العلمية المراجعة  -
.  المؤتمر ومقاالت بحوث لنشر وذلك  للمؤتمر، إلكتروني موقع إنشاء  -

www.icct2010.com 
 ).٥( المملكة خارج من المتحدثين الخبراء عدد  -
 ).٥( المحليين الخبراء من المتحدثون عدد  -
 .الجامعات وأساتذة األعمال وقطاع المهندسين من فرد) ٢٥٠( الحضور عدد  -
 اإللكترونية البوابة موقع على االتصاالت لتقنيات الدولي المؤتمر ومقاالت بحوث نشر  -

 .المعلومات وتقنية االتصاالت لوزارة
 االتصاالت مجال في والمتخصصين الخبراء أبرز مع والخبرات المعلومات لتبادل ةفرص المؤتمر وكان
 الهتمام امتداداً المؤتمر هذا ويأتي.  والمستجدات التطورات آخر عند والوقوف  وخارجها، المملكة داخل
 ماناإي  واالتصاالت، المعلومات قنية بمجالت. ألمين عهدها ولي وسمو الشريفين الحرمين خادم حكومة
 والنهوض التقدم ومواصلة والرقي للتطور أساسا يعتبر العصر هذا في التقنية على االعتماد أن منها

 الستفادة وتحقيقا واالجتماعية االقتصادية التنمية برامج نجاح استمرار لضمان  المجتمع، وتقدم باالقتصاد
  .المملكة في المختلفة التنموية القطاعات لخدمة المتاحة الموارد من القصوى

o للجمعية اإلعالمي النشاط.  
 ولقاءات ندوات من بالجمعية المتعلقة األخبار نشر على االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية حرصت
 ونشر توزيع تم  ،)االتصاالت نشرة( بعنوان للجمعية ورقية مجلة أول إصدار خالل من وذلك علمية
  والعامة، منها الخاصة األخرى والقطاعات والجامعات ميةالحكو والجهات واألفراد األعضاء على المجلة
 اإلعالمية والقنوات الصحافة خالل من لها إعالمي حضور وإيجاد ونشاطاتها بالجمعية التعريف تم كما

  .األخرى
o للجمعية الكتروني موقع إنشاء http://www.sts.org.sa  
 بتاريخ العنكبوتية الشبكة على االتصاالت هندسةل السعودية الجمعية موقع العالي التعليم وزير معالي دشن
 محتوى على الموقع واشتمل بنشاطاتها والمهتمين أعضائها بين التواصل تيسير بهدف وذلك ٣/٢/١٤٣١

 مجلس بأعضاء وتعريف الجمعية أعضاء اهتمام ومجاالت الجمعية أخبار مثل واإلنجليزية العربية للغة
 موقعها طريق عن بعضويتها واالشتراك ونشاطها بالجمعية يتعلق ما كل على وحصولهم اإلدارة

  .علمية رقمية ومكتبة الموقع طريق عن العضوية رسوم وتسديد االلكتروني
  

  السعودية والمعلومات المكتبات جمعية •
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أنشئت جمعية المكتبات والمعلومات السعودية بقرار من المجلس العلمي لجامعة الملك سعود فـي  
ويقع مقرها في عمادة شؤون المكتبات بمكتبة األمير سـلمان المركزيـة    م، ١٩٧٩/١٩٨٠عام  

 :بمدينة الرياض،  وتهدف الجمعية إلى تحقيق عدة أهداف أهمها
 تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص المكتبات والمعلومات والعمل على تطويره وتنشيطه؛  -
 دية؛تطوير خدمات المكتبات والمعلومات في المملكة العربية السعو  -
 تحقيق التواصل العلمي والمهني لمنسوبي الجمعية؛  -
 تقديم المشورة العلمية والمهنية في مجاالت التخصص؛  -
التنسيق بين المكتبات ومراكز المعلومات في كل ما من شأنه االرتقاء بمستوى خدماتها،    -

 وتنظيمها؛
 التعريف بالمكتبات ومراكز المعلومات في المملكة العربية السعودية؛  -
 .عتماد المعايير والمقاييس الخاصة بمهنة المكتبات والمعلوماتا  -

وتضم الجمعية في عضويتها المؤسسات والهيئات ذات العالقة بالمكتبات والمعلومات والنشر،  
واألفراد الحاصلين على مؤهالت في المكتبات والمعلومات والعاملين في هذه الحقول باإلضافة 

 إنجازات أبرز ومنعلومات في الجامعات والمعاهد بالمملكة،  إلى طلبة أقسام المكتبات والم
  :مايلي الجمعية

o تسجيل اسم الجمعية في هيئة االتصاالت والمعلومات في مشروع الوطني لتقنية المعلومات  
تم تنسيق مع هيئة االتصاالت والمعلومات بالمملكة لتسجيل الجمعية في الهيئـة ضـمن المشـروع    

  .اتالوطني لتقنية المعلوم
o افتتاح فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة 

يهدف فرع الجمعية في مكة المكرمة إلى العمل على تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها الرئيسـية فـي   
وتحقيق أعلى مستوى جودة لالرتقاء بالمهنة والمهنيين وتعزيز مكانتهم  ، جميع أنحاء المنطقة الغربية

بات والمعلومات بما يحقق وصول المعلومـات لجميـع أفـراد    وتحسين خدمات المكت ، في المجتمع
وتنظيم يوم المهنة فضـال عـن    ، وقد اشرف الفرع على تنفيذ اللقاء العلمي األول.المجتمع السعودي

  .تفاعله المستمر وتعاونه لتحقيق أهداف الجمعية
o تحديث موقع الجمعية وتطويره وإعادة تصميمه 

وإعادة تصميمه ليتواكب مع  www.slia.org.saع االنترنت اهتمت إدارة الجمعية بتطوير موق
وتخصيص صفحات  ، وقد تم تحديث وزيادة المحتوى.التطوير المستمر في الخدمات االلكترونية

ومن خالل تلك .ومواقع خاصة بالمنتدى ، وهناك مواقع خاصة بالمؤتمرات ، خاصة بكل فعالية
وتم وضع قاعدة بيانات  ، مواقع تم التواصل والتفاعل مع المسجلين في المؤتمرات والمنتدياتال

  .الكترونية لألعضاء والمهتمين بقطاع المكتبات والمعلومات يتم تزويدهم بأخبار الجمعية والتخصص
  

o إعداد دليل معايير اختيار الكتب من قبل أمناء المكتبات 
تيار الكتب حتى يتمكن أمناء المكتبات من الرجـوع لهـذه المعـايير    يتم العمل على وضع معايير اخ
  .بحيث تكون جميع المكتبات بالمملكة بنظام موحد ، وللحد من االجتهادات الفردية

o  إعداد مشروع إلنشاء جمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باسم دراسات المعلومات
 تنبثق من الجمعيات الوطنية

وهـي فـي مرحلـة     ، تتضمن نظام وأهداف الجمعية وسلمت ألمانة مجلس التعاون تم إعداد ورقة
  .االعتماد
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o التوعية المهنية 
تسعى جمعية المكتبات والمعلومات السعودية إلى تعريف المتخصصين والمهتمين بقطـاع المكتبـات   

دمـة  والمعلومات بأهمية مهنتهم وإنها مهنة ذات طابع خدمي يسعى فيه المخـتص جاهـدا إلـى خ   
المستفيدين بكافة شرائحهم خدمة ذات تميز تمكن المستفيد من الوصول إلى المعلومة بأيسر واقصـر  

كما تقوم بنشر ثقافة التعليم المستمر وذلك بتذليل العقبات التـي تواجـه المسـتفيدين فـي      ، الطرق
المعلومـة   الحصول على المعلومات وتعريف المجتمع بالدور المهم الذي يلعبه المتخصص في خدمة

وقد نجحت الجمعية فـي   ، ونقلها لهم والدعوة إلى الدورات وورش العمل والمؤتمرات التي ترعاها
  .ذلك حيث نظمت مؤتمرين ومنتديين وملتقيين ودورتين وأصدرت مجموعة من الكتب ودورية

o برنامج التعاون مع األقسام العلمية التي تدرس التخصص 
تواصل دائم بينها وبين األقسام العلمية التي تدرس التخصـص  تحرص الجمعية على أن يكون هناك 

ويتمثل هذا التواصل في استشارة وإشراك أعضاء هيئة التـدريس فـي األقسـام العلميـة وطـرح      
موضوعات وقضايا ليتم مناقشتها وإقرارها من قبل األعضاء وبالتالي فإن التعاون فـي هـذا وثيـق    

يئة التدريس في األقسام العلمية هم ادري بهموم المهنـة  وتحرص الجمعية عليه وذلك الن أعضاء ه
وقد نجحت الجمعية في ذلك حيث دعت أعضاء األقسـام   ، واعرف بمضامين وخصائص التخصص

  .في مجال المكتبات والمعلومات في جميع الجامعات للمشاركة في مانظمته الجمعية
  

o إقامة المؤتمر السادس لجمعية المكتبات 
فـي  ) التشريعات والمفاهيم والتطبيقـات : البيئة المعلوماتية اآلمنة( السادس بعنوان  تم تنظيم المؤتمر

: وكانت محاور المؤتمر كالتـالي  ، م٠٧/٠٤/٢٠١٠-٠٦ه الموافق ٠٤/١٤٣١/ ٢٢ -٢١الفترة من 
المحور األول القوانين والسياسات والتشريعات المعلوماتية مثل التشـريعات القانونيـة للمعـامالت    

 .وقوانين وآليات حماية حقوق الملكيـة الفكريـة  . وتشريعات وأنظمة حماية المعلومات. ونيةاإللكتر
إتاحة المعلومات وسـالمتها كإتاحـة   : والمحور الثاني. والرقابة. وقوانين وتشريعات حماية المجتمع

. ومصداقية المعلومات وموثوقيتهـا . ومصادر الوصول الحر. ٢المعلومات في ظل تطبيقات الويب 
وبروتوكـوالت ومعـايير حمايـة    . وأمن شبكات المعلومات. واستراتيجيات أمن المعلومات وتقنياتها

أما المحور الثالث فهو خاص بالخصوصية مثل الخصوصـية وتقنيـات تعزيـز    . وتأمين المعلومات

والمحـور الرابـع    .والخصوصية في تطبيقات الويـب . والخصوصية وحماية البيانات. الخصوصية
. والتوقيـع اإللكترونـي  . وتخويل الصالحيات. البنى الداعمة ألمن المعلومات كالتشفير فيتحدث عن

وفـي المحـور   . والجدران الناريـة  ، والشبكات االفتراضية .وعالمات حفظ حقوق الملكية الفكرية
 وأمن تعامالت. الخامس يناقش المؤتمر التطبيقات الحديثة ألمن المعلومات كأمن الحكومة اإللكترونية

وأمـن وحمايـة   . وإدارة أمن وحماية نظم المعلومـات . وأمن التعامالت البنكية. التجارة االلكترونية
. اما المحور السادس فعن االتجاهـات الحديثـة ألمـن المعلومـات    . المعلومات في تطبيقات الويب

 والتنقيـب عـن   ، (Quantum Cryptography) والتشفير الكمي (Biometric) والقياسات الحيوية

 ، ويتحدث المحور السابع عن الحرب المعلوماتية مثل الجريمة اإللكترونية (Data Mining) البيانات
وأخيراً المحـور الثـامن    ، والتجسس اإللكتروني ، واإلرهاب اإللكتروني ، واالختراقات والقرصنة

  .حيث يناقش المؤتمر عرض التجارب والخبرات
o يوم المهنة 

تبات والمعلومات السعودية تجاه المهنة والمهنيين مـن خريجـي أقسـام    انطالقا من دور جمعية المك
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يـوم  (فان الجمعية تعقد نشاط سنوي يتمثل في  ، في مختلف مناطق المملكة ، المكتبات والمعلومات
  :وذلك تحقيقا لألهداف اآلتية ، في بعض المناطق الرئيسة في المملكة) المهنة

المكتبات والمعلومات في مؤسسات القطاع إتاحة فرص عمل مناسبة لخريجي أقسام   -
  .الخاص

إتاحة فرص تدريبية لخريجي أقسام المكتبات والمعلومات من قبل الشركات   -
  .والمؤسسات المختلفة

فتح آفاق جديدة لعمل خريجي أقسام المكتبات والمعلومات في مختلف المجاالت المتصلة   -
  .بقطاع المعلومات

ومواصفات خريجي أقسام المكتبات  تعريف جهات العمل بقدرات ومؤهالت  -
  .والمعلومات

التعرف على متطلبات سوق العمل لتطوير خريجي أقسام المكتبات والمعلومات   -
  .وتأهيلهم وفقاً الحتياجات تلك السوق

تعريف خريجي أقسام المكتبات والمعلومات بجهات العمل المختلفة التي يمكن أن تتيح   -
  .لهم فرص عمل مناسبة لمؤهالتهم

ومعلومات عن خريجي  ، شاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن فرص العمل المتاحةإن  -
 .أقسام المكتبات والمعلومات لتكون بمثابة حلقة وصل بين الجانبين

o تنظيم مجموعة من الدروات التدريبية ذات العالقة بالمواضيع التالية 
 .تنظيم المعلومات  -
 .مراكز ومصادر التعلم  -
 .سسات المعلوماتالقيادة واإلبداع في مؤ  -
 مهارات البحث عن المعلومات في اإلنترنت وتقنياته  -

o  إصدار سلسلة كتب المعلومات 
  .تم إصدار كتابين ضمن مشروع سلسلة كتب المعلومات

 كتاب أساسيات علم المعلومات  -
 web 0.2كتاب  -

  
 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٢

 
 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية  .أ 

 
 يرجى ذكر ما إذا كانت تنافسية أو تقتصر على جهتين أو احتكارية 

 تنافسيةخدمات الهاتف النقال
 تنافسيةخدمات الهاتف الثابت

 تنافسيةخدمات اإلنترنت
  
 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية •
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ار خدمات االتصاالت حققت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في انتش
وشهد القطاع مراحل مهمة ومتميزة في تاريخه حيث مر القطاع بتغيرات جوهرية  ، وتقنية المعلومات

خالل هذه المراحل شكل نواتها عملية تخصيص القطاع وإعادة هيكلته وفتح سوقه للمنافسة بشكل 
لهيئة اإلتصاالت وتقنية  وكان. مما أدى إلى زيادة خدماته وتحسنها كماً ونوعاً بشكل واضح ، تدريجي

 في مستمر تطوير من ذلك صاحب وما عليه،  واإلشراف القطاع تنظيم ناحية من بارز المعلومات أثر
ات التي تهدف الى حماية المستخدمين والعناية بهم،  ومتابعة أداء المشغلين،  والعمل  اإلجراءواللوائح 

شبكات والبنى التحتية،  ومراقبة آدائهم لتعزيز المنافسة العادلة إمكانياتهم،  لنشر ال على تعظيم الفائدة من
ولقد شهد قطاع االتصاالت وتقنية  .وتوفير خدمات اتصاالت وتقنية معلومات موثوقة،  يعتمد عليها

المعلومات في السنوات الماضية تطورات كبيرة  سواء كان ذلك على مستوى الخدمات المقدمة وتنوعها 
وتسعى الهيئة إلى . لى مستوى الجوانب التنظيمية؛ نتيجة تحرير السوق وفتحه للمنافسةأم ع ، وأسعارها

توفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات المتطورة في جميع أنحاء "تحقيق  رؤيتها المستقبلية في 
ئ بمباد،  ووتحرص على االلتزام بأسس الوضوح والشفافية ، "المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة

 ، بما فيهم المستخدمون من أفراد ومؤسسات ، العدالة والتوازن بين جميع األطراف ذات العالقة
و لتعزيز المنافسة وتطوير القطاع؛ قامت .والحكومة والصالح العام ، والمستثمرون ومقدمو الخدمات

ن المجاالت رخصة في العديد م ٣١٣الهيئة بإصدار العديد من التراخيص لتقديم الخدمات وصلت الى 
ولتعزيز المنافسة في تقديم  ، )VSAT(مثل اإلتصاالت المتنقلة والثابتة وخدمات اإلنترنت والفيسات 

قامت الهيئة بإصدار الترخيص الثاني لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة لشركة  ، خدمات االتصاالت الثابتة
وواصلت الهيئة القيام بمهماتها في .م٢٠٠٩التي أطلقت خدماتها تجارياً في النصف األول من عام) عذيب(

ولحماية . وتسجيل أسماء النطاقات السعودية وغير ذلك ، واإلشراف على خدمة اإلنترنت ، تنظيم القطاع
ومتابعة جودة  ، المستهلك ورعاية مصالح المستخدمين؛ واصلت الهيئة أعمالها في تنظيم أسعار الخدمات

 ، ة إلى معالجة شكاوى المستخدمين ومخالفات نظام االتصاالتإضاف ، خدمات االتصاالت واإلنترنت
كما تم إصدار . وترشيح خدمات اإلنترنت ، )المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات(وتقديم خدمات 

اإلرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجاالت (و ) اإلطار التنظيمي لحاالت الطوارئ والكوارث(
 . ة إلى اإلشراف على توفير خدمات االتصاالت للحجاج والمعتمرينإضاف ، )الكهرومغناطيسية

ومتابعة تنفيذ  ، وفي مجال إدارة الموارد المحدودة؛ واصلت الهيئة أداء مهماتها في إدارة الترددات
إضافةً إلى العمل على إعداد األطر  ، )الخطة الوطنية للترقيم(وإدارة  ، )الخطة الوطنية للطيف الترددي(

وفيما يتعلق بمحور  .ومعايير حق استخدام الطريق والمشاركة في المواقع،  يمية والفنية للشبكاتالتنظ
واستطالع  ، البيئة التنظيمية والشفافية؛ واصلت الهيئة نشاطاتها في تحديث األطر والضوابط التنظيمية

التواصل اإلعالمي إضافةً إلى  ، ونشر قرارات الهيئة ومؤشرات السوق ، مرئيات العموم والمهتمين
ولتوفير الخدمة الشاملة ونشر خدمات االتصاالت في المناطق .المنفتح والتفاعل اإليجابي مع الرأي العام

وطرح أول مشروعٍ  ، غير المخدومة؛ قام صندوق الخدمة الشاملة بإعداد خطته اإلستراتيجية ونشرها
  .م٢٠١٠استكشافي لتقديم الخدمات للمنافسة خالل 

 
  االتصاالت الثابتة خدمات  •

منها حوالي  ، مليون خط ٤.١٦أكثر من  ٢٠١٠وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام  
ونظراً ألن الهاتف في المنزل يخدم جميع أفراد األسرة ؛ فإن المعيار %). ٧٥(مليون خط سكني  ١، ٣

وقد بلغت  ، تف المنزلية لكل مئة مسكنالمناسب لقياس نسبة انتشار االتصاالت الثابتة هو معدل الهوا
أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في %). ٧، ٦٦(هاتفاً منزلياً لكل مئة مسكن  ٧، ٦٦نسبة االنتشار  

  %) . ١٥(خطاً هاتفياً لكل مئة شخص ١٥المملكة فقد بلغت 
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  )ع سنوية مباشرة من المرخص لهمنتائج رب( -  ٢٠١١-مؤشرات األداء هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات : المصدر 

  
  
  
  
  
  
  

حيث بلغ  ، م٢٠١٠أبريل  ٢٧تم االستناد في حساب جميع نسب االنتشار الى نتائج التعداد السكاني الصادرة بتاريخ  [*]
  ).3.2%(وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ  ، م٢٠١٠بنهاية عام ) مليون 27.716(عدد السكان 

  

  ) :السريع أو اإلنترنت(خدمات النطاق العريض  •
مليون مشترك بنهاية عام  ٤، ٤إلى أكثر من  ٢٠٠٥ألفاً عام  ٣٥نما عدد المشتركين من أقل من 

سنوياً خالل األعوام الخمسة الماضية % ١٢٣حيث بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي حوالي  ، ٢٠١٠
ض حيث وصلت نسبة ويعد هذا تحسنا كبيرا وسريعاً في توفر توصيالت النطاق العري). ٢٠١٠- ٢٠٠٦(

كما بلغت نسبة انتشار النطاق  ، %)*١٦(انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان إلى حوالي 
من % ٨٠بافتراض أن (م ٢٠١٠في نهاية عام %)* ٦، ٤١(العريض للمساكن في المملكة حوالي 

والباقي منها  ، زليمن التوصيالت الالسلكية هي توصيالت لالستخدام المن% ٢٥التوصيالت السلكية و
  ).أو لالستخدام الفردي المتنقل فقط ، توصيالت مكتبية أو تجارية

  
أما أبرز أسباب هذا النمو المطرد فهي انخفاض األسعار وزيادة استخدام خدمات اإلنترنت وزيادة الطلب 

رنت وارتفاع على اجهزة الهاتف المتنقل التي تتيح تصفح اإلنترنت بسرعات عالية وتنوع تطبيقات اإلنت
 .حدة المنافسة بين الشركات مقدمة الخدمة إضافة إلى تنامي ثقافة إستخدام اإلنترنت

  
وما زالت هناك فرص نموٍ جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خالل السنوات 
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مي الخدمة مع توسع الشركات ومقد ، القادمة؛ إذ يتوقع أن يستمر النمو في اشتراكات النطاق العريض
  .في تطوير البنية التحتية والشبكات لتلبية الطلب المتنامي على استخدام اإلنترنت السريع

  

  
  )نتائج ربع سنوية مباشرة من المرخص لهم( -  ٢٠١١-مؤشرات األداء هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات : المصدر 

حيث بلغ عدد السكان  ، م٢٠١٠أبريل  ٢٧اد السكاني الصادرة بتاريخ تم االستناد في حساب جميع نسب االنتشار الى نتائج التعد [*]
  ).3.2%(وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ  ، م٢٠١٠بنهاية عام ) مليون 27.716(
  

  خدمات اإلنترنت  •
وصوالً إلى حوالي  ، م٢٠٠١نما عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة من مليون مستخدم فقط  عام 

م بحوالي ٢٠١٠وتقدر نسبة انتشار اإلنترنت بنهاية عام . م٢٠١٠ية عام مليون مستخدم بنها** ١١.٤
والنمو الكبير في خدمات  ، وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد اإلنترنت .من السكان%* ٤١

 ، إضافةً إلى االنخفاض المتواصل في أسعار األجهزة والخدمات ، النطاق العريض والسرعات المتاحة
  .بشكٍل متزايد) الخدمات المصرفية والتجارية الحكومية(بيقات والتعامالت اإللكترونية وتوفر التط
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  هيئة اإلتصاالت وتقنية –) دراسة ميدانية (دراسة إستخدامات اإلنترنت  -٢مؤشرات األداء   - ١:المصدر 

  ٢٠١١-المعلومات 
  

حيث بلغ  ، م٢٠١٠أبريل  ٢٧السكاني الصادرة بتاريخ تم االستناد في حساب جميع نسب االنتشار الى نتائج التعداد  [*]
  ).3.2%(وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ  ، م٢٠١٠بنهاية عام ) مليون 27.716(عدد السكان 

  .م٢٠٠٩و  ، م٢٠٠٨ ، م٢٠٠٧أرقام تقديرية بناء على دراسة استخدام االنترنت لألعوام  [**]
  

  :خدمات االتصاالت المتنقلة •
وتحسن  ، تمثلت في تعدد خيارات الخدمة ، االتصاالت المتنقلة آثار إيجابية كثيرة كان للمنافسة في سوق

حيث  ، وزيادة أعداد المستخدمين لها ، ونتج عن ذلك سرعة انتشارها ، وانخفاض أسعارها ، جودتها
ة مليون اشتراك بنهاي٦، ٥١وصل العدد اإلجمالي لالشتراكات في خدمة االتصاالت المتنقلة إلى حوالي

%* ٣٦بمتوسط نموٍ بلغ حوالي ، م٢٠٠١مليون اشتراك فقط  في عام ٢.٥وذلك مقابل  ، م٢٠١٠عام 
  ).فرد ١٠٠اشتراك لكل  ١٨٦أي %* (١٨٦وبلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل حوالي . سنوياً
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  )شرة من المرخص لهمنتائج ربع سنوية مبا( -  ٢٠١١-مؤشرات األداء هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات :  المصدر 
  

حيث بلغ  ، م٢٠١٠أبريل  ٢٧تم االستناد في حساب جميع نسب االنتشار الى نتائج التعداد السكاني الصادرة بتاريخ  [*]
  ).3.2%(وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ  ، م٢٠١٠بنهاية عام ) مليون 27.716(عدد السكان 

  
  انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ب 

  ف الثابت والمحمول ونسبة النفاذ اليهاشبكات الهات •
  .في المرفق الموجود في األسفل Table 1أنظر 
  انتشار الحاسوب •
 .في المرفق الموجود في األسفل HH2المؤشر رقم   Table 2أنظر 

  
 في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات  .ج 

م مبادرات الحكومة أو العمل من أجل دعم البيئة التمكينية والتنافسية الضرورية لالستثمار يناقش هذا القس
  في البنية األساسية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولتطوير خدمات جديدة في هذا المجال

 
  استمرار دعم مشاريع الخدمات اإللكترونية •

عة من قبل برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بوزارة يستمر التواصل والتنسيق والدعم والمتاب
وذلك فيما يتعلق بمشاريع الخدمات  ، االتصاالت وتقنية المعلومات مع القطاعات الحكومية المختلفة

وتتم المشاركة في دراسة وتنسيق طلبات التمويل لمشاريع . جهة حكومية ١٦٤اإللكترونية ألكثر من 
ومتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات اإللكترونية وذلك لتحديد وضع الخدمة  ، الحكومية التعامالت اإللكترونية

وعلى صعيد دعم . بدءا من الدراسة وانتهاء بالتنفيذ بصورة كلية ، ومتابعة التقدم بشأنها ونسبة تنفيذها
 :م؛ فقد تم ما يلي٢٠١٠الخدمات اإللكترونيةخالل العام 

o من الجهات الحكومية إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية توقيع اتفاقيات عمل لتحويل عدد. 
o  المشاركة في دراسة وتنسيق طلبات التمويل للجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع الخدمات

 .اإللكترونية
o  تبني  خطة استراتيجية موحده لتحول للجامعات السعودية الناشئة للتحول إلى التعامالت

 .اإللكترونية
o جهة حكومية لالستفادة من الخدمات  ٢٠ين في قناة التكامل لربط أكثر من التنسيق مع المختص

 .التي تقدم عن طريق قناة التكامل
o  إعداد منهجية تقييم وفحص "مشروع تحسين جودة الخدمات والمواقع اإللكترونية من خالل

ية كمرحلة بوابات الخدمات اإللكترونية الحكومية وتطبيق هذه المنهجية على خمس بوابات إلكترون
 .أولى

o البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المبادرات والتطبيقات الوطنية ومنها: 
 .قاعدة بيانات التوظيف الموحد - 
 .العنوان البريدي الموحد - 
 .البوابة الموحدة للتسجيل بالجامعات - 
 .مشروع الدراسة االستشارية الموحدة للجامعات الناشئة - 
 .بي الموحدمشروع الملف الط - 
 .قاعدة المعلومات الجغرافية الموحدة - 
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 .نظام المشتريات الحكومية اإللكتروني - 
 .نظام المراسالت اإللكتروني - 
 .قاعدة بيانات اإلحصاءات الوطنية - 

o وقد تم تنفيذ العديد من االستشارات ومنها ، دعم الجهات الحكومية بخدمات استشارية متنوعة: 
 .شاملة للتحول إلى التعامالت اإللكترونية مشروعين لتطوير خطط استراتيجية - 
 .مراجعة ثمان كراسات شروط ومواصفات وتقديم التوصيات بشأنها - 
 .إعداد أربع كراسات شروط ومواصفات - 
 ).Pre-Assessment(إعداد دراسة أولية  - 
 ).Assessment(إعداد دراسة محددة  - 
 .المشاركة في تقييم العروض لمناقصة - 

 
 )ICT Connectivity(لومات واالتصاالت ترابطية تكنولوجيا المع  .د 

يتناول هذا القسم الشمول الرقمي الذي يؤدي الى االستدامة العالمية والى الوصول إلى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من قبل األسر المعيشية والشركات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات 

  .والمتاحف والمراكز االجتماعية وغيرها والمؤسسات الصحية والمكتبات ومكاتب البريد
  

 )Government Secure Network)GSNشبكة التعامالت اإللكترونية الحكومية اآلمنة •
إلى ) yesser.gov.sa) (م٢٠٠٧تم إنشاؤها في عام (تهدف شبكة التعامالت اإللكترونية الحكومية اآلمنة 

رونية الحكومية ببرنامج التعامالت اإللكترونية بمركز بيانات التعامالت اإللكت ١ربط الجهات الحكومية
كما تهدف الشبكةإلى توحيد  ، وتكون هذه الشبكة حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية ، الحكومية

،  قد تم تأسيس هذه الشبكة والمركز بأعلى المواصفات الفنية واألمنية،  وآلية االرتباط وتقليل تكلفتها
روع هي الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تنطبق عليها الشروط الجهات التي يشملها المشو

وبالنسبة . باإلضافة إلى الجهات غير الحكومية التي توفر خدمات تحتاجها الجهات الحكومية للقيام بمهامها
  ).GSB(إلى ربط األنظمة فيتم من خالل قناة التكامل الحكومية 

 
وذلك كمرحلة أولى من  ، نات التعامالت اإللكترونية الحكوميةجهة حكومية بمركز بيا ٧٦تم حاليا ربط 

وسيتم استكمال ربط باقي الجهات الحكومية في المرحلة الثانية للمشروع بالتدرج  ، تنفيذ هذا المشروع
 ، وتشمل خدمات الشبكة الحكومية اآلمنة كال من األجهزة والدوائر. حسب االستخدامات والخدمات المتاحة

م إلى ربط جميع الجهات التي تنطبق عليها معايير ٢٠١٣إلى  ٢٠١٠المرحلة الثانية من  بينما تهدف
  .ارتباط المشروع

  

                                                 
الربط ضمن نطاق المشروع يشمل أجهزة وبرامج الخدمات األساسية للبنية التحتية لتوفير خدمات االتصال والحماية   ١

ومقسمات  (firewall)الدوائر وموجهات الشبكة وجدر الحماية : للجهات وآذلك أنظمة ادارة و مراقبة الشبكة وتشمل التالي
وأنظمة  (DNS)الشبكة وانظمة الطاقة غير المنقطعة والكبائن الالزمة الستضافة األجهزة السابقة وأنظمة إدارة النطاقات 

 .إدارة الوقت من خالل الشبكة وأنظمة اإلدارة المراقبة
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 ) Government Service Bus)GSBقناة التكامل الحكومية  •
إلى توفير البنية التحتية المشتركة لتمكين تقديم الخدمات الحكومية  )yesser.gov.sa(تهدف القناة 

حيث تعمل كنظام تكاملي وسيط يتاح من خالله العديد من  ، ام بعمليات التكامل الالزمةاإللكترونية والقي
وخدمات  ، الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمات التيقن من هوية المستخدم وأمن المعلومات

تشغيل االبتدائي وقد تم ال ، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية ، الدفع واإلشعار اإللكتروني
  :وقد جرى تحقيق جاهزية قناة التكامل إنتاجياً على مستويين. م٣١/٨/٢٠٠٨لهذه القناة في 

o ن العديد من النقاط األساسية منها: المستوى التنظيميمتَض:  
هيكلة وبناء إدارة التكامل في البرنامجكوسيلة شاملة ومنظمة للدعم والتطوير للجهات  - 

وإدارة  ، وإدارة عمليات االرتباط بالقناة ، وهندسة التطبيقات ، كاملحوكمة الت(الحكومية 
 ).المشاريع

 .توفير الموارد البشرية الالزمة - 
تحقيق الدعم الشامل ألنظمة تقنية المعلومات للبنية التحتية للبرنامج من جهة ولتقديم الخدمات  - 

 .في المملكة بوجه عام من جهة أخرى
في إدارة التكامل للعمليات اإلجرائية ) On-Boarding Unit( تطوير وحدة عمليات االرتباط - 

 ".يسر"األساسية التي تعتبر متطلباً سابقاً لالرتباط بـ 
o بالتوازي مع الجهود التنظيمية؛ فالعمل  يجري على استكمال البنية : المستوى التشغيلي

لومات الخاصة بالبرنامج في البيئة التحتية األساسية للقناة من أجل جاهزية البنية التحتية لتقنية المع
وبالتالي توفير الدعم الالزم لعمليات التشغيللخدمات الجهات  ، اإلنتاجية وتحضيرها لإلطالق الفعلي

 .(GSB-Connect)وذلك بالعمل على مسار تقني أسرع تشغيلياً وهو  ، الحكومية األخرى
  
  البيانات لمركز االحتياطي المركز ومواصفات تصاميم •
عدمركز التعامالت اإللكترونية الحكومية أحد مشاريع البنية التحتية والذي يتيح توفير بيئة مثالية  ي

وقد تم االنتهاء من ترقية أنظمة التخزين المعلوماتية  ، الستضافة أنظمة التعامالت اإللكترونية الحكومية
وذلك ليتم  ، لمستقبلية باألساسوأنظمة النسخ االحتياطي في المركز وذلك لتلبية متطلبات التشغيل ا

  .م٢٠١١اإلنتهاء من التصاميم في عام 
  

في حال   وقد تم إدراك أهمية وجود موقع احتياطي بديل للبنية التحتية للشبكة باإلضافة إلى خطة طوارئ
حدوث أي عرض سئ للموقع األساسي وذلك ألجل تقليل الضرر الناتج بسبب غياب الشبكة األساسية 

وقد تم القيام  ، مرارية عمل شبكة التعامالت اإللكترونية وبالذات الخدمات األساسية الالزمةولضمان است
بدراسة شاملة للوضع الحالي لبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية لبناء خطة للطوارئ وتصميم 

 ٢٠١٢يتوقع اإلنتهاء من المشروع خالل عام . الموقع البديل
   

 ) YEFI(التعامالت اإللكترونية الحكومية اإلطار العام لتطبيقات  •
إلى وضع مواصفات فنية موحدة للبيانات الحكومية المشتركة ) yesser.gov.sa(يهدف هذا اإلطار 

والتقنيات األساسية المستخدمة في القطاع الحكومي بهدف تسهيل عملية تكامل البيانات وتبادلها ومخاطبة 
وقد تم إنجاز المرحلة األولى المتمثلة في االنتهاء من اإلصدار . ةالتقنيات المختلفة في الجهات الحكومي

حيث  ، للمواصفات والمعايير الموحدة للبيانات المشتركة )م٢٠/٥/٢٠٠٧في ( األول من الدليل الفني
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من  ٢كما تم طلب مرئيات العموم. شمل هذا الدليل بيانات مشتركة من إحدى عشرة جهة حكومية رئيسة
لحكومية والخاصة والمهتمين حول محتويات هذا اإلصدار واالستفادة منه وتحديثهوقد تم مختلف الجهات ا

والعمل  ، نشره على موقع البرنامج على اإلنترنت وتعميمه بشكل رسمي على جميع الجهات الحكومية
ترونية بموجبه أثناء تنفيذ المراحل المختلفة من منظومة قناة التكامل الحكومية وشبكة التعامالت اإللك

  . الحكومية اآلمنة

 مشروع مركز االتصال الوطنيللتعامالت اإللكترونية الحكومية  •
يهدف تأسيس مركز االتصال الوطني للتعامالت اإللكترونية الحكومية بأفضل المواصفات الفنية واألمنية 

بريد إلكتروني،  الهاتف،  ال(إلى توفير مركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية عبر القنوات المختلفة 
لتقديم خدمة الرد على ") الفاكس"باإلضافة إلى الالقط  SMSالموقع اإللكتروني،  الرسائل النصية 

االستفسارات أو الدعم فيما يتعلق بالخدمات والتعامالت اإللكترونية المقدمة من الجهات الحكومية 
رى،  وذلك عن طريق االستعانة للمستفيدين من مواطنين، مقيمين، قطاع أعمال،  وجهات حكوميه أخ

بما يضمن تقديم خدمات احترافية تدعم الرؤية الكلية  ، )Outsource( بشكل كامل بمزود خدمة خارجي
ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المركز . للتعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية

  . م٢٠١١خالل عام 
  

 البنية األساسية لإلنترنت  .ه 
يتميز تصميم شبكات البنية التحتية لالنترنت بالمملكة بالقدرة على التكيف والمرونة في تغيير المسار آليا 

ويجري سنويا مراجعة . للقطوعات األحادية للشبكة) Self Healingعمليات االستعادة الذاتية للخدمة (
اإلنترنت في المملكة من العناصر تتكون البنية األساسية لشبكة . مدى اعتمادية وموثوقية هذه الشبكات

  :التالية
  

  الشبكة الوطنية •
ترتبط مدن المملكة بشبكة اتصاالت متقدمة لخدمة االنترنت عن طريق مقدمي الخدمة المرخصين ذوي 
البنية التحتية؛ حيث تتكون من المقاسم وأجهزة التراسل وكوابل ألياف بصرية ووصالت الربط للمقاسم 

وشبكة التراسل المعتمدة على التسلسل  ، المدن والمتفرعة من مسارات الشبكةالتي تقع داخل وخارج 
إضافة إلى وصالت تربط مراكز  ، )Synchronous Digital Hierarcy)SDHالتزامني الرقمي 

وتصميم الشبكة التي . وكذلك األجهزة والمعدات المساندة للشبكة ، اإلرسال الدولية بالمحطات األرضية
  ).ITU(يحقق متطلبات توصيات تدعم االنترنت

  
 الشبكة الدولية •

قام مقدمو الخدمة ذوي البنية التحتية بالمملكة ببناء شبكات دولية بسعات كبيرة لخدمة األحمال الحالية 
. والمتوقعة وتوفير سعات إضافية الستخدامها في استعادة الخدمة في حاالت الطوارئ أو القطوعات

 :التي تخدم البنية التحتية لالنترنت من العناصر التاليةوتتمثل عناصر الشبكة الدولية 
o حيث تتوفر فيها السعات الكافية لخدمة األحمال الحالية والمتوقعة :شبكات الكوابل البحرية

وفق الخطط الموضوعة لذلك باإلضافة إلى توفير سعات إضافية كافية الستخدامها في حاالت 
 .لدول بالمنطقة تأثراً بالقطوعاتللكوابل البحريةالطوارئ أو القطوعات؛والمملكة من أقل ا

o يتوفر في المملكة وصالت ربط حدودية أرضية  :شبكات األلياف البصرية للربط الحدودي

                                                 
 http://www.yesser.gov.sa/ar/PublicConsultation/Pages/default.aspx: الموقع يمكن االطالع على أمثلة على ذلك عبر ٢ 
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تم إنشاؤها لتوفر الخدمة في األحوال المختلفة من خالل مسارات بديلة واحتياطية  ، مع دول الجوار
 .(No Single Point of Failure) لتفادي حدوث توقف الخدمة وانقطاعها 

o المملكةيوجد عدة مجمعات لألقمار الصناعية في عدد من المواقعفي:شبكات األقمار الصناعية ، 
يتم من خاللها الوصول إلى الدول التي ال يوجد معها اتصال مباشر لتوفير سعات احتياطية أو بديلة 

 ).البحرية تغطي الوصالت األرضية أو الكوابل(تستخدم في أحوال الطوارئ 
 

 :روابط ذات عالقة بخرائط الشبكات الوطنية والشبكات الدولية
  (Transmission Link)وصالت التراسل

  (Wavelength)مضاعفة اإلرسال
   (Internet Transit)تنقاط التوصيل باإلنترن

  (Fiber Network)شبكة األلياف الضوئية
  (Fiber Network)الضوئية شبكة األلياف
  (international gateways)المنافذ الدولية

  
 الربط الشبكي الوطني •
يرتبط عدد من مقدمي الخدمة ذو البنية التحتية بالمملكة بشبكات ذات تشكيالت حلقية تغطي جميع مدن  

ة الكبيرة وفي بعض األحيان يكون هناك مشاركة في هذه الشبكة  لالستفادة القصوى من البنية المملك
شبكة شركة االتصاالت السعودية التي تمتد عشرات اآلالف من : ومن أهم تلك الشبكات الوطنية. التحتية

التي )SNFN(وشبكة األلياف البصرية الوطنية  ، الكيلومترات لتربط معظم مدن ومحافظات المملكة
 وكالهما شبكاتي ألياف بصرية بين المدنتعتمد على تقنية. يرتبط بها عدد من مقدمي الخدمة بالمملكة

DWDM والسعة اإلجمالية لتلك الشبكة عالية جدا تقاس بمئات الجيجابت؛كما يوجد قدرة . الحديثة
اللها خدمات االنترنت ويقدم من خ ، للتوسع في المستقبل إلى سرعات تقاس بـالتيرابت عند الحاجة

  . والمعطيات
 

 المشاريع والخطط ذات العالقة بتطوير شبكة االتصاالت لالنترنت لدى مقدمي الخدمة بالمملكة •
حيث ، ٢٠١١يوجد لدى مقدمي الخدمة بالمملكة الكثير من المشاريع التي يجري العمل عليها في عام 

كما يتم توصيل كوابل األلياف  ، خل وبين المدنومسارات إضافية دا ، يجري إضافة كوابل بحرية جديدة
وزيادة مقدرة شبكات الهاتف  ، ث/ميجا بت ١٠٠إلى  ٤٠البصرية للمنازل بسرعات تتراوح مابين 

وزيادة شبكة األلياف البصرية الوطنية بين  ٣ث/ميجا بت ٤٢المتنقل على تقديم سرعات تصل الى 
مات رئيسة للمقسمات الخاصة بهم في المدن الرئيسة وهم بصدد إضافة أو توسعة مراكز معلو. المدن

مع توسعة بعض المقسمات التي تحتاج لذلك لمواكبة متطلبات خدمة  ، الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام
  .االنترنت والمعطيات المستقبلية

 )WiMAX(وواي ماكس ) WiFi(نقاط خدمات واي فاي  •
و ) WiFi(وي البنية التحتية  خدمات الـ واي فاي يقدم جميع مقدمي خدمات المعطيات واالنترنت ذ

من خالل شبكات نفاذ لتلك التقنيات في مدن الرياض وجدة والدمام والخبر ) WiMAX(الواي ماكس 
وبعض المدن الرئيسية االخرى عن طريق ربطها بوصالت التراسل بسعات مختلفة داخل المدن الكبرى 

                                                 
 ٢٠١١بدأت عام   ٣
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من تلبية رغبات المشتركين في تصفح اإلنترنت السلكياً وتمكن بعض مقدمي الخدمة . وفي ما بينها
باستخدام اسم المستخدم نفسه وكلمة المرور للمشترك كما هو في المنزل أو العمل وذلك في جميع 

والقطاع  ، المواقع التي تمت تغطيتها بالخدمة والتي تصل إلى مئات المواقع فيعدة مدنبالمنطقة الوسطى
كما يتم تقديم خدمة االنترنت الالسلكية المجانية في المواسم الدينية لمناطق . يةوالمنطقة الشرق ، الغربي

إضافة إلى مئات المواقع الحيوية األخرى التي تشمل على سبيل المثال بعض الطرق  ، المشاعر المقدسة
مة والميادين الحيوية داخل المدن في تلك المناطق ومحال القهوة والكورنيش وأماكن التجمعات العا

التي " Hotspots Wi-Fi"وجاري االهتمام من قبل المشغلين بخدمة النقاط الساخنة . والمراكز التجارية
في جميع األماكن والمواقع  ، توفر للمشتركين تصفح اإلنترنت السلكياً على مدار الساعة وبدون مودم

  .المشار إليها آنفا
  اإلنترنت للجهات األكاديمية والبحثية •

لملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةتقديم خدماتها فى مجال اإلنترنت للجهات األكاديمية واصلت مدينة ا
حيث تم إنجاز المشاريع االستراتيجية  ، ٢٢٩والبحثية وبعض الجهات الحكومية تطبيقاَ للقرار السامى 

  :والخدمات التى من أبرزها ما يلى
o دولية سعياً لتأمين خدمة اإلنترنت تم تعزيز الطاقة االستيعابية للخطوط ال:السعات الدولية

لخطوط % ٦٠باستمرارية وجودة عالية وخصوصية معلوماتية مميزة؛ وذلك بزيادة قدرها 
ويحتل القطاع األكاديمى  ، من السعة اإلجمالية% ٦٢بلغ حجم االستهالك الكلى . االرتباط الدولية
بلغ إجمالى . للحاالت الطارئة% ٣٨كما تمتلك المدينة سعة احتياطية بنسبة  ، نسسبة عالية منة

يبلغ  ، جهة حكومية ١٣جهة أكاديمية وبحثية و  ٢٣مستفيد منهم  ٣٦الجهات المرتبطة بالخدمة 
  . جهة ٤٣عدد الجهات المستفيدة حاليا 

o وقد تم اختيار جامعة الملك عبد  ، استحداث فرع وحدة خدمات اإلنترنت بمحافظة جدة
رفع درجة جودة الخدمة وضمان استمراريتها حيث تم االنتهاء من العزيز مقراً لإلنترنت؛ وذلك ل

انشاء فرع جدة وربطه بالخطوط الدولية وسيتم تدشين فرع جدة عند االنتهاء من مشروع التصفح 
 .الخفى

o  مشروع بناء الشبكة األكاديمية التى تربط جميع الجهات األكاديمية والبحثية فى المملكة
والمؤتمرات  ، التعليم عن بعد: الستفادة من التطبيقات الحديثة مثلبسعات عالية فيما بينها ل

فضالً عن توفير الربط البينى بين هذه الشبكة من جهة والشبكات األكاديمية  ، والمحاضرات الحية
وتم االنتهاء من الدراسة الكاملة للشبكة  ، )والعالمية ، العربية ، الخليجية(من جهة أخرى 
 internet2وقد تم توقيع اتفاقية مع . ر اعتماد المشروع من قبل الجهات المعنيةاالكاديمية وبانتظا

 .  وسيتم االتصال بها فعليا خالب االشهر القادمة
o  مشروع اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت)IPv6( ،  وتعد المدينة أول من قام بتطبيق

 .قة الشرق األوسطكما تعد أيضاً من األوائل فى منط ، البروتوكول فى المملكة
o  تطوير البنية األساسية للشبكة بشكل مستمر لتحقيق جودة عالية متميزة؛ حيث بلغ حجم السعة

واستبدال غالبية الخادمات الرئيسة  ، كما تم رفع درجة األمن المعلوماتى ، جيجابيت ١٠المؤمنة 
االحتياطسة والرجوع  فضالً عن توفير نظام حديث متكامل لحفظ البيانات ، بأجهزة أخرى متطورة

 .لها عند الحاجة
o والذى يشمل مراقبة الشبكة ومراقبة خطوط  ، تقدم المدينة دعماً فنياً استباقياً بصورة دائمة

االتصاالت الداخلية والخارجية ومعرفة سعة الخطوط وحوادث االنقطاع العالمية والتحكم فى 
وقد بلغ عدد طلبات الدعم  ، أيام العامساعة طيلة  ٢٤ويعمل الدعم الفنى على مدار  ، توجيهها
وكذلك المئات من االتصاالت  ، طلباً تم استقبالها من خالل نظام االستقبال اإللكترونى ٣٤٢
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 .   الهاتفية فى مجال التخصص
  

 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة .٣
ين سواء عن يتضمن بث الوعي للنفاذ على المعلومات والمعرفة إيجاد محتوى رقمي مناسب للمواطن

كما يتضمن حث الباحثين والكتاب على  ، طريق انشاء مكتبات رقمية أو مواقع ألرشفة اإلنتاج الفكري
وهناك جهود حثيثة لتحقيق . تبني فكرة الوصول الحر أو اإلتاحة المجانية إلنتاجهم الفكري على اإلنترنت

  :ومنها ذلك عن طريق إقامة األنشطة العلمية المتنوعة من مختلف الجهات
 
o  أقامت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية دورة تدريبية موجهة

نظرة إلى مجتمع المعلومات للبرمجيات والمصادر مفتوحة : الوصول الحر للمعلومات (للرجال بعنوان 
  هـ ١٥/٥/١٤٣٠-١٤خالل الفتـرة ) المصدر

o مات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية دورة تدريبية موجهة أقامت كلية علوم الحاسب والمعلو
نظرة إلى مجتمع المعلومات للبرمجيات والمصادر مفتوحة : الوصول الحر للمعلومات (للنساء بعنوان 

 .هـ٢٩/٥/١٤٣٠ - ٢٨) المصدر
o ودعات تقوم العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية على إيجاد مكتبات رقمية أو مست

مؤسساتية من أجل أن يقوم أعضاء التدريس بها بإيداع انتاجهم الفكري فيها ومن ضمن ذلك جامعة 
 .الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى وغيرها من الجامعات

o م يسعى قسم دراسات المعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية إلى تنظيم مؤتمر لدع
 هـ١١/١٤٣٢/ ٧- ٥خالل الفتره المحتوى العربي 

o ًتصدر جمعية المكتبات والمعلومات السعودية مجلة علمية محكمة وتتيح النفاد إليها مجانا. 
  المعلومات المتاحة للعموم  .أ 

  مواقع اإلنترنت للجهات الحكومية •
رئيسة لمواقع الجهات وهناك بوابة  ، تحرص الجهات الحكومية على توفير مواقع إنترنت متاحة للعموم

وبها روابط لمواقع  ، )saudi.gov.sa(وهي البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية  ، الحكومية
التي توفر العديد من الخدمات اإللكترونية والمعلومات الخاصة  ، اإلنترنت الخاصة بالجهات الحكومية

وهذه البوابة  ، والمبادرات واألنظمة واللوائح ، لمملكةإضافة للعديد من المعلومات المهمة عن ا ، بالجهة
  .تستخدم اللغتين العربية واإلنجليزية

  
 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  .ب 

 البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية •
 ، ا المواطنونالبوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية هي بوابةإلكترونية يستطيع من خالله

والزوار من أي مكانالوصول إلى الخدمات الحكومية اإللكترونية في المملكة  ، والشركات ، والمقيمون
حيث تعتبر المدخل إلى الخدمات  ، العربية السعودية وتنفيذالتعامالت بها بسرعة وكفاءة عالية

ونية عن طريق توفيرالخدمات تتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات اإللكتر،  واإللكترونيةالحكومية
أو عنطريق توفير روابط  ، اإللكترونية عبر البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى

 :وباإلضافةإلى ذلك فإن البوابة ، المواقع اإللكترونية لتلك الجهات ولخدماتها على البوابة
  .لمتعلقة بالخدماتاإللكترونية وبالجهات المقدمة لهاتمثل منفذًا معلوماتيا هاما لنشر األخبار والفعاليات ا  -
 توفر دليل الجهات الحكومية  -
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  .توفر البوابة عددا كبيرا من روابط األنظمة واللوائح والقوانين والخططوالمبادرات السعودية  -
  .والذي تحتوي صفحاته على معلومات متكاملة عن المملكةالعربية السعودية" عن المملكة"توفر قسم   -
 
o إحصاءات زوار البوابة: 

 ٢٠١١مارس  ٢٠١١فبراير  ٢٠١١يناير  الشهر
 ٠٣٠، ٥٥٨ ٨٠٨، ٣١٢ ٨٤٦، ٣٣٨ عدد الزوار

، ٦٣٨، ١ عدد الزيارات
٦٦٣، ٩٤٧، ٢ ٨٠٠، ٣٩٧، ١ ٥٦٣ 

معدل البقاء في 
 6m 50s 6m 34s 6m 51s البوابة

  
o سهولة الوصول:  

 مـع  تتوافـق  كمـا  كامل بشكل) فايرفوكس  ،سبلوررإك إنترنت( المتصفحات مع" سعودي" بوابة تتوافق
  .مناسب بشكل األخرى المتصفحات

 
  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  .ج 

  )مقاهي االنترنت(نقاط نفاذ مجتمعية  •
قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الشئون البلدية والقروية بتنظيم خدمة مقاهي االنترنت 

وجد في الوقت الحالي عدد كبير من هذه المقاهي منتشرة في مختلف مناطق المملكة حيث وي ، بالمملكة
تقدم خدمات االتصال باالنترنت من خالل توفير األجهزة الالزمة لذلك باإلضافة لمرتاديها  حيث ساهمت 

  .يةهذه المقاهي في تعزيز الوصول والنفاذ للمعلومات لعدد من مختلف شرائح المجتمع بأسعار رمز
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء القدراتفي  .٤
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  .أ 
  مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني •

تأتي مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني تفعيالً ألحد متطلبات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 
ت وتقنية المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة ضمنالمبادرات األخرى وتقوم وزارة االتصاال ، المعلومات

التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في تمكين شرائح المجتمع فيجميع أنحاء البالد من التعامل 
مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردمالفجوة الرقمية ورفع الوعي بأهمية االتصاالت 

وتوفير التدريب  ذلك بالتركيز على سكان المناطق الريفية،  ولدى جميع األفرادوتقنية المعلومات 

 .األساسي والمجاني علىاستخدام االتصاالت وتقنية المعلومات
)www.mcit.gov.sa/arabic/initiatives/m1.(  

التدريب لتوفير  وتهدف المبادرة إلى محو أمية الحاسب واإلنترنت؛ وذلك بالتركيز على المناطقالريفية
على استخدام االتصاالت وتقنية المعلوماتلألفراد  ٢٠١١الذي سيبدأ خالل عام  األساسي والمجاني

 :وذلك من خالل ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق

o التعريف بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات في المجتمع للفئاتالمستهدفة. 
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o  لالتصاالت وتقنية المعلوماتالتعريف باالستخدامات المتعددة. 
o  تدريب الفئات المستهدفة إلكسابهم المهارات األساسية المتعلقةباستخدام الحاسب اآللي

 .واإلنترنت
o  توفير البيئة التدريبية المناسبة لتعلّم المهارات األساسيةالستخدام الحاسب اآللي للسكان في

  .تدريب المناطق التي ال تتوافر فيها بشكل كبير معاهدومراكز
o  تيسير عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خالل التعريف بمشاريعالتعامالت

 .اإللكترونية الحكومية في المملكة
o  تشجيع ساكني المناطق الريفية والقرى والهجر على التدريب علىاستخدام الحاسب

 .بإعطائهم مهارات أساسية في هذا المجال ، واإلنترنت
ل فصل تدريبي متحرك مع التجهيزات الالزمة من موادتدريبية ومدرب ويتم التدريب من خال

ويتم التنقل بين المدن والقرى ضمن آلية تحرك تحددها الوزارة وتبقى فيكل مكان أسبوعا  ، وسائق
عشر ساعات ) ١٠(وسيتم تقديم برامج تدريبية في استخدام الحاسب واإلنترنت وذلكبواقع  ، واحدا

  .ة من المتدربين خالل األسبوعتدريبية لكل مجموع

  مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونية •
والذي يضمن إدخال تكنولوجيا  ، جاري العمل على إعداد مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونية

خدمة  ٢٧٠٠وسيوفر النظام أكثر من  - بنين و بنات –المعلومات واالتصاالت إلى كافة المدارس 
حتى % ١٥وقد أنجز من المشروع ما نسبته .ريب لكافة المستخدمين للنظامإلكترونية مع ضمان التد

ومن المتوقع اإلنتهاء من كامل المشروع في الربع األخير من عام  ، م٢٠١٠نهاية شهر مارس 
وهناك اتفاقيات إستراتيجية مع انتل ومايكروسوفت لتوفير التدريب المتخصص لكافة . م٢٠١٣

وتقوم وزارة التربية والتعليم . من معلمين ومعلمات وإداريين وغيرهمالمتعاملين مع هذه األنظمة 
  .بدورحيوي لتحقيق هدف التدريب على تقنية المعلومات

  
 المركز الوطني للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد   •

وإلى  ، هو مركز وطني يهدف إلى ترسيخ مفهوم التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشكله الصحيح
في تقديم برامج التعليم عن بعد   ، كبة التوجه العالمي بوضع األسس وتوحيد المعايير والعملياتموا

 ، والمساهمة في تأهيل الكوادر التعليمية ، وأنظمة التعلم اإللكتروني وفي تصميم المواد الرقمية وإنتاجها
التعليم الجامعي بما يتوافق مع والعمل على نشر تطبيقات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات 
وتقويم مشروعات التعلم ، معايير الجودة وتعميم الوعي التقني واإلسهام في بناء مجتمع معلوماتي

 ، ويعتبر  نواة مركزية للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، اإللكتروني والتعليم عن بعد وبرامجهما
 ، جهود المؤسسات الساعية لتبني تقنيات هذا النوع من التعليمومنسقاً ل ، وداعماً أساسياً للتعليم الجامعي

  .بهدف إيصال الرسالة التعليمية بكل سهولة ومرونة
  

ويتبنى المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد مجموعة من المشروعات التي بدأ في تنفيذها 
ذه المشروعات أن تكون وفق أولويات وروعي في ه. لتحويل بعض أهدافها إلى حقائق على أرض الواقع

وأن تسهم في بلورة فكر متقدم عن التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  ، وأن تلبي حاجات محددة ، معينة
كما روعي إتاحة المجال للتنافس بين مؤسسات التعليم الجامعي لإلسهام الفاعل في .يتناسب مع أهميتهما
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 ، في تطوير مستوى التعليم شكالً ومحتوى ، تفادة من إمكاناتهما الهائلةواالس ، تطور هذا النوع من التعليم
  :ويلي إيجاز لمشاريع المركز

o المكتبة الرقمية السعودية 
، ١٣٠فر ما يزيد على حيث تو ، هي أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي

تغطي كافة التخصصات األكاديمية التي تدرس في الجامعات  ، كتاب ومرجع رقمي ٠٠٠، ٠٠٠
بما يحقق األهداف اإلستراتيجية التي من خاللها يم تكوين مجتمع معرفي وبيئة إلكترونية ، السعودية

مقدم للطلبة حيث أصبح حديثة ويعتبر وجود مثل هذه المكتبة ساهم في صنع الفرق المعلوماتي ال
وقد فازت المكتبة بجائزة االتحاد العربي للمكتبات . الوصول إلى المصادر سهالً وبجهد أقل

  .م٢٠١٠للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام » اعلم«والمعلومات 
بل إنها وفرت ولم يعد ما قدمته المكتبة الرقمية السعودية مقتصراً على توفير المعلومة بسهولة فقط 

على جميع الجامعات السعودية التفاوض مع جميع الناشرين بشكل متكرر مما قد يثقل عبء 
بل قامت بها لمرة واحدة وبالنيابة عن  ، وحصولهم على عدد أقل من المصادر ، الجامعات مادياً

  .ديةالمكتبة الرقمية السعو: فقط وتحت مسمى ) الرخصة الوطنية(جميع الجامعات السعودية 
طالب  ٠٠٠، ٦٠٠جامعة حكومية يوجد تحت مضلتها أكثر من  ٢٤تستفيد من هذه المكتبة أكثر من 

  .عضو هيئة تدريس ٠٠٠، ٤٠وأكثر من  ، وطالبة
o جسور 

تجمع المعلم مع المتعلم وتتيح لكل منهما التفاعل أدرك المركز الوطني ضرورة إيجاد بوابة إلكترونية 
لمساعدة المؤسسات ، بوابة إلكترونية متكاملة) جسور(و يعد نظام . مع اآلخر ومع المادة التعليمية

التعليمية في إيجاد بيئة إفتراضية تستطيع من خاللها التواصل مع الطالب وجدولة مقرراته وإتاحة 
  .تقييمةوكذلك  ، المحتوى التعليمي له

ويعد نظام جسور إلدارة التعلم اإللكتروني منظومــة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية 
اإللكترونية بكافة مراحلها فهو يحتوي على العديد من الخدمات والمزايا و يتيح النظام للمتعلم من 

اء االختبارات االلكترونية ويستطيع المعلم بن ، خالل صفحته الخاصة االطالع على درجاته وواجباته
وغير ذلك من  ، وتخزين الدرجات آلياً في جداول خاصة ، عبر أنظمة إدارة التعلم وتقديمها للطالب

  .واإلدارة ، والمعلم ، المميزات والخدمات المقدمة للمتعلم
يمكننا  وتعتبر مواصفات نظام جسور أحد أهم المباديء المساعدة على ضبط جودة التعليم عن بعد،  حيث

من خالل النظام السابق التعرف على جميع ما يقوم به الطالب أو ما يقدم له وبالتالي أصبحت عملية 
وحيث أن المزايا والخدمات اإللكترونية التفاعلية .  القياس مبنية على أسس واضحة ومعايير محددة مسبقاً

جوع لموقع في هذا النظام تزيد عما يمكن إيجازه في هذا التقرير فيمكن الر

http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=4   والمتخصص في مقارنات نظم إدارة التعلم
  .فئة فنية ٤٠المتوفرة عالمياً، حيث يقدم وصفاً متكامالً لهذه الخدمات مصنفة تحت 

ظام مجاناً لجميع الجامعات السعودية،  وقد باشرت مجموعة من ويوفر المركز الوطني هذا الن
  :الجامعات باعتماده رسمياً بوصفه نظام إدارة التعلم األساس لديها،  ومن بين هذه الجامعات ما يلي

الجامعة
 جامعة القصيمجامعة طيبة
 جامعة الطائفجامعة جازان
 جامعة الجوفجامعة ام القرى
 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيةجامعة الملك سعود
 التربية والتعليمجامعة االميرة نورة
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 مستشفى القوات المسلحة بالرياضجامعة االمام محمد بن سعود
 االمن العامجامعة الباحة

 جامعة االمير سلطانالجامعة االسالمية
 جامعة الملك عبد العزيز

  
طالباً،  بينما يزيد عدد أعضاء  ٢١٢٧٦النشطين لهذا النظام عن  ويزيد عدد الطالب المستخدمين

  .مقرر ٢٧٢عضواً،  ومجموع المقررات المدرجة بالنظام هي   ٥٥١هيئة التدريس عن 
  

o  سنيد(المركز السعودي للدعم واإلرشاد( 
وكافـة   ، ة الوصل النشطة بين المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلـيم عـن بعـد   سنيد هو همز

وسواء كان المستفيد طالباً جامعياً يواجه صعوبة مع نظام التعلم اإللكتروني  ، المستفيدين من خدماته
أو أي  ، )مكنز(أو أستاذاً جامعياً يحتاج إلى مشورة في استخدام مستودع الوحدات الرقمية ، )جسور(

يتيح لـه عـدداً مـن قنـوات     ) سنيد(فإن  ، باحث يسأل عن أية خدمة من الخدمات األخرى للمركز

) LiveChat(والمحادثـة الفوريـة   ، والبريد اإللكترونـي  ، الهاتف الموحد: مثل ، التواصل والدعم

القصـيرة   واإلشعار بالرسـائل  ، والخدمة الذاتية عبر الهاتف) e-Tickets(والبالغات اإللكترونية 
 ، يمثل مركزاً متقدماً للدعم األكـاديمي واإلرشـاد الطالبـي   ) سنيد(باإلضافة إلى ذلك فإن . وغيرها

  .إضافة إلى إسهامه في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
o مكنز 

. إلنتاج وتخزين واسترجاع الوحـدات التعليميـة الرقميـة    ، حلول اإللكترونية الشاملةهو بيئة من ال
وهي المحور الذي ترتبط به وتدور حوله جميع ) مكنز(والوحدة التعليمية هي نواة المستودع الرقمي 

واالرتبـاط   ، بالوحـدات التعليميـة  ) مكنـز (فخطوط اإلنتاج الرقمية وظيفتها تغذية  ، أجزاء النظام
والبيانـات   ، )مكنـز (بالمستودعات العالمية وظيفته زيادة عدد الوحدات التعليمية المتاحة لمستخدمي 

وصـيغ   ، وواجهات االسـتخدام  ، وآليات وسياسات الحفظ حقوق الملكية الفكرية ، الوصفية القياسية
صنيف وسـهولة  وغيرها ما هي إال أدوات لحفظ وت ، التبادل والربط مع مختلف األنظمة اإللكترونية

حتـى اآلن علـى   ) مكنز(ويحتوي  ، )مكنز(المشاركة واالستفادة من الوحدات التعليمية الرقمية في 

،  )HARVARD(مثل  ، مستودعاً رقمياً عالمياً ٣٥ويرتبط بأكثر من  ، أكثر من مليون وحدة تعليمية

الوصـفية   هي تستخدم أحد معايير البيانـات ،  و)GLOBE(و ، )ARIADNE(و ، )MERLOT(و

) OAI-PMH target(وهذا االرتباط مدعوم باستخدام تقنيـة   ، ))XC ، (LOM) ، DC: ((التالية

ويقـوم   ، )Harvesting(باستخدام تقنية )مكنز(التي تمكن المستودعات الرقمية من تحديث روابط 

 Community of(مجتمعـات الممارسـة  "مـا يسـمى ب  ) مكنـز (ببناء المعرفة وتطويرها في 

Practice( ،     حيث تضم هذه المجتمعات أعداداً من المختصين فـي مختلـف المجـاالت العلميـة ، 
ويقومون بالتفاعـل   ، ويتقاسمون االهتمام بتطبيق مفاهيم التعلم اإللكتروني ، يشكلون مجتمعاً تعليمياً
ى ونقل أفضل الممارسات في تقيـيم المحتـو   ، وتبادل الخبرات والتجارب ، المتواصل مع والمنظم

) مكنز(وتطوير الوسائل واألدوات المستخدمة في تطويره لتقديمه عبر بوابة  ، ورفع جودته ، الرقمي
ولمسـاعدة   ، لمساعدة الطالب في فهم مناهجهم التعليمية بطريقة إبداعية واحترافيـة  ، بأفضل شكل

  .األكاديميين والجامعات في بناء المقررات الرقمية بجودة عالية
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o في التعلم اإللكتروني والجامعي جائزة التميز 

ومن مبدأ تحفيز ، يسعى المركز الوطني إلى إيجاد بيئة تنافسية تنشد التميز في كافة المجاالت
اء وبث روح التنافسية إلثر ، وتنمية فكر اإلبداع واالبتكار ، وتشجيع المؤسسات التعليمية الجامعية

ولتعميق مفاهيم التميز  ، وتقديراً للمتميزين في مجال التعلم اإللكتروني ، العملية التعليمية اإللكترونية
واإلبداع من خالل تبني معايير التميز في تطبيق التعلم اإللكتروني وتحقيق تكامل الجهود بين 

قت فكرة جائزة التميز في التعلم انطل. المؤسسات التعليمية الجامعية لتحسين مخرجات العملية التعليمية
ليواكب التقدم العالمي في  ، اإللكتروني الجامعي للنهوض بمستوى التعلم في المملكة العربية السعودية

ولمزيد من .  و ليكون لنا مقعدا متقدما في علم تقاس به نهضة األمم. مجال التعلم اإللكتروني

  .http://awards.elc.edu.saرنت المعلومات يمكن زيارة موقع الجائزة على اإلنت
o دعم الجامعات بإنشاء وحدات للتعليم عن بعد  

جاء التوجيه بإنشاء وحدات للتعليم عن بعد في معظم الجامعات التي ترغب في وضع برامج للتعليم 
  :وترتكز مهامها في  ، بعن بعد أو للجهات التي لديها برامج قائمة تقدم بصيغة اإلنتسا

 .توظيف تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة لنشر حلوال لتعليم عن بعد  -
 .إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق معايير الجودة وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد  -
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التقنية التعليم وتطوير المقررات االلكترونية   -

 .م الفني واالستشاري لهممع توفير الدع
التنسيق بين الجهات المختلفة داخل مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بنظم   -

  .وحلول التعليم عن بعد وتقديم برامجه
  

o  الشراكة مع الجامعات في التطوير والتدريب  
يس األساسي في لم يغفل المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد دور عضو هيئة التدر

وكذلك في  عملية ،  وأنه المسئول عن تبني إستخدام األنظمة التقنية ووسائطها ، العملية التعليمية
  .تهيئة وتطوير المقررات الرقمية

 ، وبهدف تطوير وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على إستخدام أنظمة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
ية والتدريبية المتجددة في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد فقد قام و العديد من البرامج التأهيل

دورة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  ١٧المركز الوطني بالشراكة مع الجامعات في تقديم أكثر من 
  :تغطي عدد من المجاالت الهامة منها 

 كيفية إستخدام أنظمة التعلم  -
 تصميم الدروس التفاعلية  -
 اإلختبارات اإللكترونية أدوات بناء  -
 التهيئة في بناء المقررات اإللكتروني والتأليف  -
  أدوات الفصول اإلفتراضية  -

علماً بأن هناك العديد من البرامج التدريبية الخارجية التي تمت بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة 
نوا مدربين وناقلين وهيئت حاضريها ليكو ، المتخصصة في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

ولقد  ، مما أسهم في نقل تلك الثقافة وإنعكاسها على مستوى الطلبة، للمعرفة في مؤسساتهم التعليمية
  .عضو هيئة تدريس من مختلف الجامعات السعودية ٤٠٠٠أسهم المركز في تدريب مايزيد على 
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o مركز التميز لإلنتاج الرقمي 
ات الجودة في المحتوى الرقمي ومن ضمن إسهامات يعمل المركز الوطني على الرفع من مستوي

المركز في هذا المجال جهوده لمساندة أعضاء هيئة التدريس في تطوير مقرراتهم الرقمية من خالل 
حيث تم بحمداهللا تطوير واحد وثالثين مقرراً رقمياً يستفيد منها  ، مركز متخصص لإلنتاج الرقمي

 ٣٥ويجري اآلن المساندة لتطوير . ف الجامعات السعوديةأالف طالب وطالبة في مختل ٩أكثر من 
  .مقرراً الكترونياً من مختلف التخصصات والدرجات العلمية لكليات مختلفة في الجامعات السعودية

o المؤتمر الدولي للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  
للمؤتمر الدولي  - ه اهللاحفظ - جاءت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

الذي عقدته وزارة  - األول والثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي
التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في المملكة العربية 

ربيع األول  ٢٠إلى ١٨والفترة هـ ١٤٣٠ربيع األول  ٢١إلى  ١٩السعودية في الفترة من 
  .هـ١٤٣٢

 ، وقد حقق المؤتمر األول والثاني نجاحاً كبيراً في الدورتين من خالل مشاركات فاقت كل التوقعات
  - :وفيما يلي تفاصيل الدورتين

  :المؤتمر الدولي األول للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  -
فيما بلغت أعداد السيدات الزائرات  ، تم تسجيلهزائر  ٣٠٠٠بلغ أعداد الزوار من الرجال أكثر من 

  .زائرة تم تسجيلها ١٠٠٠أكثر من 
والتي  ، وقامت اللجنة العلمية للمؤتمر بمخاطبة الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة حول العالم

 ٢١٥٠وتلقت طلبات للمشاركة من أكثر من  ، لها خبراتها وطاقاتها العلمية المتميزة في هذا الميدان
دولة من مختلف دول العالم ككندا وماليزيا والهند وإيران  ٥٠مشاركًا ينتمون إلى ما يزيد على

وبلغ عدد البحوث العلمية . وعدد كبير من الدول العربية والخليجية ، وأستراليا والواليات المتحدة
مؤسسة  ١١٧من منتسبي  ، باحث وأكاديمي ٥٠٠وأوراق العمل ثالثمائة مشاركة أعدها أكثرمن 

عالما وخبيرا للمشاركة في  ٣٠كما تم اختيار  ، دولة من مختلف أنحاء العالم ٢٨في  ، أكاديمية
وكانت رسالة المؤتمر في استثمار صناعات التقنية الحديثة المؤثرة . الندوات والمحاضرات المتعددة

  .ى الوعي المجتمعي بهافي تطوير المحتوى ووسائل التعليم واستكشاف الخبرات الجديدة ورفع مستو
  

  :المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  -
في الموقع االلكتروني للمؤتمر حيث بلغ عدد المسجلين من  ١٠٤٦٠مجموع المسجلين  

  .دولة ٦٣من  ١١٤٧: والمسجلين من خارج المملكة ٩٣١٣: المملكة
  ٣٤٤١مجموع المسجلين في مقر المؤتمر  
  جهة ٣٣٧مدعوة للمشاركة في المعرض الجهات ال 
  جهة ٤٤الجهات للمشاركة في المعرض  
عدد البحوث وأوراق العمل التي تم استقبالها وفحصها وتقرير مدى صالحيتها مبدئياً  

  .بحثاً ٤١٥للمؤتمر قبل إرسالها للمحكمين 
  .بحثاً ٦٤عدد البحوث المقبولة  
  .ورشة عمل ٢٤عدد ورش العمل  
  .رجالً ١٤٩مل من الرجال عدد حضور ورش الع 
  .امرأة ٢٣٩عدد حضور ورش العمل من النساء  
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  .متدرب ومتدربة ٣٨٨مجموع الحضور لورش العمل  
  .دولة ١٧متحدث من  ١٠٩عدد المتحدثين والمستكتبين والباحثين  
 .جلسة ٢٦عدد جلسات المؤتمر العلمية  

  
 لمعلومات واالتصاالتبرامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا ا  .ب 

  مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني •
تأتي مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني تفعيالً ألحد متطلبات الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 

وتقوم وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة ضمنالمبادرات األخرى التي  ، المعلومات
كومي والخاص في تمكين شرائح المجتمع فيجميع أنحاء البالد من التعامل مع يقوم بها القطاع الح

االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردمالفجوة الرقمية ورفع الوعي بأهمية االتصاالت وتقنية 
وتوفير التدريب األساسي  ذلك بالتركيز على سكان المناطق الريفية،  والمعلومات لدى جميع األفراد

وتهدف المبادرة إلى محو أمية ).mcit.gov.sa( .لمجاني علىاستخدام االتصاالت وتقنية المعلوماتوا
لتوفير التدريب األساسي والمجاني على استخدام   الحاسب واإلنترنت؛ وذلك بالتركيز على المناطقالريفية

وذلك من  ، ناطقاالتصاالت وتقنية المعلوماتلألفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الم

 :خالل

o التعريف بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات في المجتمع للفئاتالمستهدفة. 

o التعريف باالستخدامات المتعددة لالتصاالت وتقنية المعلومات. 
o  تدريب الفئات المستهدفة إلكسابهم المهارات األساسية المتعلقةباستخدام الحاسب اآللي

 .واإلنترنت
o دريبية المناسبة لتعلّم المهارات األساسيةالستخدام الحاسب اآللي للسكان في توفير البيئة الت

  .المناطق التي ال تتوافر فيها بشكل كبير معاهدومراكز تدريب
o  تيسير عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خالل التعريف بمشاريعالتعامالت

 .اإللكترونية الحكومية في المملكة
o  الريفية والقرى والهجر على التدريب علىاستخدام الحاسب تشجيع ساكني المناطق

 .بإعطائهم مهارات أساسية في هذا المجال ، واإلنترنت
ويتم التدريب  من خالل فصل تدريبي متحرك مع التجهيزات الالزمة من موادتدريبية ومدرب 

يكل مكان أسبوعا ويتم التنقل بين المدن والقرى ضمن آلية تحرك تحددها الوزارة وتبقى ف ، وسائق
عشر ساعات ) ١٠(وسيتم تقديم برامج تدريبية في استخدام الحاسب واإلنترنت وذلكبواقع  ، واحدا

  .تدريبية لكل مجموعة من المتدربين خالل األسبوع
  
 مبادرة محاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية •

من خالل مشروع محاضرات نشر الثقافة  ، تتولى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تنفيذ هذه المبادرة
والمعرفة الرقمية والذي ينطلق من أحد أهداف الخطةالوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات المحققة لجهود 

للمشاركة في تمكين شرائح المجتمع في جميع أنحاء  ، وتوجهات وزارة االتصاالت وتقنيةالمعلومات
ورفع الوعي  ، لردم الفجوة الرقمية ، لمعلومات بفاعلية ويسرالبالد من التعامل معاالتصاالت وتقنية ا
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بأهميةاالتصاالت وتقنية المعلومات لدى جميع األفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

)mcit.gov.sa.(  

 
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات لدى أفراد المجتمع 

 .ورفع الوعي فيهذا المجال ، مع التركيز على فئة الشباب) ومستوياتهم التعليمية بمختلف فئاتهم(
والمعارض  ، مرتادي المهرجانات المحلية(والعموم  ، وتستهدف المبادرة طالب وطالبات المدارس

 :المواضيع التالية وتشمل المحاضرة ). ومرتادي األندية الرياضية ، والندواتوالمؤتمرات ، المتنوعة

o لتعريف بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات في المجتمعا. 

o التعريف باالستخدامات العديدة لالتصاالت وتقنية المعلومات. 

o اإللمام بالجوانب اإليجابية والسلبية في استخدام االتصاالت وتقنيةالمعلومات. 

o توضيح أهمية أمن المعلومات والخصوصية المتعلق باستخدامالتقنية. 

o نظمة والتشريعات ذات العالقةالتعريف باأل. 

o التعريف بجرائم الحاسب اآللي وكيفية التعامل معها. 

o التعريف بالخدمات اإللكترونية وطرق استخدامها بما ينعكس على تقدمالمجتمع وتطوره. 

o  التمييز بين الفوائد واألضرار المرتبطة باستخدام تقنيات البلوتوث)Bluetooth( ،  والرسائل القصيرة

 .وغيرها ، )Chat(وبرامجالتحدث اللحظي  ، )MMS(والوسائط المتعددة  ، )SMS(ل للجوا
  
  
 " قدراتك"مبادرة بناء قدرات وتنمية مهارات التعامالت اإللكترونية في القطاع الحكومي  •

والذي  ، مع انتهاء تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة بناء القدرات وتطوير المهارات في القطاع الحكومي
ذها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ممثلة ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية والتي تضمنت تنف

وذلك من خالل  ، من الجهات الحكومية ، م٢٠١٠متدرب خالل العام  ٩٠٠، ٢إتمام تدريب حوالي 
لبرنامج؛ فقد تم القطاع الخاص المعتمدة والمنتشرة في أنحاء المملكة بإشراف مباشر من ا مراكز تدريب

موظف حكومي ضمن  ٠٠٠، ٧االتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتولي تدريب حوالي 
وتأتي  ، لإلسهام في إدارة المراحل الثانية من المبادرة" كامبريدج"وذلك على برنامج  ، "قدراتك"برنامج 

وة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب اآللي على هذه المبادرة في سبيل نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفج
المستوى األساسي للتعامل مع برامج الخدمات اإللكترونية وإدارة وتنفيذ مشاريع الخدمات اإللكترونية 

  .الحكومية بدرجة عالية من االحترافية والمهارة
 

  بناءالثقةواألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .٥
  

  عامالت والوثائق اإللكترونيةاستخدام الم  .أ 
  نظام التعامالت اإللكترونية •
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م ٢٦/٠٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٤٢٨ربيع األول  ٧أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم االثنين 
نظام التعامالت  -حفظه اهللا  –برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

ضبط التعامالت والتوقيعات االلكترونية وتنظيمها وتوفير اإلطار النظامي  يهدف النظام إلى  .اإللكترونية

  .له
حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول 

وأن يكون للتعامالت . التعامالت والتوقيعات االلكترونية بشرط أال يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام
ت والتوقيعات االلكترونية حجيتها الملزمة وال يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ وال منع والسجال

تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص 

ة التعامل كذلك أجاز النظام التعبير عن اإليجاب والقبول في العقود بواسط .عليها في هذا النظام

  .االلكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابالً للتنفيذ متى تم وفقاً ألحكام هذا النظام
وصدور هذا النظام سوف يشكل نقله كبيرة في البنية التشريعية لنظام التعامالت االلكترونية ولتنظيم 

  اضغط هناولالطالع على وثيقة النظام.، وضبط التعامالت والتوقيعات اإللكترونية بصفة عامة
  

  برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   •

بوزارة االتصاالت وتقنية ) yesser.gov.sa(تم إنشاء برنامج للتعامالت اإللكترونية الحكومية 
وزارة المالية وهيئة االتصاالت وتقنية ويشارك في اإلشراف عليه  ، م٢٠٠٥المعلومات في عام 

وحثّ الجهات  ، ومن بين أهدافه إنشاء البنية التحتية الالزمة للتعامالت اإللكترونية الحكومية ، المعلومات
  .الحكومية ومتابعتها لتقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني

 
  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  .ب 

  من المعلوماتالمركز الوطني االرشادي أل •
انشأت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المركز الوطني االرشادي ألمن المعلومات 

Computer)(Emergency Response Team Saudi Arabia ،  والذي يهدف الى رفع
تنسيق   مستوى الوعي و المعرفة بأخطار أمن المعلومات و يعمل بالتعاون مع أعضائه و شركائه على

 .في المملكة العربية السعودية  اية و التصدي لألخطار و الحوادث المتعلقة باألمن االلكترونيحهود الوق
و العمل على  ، كما يعمل المركز على تنسيق الجهود علي المستوى الوطني لتفادي االختراقات األمنية

والتعاون والتنسيق   ، ورفع مستوى الثقة في التعامالت اإللكترونية  ، احتواء أضرارها في حال وقوعها
مع المؤسسات و األطراف المؤثرة في تقديم خدمات االتصاالت و تقنية المعلومات في المملكة في سبيل 
،  وقاية البنى التحتية و الخدمات اإللكترونية من أخطار و تهديدات أمن االتصاالت وتقنية المعلومات

ويوفر . بأمن االتصاالت وتقنية المعلومات تقديم المشورة والنصح لألفراد وللمؤسسات في ما يتعلقو
تقديم  ، خدمة المراقبة المستمرة ألمن المعلومات على المستوى الوطني: المركز الخدمات الرئيسة التالية

خدمات االستجابة لحوادث  ، الدعم والمساندة الفنية للجهات األمنية في التحقيق في الجرائم المعلوماتية
مل تشمل التنسيق بين الجهات المحلية والدولية الحتواء وإيقاف الحوادث أمن المعلومات والتي تش

 باالضافة الى خدمات رفعي الوعي والتدريب لكافة الجهات المعنية  ، واالختراقات
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ويعمل المركز حالياً على إعداد دليل سياسات أمن المعلومات للقطاع الحكومي الذي يتضمن مخاطر أمن 
وسيتم تدريب  ، وغيرها.. إطار سياسات وإجراءات ومعايير أمن المعلوماتو ، المعلومات الرئيسية

  .المختصين في الجهات الحكومية على استخدام الدليل إلعداد السياسات المناسبة وتطبيقها في منشآتهم

 
  المركز الوطني للتصديق الرقمي •

ت وتقنية المعلومات بوزارة االتصاال (NCDC.gov.sa) تم تأسيس المركز الوطني للتصديق الرقمي
 ، ويجري العمل على تشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة عن طريق هذا المركز ، م٢٠٠٧في عام 

والتي تهدف إلى تمكّين المتعاملين عن طريق شبكة اإلنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء العمليات 
زي في ربط مراكز التصديق بمركز حيث تم انتهاج الهيكل المرك ، اإللكترونية بموثوقية وسالمة تامة

على أن يتم إصدار الشهادات الرقمية من قبل الجهات الحكومية والتجارية  ، تصديق جذري وطني
  .ألغراض متعددة تستخدم فيها شهادات إثبات الهوية وشهادات التوقيع الرقمي وشهادات التشفير

وإصدار النسخ  ، تصديق الحكوميومركز ال ، وقد تم في وقت سابق تدشين مركز التصديق الجذري
واالنتهاء من مراجعة كافة وثائق سياسات  ، النهائية من  سياسات وضوابط عمل مراكز التصديق

  .وضوابط عمل مراكز التصديق وإصدار النسخ النهائية منها
) ٥٠(م تم البدء في المرحلة التجريبية إلصدار الشهادات الرقمية بإصدار ما يقارب ٢٠١٠وفي عام 

وقد تم تعريفهم بالخدمة واستخدامها في  ، خمسين شهادة رقمية لموظفي الوزارة وبعض الجهات األخرى
وبدأ عدد من الجهات استعداداتهم .  عمليات التشفير والتوقيع على رسائل البريد اإللكتروني والملفات

ية المعلومات للترخيص كما تم العمل مع هيئة االتصاالت وتقن ، للعمل كمقدمي خدمات تصديق لموظفيهم
  .وسيتم ذلك خالل هذا العام ، لعدد محدود من المؤسسات والشركات لتقديم الخدمة تجارياً

  
  سياسة أمن المعلومات للجهات الحكومية •

قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد وثيقة اشتملت على دليل التخصيص لوثيقة سياسة أمن 
وكذلك تم إعداد بعض  ، بما يتناسب مع احتياجات كل جهة حكومية ، ةالمعلومات للجهات الحكومي
وتهدف سياسة أمن المعلومات . وتوفيرها باللغتين العربية واإلنجليزية ، الوثائق األخرى ذات العالقة

للجهات الحكومية إلى وضع األطر العامة إلعداد سياسات أمن المعلومات التي تتماشى مع المعايير 
تمكن الجهات الحكومية من المحافظة على مستوى أمن المعلومات فيها بما يكفل المحافظة و ، الدولية

  .على سرية الموارد المعلوماتية وتوافرها وتكاملها
 

 حماية الخصوصية والبيانات  .ج 
 تنظيمات المحافظة على الخصوصية •

وتم االنتهاء  ، لكترونيةقامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بالبدء في تنفيذ مشروع الخصوصية اإل
ومن المتوقع الرفع  ، من مسودة النظام وطرحه للنقاش في ورشة عمل وتلقي مرئيات العموم بشأنه

  .بمشروع النظام قريباً وذلك لإلقرار
  

  "إعداد االستراتيجية الوطنية ألمن المعلومات بالمملكة العربية السعودية"مشروع  •
وتهدف هذه  ، ومات بإعداد مسودة لهذا المشروع والرفع بهاتقوم وزارة االتصاالت وتقنية المعل

االستراتيجية إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع آمن للمعلومات لدعم تنمية مجتمع 
 ، المعلومات وتوفير الثقة في استخدام المعلومات اإللكترونية عن طريق زيادة أمن وسالمة المعلومات
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وزيادة الوعي والتثقيف بالمخاطر األمنية  ، والمؤثرات الداخلية والخارجيةواالستجابة للتغيرات 
وإنشاء مراجع وطنية خاصة بإدارة أمن المعلومات وإدارة  ، والمسؤولية المشتركة لحماية المعلومات

  .المخاطر واستمرارية األعمال استناداً إلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجابهة سوء استخدام   .د 
وشمل ذلك على وجه  ، أطلقت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات برنامجاً لمكافحة الرسائل االقتحامية

 : الخصوص ما يلي
o  حماية خصوصية األشخاص والمؤسسات وحقوقهم بعدم استالم أية رسائل إلكترونية دون طلب أو

 .إذن من صاحبها
o رية في المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتهم بصورة مشروعةتعزيز القدرات التجا. 
o التأكد من أن البنية التحتية لإلنترنت واالتصاالت في المملكة تدعم القيم الثقافية واالجتماعية فيها. 
o من خالل تمكينهم من تعزيز إيراداتهم في  ، تسهيل نمو مقدمي خدمة االتصاالت المحليين في المملكة

 .تضيات قانونية محددةإطار مق
o  تعزيز سمعة المملكة من الناحية اإللكترونية التي تغذي النشاط اإللكتروني وتعزيز المعامالت

 .اإللكترونية الدولية مع المملكة
 

 البيئةالتمكينية .٦
إن توفير البيئة التمكينية أمر أساسي من أجل تحريك الموارد وتوفير مناخ يشجع على اقتناء ونشر 

تعتبر الثقة والشفافية والبيئة القانونية والتنظيمية   ، وعالوة على ذلك. المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا
  .المعتدلة القاعدةاألساس للتعاون بين القطاعين العام والخاص

 البيئة القانونية والتنظيمية   .أ 
 نعم)ال/نعم(وجود قانون للمعامالت اإللكترونية 

 نعم)ال/نعم(وجود قانون للتوقيع اإللكتروني 
 نعم )ال/نعم(لبنية األساسية للمفاتيح العمومية وجود إدارة ل

 نظام التعامالت اإللكترونية •
ويهدف هذا  ، م١٨/٣/٢٠٠٨وصدرت الئحته التنفيذية في  ، م٢٦/٠٣/٢٠٠٧صدر هذا النظام بتاريخ 

وتوفير اإلطار النظامي إلى ضبط التعامالت والتوقيعات اإللكترونية وتنظيمها ) mcit.gov.sa(النظام 
. ومن ذلك اإلعتراف بالتوقيع اإللكتروني لبناء الثقة وتسهيل تطبيقه في القطاعين العام والخاص ، لها

 ، ويعزز هذا النظام استخدام التعامالت اإللكترونية على المستوى المحلي والدولي في التعامالت الحكومية
  . اإللكتروني وتطبيقات أخرى ونظام الدفع ، والتعليم ، والطب ، والتجارة

  
  نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية •

إلى الحد من الجرائم ) mcit.gov.sa(ويهدف هذا النظام  ، م٦/٤/٢٠٠٦صدر هذا النظام بتاريخ 
نظام إلى  تحقيق التوازن بين ويسعى هذا ال .المعلوماتية؛ وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها
 ، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة ، أهمية استخدام تقنية المعلومات والحاجة لحماية المستخدمين

  .واالقتصاد الوطني ، واآلداب العامة ، واألخالق
  

 إدارة أسماء النطاقات  .ب 
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وهو  ، )SaudiNIC(شبكة أنيطت مهام تسجيل وإدارة أسماء النطاقات بالمركز السعودي لمعلومات ال
ويتم حاليا إدارته  ، جهة غير ربحية مختصة بتسجيل أسماء النطاقات في المملكة العربية السعودية

وفقا لقرار مجلس الوزراء  ٢٠٠٦وتشغيله من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات منذ نهاية عام 
ل عن إدارة أسماء النطاقات الواقعة والمركز مسئو). ٢٠٠٥(هـ ١٣/٨/١٤٢٥وتاريخ  ٢٢٩الموقر رقم 

أو الالحقة  sa. والمنتهية بالالحقة(تحت النطاقات العلوية الدوليةالخاص بالمملكة العربية السعودية 
وسن القواعد المنظمة  ، ويهدف المركز إلى تسجيل أسماء النطاقات بشكل عادل و موثوق). السعودية.

م باإلدارة واإلشراف التقني لهذه العمليات وتوثيقها في قواعد والقيا ، لعمليات تسجيل أسماء النطاقات
  .معلومات

 
فقد قام المركز السعودي لمعلومات الشبكة مؤخرا  ، واستمراراً لعملية تطوير أسماء النطاقات السعودية

بتحديث ونشر لوائح التسجيل ومن أهمها لوائح تسجيل أسماء النطاقات السعودية وكذلك الئحة قواعد 

  .جراءات االعتراض على أسماء النطاقات السعوديةوإ

 
بتسجيل  ٢٠١١وباإلضافة إلى تسجيل أسماء النطاقات العلوية ذات الثالثة مقاطع باشر المركز في عام 

   .الخاص بالمملكة العربية السعودية) sa(.أسماء النطاقات ذات المقطعين تحت النطاق العلوي الدولي 
وقد بلغ عدد ).السعودية(.نطاقات باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي وأيضا بدأ بتسجيل أسماء ال

  .نطاق ٥٦٠، ٢١م ٢٠١٠أسماء النطاقات المسجلة في المملكة العربية السعودية مع نهاية عام 
  

 توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ج 
راءات فسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد إج تقوم

والمواصفات الفنية لألجهزة التي تعتبر األساس الفني العتماد تلك األجهزة التي تورد إلى المملكة و 
 ، وتعتبر هذه اإلجراءات والمواصفات الفنية ملزمة لجميع األطراف التي تصنع و توردها. تستخدم فيها

تقوم بإدارة موارد الترقيم و اإلشراف على عملية نقل أرقام الخدمات الثابتة كما . أو تبيعها في المملكة
  . والهاتف المتنقل

  
 اعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات  •

العديد من الطلبات المقدمة من قبل الشركات الداخلية أو الخارجية والتي ترغب في  الهيئةترد إلى 
االتصاالت وتقنية المعلومات تمهيداً إلى توريدها إلى المملكة الحصول على موافقة الستيراد أجهزة 

وتقوم الشركة باستيفاء المتطلبات الفنية المعتمد والصادرة من قبل هيئة االتصاالت . العربية السعودية
 .ويتم دراسة الطلب والبت فيه وفقاً لألنظمة المنظمة لذلك ، وتقنية المعلومات

 جهزة االتصاالت وتقنية المعلوماتإعداد مواصفات فنية جديدة أل •
ولضمان . الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات األساس الفني لترخيص األجهزة المواصفاتتعتبر 

سالسة استيراد األجهزة ولتفادي وجود تكاليف إضافية نتيجة الختالف المواصفات عما هو معمول به 
واصفة فنية تغطي معظم التطبيقات في مجال االتصاالت م) ٩١(عالمياً فقد قامت الهيئة بإعداد ونشر 

وتعمل الهيئة من وقت آلخر على إعداد مواصفات لما يستجد من تقنيات جديدة  ، وتقنية المعلومات
  .ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقا للتقنيات والمواصفات العالمية الحديثة
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 فسح األجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات •
 العربيةوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بدراسة الطلبات الواردة من قبل المنافذ الجمركية بالمملكة تق

والتأكد من مطابقتها  ، السعودية والشركات الموردة والمتعلقة بفسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات
ويمكن لموردي أجهزة  .مة للفسحللمواصفات الفنية المعمول بها في الهيئة وإصدار الموافقات الالز

اإلتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة التقدم بطلب الحصول على تصريح بفسح األجهزة 
وتهدف هذه الخدمة إلي . من أحد المنافذ الجمركية  للهيئة وأنظمتها اصفات الفنيةللموالمطابقة  والمعدات

  .وجميع المنافذ الجمركية ، وتسهيل تبادل البيانات وتسريعها بين الهيئة ، تيسر إجراءات الفسح الجمركي

 
  تقديم الدعم الفني فيما يخص المعايير الفنية واألجهزة •

ويتم استالمها . فسارات من قبل الشركات داخل المملكة ومن خارجهاترد إلى الهيئة العديد من االست
 قطاعاتوكذلك اإلحاالت الداخلية من قبل . والتعامل معها  بشكل يومي من خالل دراستها والرد عليها

ويتم تقديم المشورة ودراسة المواصفات الفنية لألجهزة في حاالت المخالفات والشكاوي ذات  ، الهيئة
  .يالطابع الفن

  
 مشروع نظام فسح واعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات اإللكتروني •

تقوم الهيئة على تطوير نظام اعتماد وترخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات إلكترونياً وإنشاء 
و يمكن النظام الجديد الجهات الداخلية . قاعدة معلومات لألجهزة المعتمدة والمفسوحة من قبل الهيئة

إلى إنجاز ومتابعة  باإلضافة ، والخارجية من تقديم طلبات اعتماد وترخيص األجهزة إلكترونياً إلى الهيئة
وقد تم البدء في المشروع في الربع األخير . إجراءات اعتماد وترخيص األجهزة بشكل إلكتروني بالكامل

اصفات الفنية للنظام وذلك للبدء ويجري حالياً العمل على إنهاء وثيقة المو  ، م ٢٠١٠من العام الماضي 
  . في مرحلة برمجة النظام ومن ثم إطالقه عبر موقع الهيئة اإللكتروني

 
 النظام اآللي إلدارة موارد الترقيم  •

ضمن إجراءات تحديث الخطة  ، تم طرح النسخة الثانية من الخطة الوطنية للترقيمألخذ مرئيات العموم
 ، شروع إلى تحديث الخطة الوطنية للترقيم لمواكبة النمو المستقبليالوطنية للترقيم؛ إذ يهدف هذا الم

للخدمات وتوفير المرونة الستيعاب التقنيات والخدمات الجديدة  ، ولضمان توفر األرقامِ والرموزِ الكافية
والمستقبلية الحالية ابع وتحقيق االنسجام مع توصيات قطاع تقييس االتصاالت الت ، للوفاء بالمتطلبات

أخذاً بعين االعتبار آخر التوجهات والتطورات التقنية مثل تقنية الصوت عبر  ، لالتحاد الدولي لالتصاالت

و يساعد المشروع أيضاً ". ENUM"الـ ،  و"NGN"وشبكات الجيل القادم  ، "VoIP"برتوكول االنترنت
وكذلك تلبية متطلبات  ، ءة عاليةالهيئة على إعداد أسلوب مناسب إلدارة موارد الترقيم والرموزِ بكفا
ومما يجدر ذكره أن المملكة من . المرخّصين الجدد لتقديم خدمات الهاتف الثابت والمتنقل بشكل فوري

  .قالئل الدول التي تدير موارد األرقام بصورة آلية
  

 نقل أرقام الخدمات الثابتة والهاتف المتنقل  •
لخدمات الثابتة و تحديث وثيقة إرشادات نقل األرقام للهاتف يجري العمل على إعداد إرشادات نقل أرقام ا

وتعتبر هذه اإلرشادات تمهيداً . ودمجها كإرشادات عامة لنقل األرقام ٢٠٠٦المتنقل الصادرة في عام 
إلطالق خدمة نقل الرقم للهاتف الثابت مستقبال والتي ستساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة وذلك بتوفير 

رقم للهاتف الثابت بين مقدمي خدمات االتصاالت الثابتة مما يؤدي إلى إعطاء المشترك خدمة نقل ال
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ومن ثم تحسين جودة الخدمة وتخفيض  ، المرونة في االختيار بين مقدمي الخدمة مع االحتفاظ برقمه
ة ويتوقع من هذا العمل جملة مخرجات من أهمها وضع إرشاداتوإيضاحات حول األمور المتعلق. األسعار

والمبادئ  ، بنقل أرقام الهاتف المتنقل والثابت والحلول الفنية الممكنة لكل منهما وعناصر التكلفة
 ، والتزامات مقدمي الخدمة ، واألسس التخطيطية ، والمقابل المالي ، االقتصادية الستعادة التكلفة

تم األخذ في االعتبار أفضل وقد . وحل الخالفات ، واإلجراءات العملية شاملة األطر الزمنية اإلرشادية

على ) ENUMوVoIPو NGNمثل (الممارسات الدولية وتم دراسة تأثيرات تطبيق التقنيات الحديثة 
خدمة نقل الرقم وتجدراإلشارة بان المملكة لها السبق في تطبيق خدمة نقل الرقم للهاتف المتنقل حيث أنها 

 .ستوى القارة اإلفريقية والدول اإلسالميةأول دولة تطبق هذه الخاصية في الشرق األوسط وعلى م
 

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدابير الحكومية الداعمة  .د 
واستعانت فى ذلك باختيار أفضل  ، تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية آلية إنشاء حاضنات التقنية

بلغ عدد . اإلدارية ونقل الخبرة لفريق العمل الوطنىالمؤسسات الدولية فى هذا مجال لتقديم خدماتها 
 ، منها حاضنة بادر لتقنية االتصاالت والمعلومات ، الحاضنات التى أنشئتها المدينة ثالثة حاضنات

وجمعية الحاسبات  ، ويوجد فى بادر تمثيل لعدد من الجهات بما فيها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
حيث احتضنت  ، وجمعية المخترعين السعوديين ، لسعودية لهندسة االتصاالتوالجمعية ا ، السعودية

طلب احتضان ال تزال تحت إجراءات  ٩٥باإلضافة إلى  ، فكرة علمية منبثقة عن نتائج بحثية ٢٦بادر 
من المشاريع التى احتضنتها بادر قد  ٦وجدير بالذكر أن  ، طلبات أحيلت لجهات أخرى ٩و  ، التقويم

كما بلغت . لحصول على دعم تمويلى من بنك التسليف لتأسيس شركات منتجة للتقنية المحتضنةأفلحت با
وفرت  ، مليون ريال ٥٣.٦٧مليون ريال منها استثمارات مقدمة كقروض بـ  ١٥٠استثمارات العمالء 

ع ولدى اثنان منهم مشاري ، ألف ريال شهرياً ٢٩٢محتضناً  ١٢وبلغ الدخل األولى لـ  ، وظيفة ١٧٤
كما بلغ عدد المبتعثين من المدينة فى مجاالت الهندسة وتقنية  حتى عام . مليون ريال ١٢مطلوبة بـ 

  .مبتعثاً) ٩٠( ٢٠٠٩
 

 تطبيقاتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت .٧
  الحكومة اإللكترونية  .أ 

 www.saudi.gov.sa:موقع الوب للبوابة الحكومية
معلومات المعلومات

 عامة
 نعم

 نعمالقوانين
 نعماألدلة

خدمات الخدمات
 تفاعلية

 نعم

نماذج يمكن 
 تنزيلها

 نعم

معلومات 
 ساكنة

 نعم

 نعمالدفع اإللكتروني 
 نعمتسجيل المستخدمين

 نعموجود أكثر من لغة للموقع
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 نعماستسقاءاتمشاركة المواطنين
 نعممدونات

قناة الوب خدمات إضافية
)RSS( 

 ال

إحصاءات 
 الوب

 نعم

 نعمبحث
 خدمات أخرى

  
  

اسم الهيئة المسؤولة عن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في اإلدراة العامة 

 )باللغتين العربية واإلنكليزية(

هيئة االتصاالت وتقنية 
  المعلومات

Communication and 

information technology 

commission (CITC) 
غتين بالل(اسم هيئة الحكومة اإللكترونية 

 )العربية واإلنكليزية
برنامج التعامالت اإللكترونية 

 الحكومية
e-government 

programe 

 
o حوسبة الجمارك 

 ، مصلحة الجمارك قطعت شوطًا كبيرا ووصلت إلى مرحلة متقدمة حتى على المستوى العالمي
ة اآللية بِدءا بفسح فعلى سبيل المثال تم تحويل الغالبية العظمى من اإلجراءات الجمركية إلى البيئ

ومرورا باإلجراءات المتعلقة بالجهات األخرى من  ، اإلرساليات والمركبات منذ وصولها
كما يجرى العمل حاليا من خالل  ، مخلصين جمركيين ووكالء مالحة وبنوك وفحص إشعاعي

قة بإجراءات على استكمال تنفيذ سلسلة من اإلجراءات اإللكترونية خاصة تلك المتعل" تبادل"شركة 
إضافة إلى أنه تم تنفيذ برنامج  ، وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة المتعلقة بالسلع المستوردة

لمتابعة شاحنات الترانزيت عبر األقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني في وزارة 
  . الداخلية

  
o حوسبة نظم إدارات اإليرادات والضرائب 

والدخل فإن من أهم التطبيقات اإللكترونية تلك الخاصة بالنظام اآللي  فيما يتعلق بمصلحة الزكاة
 ، والقيام بالربط اآللي على ملفاتهم ، لمعالجة بيانات المكلفين وإقراراتهم الزكوية والضريبية

ومن ثم تمكين  ، والتأكد من بيانات اإلقرارات من خالل االرتباط بالقناة الموحدة لتبادل المعلومات
  ".سداد"ن من تحديث بياناتهم ومن دفع المستحقات عليهم عن طريق برنامج المكلفي
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o  توفر واعتماد استخدام تطبيقات الشراء االلكتروني)e-procurement.( 
بدأت وزارة المالية باإلعداد لتنفيذ مشروع إستراتيجي وطني للمنافسات والمشتريات الحكومية 

منافسة وعمليات تأمين المشتريات الحكومية لتكون اإللكترونية يتم خالله تحويل إجراءات ال
إلكترونية وسط بيئة آمنة تؤمن من خاللها الجهات الحكومية مستلزماتها وتتمكن من طرح 

  .ويتم تنفيذ المشروع بالتدرج وفق عدة مراحل ، منافساتها بسرعة وشفافية عالية

 
  برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية •

  أ- ٥أنظر القسم 
  

  قياس التحول للتعامالت االلكترونية •
 ، يةالمطبقة في المملكة العربية السعود ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكوميةإشارة إلى 

وما سنّته المملكة من أنظمة وقوانين وتشريعات تتعلق بتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية؛ 
سواء  ، فقد انطلقت مبادرة لقياس واقع التحول إلى التعامالت اإللكترونية في الجهات الحكومية

خدمات تخدم من جانب التعامالت اإللكترونية داخل الجهات الحكومية وما تقدمه من مبادرات و
وزيادة كفاءة آلية تقديم الخدمات  ، أو تبني عدة مشاريع لتطوير األداءالحكومي ، هذه المسيرة

ويقوم برنامج التعامالت اإللكترونية . واإلسهام في خدمة الوطن والمواطن ، الحكومية وفعاليتها
صفة دورية ووفق الحكومية بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بمتابعة قياس هذا التحول ب

منهجية محددة ومؤشرات قياس مستقاة من تجارب محلية وعالمية ورفع تقارير دورية للمسؤولين 
  .في الجهات الحكومية وتقرير عام يرفع للمقام السامي وفق ما نصت عليه الضوابط

  
فقد يتم  ، وحتى تتم متابعة تحول الجهات الحكومية بموضوعية ووضوح ، وعلى هذا األساس

وير منهجية عامة تنفذ خالل مراحل التطبيق يتم من خاللها قياس تحول الجهات الحكومية إلى تط
التعامالت اإللكترونية الحكومية وفق عدة مراحل تم تعريفها للوصول إلى الهدف والغاية األساسية 

وكان  ثالثة قياسات لتحول الجهات الحكومية) م٢٠١٠حتى نهاية (وقد تم تنفيذ . من هذه المبادرة
القياس الثالث يعتبر بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة 

إتاحة وتطوير "حيث سيتم قياسها وفق مرحلة " البناء"األولى من مراحل القياس وهي مرحلة 
: ةبينما ستستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة األولى وهي مرحل" الخدمات اإللكترونية

وإضافة بعض  ، كما هو الحال في الدورة الثانية للقياس مع وجود اختالف في آلية القياس" البناء"
مع التركيز بشكل أكبر على  ، وإعادة صياغة بعض األسئلة الواردة في االستبانة ، المحاور

 ، التقارير:وتمثلت مراحل القياس الثالث في. منظور الخدمات اإللكترونية في هذه المرحلة
وقد حازت منهجية القياس على االعتراف الدولي قبولها كورقة . والزيارات الميدانية واالستبانة

علمية من اللجنة العلمية بجامعة ليمريك بإيرلندا إلى جانب فوزها بجائزة أفضل تجربة لقطاع 
  .حكومي في مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية في قارة آسيا

  
 استطالع رضا العميل •

كجزء من متطلبات استراتيجية التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ 
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: لقياس كل من ٤مسح شامل، م٢٠١٠أجرى برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية خالل العام 
 والتحول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية وتأثير ، )األفراد والشركات(مدى رضا العميل 

  .التعامالت اإللكترونية الحكومية على العميل
 ، خدمات التعامالت اإللكترونية الحكومية: وقد سعى المسح إلى تقييم مدى وعي العمالء بكل من

والعقبات والمشاكل  ، وتقييمهم للخدمات المقدمة ، وأهم الخدمات اإللكترونية التي يستخدمونها
خدمات فضالً عن مدى رضاهم العام عن خدمات التي تمنعهم أو تعيق استخدامهم لهذه ال

  .التعامالت اإللكترونية الحكومية
  

  ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية  •

 ، )yesser.gov.sa(إقرار ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية  ٢٠٠٦تم في عام 
كتروني إلى جمهور المستفيدين وقد والتي تدعو جميع الجهات الحكومية إلى تقديم خدماتها بشكل إل

  .صدر عدد من القرارات لدعم تطبيق هذه الضوابط
  

 )سعودي( البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية  •
 ، م إطالق تصميم جديد للبوابة الوطنية أكثر مالئمة للمستفيدين٢٠١٠شهد عام 

) ٧٠٠(وإضافة  ، "سعـودي: "السم الجديدوإطالق ا ، ودراسةوتنفيذالمسمىالتسويقيللبوابةالوطنية
وبذلك ارتفع عدد الخدمات اإللكترونية على  ، خدمة إلكترونية جديدة مقدمة من الجهات الحكومية

جهة ) ١٢٦(خدمة إلكترونية تقدمها ) ١٠٠٠(م إلى ٢٠٠٩في عام ) ٣٠٠(من " سعـودي"
ولوائح وقوانين وضوابط  رابطاً ألنظمة) ١٢٠(فضالً عن إضافة  ، حكومية رئيسية وفرعية

. نظاماً والئحة) ٤١٥(إلى ) ٢٩٥(سعـودية؛ ليرتفع بذلك العدد اإلجمالي لألنظمة واللوائح من 
 ، م٢٠١٠و ٢٠٠٩ما بين العامين % ١٦١ويالحظ أن المعدل اليومي للزوار قد زاد بمعدل 
وهذا بعد تنفيذ خدمة النفاذ  اإللكتروني  ، وكذلك هناك زيادة تصاعدية في عدد الزوار الشهري

  .الموحد مع وزارة العمل
  

  )Single sign On)SSOخدمة النفاذ اإللكتروني الموحد  •

للمنشآت واألفراد من أبرز ضوابط تطبيق وتنفيذ ) SSO(تعد خدمة النفاذ اإللكتروني الموحد 
ل شخص ذي صفة طبيعية أو والتي تنص على أن يكون لك ، التعامالت اإللكترونية الحكومية

بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات  ، اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع األنظمة المعلوماتية
وتطبيقات التعامالت اإللكترونية  ، جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعامالت اإللكترونية

تعريفية إلكترونية للفرد أو  اتمعلوم) SSO(وتعد معلومات النفاذ اإللكتروني الموحد  ، الحكومية
يتم إنشاؤها عن طريق البوابة الوطنية للتعامالت  ، المنشأة ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية

اإللكترونية الحكومية والتحقق منها وتفعيلها عن طريق مكتب التحقق من التسجيل وهي تدخل في 
المنشأة من إجراء التعامالت ويتمكن بوساطتها الشخص أو  ، جميع األنظمة المعلوماتية

اإللكترونية الحكومية بموثوقية للخدمات اإللكترونية التي يتم توفيرها من قبل الجهات الحكومية 
  . المختلفة

                                                 
: وملخص النتائج متوفر على الموقع  ٤

www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Pages/Customers_satisfaction_survey.aspx 
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 التجارة اإللكترونية  .ب 

وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية 
 )ال/نعم(

رقم نعم
 القانون

 

وجود قانون للتجارة اإللكترونية 
 )ال/نعم(

رقم نعم
 لقانونا

 

وجود قانون للمعامالت اإللكترونية 
 )ال/نعم(

رقم نعم
 القانون

 

وجود قوانين أخرى للخدمات 
 )ال/نعم(اإللكترونية 

رقم نعم
 القانون

 

 
 الخدمات اإللكترونية لوزارة التجارة والصناعة •

واء س ، حرصت الوزارة على تنويع الخدمات االلكترونية حسب الشريحة المستفيدة من الخدمة

بما يحقق التنوع في  ، G2Gأو جهات حكومية أخرى  G2Bأو قطاع أعمال   G2Cإفراد
وذلك ابتداء  ، الخدمات اإللكترونية لتشمل مختلف قطاعات الوزارة وتعم جميع شرائح المستفيدين

مرورا  ، بخدمة مؤشر األسعار االلكتروني والتي تهدف إلى خدمة المستهلك بالدرجة األولى
خدمة من أهمها الخدمات  ٢٩ألفراد والمنشآت التجارية حيث تم إطالق ما يقارب بخدمات ا

التفاعلية المتكاملة لحجز االسم التجاري وإصدار السجل التجاري الكترونيا دون مراجعة مبنى 
أبرزها  ، خدمة الكترونية ٢٥كذلك تمت مراعاة القطاع الصناعي بتوفير أكثر من  ، الوزارة

صة الصناعية عن طريق االنترنت ودون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة خدمة إصدار الرخ
 . وإيصال الرخصة الصناعية للمستفيد النهائي عن طريق الناقل البريدي

  
o مؤشر السلع االستهالكية  

انبثقت فكرة إطالق مؤشر ألسعار الموادالتموينية والغذائية األساسية في المخازن الكبرى في 
ة من سموأمين منطقة الرياض حيث وافق صاحب السمو الملكي األمير مدينة الرياض بمبادر

سلمان بن عبدالعزيز علىاالقتراح على أن يتم تطوير المؤشر بصفة مستمرة ثم يعمم في حالة 
وقد أطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر األسعار في بدايـة عـام    ، نجاحه على مناطقالمملكة

وبناءاً على التنسـيق بـين وزارة    ، لدى المواطن والمقيمولقيصدى إيجابياً كبيراً  ، ه١٤٢٩
التجارةوالصناعة وأمانة منطقة الرياض فقد تم االتفـاق علـى أن تقـوم الـوزارة بـإطالق      

وعلـى ضـوء ذلـك قامـت وزارة     . مؤشرألسعار السلع االستهالكية في مناطق المملكـة 
 ، السـكر  ، األرز ، الـدقيق (التجارةوالصناعة بتطوير مؤشر ألسعار السـلعالتموينية وهـي   

والسلع التموينية األخرى ) الحليب المجفف ، لحومالدواجن ، اللحوم الحمراء ، الزيوت النباتية
  )الشعير، االسمنت ، حديد التسليح(

وقد تم تدشين بوابة مؤشر األسعار برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
ويشمل المؤشر رصـد يـومي ألسـعار السـلع     . هـ١١/٢/١٤٣١عبدالعزيز حفظه اهللا في 

كما يشمل متابعة لمتوسطات األسعار األسـبوعية   ، األساسية وبشكل الكتروني مع منافذ البيع
كما يساهم في نشر الـوعي  . وتقارير استهالكية عن تحرك السلع. ومقارنتها باألسابيع السابقة

ن الوزارة او الجهات الحكومية األخرى في االستهالكي بنشر كل ما يهم المستهلك والصادر م
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كذلك تم توفير الخدمـة عـن    ، سبيل تسهيل الحصول على المعلومة وجمعها في بوابة واحدة
  .طريق رسائل الجوال لالستفسار المباشر

o أخرى  الربط االلكتروني مع عدة جهات حكومية(G2G) ،     من أبرزهـا نظـام سـداد
للجمارك ووزارة الداخلية وتزويد بعـض الجهـات   كذلك المصلحة العامة  ، للمدفوعات

والتي تؤدي الى تسهيل في إجراءات تبادل المعلومات وتقـديم   ، ببيانات السجل التجاري
 .الخدمات

o تمكن التاجر :خدمة حجز االسم التجاري) ،(G2B   من حجز اسم تجاري جديد الكترونيـا
ملكة وباإلمكان التقديم وطلب وهي متاحة حاليا على مستوى الم ، ودون مراجعة الوزارة

أشـهر مـن    ٤طلب خالل  ٥٠٠٠وقد تم استقبال أكثر من  ، حجز اسم تجاري الكترونيا
 .تدشين لخدمة

o تمكـن المسـتفيد   : خدمة إصدار سجل تجاري)G2B (     مـن إصـدار سـجل تجـاري
وحاليا الخدمة متاحـة علـى    ، لمؤسسة ودون مراجعة الوزارة) فرعي/رئيسي(الكترونيا
 .الرياض ويتم العمل على تعميمها على باقي مناطق المملكة بشكل تدريجيمستوى 

o خدمة إصدار ترخيص صناعي الكترونيا )G2B( ،   تهدف الخدمة إلى تسهيل إجـراءات
وبالتـالي تحفيـز    ، الحصول على رخصة صناعية والبدء بممارسة النشاط المتعلق بذلك

ويتم إصدار الرخصة لمقدم الطلب  ، ليهلممارسة المجال الصناعي في المملكة واإلقبال ع
أيـام   ٣الكترونيا أينما كان داخل المملكة وتوصيلها إليه عن طريق الناقل البريدي خالل 

 .عمل بحد أقصى
o     كذلك تم إطالق مجموعة كبيرة من الخدمات االلكترونية التي تتـيح للمراجـع إمكانيـة

يث آنـي ودون الحاجـة لمراجعـة    التحقق ومتابعة طلباته للوزارة بشكل الكتروني وتحد
والتي وفرت الوقت والجهد المبذول من المراجعين للحصول علـى المعلومـة   . الوزارة

 .لتوفرها في كل مكان وفي أي وقت دون عناء السفر أو التنقل
  إى مول •

إي مول هو أول موقع للسوق اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية وواحدا منالمشاريع التابعة 
مما يضع إى مول بفارق كبير جدا عن غيره من الشركات في المرتبة . لمؤسسة البريد السعودي

  .يأتي مستخدمين إى مول من بالد مختلفة و مهن و أعمار و ثقافات متباينة. األولى
يسعى إي مول لتشكيل الثورة التجارية اإللكترونية العربية بشكل متواصل من خالل تقديمها 

مزود بوسائل وأدوات مصممة  ، ترين الذين يرغبون ببيع أو شراء سلع معينةللبائعين والمش
وذلك للتعامل مع مواضيع الشحن والدفع بكل يسر وسهولة مما يتيح ويزيد من  ، خصيصا له

  .فرص إنهاء الصفقات بنجاح بأحسن وأنجح الوسائل
لخبرة التي إكتسبها منذ ولكن أيضا من ا ، كما تأتي قوة إي مول ليس فقط من الخبرات الحالية

والذي تم إنشائه عن طريق مؤسسة البريد  ، إنشائه وعمله ألول موقع للسوق اإللكتروني
  .السعودي

  
واعتمادا على مبدأ ، كما يهدف إي مول بتزويد عمالءها بمنتجات عالية الجودة والموثوقية

  : متمثلة فيويقدم للمستفيدينمنه مجموعة من الخدمات ال ، التواصل الذي ينتهجه

  .وغيرها ، واألجهزة الكهربائية ، وتأمينجميع اإلحتياجات من وكاالت المالبس ، تقديم  -
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بعمل نظام للتجارة ، وبضمان شامل على توصيل المنتج للعميل، إي مول المتكامل  -
 .اإللكترونية مفصال على احتياجاته من حيث إضافة وتعديل األصناف وأنواعها وأسعارها

  

o كترونية الصيرفة اإلل)e-payment system( 
والذي تقوم مؤسسة  ، للمدفوعات هو أحد أهم أنظمة المدفوعات اإللكترونية" سداد"يعتبر نظام 

وهو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات . النقد العربي السعودي باإلشراف عليه
ألساسية هي تسهيل وتسريع حيث أن مهمته ا ، األخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية

فروع البنوك (عملية دفع الفواتير والمدفوعات األخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة 
وقد قامت وزارة المالية بتنفيذ .).وأجهزة الصرف اآللي والهاتف المصرفي واإلنترنت المصرفية

مواطنين ومقيمين وقطاع  لتمكين المستفيدين من" سداد"مشروع ربط الجهات الحكومية بنظام 
أعمال بتسديد الرسوم واالستحقاقات المالية األخرى إلكترونيا من أي بنك وبأي وسيلة يرغبونها 

كما ساعد الجهات الحكومية في تحصيل إيراداتها بدقة وسرعة متناهية؛ حتى  ، بيسر وسهولة
  . أصبحت معظم اإليرادات الحكومية غير النفطية تحصل آليا

  
  
  
  
  
  

 التعلم اإللكتروني  .ج 
 "تطوير"مشروع الملك عبداهللا لتطوير التعليم العام  •

حرص خادم الحرمين الشرفيين الملك عبداهللا بنعبدالعزيز على تحقيق التنمية المسـتدامة للمملكـة   
 ٠١/  ٢٤بتاريخ ) تطوير(قد تم اقرار مشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم ،  والعربية السعودية

وصدر األمر السامي الكريم بالموافقة على تنفيـذ  . م٢٠٠٧/  ٠٢/  ١٢الموافق  ، هـ ١٤٢٨/ 
مشروع الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يمثـل دعمـاً كبيراًلجهـود وزارة    
التربية والتعليم وتحقيقاً لرؤيته في أن التعليم هو األساس لبناءاقتصاد معرفي يسهم في الوصـول  

للنشء فـي    المستقبلية  الدول المتقدمةوتحقيق المشاركة  لكة العربية السعودية إلى مصافبالمم
  :ويهدف المشروع إلى. بناء مجتمع متقدم في جميع المجاالت

 .لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها  بناء معايير عالمية .١

 .تطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة .٢

 :مختلف عناصر العملية التعليمية ويشمل ذلك تطوير .٣
o تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنيةالحديثة ، 

وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقليةوالمعيشية لدى 

 .الطالب والطالبة
o ة بما يحقّق  ، إعادة تأهيل المعلمين والمعلماتة والتعليميهم التربويوتهيئتهم ألداء مهام

 .أهداف المناهج التعليمية المطورة
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o  تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها إلدماج التقنية والنموذج الرقميللمنهج ؛ لتكون
بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى منالتحصيل 

 .بوالتدري
o  تعزيز القدرات الذاتية والمهارية واإلبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع

وتعميق المفاهيم والروابط  ، الرغبات النفسية لدى الطـالب والطالبات

 .الوطنيةواالجتماعية من خالل األنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها
مدينـة   ٢٥ي تمثلت في تجهيز وربط من المرحلة االولى من المشروع واللت% ١٠٠وقد انجزت 

وقرية بتقنية االلياف البصرية لخدمة المدارس في تلك المدن والتي تتوزع علـى كافـة انحـاء    
مدرسة بالشبكات السـلكية والالسـلكية وبالتقنيـات     ٥٠المملكة العربية السعودية وكذلك تجهيز 

العاملين في هذه المدارس وتوفير  الحديثة وتجهز بوابة تعليمية لخدمة هذه المرحلة وكذلك تدريب
 .التجهيزات التقنية واجهز الحاسب الشخصي لكل معلم وطالب في مدارس هذه المرحلة

  
  مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونية •

  أ- ٤أنظر القسم 
  

 نسبة الطالب للحواسيب
 %٥٦النسبة التقريبية هي نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت

 
  االتصاالت وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليميةنشر أنظمة  •

o تأسيس عمادات للتعليم اإللكتروني في عدد من الجامعات السعودية.  
o  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ذات العالقة بتقنية المعلومات في برنامج تنمية اإلبداع

  .و التميز ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات
o التدريس للمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ذات  حضور عدد من أعضاء هيئة

 .العالقة بتقنية المعلومات
 زيادة الميزانيات المخصصة لمشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب •

حرصت وزارة التعليم العالي على دعم الميزانيات المخصصة للتعليم والتدريب وتطوير قدرات 
  .وأيضا تطوير مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية في الجامعات التابعة للوزارة ، العاملين لديها

 استحداث دبلومات عالية متخصصة في االتصاالت وتقنية المعلومات •
يتم التنسيق مع مجلس التعليم العالي على دراسة تطوير دبلومات متخصصة في المواضيع  •

  .مات واالتصاالتالتقنية واإلدارية ذات الصلة بتقنية المعلو
  .إنشاء معهد جامعي متميز في االتصاالت وتقنية المعلومات •
  .استحداث عدد من الكليات األهلية الخاصة بتقنية المعلومات •
والتخصصات  ، إنشاء برامج ماجستير مشتركة بين تخصصات االتصاالت وتقنية المعلومات •

 األخرى
دراسات العليا المشتركة بين التخصصات أوصت وزارة التعليم العالي بضرورة توسيع نطاق ال

  .وال تزال بعض البرامج المتخصصة تحت الدراسة في مجلس التعليم العالي ، المختلفة
 .استحداث وظائف معيدين في االتصاالت و تقنية المعلومات سنويا •
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يات تعزيز ونشر التدريب والتعليم على نحو فعال خاصة في مجال العلوم والتقنيات المتعلقة بتقن •
ويظهر ذلك من خالل برنامج اإلبداع و التميز ألعضاء هيئة التدريس .المعلومات واالتصاالت

ونشر الثقافة اإللكترونية في  ، والمتضمن لعدد من البرامج المتخصصة في تقنية المعلومات
  .الجامعات

 ، ت كافةتطوير المناهج الحالية لتضمن مهارات في تقنية المعلومات واالتصاالت في المستويا •
قامعدد من الجامعات بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج .وتسريع انتشارها في جميع الجامعات

  :وانتشارها وذلك عن طريق ، التي من شأنها رفع الوعي بمهارات تقنية المعلومات
o  في % ٢٠تضمنت مناهج السنوات التحضيرية في الجامعات السعودية ماال يقل عن

  .تمجال تقنية المعلوما
o  تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس الستخدام تقنية

  . المعلومات
وتم ذلك من خالل إنشاء المركز . توفير التعليم عبر اإلنترنت من خالل التعليم اإللكتروني •

ذا وتوقيع عدد من االتفاقيات به ، الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد كما ذكر آنفاً
مع جامعة الملك سعود هي إحدى أساليب دعم وتوفير ) تجسير(وتنفيذ مبادرة  ، الخصوص

  . التعليم اإللكتروني للقطاعات األكاديمية بالمملكة
 تطوير درجات للدراسات العليا كالماجستير و الدكتوراه في تقنيات المعلومات واالتصاالت •

لدرجتي الماجستير و الدكتوراه في مجاالت قام عدد من الجامعات السعودية باستحداث برامج 
 ، وجامعة الملك فهد للبترول و المعادن ، االتصاالت وتقنية المعلومات في كل من جامعة الملك سعود

  .وجامعة الملك عبدالعزيز
تقوم الجامعات السعودية بتوفير .توفير بيئة مناسبة للباحثين في تقنية المعلومات و االتصاالت •

  :للباحثين من خاللبيئات مناسبة 
o إنشاء عدد من المعامل الحديثة و المراكز البحثية.  
o والدوريات المتخصصة مجال االتصاالت  ، والمجالت ، االشتراك في قواعد البيانات

  .وتقنية المعلومات
  حزمة التعامالت اإللكترونية للتعليم العالي •

رونية تقوم بتوفير المعلومات الدقيقة قامت وزارة التعليم العالي ببناء حزمة من التعامالت اإللكت
 ، وأعضاء الهيئات التدريسية ، والطالب المبتعثون ، الطالب(على مدار الساعة للفئات المستفيدة 

أطلقت الوزارة منظومة لحفظ ). الخ..والملحقيات ، والمؤسسات الرسمية ، والمؤسسات األكاديمية
يسهل عملية الوصول إلى الدراسات واألبحاث مما  ، واسترجاع الدراسات واألبحاث إلكترونيا

 .وتشتمل على عدد كبير من الدراسات واألبحاث في مجاالت متعددة ، بشكل سريع
  الصحة اإللكترونية  .د 

توفر وزارة الصحة وكجزء أساس من وعيها بأهمية توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات خدمة 
وبية والمنتشرة في جميع مناطق المملكة متيحة تصفح المواقع اإللكترونية من خالل شبكتها الحاس

بذلك الوصول إلى قواعد المعلومات والبيانات الصحية في المواقع العالمية  في االهتمام بالصحة 
العامة وصحة الرجل والمرأة على وجه الخصوص يأتي موقع وزارة الصحة اإللكتروني 

www.moh.gov.sa  كمنفذ يتم من خالله التوصل إلى الهيئات والمنظمات الدولية والتي تحوي
ومن ذلك منظمة الصحة الدولية ومنظمة  ، على كم هائل من المعلومات والبيانات الصحية

  .اليونيسيف
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منظام ٢٠٠٨وفي إطار اإلهتمام بصحة الرجل والمرأة فقد طوعت وزارة الصحةفي نهاية 
ة األولية يهتم بتسجيل كل العمليات واألنشطة التي تقدم إلى مرضى هذه إلكتروني للمراكز الصحي

المراكز وذلك من حال استقبال المريض وتسجيل بياناته ألول مرة فقط وحتى استالمه الدواء 
  .المحدد وذلك في بعض المراكز الصحية األولية كخطوة أولى 

  
في خدمات التواصل مع العالم  وعطفاً على توظيف نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

طورت وزارة الصحة في إطار الطب الوقائي منظومة معلوماتية خاص للتبليغ عن  ، الخارجي
اإلمراض المعدية والغير معدية يتم من خاللها حفظ جميع تلك الحاالت المكتشفة في المدن أو 

جميع فروع وزارة الصحة القرى أو الهجر في قواعد بيانات مركزية بالوزارة ومرتبطة أليا مع 
بالمناطق ليتم التحديث اللحظي لتلك الحاالت و تغطي هذه المنظومة في جانب األمراض المعدية 

سعال  ، دفتريا ، الكوليرا ، الطاعون ، الحمي الصفراء(مرض معدي  ٣٥على ما يبلغ تعدداه 
داء (غير المعديةوفي مجال األمراض ال) حمي الوداع المتصدع ، حمى الضنك ، حصبة ، ديكي

 ٤٣٠، م٢٠١٠من ذوي االختصاص بنهاية  ولقد بلغ عدد مستخدمي هذه األنظمة ، )السكري
  .منطقة صحية) ٢٠(مستخدم من طبيب وفني ومدخلي بيانات موزعة على 

  
 العمالةاإللكترونية  .ه 

 مشروع التواصل المجتمعي •
لتعزيز التواصل المجتمعي  ، نترنتبادرت وزارة التعليم العالي إلى بناء موقع تفاعلي على شبكة اإل

 ، مع القطاعات اإلنتاجية عبر تزويدها بالكوادر المؤهلة من خريجي برامج االبتعاث في الوزارة
للمساهمة في التعاون  ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكفاءات المؤهلة في القطاعين العام والخاص

  .المهارات المطلوبة لسوق العملوتزويد الجامعات ب ، البحثي والتعليمي مع الجامعات
 

  التنوعالثقافيواللغويوالمحتوىالمحلي .٨
 

 استخدام تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي  .أ 
 

  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  .ب 
 مبادرة الملك عبد اهللا للمحتوى العربي •

بكة اإلنترنت وعلى مختلف الوسائط يقدر حجم المحتوى العربي الرقمي المنشور على صفحات ش

من % 1اإللكترونية حسب تقديرات كبرى محركات البحث العالمية مثل جوجل وياهو بأكثر من 

وتعتبر هذه %. 0.3مجمل المحتوى الرقمي العالمي بعد أن كانت قبل سنوات قليلة ال يتجاوز 

% 5لعربية في العالم والتي تبلغ النسبة دون المستوى المقبول عطفاً على نسبة المتحدثين باللغة ا

وإدراكاً %. 3.3كما ال تتناسب أيضاً مع نسبة المستخدمين العرب لإلنترنت والتي تبلغ اليوم 
ألهمية عنصر المحتوى كثالث العناصر األساسية لمجتمع المعلومات إضافة إلى العنصرين 

في ذلك نظم االتصاالت اآلخرين وهما العنصر البشري المتعلم وعنصر البنية التحتية بما 
ولما يمثله المحتوى الرقمي من أهمية للعالم العربي بصفة عامة وللمملكة  ، واألجهزة الرقمية

بصفة خاصة كونها قبلة العالم اإلسالمي ومنبع اللغة العربية فقد وجه خادم الحرمين الشريفين 
وطنية رائدة ذات تأثير وأبعاد  حفظه اهللا بإطالق مبادرة الملك عبد اهللا للمحتوى العربي كمبادرة
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  :وقد وضع لهذه المبادرة رؤية طموحة وواضحة تتمثل فيما يلي. إقليمية عربية وعالمية
تعزيز المحتوى الرقمي العربي إنتاجاً واستخداما بما يحقق التنمية والتحول لمجتمع المعرفة "

  "مع الحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية
لمبادرة يتطلب تفعيل منظومة من المشاريع والبرامج الوطنية والعربية فإن وألن تحقيق رؤية ا

رسم خطة إستراتيجية تضم جميع الجهات ذات العالقة في قالب موحد من األهداف واألولويات 
وهي الجهة  ، والمشاريع يصبح أمراً بالغ األهمية فقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  :بإعداد خطة وطنية للمحتوى الرقمي تهدف إلى ، اإلشراف على تنفيذ هذه المبادرةالتي تشرفت ب
o تسخير المحتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول إلى مجتمع معرفي ،  
o ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات اإللكترونية والفرص المتاحة عبرها ،   
o مع وتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقميالحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية للمجت ،   
o  تمكين  المملكة والعالم العربي من إنتاج محتوى إلكتروني عربي ثري لخدمة المجتمعات

  .العربية واإلسالمية
وقد تضمن إعداد الخطة الكثير من البحث والتحليل والدراسات والتشاور مع ذوي العالقة في 

تواصل وتشاور مكثف مع العديد من القيادات البارزة والخبراء  كما كان هناك. المملكة وخارجها
في القطاعين العام والخاص من خالل فرق عمل متخصصة عملت بالتوازي مع فريق إعداد 

مشروعاً تضم كوكبة متناسقة ومتكاملة من المشاريع  50وقد اقترحت الخطة أكثر من . الخطة

بيئة سوق ) 1اريع وفق خمسة مسارات أساسية هي وتم تقسيم هذه المش. التطويرية والتنظيمية

الجوانب ) 4مساهمة القطاع الحكومي ) 3التعريب والثقافة اإلسالمية ) 2المحتوى الرقمي 

ولمزيد من المعلومات عن مبادرة الملك عبداهللا للمحتوى . البنية التحتية اإللكترونية) 5التنظيمية 

وقد تم .www.econtent.org.saتروني على الرابط يمكن زيارة موقع المبادرة اإللك ، العربي
  :إنجاز عدد من المشاريع في إطار المبادرة ومنها

o  المعجم العربي التفاعليwww.almuajam.org 

o ويكيعربيwww.wikiarabi.org 
o  المحلل الصرفي العربيhttp://sourceforge.net/projects/alkhalil 
o  كتابا في التقنيات اإلستراتيجية من اإلنجليزية إلى العربية ٣٣ترجمة 

  
 :تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني •

المحلي هو أحد األهداف األساسية للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية  إن تطوير المحتوى
وتقوم وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بتنفيذ جائزة التميز الرقمي . المعلومات

)mcit.gov.sa) ( وهي مسابقة سنوية لتكريم أفضل المواقع اإللكترونية  ، )م٢٠٠٥تأسست عام
  .الفروع في عدد من ، من حيث المحتوى العربي

 
  أدوات وبرمجيات تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت وبرامج البحثوالتطوير في معالجة اللغة العربية  .ج 

 معهد بحوث الحاسب •
يعد معهد بحوث الحاسب في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أحد المراكز الرائدة في 



   -٤٦- 
 

  

فقد .  ة اللغة العربية بشكل خاصالمملكة في مجال تقنية المعلومات بشكل عام وفي مجال معالج
قام المعهد بإجراء العديد من األبحاث وبتطوير العديد من النظم الخاصة بمعالجة اللغة العربية 

وتشمل هذه النظم نظم التعرف على الكالم ونطقه ونظم التشكيل والتحليل . المكتوبة والمنطوقة
المعهد أنظمة للتعرف الضوئي على  كما طور. الصرفي والنحوي وقواعد البيانات الخاصة بها

النصوص العربية المطبوعة ومجموعة من الخطوط العربية مفتوحة المصدر ومعجم عربي 
كما يعمل المعهد على تطوير محرك بحث عربي شامل متوافق مع خصائص اللغة . تفاعلي

بية المخصصة طور المعهد العديد من التطبيقات العر ، أيضاً. العربية وأنظمة للترجمة اآللية
وتخضع جميع هذه األنظمة واألدوات للتطوير المستمر داخل . للعمل على الهواتف المحمولة

ومن التطبيقات التي طورها المعهد والمتاحة على .المعهد للوصول إلى أعلى جودة ممكنة
  :اإلنترنت ما يلي

o  نبع(محرك البحث العربي) :(www.naba.kacst.edu.sa)(قريبا( 

o الترجمة اآللية):www.translate.kacst.edu.sa( 

o التحليل النحوي للنصوص العربية):www.cri_nlp.kacst.edu.sa( 
o برنامج صالتي لألجهزة الكفية):androidzoom( 

 .المزيد من الروابط) www.cri.kacst.edu.sa(كما يوفر موقع المعهد 
  

شين مشروع متخصص قام معهد بحوث الحاسب بتد ، وفي مجال البرمجيات المفتوحة المصدر
وذلك بهدف تشجيع وتعزيز استخدام هذه البرمجيات من خالل القيام بالمهام . في هذا المجال

  :التالية
o المساهمة في إعداد السياسات الوطنية حول معايير وتقنيات المصادر المفتوحة.  
o إنشاء مكتبة رقمية للبرمجيات المفتوحة المصدر.  
o ات المفتوحة في المقررات الدراسية في مجاالت تقنية التعاون في إدخال مفاهيم البرمجي

  .المعلومات واالتصاالت
o والمحتوى المفتوح ، والمعايير المفتوحة ، نشر الوعي العام بالبرمجيات المفتوحة المصدر ، 

  .والنفاذ المفتوح
o ًتوفير آليات الدعم الفني واالستشاري للقطاع الحكومي الذي يقرر االنتقال جزئياً أو كليا 

  .للبرمجيات المفتوحة المصدر أو المعايير المفتوحة
o التعاون في تطوير وتوفير البرامج التدريبية للتقنيات الحرة والمفتوحة المصدر.  
o  دعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر لخدمة االحتياجات المحلية

  .واإلقليمية
o الت في المنطقة لدعم وتشجيع المشاريع التعاون مع حاضنات تقنية المعلومات واالتصا

  .الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي توظف التقنيات المفتوحة
يمكن زيارة  ، ولمزيد من المعلومات حول المشروع الوطني لتقنيات البرمجيات المفتوحة المصدر

طاق االنجليزي أو الن) السعودية.متاح(الموقع اإللكتروني للبرنامج على النطاق العربي 

)www.motah.org.sa     . ( 
  



   -٤٧- 
 

  

مركز التميز لألبحاث والتطوير التابع لبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بوزارة االتصاالت  •
  :وتقنية المعلومات

ير قدرات ومهارات والتطوير إلى تقديم دور ريادي لبناء وتطويهدف مركز التميز لألبحاث 
دفع عملية بناء قاعدة معرفية أساسية في مجال  موظفي الجهات الحكومية،  كما يعمل على

  : التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة وذلك عبر أربعة مسارات أساسية
o  قدراتك"برنامج." 
o ين الجدد على وذلك لتدريب الخريج ، وهو تحت اإلنشاء والتطوير ، برنامج خبراء المستقبل

  .كما أن إطار عمل هذا البرنامج في مراحله األخيرة ، تقنيات متقدمة بعينها
o وذلك بالتخطيط لعقد ورش عمل مختلفة ضمن برنامج متكامل  ، ورش العمل للتدريب التقني

  .للتدريب التقني
o لك بالتعاون من وذ ، وهو برنامج متكامل للقيادات التنفيذية لتقنية المعلومات ، التعليم التنفيذي

 .عبر ورش عمل أساسية ، خالل شراكة أكاديمية مع جهات أكاديمية عالمية
 

  :جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية •
أطلق برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  جائزة 

والتي تهدف إلى تحفيز الجهات  ، ها األولىاإلنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية لدورت
وتشجيع الجهات على العمل سويا  ، الحكومية على تقديم خدمات أفضل لألفراد وبشكل أيسر

وتمت عملية الرعاية . لتقديم خدمات  إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية لألفراد وقطاع األعمال
حيث شارك في الجائزة  ، كيم الجائزة ونتائجهاوالتنسيق ودعم التنظيم دون التدخل في عملية تح

 .جهة حكومية سعودية وسط ترشيحات عدة وتنافسية عالية ١٥٠هذا العام أكثر من 
  

وتُمنح هذه الجائزة لإلسهامات الفردية باألفكار  ، ويبلغ عدد فروع الجائزة ستة أفرع
ة الحكومية والتي تساعد على واألطروحات المتميزة والمبتكرة المرتبطة بالتعامالت اإللكتروني

وقد بدأت هذا العام دورتها األولى وتم . رفع جودة الخدمات اإللكترونية في القطاع الحكومي
إعالن وتتويج الفائزين بها خالل حفل افتتاح المؤتمر الوطني الثاني للتعامالت اإللكترونية 

  .٥الحكومية
  

 العربية أسماءالنطاقات  .د 
  

الشبكة في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات مسئول عن إدارة أسماء  المركز السعودي لمعلومات

الخاصة بالمملكة العربية   .saو السعودية( .النطاقات الواقعة تحت النطاقات العلوية الدولية 

 ، م٢٠١٠فيمنتصفعام ) السعودية(.ولقداقرتمنظمةااليكانالنطاقالسعوديباللغةالعربية .)السعودية
داد اللوائح المنظمة لعملية التسجيل وباشرت بعمليات التسجيل الفعلية ابتداء من وقامت الهيئة باع
  .نطاق مع نهاية العام ١٤٠٠م حيث تم تسجيل أكثر من ٢٠١٠الربع الرابع لعام 

  
 اإلعالم وسائل .٩

                                                 
٥  www.yesser.gov.sa/ar/Award/Pages/Award_winners_2010.aspx  
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 تنوع واستقاللية وتعدد اإلعالم  .أ 
وسيلة 
 اإلعالم

 الملكيةاللغةالعدد
 أجنبيةحكومية متعددةخاصة

عربية ١٧ الجرائد

 +E 
   

الجرائد 
 اإللكترونية

   عربية٧

  ٨٣١٠٤عربية١٨٧ المجالت
الهيئات 
 اإلخبارية

  

بعدة ١٢ الراديو
لغات

٦٦  

  عربية٩ التلفزيون
 

تعتبر وزارة الثقافه واالعالم هي الجهة المسئوله عن جميع وسائل اإلعــالم المقروءة والمسموعة 
بوضع االهداف العامة  معنيهالمرئية والمكتوبة وما يتبعها من حركة التأليف والنشر والثقافة وهي و

كما  ، وآليات التنفيذ واألسس االستراتيجية والبرامج اإلعالميه والثقافيه واللوائح والنظم اإلعالميه للمملكة
 .تشرف على انتاج البرامج االذاعية والتلفزيونية

  
العربية السعودية عدة وسائل إعالمية مرئية ومسموعة ومقروءة وخاصة الشبكة الفضائية  وتمتلك المملكة

في المائة من إجمالي عدد القنوات والتي يبلغ عددها اكثر من  )٢٨ (العربية التي تمتلك فيها السعودية

    .قناة  فضائيه) ٣٠٠(
  
القنواتاإلذاعية قنوات تلفزيونيه فضائيه حكوميه،  وهناك) ٩(الى تسع  باإلضافة

ساعةباإلضافةلبعضالقنواتالموسميةمثإلذاعةالتوعيةفي ٢٤السعوديةالمتعددةوالتييبثاغلبها

كما تم الترخيص لخمس قنوات إذاعيه خاصه تبث على   الحجوالموجهةمثاللبرنامجاألوربي، 

 . وقد بدأت بالبث منذ فترة وجيزه)FM(موجات
  

ثالث صحف )  ٣(صحيفة باللغة العربية و )١٣ (در منهافهناك عدة مؤسسات صحفية يصالصحافة أما 
كما يوجد عدد من الصحفيات النساء في اغلب تلك الصحف . باللغة اإلنجليزية وواحدة باللغة األوردية

  .وبعض من هؤالء الصحفيات يتقلدن مناصب قيادية كرئيسات اقسام صحفيه فيها
  

ئل إعالمية حكومية وأخرى تتبع للقطاع الخاص تشمل وفيما يتعلق بملكية وسائل اإلعالم فإن هناك وسا

كما تقوم وزارة الثقافة  .جميع الوسائل اإلعالمية من إذاعة وتلفزيون وصحافة وصحف إلكترونية
تشمل البرامج التوعوية التي تحمل . واإلعالم في إتباعا ألهداف والسياسات المحددة لإلعالم بأنواعه
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التعليمية والثقافية والصحية والعالقات االجتماعية ومحاربة الظواهر  رسائل هادفة في مختلف المجاالت
السيئة ونشر العادات الحسنة،  وإنتاج البرامج بأفضل األساليب التي تشجع على نمو عقلية األطفال 

  .والشباب وحثهم على التحصيل العلمي والثقافة بأنواعها
 

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  .ب 
ثقافة واإلعالم وفقا ألهداف والسياسات المحددة إلى إنتاج البرامج الداعية لتكوين مجتمع تقوم وزارة ال

وفي مجال استخدام اإلعالم  .معلومات سواء عبر البرامج التلفزيونية أواإلذاعية أو اإلنتاج الصحفي
قد قامت وزارة التقليدي في تقليص الفجوة المعرفية لتيسير وصوال لمعرفة خاصة إلى المناطق الريفية ف

الثقافة واإلعالم إلى إنشــاء العديد من المرسالت اإلذاعية والتلفزيونية في جميع أنحاء المملكة وخاصة 
المناطق النائية والجبلية إليصال البث إلى أكبر قدر ممكن من مساحة المملكة العربية السعودية وحث 

ت الضرورية لها إليصال الصحف إلى المؤسسـات الصحفية على مستوى المملكة وتقديم التسهيال
. المناطق النائية،  والتواصل عبر البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المباشرة مع الجماهير في تلك المناطق

وقد تم السماح للقطاع الخاص مؤخرا بانشاء محطات اذاعيه خاصة تغطي اغلب مناطق المملكة العربية 
ق أيضا عبر األنشطة والفعاليات الثقافية سواء عبر األندية األدبية ويتم التواصل في هذه المناط. السعودية

مكتبة والتي يمكن أن تقوم بدور المراكز  )٨٥ (أو عبر األنشطة التي تقدمها المكتبات العامة اكثر من
  .الثقافية إلى حين إنشاء مراكز ثقافيه

 
  المؤتمر الوطني الثاني للتعامالت اإللكترونية الحكومية •
الثاني للتعامالت الوطنيتم إقامة المؤتمر  ، م٢٠٠٧نجاح الكبير للمؤتمر السابق والذي أقيم في العام بعد ال

وهدف المؤتمر إلى دعم  ، "تعاون مثمر لنجاح يثمر"تحت شعار  ، م٢٠١٠اإللكترونية الحكومية في عام 
من الجهات الحكومية التي أطلقتْ إضافةً إلى إبراز جهود العديد  ، تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية

كما سعى المؤتمر إلى إيجاد بيئة تعاونٍ لدعم الشراكة الفعلية بين القطاعين العام  ، خدماتها اإللكترونية
وتبادِل الخبرات والمعرفة التقنية ونقلها إلى المملكةمن  ، والخاص لتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية

حكومية يكون السعي فيها إلى رفع الوعي باستخدام التعامالت اإللكترونية خالل تظاهرة إلكترونية 
وتعريف المواطن والمقيم وقطاع األعمال بالخدمات التي تُقدمها الجهات الحكومية وأثرها في  ، الحكومية

  .تسهيل إنجاز المعامالت اليومية التي يحتاجها كل فرد
  

 ، متخصصة) ورشة عمل ١٢(سة على مدار يومين سبقها خالل المؤتمر ثمانِ جلسات رئي عقدوقد 
وتمحورت مواضيعها حول استعراض  ، شملت جلسات على المستوى الوزاري الخليجي والمحلي

أما ورش العمل فتناولت مواضيع مهمة منها؛  ، التجارب واالستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال
وكذلك تقنية المعلومات  ، والبنية التحتية العامة ، صاالتسرية مشاريع تقنيات المعلومات واالت
إضافةً إلى طرق عملية إلدارة  ، ومسار الخدمات اإللكترونية ، واالتصاالت والتخطيط  االستراتيجي

موزعةً بين القطاعين ) منصةً ١٣٥(كما ُأقيم معرض مصاحب للمؤتمر ضم . األعمال وإدارة المشاريع
  .العام والخاص

 
 :ة تعزيز الدور اإلعالمي في قطاع االتصاالت وتقنية المعلوماتمبادر •

وبهدف الرقي  المعلوماتفي سبيل تعزيز سبل التواصل بين رجال اإلعالم وقطاع االتصاالت وتقنية 
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وتطوير مهارات اإلعالميين وصقلها في  ، بالمعالجات اإلعالمية لقضايا االتصاالت وتقنية المعلومات
 ٦فقد صممت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات برنامجاً تدريبياً ، بهذا القطاع الجوانب المتعلقة

أسس المعالجات اإلعالمية لقضايا االتصاالت (يستهدف اإلعالميين والمهتمين بهذا الشأن تحت مسمى 
ن أهمية ويأتي تنظيم هذا البرنامج وإعداد محتواه لما لالتصاالت وتقنية المعلومات م). وتقنية المعلومات

بالغة في تطور المجتمعات واإلسهام في رفد التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية وأيضاً للدور الذي 
تضطلع به وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على الجوانب المختلفة ألوجه الحياة وتطورها ومن بينها 

  .التطورات التي تحدث في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات
  

من اهمها التعريف بدوراالتصاالت وتقنية المعلومات في حياة  ، البرنامج إلى عدد من األهداف ويهدف
وإبراز دور  ، والتعرف على أسس التغطيات اإلعالمية لقضايا هذا القطاع ، المجتمعات المعاصرة
 ، لمعلوماتوتعزيز مهارات التوعية الجماهيرية باستخدامات االتصاالت وتقنية ا ، القطاع في اإلعالم

والتعريف بأساسيات اإلعالم الجديد  ، وزيادة الوعي بأهمية المحتوى اإلعالمي الرقمي في هذا المجال
  .وقد أقيم خالل األعوام الماضية برنامجين في هذا المجال. وموارده التقنية

 
 التعاونالدوليواإلقليمي.١٠

  
 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  .أ 

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

 ICT Cluster Advisory(نتج عن ذلك تأسيس المجلس االستشاري لالتصاالت وتقنية المعلومات 
Council ( م ليعمل على تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وبغرض تشجيع ٢٠٠٧في

خاصة للمشاريع ذات العالقة (اإلصالحات وتوليد التطور في مشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات 
  ).بالمدن االقتصادية المزمع إنشائها في عدد من مناطق المملكة

تنافسية الوطني ثالث محاور رئيسية بحاجة للتطوير في المملكة في مجال وحددت دراسة حديثة لمركز ال
  :االتصاالت وتقنية المعلومات

  
o  تقليص الفجوة الرقمية في االتصاالت المتنقلة وتقنيات النطاق العريض لخدمات شبكة

 االنترنت
o رفع مستوى التنافسية لصناعات تقنية المعلومات المحلية 
o ي مجال االتصاالت وتقنية المعلوماتتحسين العوامل الداعمة ف 

 
 مشروعات تنمية البنية األساسية  .ب 

من وثيقة خطة التنمية التاسعة الرؤية ) االتصاالت وتقنية المعلومات(أوضح الفصل الرابع والعشرون 
التي تنص على  ، المستقبلية لهذا القطاع المستندة إلى الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات

وتوفير خدمات االتصاالت وتقنية  ، لزيادة اإلنتاجية ، واقتصاد رقمي ، إلى مجتمع معلوماتي التحول"
وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح  ، في جميع أنحاء البالد ، المعلومات لجميع شرائح المجتمع

  ".احد المصادر الرئيسة للدخل
                                                 

 وزيادة ثقافتهم بقضايا االتصاالت وتقنية المعلومات وآيفية التعاطي معها ، النتائج أنه تم رفع الوعي لدى اإلعالميينأبرز   ٦
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 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  .ج 

  طنية لمجتمع المعلوماتاللجنة الو •
في تحفيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة   تقوم اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات بدور هام وحيوي 

 ، التابع لمنظمة اليونسكو (IFAP)بالنشاطات المختلفة واألهداف المضمنة في برنامج المعلومات للجميع 
و   برنامج المعلومات للجميع/ مات بين اليونسكوحيث أن اللجنة تعمل كوسيط لتسهيل عملية تدفق المعلو

كما تسعى اللجنة لتحقيق األهداف . بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة بعملية تبادل المعلومات
اإلستراتيجية العامة للدولة في تعزيز وتوسعة النفاذ إلى المعلومات على النطاق المدني والتأكيد على 

. مات الذي يعد اليوم توجها جوهريا ضمن الخيارات الوطنيةأهمية االنخراط في مجتمع المعلو
متابعة تقدم المجتمع ،  ووتقوماللجنة ممثلة بأعضائها بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

  .الدولي باالضافة إلى قياس مستوى التقدم نحو التحول إلى مجتمع المعلومات بالمملكة
  

  نترنتالمشاركة في أنشطة حوكمة اإل  .د 
إضافة إلى  ، المملكة العربية السعودية كانت والزالت تشارك بفعالية في مجال حوكمة االنترنت

كما ). ٢٠٠٥(والثانية ) ٢٠٠٣(مشاركتها في أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها االولى 
والمشكل من قبل  ، (WGIG)أنها كانت من األعضاء الفاعلين في فريق العمل المعني بحوكمة االنترنت

لالتحاد الدولي (WTSA)وخالل إنعقاد الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت. األمين العام لألمم المتحدة
شاركت المملكة في صياغة قرار إنشاء مجموعة االتحاد الدولي  ، م٢٠٠٨لالتصاالت في عام 

حيث تشارك المملكة بفعالية  ، باالنترنت لالتصاالت المخصصة لقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة
وخالل إنعقاد مؤتمر المندوبين . في اجتماعات المجموعة المخصصة كما تتولى رئاسة المجموعة

م تم االقرار بأعمال المجموعة ونظراً ألهمية أعمال ٢٠١٠المفوضين لألتحاد الدولي لالتصاالت 
  .ت مباشرةالمجموعة تم ربطها بمجلس االتحاد الدولي لالتصاال

  
أما فيما يتعلق بمنتدى إدارة االنترنت فالمملكة شاركت في ثالث اجتماعات للمنتدى من خالل الحضور 

 ، على الرغم مندعم المملكة لوجود منتدىمتعدد االطرافمتمثال بمنتدى إدارة اإلنترنت. وتقديم اوراق العمل
نتدى إدارة اإلنترنت تلقى مزيداً من التركيز إال أن المملكة أعربت وفي مناسبات عدة عن قلقها من أن م

حيث أنه . على حساب التعاونية المعززةالتي هي أيضاً احدى مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تم االتفاق خالل القمة العالمية لمجتمع المعلومات على أن إدارة االنترنت ستتابع من خالل مسارين 

عززة لتيسير صنع القرار متعدد االطراف من قبل الحكومات على قضايا عملية التعاونية الم: مختلفين
ومنتدى إدارة االنترنت للحوار بين أصحاب المصلحة  ، السياسات العامة الدولية المتعلقة باالنترنت
  .المتعددين حول مسائل إدارة اإلنترنت الواسعة

  
الذي  (CSTD)لتكنولوجيا ألغراض التنميةكذلك فقد كانت المملكة نشطة في اجتماع لجنة تسخير العلم وا

والذي أوصى  بقيام األمم المتحدة بالبدء بالمشاورات المفتوحة  ، م٢٠١٠عقد في شهر مايو من العام 
وبالفعل فقد تم بدء هذه المشاورات المفتوحة في الفترة المحددة . حول التعاونية المعززة قبل نهاية العام

حيث تم تنفيذها من خالل  ، (UNDESA)ية واالجتماعية باألمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون االقتصاد
المرحلة األولى تضمنت تقديم مرئيات مكتوبة من خالل تعبئة االستبيان الموجود على الموقع  ، مرحلتين

وقد قامت المملكة بتعبئة االستبيان  ، (UNPAN)اإللكتروني الخاص بشبكة اإلدارة العامة لألمم المتحدة 
م بالمقر  ١٤/١٢/٢٠١٠وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقد تمثلت بعقد اجتماع في . ل الفترة المحددةخال
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  .وقد شاركت المملكة بهذا االجتماع بتقديم كلمة وورقة عمل ، الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك
 
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء .١١

  
 تصاالتشركات تكنولوجيا المعلومات واال  .أ 

تمنح هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التراخيص المختلفة لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية 
المعلوماتوتقوم الجهات الحكومية وبخاصة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية 

اص في مجاالت البرمجيات المعلومات بطرح المبادارات التي تهدف الى بناء قدرات القطاعين العام والخ
كماتنظم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات سوق الجملة لخدمات . وبخاصة برمجيات المصادر المفتوحة

أما سوق الجملة لخدمات تقنية المعلومات فيخضع السلوب العرض والطلب لالسواق  ، االتصاالت
وب من خالل التسهيالت التي تمنحها وتشجع المملكة العربية السعودية صناعة معدات الحاس. المفتوحة

الحكومة لمبادرات القطاع الخاص وتقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باجراء الدراسات 
  .عليها التغلب في والمساهمة الصناعة هذه تواجه التي والمسوحات التي تهدف لتحديدالتحديات

 
 برنامج التوازن االقتصادي •

ي بهدف تدوير جزء من المال الذي تنفقه حكومة المملكة العربية تأسس برنامج التوازن االقتصاد
ويتم ذلك عبر . السعودية على عقود مشترياتها الخارجية الكبيرة بما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني

اتفاقيات للتوازن االقتصادي توقع مع الجهات األجنبية المنفذة لهذه العقود تقوم هذه الجهات بموجبها 
ل على استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة العقود في المملكة إلقامة مشاريع صناعية وخدمية بالعم

هـ ١٤٠٤ومنذ تأسيس البرنامج في عام .تقنية متقدمة بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي
مع شركتي  أبرمت اتفاقيات للتوازن االقتصادي مع جهات عدة من أهمها االتفاقيات الموقعة ، )١٩٨٤(

  .والحكومتين البريطانية والفرنسية وشركة لوسنت تكنولوجيز وشركة ريثيون ، بوينج وجنرال إلكتريك
 

 التسهيالت الحكومية  .ب 
 ، المساعداتالحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اعتماد وتنفيذ حلول تكنولوجية - 

إلداريةوتسهيل ونفاذها إلى رأس المال وتعزيز وزيادة قدراتها التنافسية من خالل تبسيط اإلجراءات ا
 .قدرتها على المشاركة في المشاريعالمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  .ج 

مع الجهات الحكومية اعتمدت وزارة المالية العديد من المشاريع التطويرية فيما يتعلق بالعمل والتنسيق 
األخرى في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ وتحديث الشبكات واالتصاالت واألنظمة التطبيقية الرئيسة 
والمساندة واألرشفة اإللكترونية وتقديم الخدمات إلكترونيا وغيرها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثالثين 

لك عقود وبرامج التشغيل والصيانة والبرامج وال يشمل ذ ، مليار ريال للمشاريع الجاري تنفيذها
 ، والتراخيص والتدريب وغيرها الجاري تنفيذها التي تقدر قيمتها اإلجمالية بأكثر من ستة مليارات ريال

إضافة لما تم اعتماده لتمويل مشاريع الخطة التنفيذية األولى لبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
ارات ريال مخصصة لتنفيذ المشاريع الوطنية المشتركة ومشاريع الخدمات بمبلغ ثالثة ملي" يسر"

إلى جانب الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تم اعتمادها بقيمة  ، اإللكترونية لدى الجهات الحكومية
  . إجمالية بلغت أكثر من ثمانية مليارات ريال

يوجد شركتان يملكهما صندوق االستثمارات ف ، أما في ما يخص االستثمار في التعامالت اإللكترونية
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م ٢٠٠٢التي تضاعفت إيراداتها ما بين عامي " شركة العلم"العامة متخصصتين في هذه التعامالت وهما 
مليون  ١٣٢ألف عملية إلى أكثر من  ٢٥٠وارتفع عدد عملياتها اإللكترونية من  ، )ضعفًا ٣١(م ٢٠٠٩و

من دخلها جاء من تقديم الخدمات % ٧٠علما بأن  ، خدمة ١٦وعدد خدماتها من خدمتين إلى  ، عملية
التي تقوم بدور كبير من خالل تنفيذها " تبادل"والشركة الثانية هي شركة . للقطاع الخاص وليس الحكومي

وقد بلغ حجم تعامالتها اإللكترونية أكثر من مليون بيان استيراد  ، الكثير من اإلجراءات الجمركية
  . ألف منافيست ٣٠مليون إذن تسليم وأكثر من وتصدير وأكثر من 

 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني •
وبحوالي  ، %٦بحوالي  ٢٠٠٩تقدر مساهمة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في الناتج المحلي لعام 

الف موظف  ٩٢ي القطاع بحوالي يقدر عدد العاملين ف،  وفي إجمالي الناتج المحلي الغير نفطي% ١٧
ويعول الكثير على القطاع في المستقبل ليكون أحد الدعائم الرئيسية في حجم إجمالي الناتج المحلي وزيادة 

وكذلك زيادة االستثمارات  ، من إجمالي عدد الوظائف في االقتصاد% ٣٠عدد الوظائف لتصل إلى 
  .يار ريالمل ٦٠المحلية واألجنبية في القطاع إلى أكثر من 

  
إن مقياس نمو قطاع معين في اقتصاد ما يقوم على مؤشرات أهمها الربحية ومعدالت نموها عبر فترة 
من الزمن وقدرة القطاع على زيادة مساهمته في الناتج المحلي حيث حقق قطاع االتصاالت في المملكة 

ق إيرادات تشغيلية عالية نتيجة حيث حق ، أرقاماً عالية في معدالت الربحية في السنوات الخمس الماضية
مليار  ١٩.٨وقد شهد القطاع نمواً كبيراً تضاعف فيها حجم اإليرادات من  ، الطلب المتزايد على خدماته

  .سنوياً% ١٣وبمتوسط نمو يتجاوز  ٢٠٠٩مليار ريال بنهاية عام  ٥٣إلى حوالي  ٢٠٠١ريال في العام 
وباإلضافة إلى اإليرادات . من إجمالي اإليرادات% ٧٧الي وتمثل إيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة حو

فقد أدت استثمارات بعض شركات االتصاالت في المملكة في  ، من الخدمات المقدمة في سوق المملكة
م إلى ٢٠٠٦أسواق الدول األخرى إلى نمو إيرادات القطاع من االستثمارات الخارجية من صفر عام 

 ، م٢٠٠٩مليار ريال في  نهاية عام  ١٤.٥وصوالً إلى ما يقارب   م؛٢٠٠٧مليون ريال في عام  ٤٥٥
بحيث يصبح إجمالي إيرادات قطاع االتصاالت من عمليات شركات االتصاالت داخل المملكة وخارجها 

  .مليار ريال ٦٧
  

  :حجم مساهمة القطاع الخاص في مشاريع قطاع االتصاالت •
ففي الوقت  ، يع الكبيرة والصغيرة لقطاع االتصاالتيسهم القطاع الخاص بشكل مباشر في جميع المشار

باستثمار مليارات الرياالت في بناء وتحديث البنى التحتية ) مقدمة الخدمة(الذي تقوم فيه الشركات الكبيرة 
تقوم الشركات الصغيرة باستثمارات جيدة في مجال الخدمات الصوتية وخدمات البيانات ذات . لشبكاتها

سعى شركات االتصاالت القائمة والمرخص لها حديثاً بتبني مشاريع ضخمه مستقبلية القيمة المضافة وت
تهدف إلى ربط المباني والمساكن بخطوط األلياف البصرية والتي تتيح للشركات والمنازل سهولة 

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع التي تصرف على تطوير ونشر  ، االتصال وتؤسس لبيئة الكترونية
  .مليا ر ريال في السنوات الخمس القادمة ٥٠االتصاالت وتطبيقاتها حوالي  خدمات

 
 المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات  .د 

 نعم)ال/نعم(وجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 نعم )ال/نعم(تصاالت وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واال
 نعم )ال/نعم(وجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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تولي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عناية كبيرة باألبحاث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
يزة في من المراكز المتخصصة المتم ، التابع للمدينة ، حيث يعتبر معهد بحوث الحاسب. واالتصاالت
م ليكون مركزاً إلعداد البحوث والدراسات  1992وقد أنشئ معهد بحوث الحاسب عام . هذا المجال

كما يقوم المعهد بتقديم االستشارات وإقامة . وتقديم الحلول المبتكرة بجودة عالية وتقنيات متقدمة
الدولية والمساهمة في المؤتمرات واللقاءات العلمية ومد جسور التعاون مع مراكز األبحاث والتطوير 

وتغطي نشاطات . تأهيل الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة من خالل برنامج االبتعاث للدراسات العليا
) 3 ، النظم والشبكات) 2 ، الصوتيات واللغويات) 1معهد بحوث الحاسب اربع مجاالت رئيسية هي 

  .هندسة البرمجيات والنظم المبتكرة) 4 ، الحوسبة العلمية
  
فقد قام المعهد بإجراء العديد من األبحاث وتطوير العديد من النظم  ، في مجال الصوتيات واللغوياتف

الخاصة بمعالجة اللغة العربية مثل نظم التعرف على الكالم والحروف المطبوعة والتحليل النحوي 
معمالً أسس المعهد  ، وفي مجال النظم والشبكات. والصرفي والترجمة اآللية ومحركات البحث

. كما نفذ العديد من المشاريع المتخصصة في أمن المعلومات ، متخصصاً بشبكات الحساسات الالسلكية
أما فيما يتعلق بهندسة البرمجيات والنظم المبتكرة فيقوم المعهد حاليا بتنفيذ مشروع وطني للبرمجيات 

خاصة باألجهزة المحمولة ونظم المفتوحة المصدر ويقوم أيضاً بتطوير وأقلمة مجموعة من التطبيقات ال
كما يقوم المعهد حاليا ببناء معمالً متطوراً للحاسبات فائقة األداء لتوفير . معالجة القياسات الحيوية

  . متطلبات الحوسبة العلمية المتقدمة مثل النمذجة والمحاكاة
  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلتحقيق األهداف اإلنمائيةلأللفية.١٢

 
 حرز نحو تحقيق أهداف األلفيةالتقدم الم  . أ

حرصت المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال،  بما يتوافق معثوابتها وقيمها،  واهتمامها البالغ 
برصد التقدم المحقق نحو بلوغ األهداف التنموية لأللفية،  أصدرت  المملكة العربية السعودية تقريره 

،  )٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧وتقريرها الوطني الثاني عام  ، )٢٠٠٢(ه ١٤٢٣االوطني األول في عام 
،  )٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠،  والتقرير الوطني الرابع عام)٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩والتقريرالوطني الثالث عام 

لقد قامت وزارة االقتصاد والتخطيط بإعداد التقارير الخمسة  .هـ١٤٣١والتقرير الوطني الخامس عام 
بالتعاون الوثيق مع األجهزة الحكومية المعنية،  ودعم البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،  وإدارة الشؤون 

تقدم الذي أحرزته المملكة العربية ويرصد هذا التقرير ال .االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة
 :السعودية فيتحقيق األهداف التنموية لأللفية على أربعة مستويات

 التطورالمتسارع في البيئة المعلوماتية،  وما يمكنه من تسريع تحقيق األهداف التنموية :األول
 .لأللفية، من خالل التوسع الكبير في قواعد المعلومات

 ما بين األهداف التنموية لأللفية والتنمية المستدامة،  كما تقوم بترسيخه التكامل التنموي :الثاني
 .خطط التنمية عموما،  والخطتان الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص

 الزمني المحدد الجهد الدؤوب نحو تحقيق،  بلتجاوز، األهداف المعتمدة قبل حلول األفق :الثالث
  .لتحقيقها من قبل األمم المتحدة

الزخم الكبير في المساعدات اإلنمائية التي تقدمها المملكة دعما لتحقيق األهداف التنموية : ابعالر
لقد تجاوز إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خالل الفترة  .لأللفية في الدول النامية

وهو ما يتجاوز   ألف مليون دوالر أمريكي،) ٧٥، ٩٩(مبلغ ) م٢٠٠٩-١٩٧٣(هـ ١٤٣١- ١٣٩٣
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قد استفاد  .من الناتج المحلي اإلجمالي) % ٧، ٠(النسبة التي تقترحها األمم المتحدة للدول المانحة وقدرها 
  .اظغط هنادولة نامية،  وللحصول على هذا التقارير ) ٩٥(من مساعدات المملكة أكثر من 

  
 استخدام تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  . ب

وتعزى . تعد االتصاالت وتقنية المعلومات من العوامل الرئيسة في تنمية المجتمعات في العصر الحديث
يرها المباشر وغير المباشر على أداء مختلف القطاعات كما ونوعا،  بما في ذلك هذه األهمية إلى تأث

القطاعات اإلنتاجية والخدمية،  حيث تعمل على تحفيز اإلنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية،  كما تعد 
س الفصل وقد عك .وسيلة مهمة في التوجه نحو بناء مجتمع المعلومات وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

من ) االتصاالت وتقنية المعلومات (والفصل الرابع والعشرون ) االقتصاد القائم على المعرفة (الخمس 
 .اظغط هناهذه التوجيهات،  وللحصول على وثيقة الخطة خطة التنمية التاسعةوثيقة 
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 المصادر

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

 www.mofa.gov.sa ، وزارة الخارجية .٢

 www.mohe.gov.sa، وزارة التعليم العالي .٣

 www.moe.gov.sa، وزارة التربية والتعليم .٤

 www.info.gov.sa، وزارة الثقافة واإلعالم .٥

 www.mof.gov.sa ، وزارة المالية .٦

 www.mep.gov.sa، وزارة االقتصاد والتخطيط .٧

 www.moh.gov.sa، وزارة الصحة .٨

 www.commerce.gov.sa ، وزارة التجارة والصناعة .٩

 www.citc.gov.sa، هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات .١٠

 www.sagia.gov.sa ، مة لإلستثمارالهيئة العا .١١

 www.kacst.edu.sa، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .١٢

 www.slia.org.sa ، جمعية المكتبات والمعلومات السعودية .١٣

 www.sts.org.sa ، جمعية السعودية لهندسة االتصاالتال .١٤

 www.ncis.org.sa، اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات .١٥

 hambers.org.sawww.saudic، مجلس الغرف التجارية الصناعية .١٦

 www.offset.org.sa ، برنامج التوازن االقتصادي .١٧

 www.saudi.gov.sa ، البوابة الوطنية للتعامالت االلكترونية .١٨

 www.yesser.gov.sa ، )يسر(برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية  .١٩
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 www.sadad.com ، سداد .٢٠

  www.customs.gov.sa ، مصلحة الجمارك السعودية .٢١

 www.elc.edu.sa ، المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد .٢٢

 mall.com.sa-www.e ، إي مول .٢٣

 

  

  

  :١المرفق 

  

  المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
Table 1 - Indicators on ICT infrastructure and access 

 

Core indicator Definitions and notes 
200
8 

200
9 

201
0 

A

1 

Fixed 

telephone 

lines per 

100 

inhabitants 

Fixed telephone lines per 100 inhabitants is 

calculated by dividing the number of fixed 

telephone lines by the population and then 

multiplying by 100. 

Fixed telephone lines refer to telephone lines 

connecting a subscriber’s terminal equipment 

to the public switched telephone network 

(PSTN) and which have a dedicated port on a 

telephone exchange. This term is 

synonymous with the terms “main station” 

and “Direct Exchange Line” (DEL) that are 

commonly used in telecommunication 

documents. It may not be the same as an 

access line or a subscriber. The number of 

ISDN channels and fixed wireless subscribers 

are included.  

15.8

%* 

15.

5%
* 

15

%* 
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A

2 

Mobile 

cellular 

telephone 

subscriber

s per 100 

inhabitants 

Mobile cellular telephone subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number 

of mobile cellular subscribers by the 

population and then multiplying by 100. 

Mobile cellular telephone subscribers refer to 

users of portable telephones subscribing to a 

public mobile telephone service using cellular 

technology ، which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital 

cellular systems ، including IMT-2000 (Third 

Generation ، 3G). Post-paid and prepaid 

subscribers are included. Prepaid subscribers 

are those that have used their account within 

a reasonable period of time. This period (e.g. 

3 months) should be indicated in a note. 

Inactive users ، which refers to owners of a 

prepaid card that have not made or received 

a call within the last 3 months ، should be 

excluded. 

138

%* 

167

%* 

186

%* 

A

3 

Fixed 

Internet 

subscriber

s per 100 

inhabitants 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants 

is obtained by dividing the number of fixed 

Internet subscribers by the population and 

then multiplying by 100. 

Fixed Internet subscribers refer to the total 

number of Internet subscribers with fixed 

access ، which includes dial-up and total fixed 

broadband subscribers: cable modem ، DSL 

Internet subscribers ، other fixed broadband 

and leased line Internet subscribers.  

5.8

%* 

6.3

%* 

6.4

7%
* 

A

3

-

1 

[Note: 

household 

penetratio

n is a more 

relevant 

indicator] 

Internet 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants 

is obtained by dividing the number of fixed 

Internet subscribers by the number of 

Households 

33.5

%* 

37

%* 

38.

1%
* 
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subscriber

s 

per(House

holds)  

A

4 

Fixed 

broadband 

Internet 

subscriber

s per 100 

inhabitants  

Fixed broadbandInternet subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number 

of fixed broadband Internet subscribers by 

the population and then multiplying by 100. 

Fixed broadband Internet subscribers refer to 

users of the Internet subscribing to paid high-

speed access to the public Internet (a TCP/IP 

connection). High speed access is defined as 

beingat least 256 kbit/s ، in one or both 

directions. Fixed broadband Internet includes 

cable modem ، DSL ، fibre and other fixed 

broadband technology (such as satellite 

broadband Internet ، Ethernet LANs ، fixed-

wireless access ، Wireless Local Area 

Network ، WiMAX etc.) Subscribers with 

access to data communications (including the 

Internet) via mobile cellular networks are 

excluded. 

3.8

%* 

5.1

%* 

6.1

%* 

A

4

-

1 

[Note: 

household 

penetratio

n is a more 

relevant 

indicator] 

Fixed 

broadband 

Internet 

subscriber

s 

per(House

holds) 

Fixed broadband subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number 

of fixed broadband subscribers by the 

number of Households 

22.2

%* 

30.

3%
* 

36.

1%
* 
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A

5 

Mobile 

broadband 

subscriber

s per 100 

inhabitants 

Mobile broadband subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number 

of mobile broadband subscribers by the 

population and then multiplying by 100. 

Mobile broadband subscribers refer to 

subscribers to mobile cellular networks with 

access to data communications (e.g. the 

Internet) at broadband speeds (here defined 

as greater than or equal to 256 kbit/s in one 

or both directions) such as WCDMA ، 

HSDPA ، CDMA2000 1xEV-DO ، CDMA 

2000 1xEV-DV etc ، irrespective of the device 

used to access the Internet (handheld 

computer ، laptop or mobile cellular telephone 

etc). These services are typically referred to 

as 3G or 3.5G and include: 

-Wideband CDMA (W-CDMA) ، an IMT-2000 

3G mobile network technology ، based on 

CDMA that presently delivers packet-

switched data transmission speeds up to 384 

kbit/s and up to 2 Mbit/s when fully 

implemented. It is known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) in 

Europe. 

-High-speed Downlink Packet Access 

(HSDPA) ، an upgrade to W-CDMA to allow 

downlink data transmission at speeds of 

typically 8-10 Mbit/s. It is complemented by 

High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) ، 

which offers uplink speeds of around 5 Mbit/s. 

-CDMA2000 1xEV-DO (Evolution ، Data 

Optimised) ، an IMT-2000 3G mobile network 

technology ، based on CDMA that delivers 

packet-switched data transmission speeds of 

up to 4.9 Mbit/s. 

1.1

%* 

4.9

%* 

11.

5%
* 
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A

6 

Internation

al Internet 

bandwidth 

per 

inhabitant 

(bits/secon

d/inhabitan

t) 

International Internet bandwidth per 

inhabitant is obtained by dividing the amount 

of bandwidth (in bits/second) by the 

population. 

International Internet bandwidthrefers to the 

capacity which backbone operators provide to 

carry Internet traffic. It is measured in bits per 

second. 

NA NA NA 

A

7 

Percentage 

of 

population 

covered by 

a mobile 

cellular 

telephone 

network 

Percentage of population covered by a mobile 

cellular telephone network refers to the 

percentage of a country’s inhabitants that live 

within areas served by a mobile cellular 

signal ، irrespective of whether or not they 

choose to use it. Note that this measures the 

theoretical ability to use mobile cellular 

services if one has a cellular telephone and a 

subscription. 

98.5

% 

98.7

% 

99.1

% 

A

8 

Fixed 

broadband 

Internet 

access 

tariffs (per 

month) ، in 

US$ ، and 

as a 

percentage 

of monthly 

per capita 

income 

Fixed broadband Internet access tariffs are 

the lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s 

per month and are calculated from two 

different broadband prices ، low and high 

speed monthly ISP charges. Low speed 

monthly charge refers to a typical ‘entry-level’ 

broadband lower-speed connection (download 

speeds of 256 – 1 ،024 kbit/s). High speed 

monthly charge refers to a faster and typically 

more expensive offer. Monthly charges do not 

include installation fees nor modem rentals. 

The lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s 

is the most cost-effective offer for a country 

based on the criterion ، the ‘lowest cost 

per100 kbit/s’. The cost per 100 kbit/s is 

calculated by dividing the monthly subscription 

charge in US$ by the theoretical download 

speed ، and then multiplying by 100.  

As a percentage of monthly per capital income 

45$ 48$ 42
% 
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refers to the lowest sampled cost in US$ per 

100 kbit/s divided by the average monthly 

gross national income per capita (World Bank ،

 Atlas method ، current US$) and expressed 

as a percentage. 

To ensure international comparability ، this 

indicator is compiled by ITU.  

 

 

A

9 

Mobile 

cellular 

prepaid 

tariffs ، in 

US$ ، and 

as a 

percentage 

of  monthly 

per capita 

income 

Mobile cellular prepaid tariffs are based on the 

methodology of the OECD monthly low-user 

basket7(version 2001) ، includes the cost of 

monthly mobile usage for 25 outgoing calls 

(on-net ، off-net and to a fixed line) in 

predetermined ratios plus 30 SMS messages. 

As a percentage of monthly per capita income 

involves dividing the price of themonthly low 

user basket by the average monthly gross 

national income per capita of the country. 

To ensure international comparability ، this 

indicator is compiled by ITU. 

20$ 12$  

A

1

0 

Percentage 

of localities 

with public 

Internet 

access 

centres 

(PIACs) by 

number of 

inhabitants 

Percentage of localities with public Internet 

access centres (PIACs) is computed by 

dividing the number of localities with at least 

one PIAC by the total number of the country's 

localities and then multiplying by 100. 

A public Internet access centre (PIAC) is a 

site ، location ، or centre of instruction at 

which Internet access is made available to the 

public ، on a full-time or part-time basis. 

PIACs include telecentres ، digital community 

centres ، Internet cafés ، libraries ، education 

centres and other similar establishments ، 

whenever they offer Internet access to the 

NA NA NA 

                                                 
7 For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm. 
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general public. All such centres should have 

at least one public computer for Internet 

access. Localities can refer to a country’s 

villages ، towns ، cities or enumeration areas 

used by the national statistics office for survey 

purposes. 

Note that this indicator is used to measure the 

WSIS target "to connect villages with ICTs 

and establish community access points" by 

2015. 

 

[*] Latest CDS census has been applied – 27.716M by end of 2010 

 

 

 

 

Table 2 - Indicators on access to ، and use of ، ICT by households and individuals 

 

Core indicator Definitions and notes 2008 
200
9 

201
0 

H

H

1 

Proportion 

of 

household

s with a 

radio 

The proportion of households with a radio is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a radio by the total number 

of in-scope households. 

A radio is a device capable of receiving 

broadcast radio signals ، using popular 

frequencies ، such as FM ، AM ، LW and SW. 

It includes a radio set integrated in a car or an 

alarm clock but  excludes radios integrated in 

a mobile phone ، a digital audio player (MP3 

player) or in a computer. 

Ref: 

cent
ral 
dep

artm
ent 
of 

stati
stic
s  

Ref: 

cent
ral 
dep

art
men
t of 

stati
stic
s  

Ref: 

cent
ral 
dep

art
men
t of 

stati
stic
s  
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

2 

Proportion 

of 

household

s with a 

TV 

The proportion of households with a TV is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a TV by the total number of 

in-scope households.  

A TV (television) is a stand-alone device 

capable of receiving broadcast television 

signals ، using popular access means such 

as over-the-air ، cable and satellite. It 

excludes TV functionality integrated into 

another device ، such as a computer or a 

mobile phone. 

Ref: 

cent
ral 

dep
artm

ent 
of 

stati
stic

s 

Ref: 

cent
ral 

dep
art

men
t of 

stati
stic

s  

Ref: 

cent
ral 

dep
art

men
t of 

stati
stic

s  

H

H

3 

Proportion 

of 

household

s with 

telephone 

The proportion of households with a 

telephone (fixed or mobile) is calculated by 

dividing the number of in-scope households 

with a telephone (fixed or mobile) by the total 

number of in-scope households. 

Not 

Rele
vant 

Not 

Rel
eva

nt 

Not 

Rel
eva

nt 

 Proportion 

of 

household

s with 

fixed 

telephone 

only 

The proportion of households with a fixed 

telephone onlyis calculated by dividing the 

number of in-scope households with a fixed 

telephone only by the total number of in-

scope households. 

A fixed telephone line refers to a telephone 

line connecting a customer's terminal 

equipment (e.g. telephone set ، facsimile 

machine) to the public switched telephone 

network (PSTN) and which has a  

66.8

% 

65.1

% 

66.7

% 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

  dedicated port on a telephone exchange. This 

term is synonymous with the terms main 

station or Direct Exchange Line (DEL) that 

are commonly used in telecommunication 

documents. It may not be the same as an 

access line or a subscriber. The number of 

ISDN channels and fixed wireless subscribers 

is included. 

   

 Proportion 

of 

household

s with 

mobile 

cellulartel

ephone 

only 

The proportion of households with a mobile 

cellular telephone only is calculated by 

dividing the number of in-scope households 

with a mobile cellular telephone only by the 

total number of in-scope households. 

A mobile cellular telephone refers to a 

portable telephone subscribing to a public 

mobile telephone service using cellular 

technology ، which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital 

cellular systems ، as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and 

pre-paid accounts are included. 

Not 

Rele
vant 

Not 

Rel
eva

nt 

Not 

Rel
eva

nt 

 Proportion 

of 

household

s with 

both fixed 

and a 

mobile 

cellular 

telephone 

 Not 

rele
vant 

Not 

rele
vant 

Not 

rele
vant
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

4 

Proportion 

of 

household

s with a 

computer 

The proportion of households with a computer 

is calculated by dividing the number of in-

scope households with a computer by the total 

number of in-scope households. 

A computer refers to a desktop or a laptop 

computer. It does not include equipment with 

some embedded computing abilities such as 

mobile cellular phones ، personal digital 

assistants or TV sets.  

49% 51% 55%

** 

H

H

5 

Proportion 

of 

individuals 

who used 

a 

computer 

(from any 

location) in 

the last 12 

months 

The proportion of individuals who used a 

computer is calculated by dividing the total 

number of in-scope individuals who used a 

computer from any location in the last 12 

months by the total number of in-scope 

individuals. 

A computer refers to a desktop or a laptop 

computer. It does not include equipment with 

some embedded computing abilities such as 

mobile cellular phones ، personal digital 

assistants or TV sets. 

49% 51% 55%

** 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

6 

Proportion 

of 

household

s with 

Internet 

access at 

home 

The proportion of households with Internet 

access at home is calculated by dividing the 

number of in-scope households with Internet 

access by the total number of in-scope 

households. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World 

Wide Web and carries email ، news ، 

entertainment and data files ، irrespective of 

the device used (not assumed to be only via a 

computer − it may also be by mobile phone ، 

PDA ، games machine ، digital TV etc.). 

Access can be via a fixed or mobile network.  

33.4

% 

39% 42.5

% 

H

H

7 

Proportion 

of 

individuals 

who used 

the 

Internet 

(from any 

location) in 

the last 12 

months 

The proportion of individuals who used the 

Internet is calculated by dividing the total 

number of in-scope individuals who used the 

Internet (from any location) in the last 12 

months by the total number of in-scope 

individuals. 

The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World 

Wide Web and carries email ، news ، 

entertainment and data files ، irrespective of 

the device used (not assumed to be only via a 

computer − it may also be by mobile phone ، 

games machine ، digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 

36% 40% 41%

** 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

8 

Location of 

individual 

use of the 

Internet in 

the last 12 

months 

The proportion of individuals who used the 

Internet at each location can be calculated as 

either: the proportion of in-scope individuals or 

the proportion of Internet users ، using the 

Internet at each location.  

Access to the Internet is not assumed to be 

only via a computer − it may also be by mobile 

phone ، games machine ، digital TV etc. 

Individuals should be asked about all locations 

of Internet use (that is ، the survey question 

used by countries should specify multiple 

responses8). Note that ، except for mobile 

access ، the locations are associated with the 

equipment used e.g. a PC installed at work or 

at an Internet café. 

36% 40% 41%

** 

 Home  94% 98% 98%
** 

 Work Where a person’s workplace is located at 

his/her home ، then he/she would answer yes 

to the home category only. 

32% 35% 38%
** 

 Place of 

education 

For students. Teachers and others who work 

at a place of education ، would report ‘work’ 

as the place of Internet use. Where a place of 

education is also made available as a location 

for general community Internet use ، such use 

should be reported in the Community Internet 

access facility category. 

11% 19% 22%
** 

 Another 

person’s 

home 

The home of a friend ، relative or neighbour. 7% 8%** 9%**

                                                 
 
 
8 Some countries may ask about location of use as a series of yes/no questions, each referring to one location of use. 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 Communit

y Internet 

access 

facility  

Internet use at community facilities such as 

public libraries ، publicly provided Internet 

kiosks ، non-commercial telecentres ، digital 

community centres ، post offices ، other 

government agencies (such as schools); 

access is typically free and is available to the 

general public. 

NA NA NA 

 Commerci

al Internet 

access 

facility  

Internet use at publicly available commercial 

facilities such as Internet or cyber cafés ، 

hotels ، airports etc ، where access is typically 

paid (i.e. not free of charge).   

13% 15%
** 

15%
** 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Any place 

via a 

mobile 

cellular 

telephone 

Use of the Internet at any location via a mobile 

cellular telephone (including handheld devices 

with mobile phone functionality). 

Not 

Rele
vant 

Not 

Rele
vant 

Not 

Rele
vant 

 
Any place 

via other 

mobile 

access 

devices 

Use of the Internet at any location via other 

mobile access devices ، e.g. a laptop 

computer or handheld device that uses 

wireless access (at a WiFi ‘hotspot’) or a 

laptop computer connected to a mobile phone 

network. 

Not 
Rele

vant 

Not 
Rele

vant 

Not 
Rele

vant 

H

H

9 

Internet 

activities 

undertake

n by 

individuals 

in the last 

12 months 

(from any 

location) 

The proportion of individuals who undertook 

each activity can be calculated as either: the 

proportion of in-scope individuals or the 

proportion of Internet users who undertook 

each activity.  

Note that these activities are restricted to 

private purposes and therefore exclude 

activities such as purchasing over the Internet 

undertaken as part of a person’s job.  

Individuals should be asked about all Internet 

activities (that is ، the question used by 

countries should specify multiple responses. 

Activities are not mutually exclusive. 

Access to the Internet is not assumed to be 

only via a computer − it may also be by mobile 

phone ، games machine ، digital TV etc. 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Getting 

information

about 

goods or 

services 

 NA NA NA 

 
Getting 

information 

related to 

health or 

health 

services 

Includes information on injury ، disease ، 

nutrition and improving health generally. 

NA NA NA 

 
Getting 

information 

from 

general 

governme

nt 

organizatio

ns 

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) 

concept of general government. According to 

the SNA "… the principal functions of 

government are to assume responsibility for 

the provision of goods and services to the 

community or to individual households and to 

finance their provision out of taxation or other 

incomes; to redistribute income and wealth by 

means of transfers; and to engage in non-

market production." (General) government 

organizations include central ، state and local 

government units.  

NA NA NA 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Interacting 

with 

general 

governme

nt 

organizatio

ns 

Includes downloading/requesting forms ، 

completing/lodging forms on line ، making on-

line payments and purchasing from 

government organizations. Itexcludes getting 

information from government organizations. 

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) 

concept of general government. According to 

the SNA "… the principal functions of 

government are to assume responsibility for 

the provision of goods and services to the 

community or to individual households and to 

finance their provision out of taxation or other 

incomes; to redistribute income and wealth by 

means of transfers; and to engage in non-

market production." (General) government 

organizations include central ، state and local 

government units.  

NA NA NA 

 
Sending or 

receiving 

e-mail 

 26% 82% 90%
** 

 
Telephonin

g over the 

Internet/Vo

IP  

Using Skype ، iTalk ، etc. Includes video calls 

(via webcam) 

NA NA NA 

 
Posting 

information 

or instant 

messaging 

Posting messages or other information to chat 

sites ، blogs ، newsgroups ، online discussion 

forums and similar; use of instant messaging. 

NA NA NA 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Purchasin

g or 

ordering 

goods or 

services 

Refers to purchase orders placed via the 

Internet whether or not payment was made on 

line. Orders that were cancelled or not 

completed are excluded. Includes purchasing 

products ، such as music ، travel and 

accommodation bookings ، etc. via the 

Internet.  

NA NA NA 

 
Internet 

banking 

Includes electronic transactions with a bank 

for payment ، transfers ، etc. or for looking up 

account information. Excludes electronic 

transactions via the Internet for other types of 

financial services such as share purchases ، 

financial services and insurance. 

NA NA NA 

 
Education 

or learning 

activities 

Refers to formal learning activities such as 

study associated with school or tertiary 

education courses as well as distance 

education involving on-line activities. (A more 

narrow interpretation is likely to be less 

meaningful as it could include a range of 

activities such as using the Internet to search 

for information.) 

4% 20% 30%
** 

 
Playing or 

downloadi

ng video 

games or 

computer 

games 

Includes file sharing games and playing 

games on line ، either paid or free of charge. 

5% 50% 50%

** 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Downloadi

ng movies ،

 images ، 

music ، 

watching 

TV or 

video ، or 

listening to 

radio or 

music 

Includes file sharing and using web radio or 

web television ، either paid or free of charge.  

2% 48% 90%

** 

 
Downloadi

ng 

software 

Includes downloading of patches and 

upgrades free of charge. 
NA NA NA 

 
Reading or 

downloadi

ng on-line 

newspaper

s or 

magazines
 ، 

electronic 

books. 

Includes accessing news websites ، either 

paid or free of charge. Includes subscriptions 

to on-line news services. 

NA NA NA 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

1

0 

Proportion 

of 

individuals 

with use of 

a mobile 

cellular 

telephone 

The proportion of individuals with use of a 

mobile cellular telephone is calculated by 

dividing the total number of in-scope 

individuals with use of a mobile cellular 

telephone by the total number of in-scope 

individuals. 

A mobile cellular telephone refers to a 

portable telephone subscribing to a public 

mobile telephone service using cellular 

technology ، which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital 

cellular systems ، as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and pre-

paid accounts are included.  

Use of a mobile cellular telephone does not 

mean that the telephone is owned or paid for 

by the person but should be reasonably 

available through work ، a friend or family 

member ، etc. It excludes occasional use ، for 

instance ، borrowing a mobile phone to make 

a call. 

NA NA NA 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

1

1 

Proportion 

of 

household

s with 

access to 

the 

Internet by 

type of 

access 

(narrowba

nd ، 

broadband 

(fixed ، 

mobile)) 

This indicator should be calculated as the 

proportion of in-scope households with 

Internet access that use each type of access 

service ، for instance ، the proportion of 

households with Internet access that use a 

broadband service as their means of access. 

It is expected that countries will collect data at 

a finer level than ‘narrowband’ and 

‘broadband’. The categories chosen by 

countries should allow aggregation to total 

narrowband and total broadband ، as well as 

fixed and mobile broadband ، as defined 

below.  

As households can use more than one type of 

access service ، multiple responses are 

possible. 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

 
Narrowban

d 

Narrowband includes analogue modem (dial-

up via standard phone line) ، ISDN (Integrated 

Services Digital Network) ، DSL at speeds 

below 256kbit/s ، and mobile phone and other 

forms of access with an advertised download 

speed of less than 256 kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone access 

services include CDMA 1x (Release 0) ، 

GPRS ، WAP andi-mode. 

11% 9% 6% 

 
Fixed 

broadband 

Fixed broadband refers to technologies such 

DSL (Digital Subscriber Line) at speeds of at 

least 256kbit/s ، cable modem ، high speed 

leased lines ، fibre-to-the-home ، powerline ، 

satellite ، fixed wireless ، Wireless Local Area 

Network and WiMAX.  

22% 30% 36 %

 
Mobile 

broadband 

Mobile broadband access services include 

Wideband CDMA (W-CDMA) ، known as 

Universal Mobile Telecommunications System 

(UMTS) in Europe; High-speed Downlink 

Packet Access (HSDPA) ، complemented by 

High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA); 

CDMA2000 1xEV-DO and CDMA 2000 1xEV-

DV. (See A5). Access can via any device 

(handheld computer ، laptop or mobile cellular 

telephone etc.). 

7% 28% 57% 
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

1

2 

Frequency 

of 

individual 

use of the 

Internet in 

the last 12 

months 

(from any 

location) 

The frequency of individual use of the Internet 

can be calculated as: either the proportion of 

in-scope individuals or the proportion of 

Internet users ، using the Internet with each 

frequency. 

It is recommended that countries collect this 

information in respect of a typical period; 

therefore ، respondents should ignore 

weekends (if they only use the Internet at 

work) and breaks from their usual routine ، 

such as holidays. 

Access to the Internet is not assumed to be 

only via a computer − it may also be by mobile 

phone ، games machine ، digital TV etc. 

   

 
At least 

once a day 

Once a working day for respondents who only 

(or most frequently) use the Internet from 

work. 

65% 70% 75%
** 

 
At least 

once a 

week but 

not every 

day 

 31% NA NA 

 
Less than 

once a 

week 

 5% NA NA 

Reference indicator    
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Core indicator Definitions and notes 2008 
200

9 

201

0 

H

H

R

1 

Proportion 

of 

household

s with 

electricity 

Electricity is not an ICT commodity ، but is an 

important prerequisite for using many ICTs. It 

is therefore included in the core list as a 

reference indicator. 

Electricity access may be by a grid/mains 

connection ، or from power generated locally 

(including at the dwelling). Local power 

includes electricity generated by a fuel-

powered generator ، or from renewable 

resources such as wind ، water or solar. It 

excludes sole use of energy storage devices ، 

such as batteries (though these may be used 

to store electricity from other sources). 

88% 88% 90% 

 

[*] Latest CDS census has been applied – 27.716M by end of 2010 

[**] Estimated ، based on Internet usage study (2007 ، 2008 ، and 2009) 

 

 

 

Table 3 - Indicators on use of ICT by businesses 

 

Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

B

1

Proporti

on of 

business

es using 

compute

rs 

The proportion of businesses using 

computers is calculated by dividing the 

number of in-scope businesses using 

computers during the 12-month 

reference period by the total number of 

in-scope businesses. 

A computer refers to a desktop or a 

laptop computer. It does not include 

79
% 

8
2

% 

85
%*

* 



   -٨٠- 
 

  

Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

equipment with some embedded 

computing abilities such as mobile 

cellular phones ، personal digital 

assistants or TV sets. 

B

2

Proporti

on of 

persons 

employe

d 

routinely 

using 

compute

rs9 

The proportion of persons employed 

routinely using computers is calculated 

by dividing the number of persons 

employed routinely using computers 

(in all in-scope businesses) by the total 

number of persons employed (in all in-

scope businesses).  

Persons employed refer to all persons 

working for the business ، not only 

those working in clerical jobs. They 

include short-term and casual 

employees ، contributing family 

workers and self-employed persons ، 

who may be paid or unpaid.  

NA N
A 

N
A 

B

3

Proporti

on of 

business

es using 

the 

Internet 

The proportion of businesses using the 

Internet is calculated by dividing the 

number of in-scope businesses using 

the Internet by the total number of in-

scope businesses. 

The Internet is a world-wide public 

computer network. It provides access 

to a number of communication 

services including the World Wide 

Web and carries email ، news ، 

entertainment and data files ، 

irrespective of the device used (not 

59

% 

6

5
% 

70

%*
* 

                                                 
9Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed working in 
businesses with a computer’. 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

assumed to be only via a computer − it 

may also be by mobile phone ، games 

machine ، digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 

B

4

Proporti

on of 

persons 

employe

d 

routinely 

using a 

compute

r with 

access 

to  the 

Internet
10 

The proportion of persons employed 

routinely using a computer with access 

to the Internet is calculated by dividing 

the number of persons employed 

routinely using a computer with access 

to the Internet (in all in-scope 

businesses) by the total number of 

persons employed (in all in-scope 

businesses). 

NA N
A 

N
A 

B

5

Proporti

on of 

business

es with a 

web 

presenc

e 

The proportion of businesses with a 

web presence is calculated by dividing 

the number of in-scope businesses 

with a web presence by the total 

number of in-scope businesses. 

A web presence includes a website ، 

home page or presence on another 

entity's website (including a related 

business). It excludes inclusion in an 

on-line directory and any other web 

pages where the business does not 

have control over the content of the 

page. 

48

% 

4

8
% 

50

%*
* 

                                                 
10Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed working in 
businesses with Internet access’. 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

B

6

Proporti

on of 

business

es with 

an 

intranet 

The proportion of businesses with an 

intranet is calculated by dividing the 

number of in-scope businesses with an 

intranet by the total number of in-

scope businesses. 

An intranet refers to an internal 

communications network using 

Internet protocols and allowing 

communication within an organization 

(and to other authorized persons). It is 

typically set up behind a firewall to 

control access. 

21

% 

3

7
% 

40

%*
* 

B

7

Proporti

on of 

business

es 

receivin

g orders 

over the 

Internet 

For international comparability ، the 

proportion of businesses receiving 

orders over the Internet is most simply 

calculated by dividing the number of 

in-scope businesses receiving orders 

over the Internet by the total number of 

in-scope businesses. Alternatively ، 

output can be presented as the 

proportion of in-scope businesses 

using the Internet. 

Orders received include orders 

received via the Internet whether or 

not payment was made on line. They 

include orders received via websites ، 

specialized Internet marketplaces ، 

extranets ، EDI over the Internet ، 

Internet-enabled mobile phones and 

email. They also include orders 

received on behalf of other 

organizations – and orders received by 

NA N

A 

N

A 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

other organizations on behalf of the 

business.  

Orders received exclude orders that 

were cancelled or not completed.  

B

8

Proporti

on of 

business

es 

placing 

orders 

over the 

Internet 

For international comparability ، the 

proportion of businesses placing 

orders over the Internet is most simply 

calculated by dividing the number of 

in-scope businesses placing orders 

over the Internet by the total number of 

in-scope businesses. Alternatively ، 

output can be presented as the 

proportion of in-scope businesses 

using the Internet. 

Orders placed include orders placed 

via the Internet whether or not 

payment was made on line. They 

include orders placed via websites ، 

specialized Internet marketplaces ، 

extranets ، EDI over the Internet ، 

Internet-enabled mobile phones and 

email.  

Orders placed exclude orders that 

were cancelled or not completed. 

NA N

A 

N

A 

B

9

Proporti

on of 

business

es using 

the 

Internet 

by type 

of 

This indicator should be calculated as 

the proportion of in-scope Internet-

using businesses that use each type of 

access service ، for instance ، the 

proportion of Internet-using businesses 

that use a broadband service as their 

means of access. 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

access 

(narrowb

and ، 

broadba

nd 

(fixed ، 

mobile)) 

It is expected that countries will collect 

data at a finer level than ‘narrowband’ 

and ‘broadband’. The categories 

chosen by countries should allow 

aggregation to total narrowband and 

total broadband ، as well as fixed and 

mobile broadband ، as defined below.  

As businesses can use more than one 

type of access service ، multiple 

responses are possible. 

 Narrowb

and 

Narrowband includes analogue 

modem (dial-up via standard phone 

line) ، ISDN (Integrated Services 

Digital Network) ، DSL at speeds 

below 256kbit/s ، and mobile phone 

and other forms of access with an 

advertised download speed of less 

than 256 kbit/s.  

Note that narrowband mobile phone 

access services include CDMA 1x 

(Release 0) ، GPRS ، WAP andi-

mode. 

7% 8
% 

5
% 

 Fixed 

broadba

nd 

Fixed broadband refers to 

technologies such as DSL (Digital 

Subscriber Line) at speeds of at least 

256kbit/s ، cable modem ، high speed 

leased lines ، fibre-to-the-home ، 

powerline ، satellite ، fixed wireless ، 

Wireless Local Area Network and 

WiMAX. 

91
% 

8
9

% 

90
%*

* 

 Mobile Mobile broadband access services NA N N
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

broadba

nd 

include Wideband CDMA (W-CDMA) ، 

known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) 

in Europe; High-speed Downlink 

Packet Access (HSDPA) ، 

complemented by High-Speed Uplink 

Packet Access (HSUPA); CDMA2000 

1xEV-DO and CDMA 2000 1xEV-DV. 

Access can be via any device (mobile 

cellular phone ، laptop ، PDA ، etc.)  

A A 

B

1

0

Proporti

on of 

business

es with a 

local 

area 

network 

(LAN) 

The proportion of businesses with a 

LAN is calculated by dividing the 

number of in-scope businesses with a 

LAN by the total number of in-scope 

businesses. 

A local area network (LAN) refers to a 

network connecting computers within a 

localized area such as a single 

building ، department or site; it may be 

wireless.  

21
% 

3
7

% 

40
%*

* 

B

1

1

Proporti

on of 

business

es with 

an 

extranet 

The proportion of businesses with an 

extranet is calculated by dividing the 

number of in-scope businesses with an 

extranet by the total number of in-

scope businesses. 

An extranet is a closed network that 

uses Internet protocols to securely 

share a business' information with 

suppliers ، vendors ، customers or 

other businesses partners. It can take 

the form of a secure extension of an 

Intranet that allows external users to 

NA N

A 

N

A 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

access some parts of the business' 

Intranet. It can also be a private part of 

the business' website ، where 

business partners can navigate after 

being authenticated in a login page.  

B

1

2

Proporti

on of 

business

es using 

the 

Internet 

by type 

of 

activity 

The proportion of businesses that 

undertook each activity can be 

calculated as: either the proportion of 

in-scope businesses or the proportion 

of Internet-using businesses that 

undertook each activity. 

For international comparability ، output 

is most simply presented as the 

proportion of in-scope businesses 

undertaking each activity ، for 

instance ، the proportion of businesses 

using the Internet for sending or 

receiving emails. An alternative 

presentation is the proportion of 

business Internet users undertaking 

each activity. 

The Internet is a world-wide public 

computer network. It provides access 

to a number of communication 

services including the World Wide 

Web and carries email ، news ، 

entertainment and data files ، 

irrespective of the device used (not 

assumed to be only via a computer − it 

may also be by mobile phone ، games 

machine ، digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

Businesses should be asked about all 

Internet activities (that is ، the question 

used by countries should specify 

multiple responses). Activities are not 

necessarily mutually exclusive. 

 Sending 

or 

receivin

g e-mail 

 68

% 

6

1
% 

N

A 

 Telepho

ning 

over the 

Internet/

VoIP ، 

or using 

video 

conferen

cing 

Using Skype ، iTalk ، etc. Includes 

video calls (via webcam) 
NA N

A 

N

A 

 Use of 

instant 

messagi

ng ، 

bulletin 

boards 

 NA N

A 

N

A 

 Getting 

informati

on about 

goods or 

services 

 93
% 

9
3

% 

93
%*

* 

 Getting 

informati

on from 

General government organizations 

should be consistent with the SNA93 

(2008 revision) concept of general 

NA N

A 

N

A 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

general 

governm

ent 

organiza

tions  

government. According to the SNA "… 

the principal functions of government 

are to assume responsibility for the 

provision of goods and services to the 

community or to individual households 

and to finance their provision out of 

taxation or other incomes; to 

redistribute income and wealth by 

means of transfers; and to engage in 

non-market production." (General) 

government organizations include 

central ، state and local government 

units.  

 Interacti

ng with 

general 

governm

ent 

organiza

tions 

Includes downloading/requesting 

forms ، completing/lodging forms on 

line ، making on-line payments and 

purchasing from ، or selling to ، 

government organizations. It excludes 

getting information from government 

organizations. 

 

NA N
A 

N
A 

 Internet 

banking  

Includes electronic transactions with a 

bank for payment ، transfers ، etc. or 

for looking up account information.  

NA N
A 

N
A 

 Accessi

ng other 

financial 

services 

Includes electronic transactions via the 

Internet for other types of financial 

services such as share purchases ، 

financial services and insurance. 

NA N
A 

N
A 

 Providin

g 

custome

Customer services include providing 

on-line or emailed product catalogues 

or price lists ، product specification or 

NA N

A 

N

A 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 
200
8 

2

0
0
9 

20

10 

r 

services 

configuration on line ، after sales 

support ، and order tracking on line. 

 Deliverin

g 

products 

on line 

Delivering products on line refers to 

products delivered over the Internet in 

digitized form ، e.g. reports ، software ، 

music ، videos ، computer games; and 

on-line services ، such as computer-

related services ، information services ،

 travel bookings or financial services. 

NA N
A 

N
A 

 Internal 

or 

external 

recruitm

ent 

Including having details of vacant 

positions on an intranet or website. 
NA N

A 

N

A 

 Staff 

training 

Includes e-learning applications 

available on an intranet or from the 

WWW. 

NA N

A 

N

A 

 

 

[*] Latest CDS census has been applied – 27.716M by end of 2010 

[**] Estimated ، based on Internet usage study (2007 ، 2008 ، and 2009) 

 

 

Table 4 - Indicators on the ICT (producing) sector 

 

Core 
indicator 

Definitions and notes 2

0
0

8 

20
09 

20

10 

I

C

Proporti

on of 

ICT workforce (or ICT employment) 

consists of those persons employed in 

N
A 

N
A 

N
A 
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Core 
indicator 

Definitions and notes 2

0
0
8 

20
09 

20

10 

T

1

total 

business 

sector 

workforc

e 

involved 

in the 

ICT 

sector 

(express

ed as a 

percenta

ge) 

businesses that are classified as 

belonging to the ICT sector. Total 

business workforce represents all 

persons engaged in domestic 

production in the business sector. In a 

national accounts framework ، 

employment can be measured in terms 

of headcounts ، jobs ، full-time 

equivalents (FTE) or hours worked.  

For countries using ISIC Rev. 3/Rev 

3.1 (or national equivalents) ، the ICT 

sector is defined per the OECD’s 2002 

definition. This can be found in Box 1 

and is discussed in detail in OECD 

(2007). 

For countries using ISIC Rev. 4 (or 

national equivalents) ، the ICT sector 

is defined per the OECD’s 2007 

definition. This can be found in Box 2 

and is discussed in detail in OECD 

(2007). 

The total business sector is defined on 

an activity (industry) basis per ISIC 

Rev. 3.1 as divisions 10−67 and 

71−74. It therefore excludes: 

agriculture ، hunting ، forestry and 

fishing; real estate activities (because 

a significant proportion of the value 

added of the latter consists of imputed 

rent of owner-occupied dwellings); 

and ، community ، social and personal 

services (which consists mainly of non-
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Core 
indicator 

Definitions and notes 2

0
0
8 

20
09 

20

10 

market activities such as public 

administration ، education and health 

services). 

For countries using ISIC Rev. 4 ، the 

total business sector is not so easily 

defined. It will most likely include the 

equivalent divisions 05 to 36 ، 41-66 ، 

69-82 and 95. Discussions are 

ongoing on whether it should include 

some industries that were not included 

in the Rev. 3.1 definition of the total 

business sector (divisions 37-39 ، 90-

93 and 96).11 

I

C

T

2

ICT 

sector 

share of 

gross 

value 

added 

(express

ed as a 

percenta

ge of 

total 

business 

sector 

gross 

value 

added). 

Gross value added for a particular 

industry represents its contribution to 

national GDP. It is sometimes referred 

to as GDP by industry and is not 

directly measured (but is estimated in 

a national accounts framework). In 

general ، it is calculated as the 

difference between production (gross 

output) and intermediate inputs (the 

energy ، materials and services 

required to produce final output). See 

also Table 7. 

Definitions of the ICT and total 

business sector are per ICT1. 

N
A 

N
A 

N
A 

 

 

                                                 
11 See draft ISIC Rev. 4: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 
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Table 5 – Indicators on international trade in ICT goods 

 

Core 
indicator 

Definitions and notes 20

08 

20

09 

201

0 

I

C

T

3

ICT 

goods 

imports 

as a 

percenta

ge of 

total 

imports 

ICT goods are defined per the OECD’s 

2003 ICT goods classification ، based 

on the 1996 and 2002 Harmonized 

System classification. It can be found 

in UNCTAD (2007). 

Other concepts are per the UN 

COMTRADE database e.g. re-exports 

and re-imports are not netted out ، and 

data are presented in US dollars 

(converted by the UN from country 

currencies).  

N
A 

N
A 

NA 

I

C

T

4

ICT 

goods 

exports 

as a 

percenta

ge of 

total 

exports 

ICT goods are defined per the OECD’s 

2003 ICT goods classification ، based 

on the 1996 and 2002 Harmonized 

System classification. It can be found 

in UNCTAD (2007). 

Other concepts are per the UN 

COMTRADE database e.g. re-exports 

and re-imports are not netted out ، and 

data are presented in US dollars 

(converted by the UN from country 

currencies). 

N
A 

N
A 

NA 
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Table 6 - Indicators on ICT in education 

 

Core indicator Definitions and notes 2008 2009 2010 

ED1 

Proportion of 

schools with a 

radio used for 

educational 

purposes (by 

ISCED level 1 to 3) 

Schools offering radio-based 
education as a percentage of 

the total number of schools in 

the country for each ISCED 

level (1-3). 

NA NA NA 

ED2 

Proportion of 

schools with a TV 

used for 

educational 

purposes (by 

ISCED level 1 to 3) 

Schools offering television-
based education as a 

percentage of the total number 

of schools in the country for 

each ISCED level (1-3). 

NA NA NA 

ED3 

Proportion of 

schools with a 

telephone 

communication 

facility (by ISCED 

level 1 to 3) 

Schools with telephone 

communication facilities as a 

percentage of the total number 

of schools in the country for 

each ISCED level (1-3). Note 

that the facility should be 

directly associated with the 

school. For instance ، a mobile 

phone which is owned by an 

individual working at the 

school would not constitute a 

school telephone 

communication facility. 

NA NA NA 

ED4 
Student-to-

computer ratio (by 

ISCED level 1 to 3) 

Average number of students 

per computer in schools that 

37 36 30** 
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Core indicator Definitions and notes 2008 2009 2010 

offer computer-assisted 

instruction (CAI) by each 

ISCED level (1-3). 

ED5 

Proportion of 

schools with 

Internet access ، 

by type (by ISCED 

level 1 to 3) 

Schools with access to the 

Internet as a percentage of the 

total number of schools in the 

country for each ISCED level 

(1-3). 

25% 35% 40%**

ED6 

Proportion of 

students who have 

access to the 

Internet at school 

(by ISCED level 1 

to 3) 

Total number of students with 

access to the Internet in 

schools as percentage of the 

total number of students in 

schools offering internet-

assisted instruction in a given 

country by each ISCED level 

(1-3). 

11% 19% 25%**

ED7 

Proportion of 

students 

enrolled by 

gender at the 

tertiary level in 

ICT-related 

fields (for 

ISCED levels 5 

and 6) 

Number of students currently 

admitted in ICT-related fields12 

by gender as a percentage of 

all students enrolled in 

educational institutions in a 

given country by gender for 

ISCED levels 5 and 6 

(combined). 

NA NA NA 

ED8 

Proportion of 

ICT-qualified 

teachers in 

primary and 

secondary 

schools 

Number of primary and 

secondary teachers who have 

received ICT training ، 

expressed as a percentage of 

the total number of teachers at 

these levels of education. 

NA NA NA 

                                                 
12 ICT-related fields include computer science, computer engineering, information and communication technology, information 

systems, multimedia systems, ICT management, system support and software development, informatics, etc. These are represented 
by ISCED97 Fields of Study 48-Computing, together with elements of 21-Arts (audio-visual, media production and design) and 
52-Engineering (electronics and automation). These fields involve substantial work in understanding the technical aspects of ICT 
rather than a more generic or basic use of ICT. 
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Core indicator Definitions and notes 2008 2009 2010 

EDR1 

Proportion of 

schools with 

electricity (by 

ISCED level 1 

to 3)13 

Schools with electricity as a 

percentage of the total number 

of schools in the country for 

each ISCED level (1-3). 

NA NA NA 

 
[*] Latest CDS census has been applied – 27.716M by end of 2010 

[**] Estimated ، based on Internet usage study (2007 ، 2008 ، and 2009) 

 

 

Classificatory variables: 

 

The main classificatory variable used for the ICT in education indicators is the 1997 version of ISCED (the 

International Standard Classification of Education ، maintained by UNESCO). ISCED recognizes several levels of 

education as follows: 

 

- ISCED 1 – Primary education or first stage of basic education; 

- ISCED 2 – Lower secondary or second stage of basic education; 

- ISCED 3 – Upper secondary education; 

- ISCED 4 – Post-secondary non tertiary education (programmes that lie between the upper-secondary 

and tertiary levels of education); 

- ISCED 5 – First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification); 

and 

- ISCED 6 – Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification). 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
13Since electricity is not specifically an ICT commodity, but an important prerequisite for using many ICTs, it is not included in 
the core list, but included as a reference indicator. International studies reviewed by UIS revealed that the lack of electricity is 
suchasignificant barrier in many developing economies that monitoring trends of its provision is as relevant as monitoring the 
supply and use of ICT. 
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