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 مقدمة

 

واالتصاالت في تحقيق تقدم حقيقي في  االستفادة من الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلوماتيعتمد بناء مجتمع المعلومات على 

في دولتكم مع عرض مقتضب ألهم اإلنجازات التي  مجتمع المعلوماتالرجاء تقديم لمحة عامة عن . مجاالت متعددة في المنطقة

 .تحققت مؤخرا  

  

 المعلومات مجتمع ألساسيين في بناءالفرقاء ادورالحكومات و .1

 

فمن الضروري اعتماد . مجتمع المعلومات بناءل خطوة أساسية  معنيينالفرقاء التعتبر المشاركة الفعالة للحكومات وجميع 

المعنيين في مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها وتشجعهم على  السياسات وصياغة االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع

 .مجتمع المعلومات يتيحهاالتصاالت ونشر الفرص التي وا استخدام تكنولوجيا المعلومات

 

 لكترونيةاإلستراتيجيات االو الوطنية المعلوماتمجتمع  سياسات .أ 

 خطة التنمية التاسعة 

ا للنهج التنموي، الذي  حرصت المملكة على إتباعه على امتداد العقود األربعة الماضية، تشكل خطة التنمية التاسعة استمرار 

التأشيري لنشاط القطاع الخاص في إطار المسارات التنموية  التخطيط التوجيهي للنشاط الحكومي، والتخطيط والذي يمزج بين

وقد أعدت هذه الخطة وفق منهجية علمية، استندت  .المستقبلية التي يحددها التخطيط االستراتيجي على المدى البعيد والرؤية

واعتمد خالل عملية اإلعداد . االقتصادية واالجتماعية الجوانبدراسات مستفيضة ومسوحات إحصائية، غطت مختلف  إلى

واستعين بالرؤى التي . طورتها الوزارة اإلحصائي، إضافة إلى نماذج اقتصادية حزمة من برامج التحليل والتحليل، على

يات والخطط طويلة االستراتيج ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية وبصفة خاصة بلورتها الجهات الحكومية

الوطنية للنقل، والخطة  ستراتيجيةالوطنية للصناعة، واإلستراتيجية العمرانية الوطنية، واال االستراتيجية: المدى المعتمدة، ومنها

، لإلنماء االجتماعي ستراتيجية الوطنيةوالسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، واال الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات،

، (وخارجها داخل المملكة)الخطة لمراجعات دقيقة من قبل خبراء متخصصين  ثم خضعت هذه. وإستراتيجية الرعاية الصحية

 انطوى عليه من توجهات وأهداف تنموية واستراتيجيات وبرامج حيث شملت المراجعة منهجية اإلعداد، والمحتوى وما

الثانية في منظومة المسار االستراتيجي بعيد المدى الذي  تعد بمثابة الحلقةكما أنها ُ. تستهدف تحقيق التوجهات وبلوغ األهداف

ا أربع خطط خمسية تنموية متتابعة( م ٠٢٠٥) ـه٥٤/٦٥٥١يمتد حتى عام  وقد نص الهدف الثامن من األهداف العامة  .متضمن 

ونصت اآللية (. مات مجتمع المعلوماتالتوجه نحو االقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقو)لخطة التنمية التاسعة على 

تهيئة البيئة المواتية للتوجه نحو االقتصاد المبني على المعرفة والتحول التدريجي )السابعة من آليات تنفيذ األهداف العامة على 

 :وذلك من خالل ما يلي( نحو مجتمع المعلومات

o  والتدريب بجميع مراحلهالتوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم. 

o وتطوير البنية التحتية إلدارة المعرفة ،إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية المالئمة للمعلوماتية. 

o ونقل التقنية وتوطينها ونشرها  ،العمل على زيادة قدرة المملكة في مجال البحث والتطوير وتوليد المعرفة

 .وذلك في جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية ،واستثمارها

o تعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية. 

o تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو فعاليات اإلنتاج والخدمات القائمة على المعرفة وذات القيمة المضافة العالية. 

o واالرتقاء باإلنتاجية والقدرة التنافسية ،لخدمات المنتجة بالمملكةتحسين المحتوى المعرفي للسلع وا . 

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

من وثيقة ( االتصاالت وتقنية المعلومات)والفصل الرابع والعشرون ( ئم على المعرفةاالقتصاد القا)وقد عكس الفصل الخامس 

 .خطة التنمية التاسعة هذه التوجيهات

وقد أبرز الفصل الخامس من وثيقة الخطة . فالتوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة يعد احد أهم مالمح خطة التنمية التاسعة

سيكون اقتصاد المملكة قد  ، (3138)هـ 84/0881بحلول عام "نصت الرؤية المستقبلية على  فقد. المضامين نحو هذا التوجه

خطا خطوات كبيرة  نحو االقتصاد القائم على المعرفة، معتمدا  على مجتمع يعمق من المستوى المعرفي ألفراده علما  ومهارة  

 ".مة في هذا المجال وخبرة ، وسيكون قد اقترب من المستويات التي تشهدها الدول المتقد

 :وفي هذا اإلطار تضمن الفصل الخامس من وثيقة الخطة األهداف العامة التالية

o   تعزيز التنمية البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات

 .والخبرات

o  االقتصادية واالجتماعيةتعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات. 

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  المعلومات واالتصاالتتوفير البيئة التقنية واإلدارية والتنظيمية، فضال  عن البنية التحتية لتقنية. 

o فضال عن زيادة المحتوى الرقمي  ،تقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي المواطنين بأهمية المعرفة

 .العربي

من وثيقة خطة التنمية التاسعة الرؤية المستقبلية لهذا القطاع ( االتصاالت وتقنية المعلومات)وأوضح الفصل الرابع والعشرون 

التحول إلى مجتمع معلوماتي ، واقتصاد رقمي، لزيادة "إلى الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات ، التي تنص على المستندة 

في جميع أنحاء البالد، وبناء صناعة قوية في هذا  ،اإلنتاجية، وتوفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع

 ".ئيسة للدخلالقطاع لتصبح احد المصادر الر

 : ونصت األهداف العامة للقطاع على

o  توفير بنية أساسية لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع على قدر عال من الجودة واألمن

 .وفي جميع المناطق ،واالعتمادية وبأسعار مالئمة

o مات وحمايتهاتكريس امن وخصوصية معلومات مستخدمي خدمات االتصاالت وتقنية المعلو. 

o بناء القدرات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

o بناء صناعة وطنية لتقنية االتصاالت والمعلومات تسهم بفعالية في تغطية الطلب على السلع والخدمات. 

 :أما ابرز السياسات في هذا اإلطار فتتمثل فيما يلي

o  المعلومات وتنظيمهمواصلة جهود وبرامج تحرير قطاع االتصاالت وتقنية. 

o نشر تجهيزات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة. 

o   توظيف موارد صندوق الخدمات الشاملة لتوفير الخدمات في المناطق األكثر احتياجا. 

o  إيصال شبكات النطاق العريض واإلنترنت السريع لجميع الجهات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات

 .المدني ومؤسسات المجتمع

o أو  ،واعتماد التعامالت االلكترونية في الخدمات التي توفرها الدولة ،التوسع في توفير خدمات الحكومة االلكترونية

 .تشارك القطاع الخاص في توفيرها

o توفير مختلف الحوافز لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى صناعة تقنية المعلومات . 

o  األعمال وزيادة استخدامها لتقنية االتصاالت والمعلوماتتطوير قدرات شركات ومؤسسات. 

o ودعم التوجه نحو العمل عن بعد ،تشجيع التعليم االلكتروني. 

o دعم المحتوى العربي على اإلنترنت. 

o تقييم منجزات خطط التنمية 
بشرية والمادية المتاحة، لتنمية واستنفار الطاقات ال( م0818)هـ 48/0281انطلقت مسيرة التخطيط التنموي في المملكة عام 

واستثمارها لتحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية والتي تمثلت في االرتقاء بمستوى معيشة المواطنين واستكمال 

البنى األساسية وتنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع القطاع الخاص على 

 . بدور فاعل في جهود التنمية اإلسهام

( 0844-0891)هـ  0814-0281المرحلة األولى : وفي إطار تقييم التجربة التنموية السعودية يمكن التمييز بين ثالث مراحل
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والتي اتسمت بالتوسع في اإلنفاق على التجهيزات األساسية وتوفير الخدمات والمرافق العامة، وتمويل الدعم المقدم للقطاع 

ص من خالل صناديق التنمية في شكل قروض ميسرة، وتقديم اإلعانات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع الصناعية الخا

وقد أدى تزايد االعتماد على اإليرادات النفطية في تمويل التنمية في هذه المرحلة إلى زيادة إنتاج النفط الخام . والزراعية

، فقد شهدت جهودا  مكثفة لترشيد النفقات العامة في ظل تراجع (3114-0844)هـ 0834-0814أما المرحلة الثانية . وصادراته

اإليرادات النفطية الناجم عن عدم استقرار األوضاع العالمية ألسواق النفط، كما شهدت هذه المرحلة جهودا  مكثفة لتحسين أداء 

وشكلت فترة خطة التنمية الثامنة . قطاع الخاصالمؤسسات العامة، وتنويع القاعدة االقتصادية، وتعزيز الدور التنموي لل

والتي اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية مدعومة بارتفاع اإليرادات " المرحلة الثالثة"بداية ( 3118-3114)هـ 0834-0821

العديد من العامة النفطية الناجم عن االرتفاع النسبي في األسعار العالمية للنفط، كما تتسم هذه المرحلة باالعتماد على 

من منظومة مساٍر استراتيجي بعيد المدى يمتد " الحلقة األولى"االستراتيجيات القطاعية، وتعد خطة التنمية الثامنة بمثابة 

لعشرين عاما  ويشتمل على أربع خطط خمسية متتابعة، وتتسم هذه المرحلة بالجمع بين التغيير التطويري واالستمرارية، فمع 

تسريع النمو وتنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، تتبنى هذه المرحلة تهيئة استمرار تركيزها على 

االقتصاد الوطني للتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة، وتكثيف الجهود لتعزيز قدراته التنافسية، والتعامل بكفاءة ومرونة 

 .ةمع التحديات المحلية واإلقليمية والدولي

o  وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أهمية الدور االقتصادي والتنموي للقطاع الحكومي في بداية العمل بخطط التنمية

فقد كان من الضروري أن يتولى القطاع الحكومي قيادة المسيرة التنموية نظرا  لضعف القطاع الخاص في . الخمسية

وفي الوقت نفسه حرص القطاع . ية أو اإلمكانات التمويليةذلك الحين سواء من حيث المقدرة التنظيمية والفن

الحكومي على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص االستثمارية الخاصة في كافة المجاالت 

اإلنتاجية والخدمية، مما أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في الكفاءة االقتصادية للقطاع الخاص بمفهومها الواسع 

، وقد تمثل هذا التطور في السياسات واإلجراءات التي استهدفت تحسين المناخ (ماري واإلنتاجي والتنظيمياالستث)

االستثماري، وتذليل المعوقات التي تواجه االستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية، وإصدار استراتيجية التخصيص 

، وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي التي حددت بوضوح المنشآت والمرافق العامة المستهدفة للتخصيص

والخاص، وتوسيع عضوية رجال األعمال ومؤسسات القطاع الخاص في اللجان والمجالس والهيئات الحكومية 

 .للمشاركة في بحث القضايا االقتصادية والمؤسسية ذات العالقة

 

 المعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنية الخطة 

كان هناك إدراك في المملكة ألهمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، وحاجته لوضع الخطط والتصورات المناسبة؛ 

فوِضعت الخطة الوطنية . لمواكبة التطورات، واالستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق األهداف التنموية المنشودة

التصاالت وتقنية المعلومات بمتابعة تنفيذها، وفق أسس علمية مناسبة، لالتصاالت وتقنية المعلومات، التي تضطلع وزارة ا

وبهدف السعي لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه الجهات المعنية بتنفيذها، وبحسب اإلمكانات المتاحة للوزارة، 

 : بالعديد من المراحل واإلجراءات حتى تم إقرارها، ويمكن إيجازها في ما يلي

o لمسودة من قبل جمعية الحاسبات السعوديةتم إعداد ا. 

o  نقلت مسؤولية إعداد الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات إلى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، وقامت

  .الوزارة بإضافة جانب االتصاالت إليها

o طاع األكاديمي والخاصشارك في إعداد الخطة عدد كبير من المتخصصين والمعنيين من الجهات الحكومية والق. 

o تمت مراجعة الخطة على أكثر من مستوى، ومن قبل العديد من المتخصصين المحليين. 

o تمت مراجعة الخطة من قبل جهات استشارية عالمية. 

o  011، بقرار مجلس الوزراء رقم (م3119مايو  34)هـ 0834جمادي األول  00تم إقرارها بتاريخ. 

 

المنظور البعيد المدى لالتصاالت وتقنية : من عنصرين؛ األول المعلومات وتقنية لالتصاالت الوطنيةتتكون الخطة و

 .الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة: والعنصر الثاني. المعلومات في المملكة

وتعّد هذه الخطوة . كة على المدى البعيدويقدم المنظور البعيد المدى تصوراً لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في الممل

، وجود (كالخطط الخمسية)ضرورية لوضع الخطط التفصيلية، إذ إنه من األهمية عند القيام بالتخطيط المتوسط المدى 

وفي ظل عدم وجود استراتيجية مرنة بعيدة المدى، قد تنشأ . منظور استراتيجي بعيد المدى يحكم هذه الخطط ويربط بينها

ذات رؤى قصيرة المدى، ال تحقق المنظور األفضل على المدى البعيد، حتى وإن بدت منطقية في مجالها الزمني أهداف 
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 .الرؤية المستقبلية، واألهداف العامة: ويتكون المنظور البعيد المدى لالتصاالت وتقنية المعلومات من عنصرين. القريب

 

 للخطة المستقبلية الرؤية

 :تصاالت وتقنية المعلومات للمملكة تتمثل فيوضع رؤية مستقبلية لالتم 

التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة اإلنتاجية، وتوفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لكافة شرائح "

 "المجتمع، في جميع أنحاء البالد، وبناء صناعة قوية في القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل

 

. الغاية أو المكانة التي يراد الوصول إليها في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة" الرؤية المستقبلية"وتمثل 

، التي تم تحديدها باالعتماد على دراسة الوضع الراهن "األهداف العامة"ويتطلب الوصول إلى هذه الرؤية وضع عدد من 

اف المستقبل، وتحليل الفجوات، والتخطيط لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية وتقويمه وتحليله، والتجارب الدولية، واستشر

 .المعلومات، إضافة إلى أن تكون هذه األهداف ـ في الوقت ذاته ـ متكاملة مع خطط التنمية الخمسية

 

 العامة للخطة الوطنية األهداف

 :في ما يلي األهداف العامة للخطة وتقع ضمن سبعة مجاالت

 المجال الهدف م

1 

رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخدمات الحكومية 

والتجارية واالجتماعية والصحية إلكترونياً، وتشجيع العمل عن بُعد 

.المعلوماتمن خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية   

 الخدمات واإلنتاجية

 
تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، 

.وجاذب لالستثمارات  
 تنظيم القطاع

3 

بناء صناعة اتصاالت وتقنية معلومات قوية منافسة محليًّا وعالميًّا 

من خالل البحث العلمي واإلبداع والتطوير في مجاالت استراتيجية، 

.اإلقليمي والدولي، لتصبح مصدًرا رئيساً للدخل والتعاون  

صناعة االتصاالت  وتقنية 

 المعلومات

 
التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب 

.بجميع مراحله  
 التعليم والتدريب

5 
تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البالد من التعامل مع 

.المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقميةاالتصاالت وتقنية   
 الفجوة الرقمية

6 

التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في خدمة الهوية 

الوطنية، واالنتماء الوطني واللغة العربية، وتعزيز رسالة اإلسالم 

.الحضارية  

اإلسالم والوطن واللغة 

 العربية

7 

الجنسين في مختلف تخصصات توفير قدرات مؤهلة ومدربة من 

االتصاالت وتقنية المعلومات، من خالل إعداد الكوادر الوطنية، 

.واستقطاب الخبرات العالمية  

 القدرات البشرية

 

وحيث أن المنظور بعيد المدى للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات يوفر رؤية واضحة لما يراد الوصول إليه، فإن 

عناصر الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات وهو الخطة الخمسية لالتصاالت وتقنية المعلومات العنصر الثاني من 

وقد تم االنتهاء بفضل هللا من الخطة الخمسية . تمثل اإلسقاط متوسط المدى للمنظور بعيد المدى على مدى خمس سنوات

 (.م3103-3114)هـ 0822/0828هـ إلى 0834/0838األولى والتي تغطي الفترة من 

 

 

 الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

النواة األولى ( م3103-3114)هـ 0822/0828هـ إلى 0834/0838تعّد الخطة الخمسية األولى والتي تغطي الفترة من 

 .للوصول للمنظور بعيد المدى لالتصاالت وتقنية المعلومات للمرحلة القادمة في المملكة

http://www.mcit.gov.sa/arabic/NICTP/Policy/Chapter3-2.htm#hdm
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هدفاً محدداً مشتقاً من األهداف  31الخطة الخمسية األولى توجهات للوصول إلى الرؤية المستقبلية من خالل وتضمنت 

 مشروعاً، التي تسعى لتحقيق األهداف المحددة في الخطة الخمسية األولى 84العامة للمنظور بعيد المدى، و

 من الخطة الخمسية األولى المتحقق

، (م3103)هـ 0822/0828من الخطة، وذلك حتى السنة الخامسة من عمر الخطة %( 91.03)ولقد تم تحقيق ما نسبته 

نسبة المتحقق على مستوى االهداف ( 0)والشكل ( 3)ويوضح الجدول . وذلك وفق أوزان موحدة لجميع مشاريع الخطة

 . لىالعامة وعلى مستوى الخطة بشكل عام، وذلك بنهاية السنة الخامسة من عمر الخطة الخمسية األو

 

 
 نسبة المتحقق من األهداف بنهاية السنة الخامسة من عمر الخطة الخمسية األولى

 

 الوطنية الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات الخطة

تمثل الخطة الوطنية الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات األجندة االستراتيجية التي سيعمل وفقها قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات بنطاقه الشامل بمساندة من القطاعات األخرى، كقطاع التعليم العام والعالي وقطاع البحوث والتطوير 

هدفاً محدداً، ( 09)وتضمنت الخطة (. م3109 -3102)هـ 0824/0828 –هـ 0828/0824واالبتكار وغيره في الفترة من 

كما أنه من المتوقع أن يؤدي البدء بالخطة ونشرها والتوعية بها إلى . مشروعاً ( 42)سيتم العمل على تحقيقها من خالل 

تبنيها من العديد من القطاعات والجهات الحكومية وغير الحكومية األخرى إضافة إلى القطاع الخاص من خالل مبادرات 

اآلن في طور العرض  والخطة. ذاتية تصب في رؤية الخطة وأهدافها وتدفع بالمزيد من اإلنجاز في تحقيق هذه األهداف

 .على الجهات العليا للشروع في تنفيذها

 

 الخطة الوطنية الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات رسالة

 :تبنت الخطة رسالتها في السنوات الخمس المقبلة بـ

رفاهية المواطن أن يعمل قطاع االتصاالت وتـقـنية المعـلومات في المملكة العربية السعودية على تحسين مستوى "

السعـودي بالتركيز على دعـم االقـتـصـاد الوطني ودعـم التعـليم والتأهـيل والبحوث وتعـزيز األمن المعـلوماتي، الوطني، 

 :وذلك من خالل

o إيجاد صناعة اتصاالت وتقنية معـلومات منافـسة. 

o إيجاد كوادر وطنية مؤهـلة ومتميزة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

o توفير خدمات اتصاالت وتـقـنية معـلومات ذات كفاءة عالية وبتكلفة مناسبة. 

o إيجاد منظومة أمن معلوماتي وطني قوية ومتكاملة". 

 

 1الحكومية اإللكترونية للتعامالت التنفيذية الخطط 

للوصول إلى مجتمع حرصت المملكة العربية السعودية على تبني أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات وتفعيل استخدامها 

                                                 
 http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/strategy/Pages/default.aspx(: يسر)موقع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   1
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. معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدالت عليا من الرفاهية للمواطن والمقيم وتسهيل أمور حياتهم المعيشية

وللوصل إلى هذه الرؤية اتخذت المملكة خطوات متواصلة في تطوير العمل الحكومي ونشر مفهوم التعامالت اإللكترونية 

  .ةفي الجهات الحكومية المختلف

 

وتحقيقا لذلك تبنت المملكة استراتيجية وطنية وخطط خمسية واعدة وطموحة والتي أسند لبرنامج التعامالت اإللكترونية 

الحكومية إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية، وقد تم االنتهاء من الخطة التنفيذية األولى للتعامالت اإللكترونية 

 .3101إلى  3103وتم إطالق الخطة التنفيذية الثانية من العام  3101إلى العام  3111لعام الحكومية والتي كانت من ا

 

 (.م6000 - 6002)للتعامالت اإللكترونية الحكومية  األولىالتنفيذية  الخطة

ر"التعامالت اإللكترونية الحكومية من أجل دفع مبادرة المملكة للتعامالت اإللكترونية الحكومية إلى األمام، قام برنامج  " يسِّ

 (.م3101-3111)بتطوير االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية األولى ليتم تنفيذها خالل السنوات 

 

  رؤية تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة

ى المستخدمين وعلى عدة جوانب أخرى تدور يتم التركيز في رؤية تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة عل

  . جميعها حول تقديم خدمات حكومية أفضل للمستخدمين

  :ويمكن تلخيص هذه الرؤية فيما يلي. ويقصد بالمستخدمين هنا كل من المواطن والمقيم، وكذلك المنشآت والجهات الحكومية

الحصول على خدمات حكومية بمستوى متميز تقدم  من أي مكان وفي أي وقت من ٠٢٠٢أن يتمكن الجميع بنهاية عام  "

 " بطريقة متكاملة وسهلة من خالل العديد من الوسائل اإللكترونية اآلمنة

  

  األهداف االستراتيجية لتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة

م تحقيقها من خالل مبادرة التعامالت تم تفصيل رؤية تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية بتحديد عشرة أهداف ليت

 .(م3101-3111)مملكة خالل السنوات اإللكترونية الحكومية في ال

 : وتنقسم هذه األهداف إلى ثالث مجموعات كما يلي

 ٠٢٠٢توفير خدمات أفضل نهاية عام 

 . إلكترونيا بمستوى راقي من الخدمة ( خدمة  ٠٥٢) توفير الخدمات ذات األولية العالية  .0

 . توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عالي من األمان  .3

 . إتاحة الوصول إلى الخدمات اإللكترونية للجميع على طوال الساعة من أي مكان داخل وخارج المملكة  .2

 . من المستخدمين %  ٥٥تحقيق مستوى استخدام للخدمات الحكومية اإللكترونية بنسبة  .8

 . لرضاء المستخدمين عن الخدمات اإللكترونية %  ٠٢تحقيق نسبة  .4

 زيادة مستوى الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي .1

 . استخدام الوسائل اإللكترونية في جميع المراسالت الرسمية الممكنة بين الجهات الحكومية  .9

وضمان عدك تكرار إتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي تحتاجها في الجهات األخرى  .4

 . حفظ المعلومات في اكثر من جهاز حكومي 

تأمين المشتريات الحكومية منن السنلع والخندمات التني تزيند تكلفتهنا عنن حند معقنول فني البداينة منن خنالل النظنام  .8

 . اإللكتروني للمشتريات الحكومية 

 المساهمة في رخاء وازدهار الوطن .01

 . المملكة من خالل نشر المعرفة واستخدام الخدمات اإللكترونية  المساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي في .00

 . المساهمة في تحسين استغالل موارد وأصول الوطن من خالل رفع مستوى إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه  .03

 مشاريع الخطة التنفيذية 

مبادرة، وتنقسم هذه المشاريع حسب لهذه ال االستراتيجيةتضمنت الخطة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق األهداف 

 .مشاريع البنية التحتية، مشاريع الخدمات اإللكترونية، مشاريع التطبيقات الوطنية: طبيعتها إلى ثالثة اقسام

 

 التنفيذية األولى المتحقق من الخطة

 :خالل هذه الفترة، قد تم تحقيق انجازات في عدة مجاالت منها
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استصدار العديد من التشريعات واألنظمة واللوائح  :للتعامالت اإللكترونية الحكوميةاإلطار التنظيمي والتشريعي  .0

 :منها مايلي والقرارات الداعمة للتحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية

o دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية.  

o ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية. 

o إعداد نظام التعامالت اإللكترونية والئحته التنفيذية. 

o إعداد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 

o قرار تخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات. 

o توجيه الجهات الحكومية بتشكيل لجان داخلية للتعامالت اإللكترونية الخاصة بها. 

o في الجهات الحكومية إعداد ضوابط استخدام الحاسبات اآللية وشبكات المعلومات. 

 

االنتهاء من تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة للتعامالت تم فقد : البنية التحتية للتعامالت اإللكترونية الحكومية .3

 :اإللكترونية الحكومية ومنها

o  الشبكة الحكومية اآلمنة(Government Secure Network :) جهة حكومية بالشبكة( 99)حيث تم ربط. 

o  التكامل الحكومية قناة(Gov Service Bus) : جهة حكومية كمزودة للبيانات ومستفيدة منها( 03)وقد تم ارتباط. 

o  مركز بيانات التعامالت اإللكترونية الحكومية(eGov Data Center) 

o  حكومية مقدمة خدمة إلكترونية  0184توفر على البوابة : (سعودي)البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية

 .جهة حكومية 038من 

o  (  يفي)لترابط البيني وتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية لدليل مواصفات موحدهYEsser Framework for 

Interoperability-YEFI 

o  الدخول اإللكتروني الموحد(Single Sign-On) :  مكتب للتحقق من بيانات التسجيل في عدة ( 28)جرى افتتاح

 .وفي عدة مدن بالمملكة( على سبيل المثال وزارة العمل)حكومية كجهات مستضيفة جهات 

o  انشاء وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي(PKI Center) 

 

أطلقت بعض الجهات الحكومية تطبيقات وطنية تستخدم على نطاق واسع من قبل شريحة كبيرة من : التطبيقات الوطنية .2

 : ومن هذه التطبيقات ما أطلقته وزارة المالية خالل الخطة األولى. طاع األعمالالجهات الحكومية األخرى وق

o  نظام وطني للسداد الحكومي(Gov ePayment Gateway) 

o (تبادل)تطبيق وطني للتخليص الجمركي بجميع مواني المملكة البرية والبحرية والجوية 

o ية الحكوميةمشروع مركز االتصال الوطني للتعامالت اإللكترونتم البدء ب. 

 

قام البرنامج بدور الممّكن والمحفز لمشاريع الخدمات بينما تولت الجهات : الخدمات اإللكترونية للجهات الحكومية .8

أبرز إنجازات البرنامج والجهات الحكومية في مجال من و. الحكومية مسئولية تنفيذ تلك المشاريع  وتوفير الخدمات

 :الخدمات الحكومية

o   من خالل ميزانية تم رصدها في وزارة المالية بمبادرة كريمة  مشاريع الخدمات اإللكترونية الحكوميةتنسيق تمويل

من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ــ يحفظه هللا ــ لتغطية تكاليف تنفيذ وتقديم خدمات الجهات 

ا؛ إذ يتم ذلك وفق آلية مرنة ومحددة مس  .مشتركة بق ا من خالل لجنة فنيةالحكومية إلكتروني 

o   إعداد منهجيات االسترشادية ومواصفات مشتركة وأدلة ألفضل الممارسات واألساليب ومن ذلك الوثائق واألدلة

 .ديمها للجهات الحكوميةتقوالمواصفات التالية و

o   لدعم مسيرتها للتحّول  الحكوميةخدمات استشارية للجهات ( يّسر)التعامالت اإللكترونية الحكومية تقديم برنامج

 .اإللكتروني

سعت جهات حكومية كثيرة للتحول للتعامالت  :بناء منظومات التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات الحكومية .4

ت وقد وفر. اإللكترونية الحكومية وتوفير خدماتها إلكترونياً من خالل بناء منظوماتها اإللكترونية وأنظمتها المعلوماتية

لذلك الموارد البشرية والمادية الالزمتين باإلضافة إلى المتابعة الحثيثة من قبل رؤساء تلك الجهات ولجان التعامالت 

( سعودي)اإللكترونية فيها، حيث بلغ عدد الخدمات اإللكترونية على البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

 .فق معايير األمم المتحدةجهة حكومية و 038خدمة مقدمة من  0184
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التي يهدف من  بناء القدرات وتنمية المهارات لمنسوبي الجهات الحكوميةقام البرنامج بإطالق مبادرة : إدارة التغيير .1

خاللها إلى مساندة التغيير المصاحب لتطبيق مشاريع التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وتطوير 

ربيهم على تطبيقات التعامالت اإللكترونية الحكومية، واستخدام الحاسب اآللي على المستوى قدرات موظفيها وتد

. األساسي للتعامل مع برامج الخدمات اإللكترونية وإدارتها وتنفيذ مشاريعها بدرجة عالية من االحترافية والمهارة

 :وتشتمل هذه المبادرة على خمسة مسارات هي

o من موظفي الدولة  01،111حيث تم تدريب : (قدراتك)آللي والتعامالت اإللكترونية المهارات األساسية للحاسب ا

 .على المهارات األساسية للحاسب اآللي والتعامالت اإللكترونية الحكومية

o الشهادات التخصصية واالحترافية في مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية. 

o القيادات التنفيذية لتقنية المعلومات 

o اإلدارية للجهات الحكومية القيادات 

o برنامج خبراء المستقبل 

تولى البرنامج وضع عدد من مؤشرات القياس المناسبة إلدراجها ضمن : قياس التحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية .9

حيث تم إعداد منهجية لقياس تحول الجهات الحكومية للتعامالت اإللكترونية . التقرير السنوي لكل جهة حكومية

 .جهة حكومية بشكل سنوي( 048)وما زالت اآللية تُنفَّذ إلى حينه وبشكل مستمر وتشمل قياس تحول  .فيذهاتنو

o  تنظيم العديد من الوسائل التحفيزية والتثقيفية المتنوعة لتحفيز الجهات الحكومية وإذكاء روح التنافس بينهم وإبراز

 :جهودهم وإتاحة الفرصة لنقل الخبرات والتجارب ومن ذلك

o  م 3119تنظيم المؤتمر الوطني األول للتعامالت اإللكترونية الحكومية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في العام

 .م3101والمؤتمر الثاني في العام 

o تنظيم العديد من الندوات وورش العمل واللقاءات. 

o تنظيم جائزة االنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

 

  (م0212 - 0210)الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكومية الخطة التنفيذية 

ر»الخطة التنفيذية األولى للتعامالت اإللكترونية الحكومية، فقد طّور برنامج »بناًء على ما تم تحقيقه خالل فترة  الخطة « يسِّ

كة من الجهات الحكومية بمشار( م3101 - 3103)هـ 0829 – 0822التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

والجامعات والقطاع الخاص وممثلين عن العموم وبمساعدة من قبل أحد بيوت الخبرة االستشارية واستشاريين عالميين في 

 .مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية

 

o مكونات الخطة التنفيذية الثانية 

ية على رؤية وطنية، ومجموعة قيم، وأربعة محاور استراتيجية تشتمل الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكوم

 : هي

 .تأهيل موارد بشرية مستدامة للتعامالت اإللكترونية الحكومية .0

 .تعزيز خبرة المواطنين في تعاملهم وتجاوبهم مع الجهات الحكومية .3

 . تنمية ثقافة التعاون واالبتكار .2

 .وميةرفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحك .8

مبادرة  81سيتم تحقيقها من خالل هدفاً  33عددها وتدعم هذه المحاور االستراتيجية األربعة مجموعة من األهداف العامة 

 : موزعة على ستة مسارات عمل هي

 :الموارد البشرية والتواصل وإدارة التغيير

وهو أهم مسار من المسارات الستة، إذ إنه يعنى بضمان وجود القيادة والتواصل والموارد البشرية الالزمة إلنجاز الخطة 

 . التنفيذية الثانية

 :الخدمات اإللكترونية

 . ويهدف هذا المسار إلى تعزيز األبعاد الثالثة للخدمات اإللكترونية؛ تواجدها ونضجها واستخدامها

 :طنية المشتركةالتطبيقات الو

الوطنية ونظام المشتريات الحكومية اإللكتروني وغيرها اإلحصاءات ويشمل تنفيذ وتشغيل أنظمة وطنية مثل قاعدة بيانات 

 . من التطبيقات حسب معايير موحدة ونهج حكومي موحد
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 :البنية التحتية

 . ويهدف هذا المسار إلى زيادة استخدام البنى التحتية المشتركة وتعزيزها

 :المشاركة اإللكترونية

وهي استخدام أدوات تقنية المعلومات واالتصاالت لدعم مشاركة العموم في العمليات الحكومية بما في ذلك إدارتها وتقديم 

 . الخدمات والمساهمة باتخاذ القرارات

 :اإلطار المؤسسي

ر»ة وهو ذلك السياق الذي يعمل من خالله برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومي بما في ذلك دور قيادته وهيكله « يسِّ

 . التنظيمي، والحوكمة، ونموذج التمويل، فضالً عن األنظمة والضوابط التي تحكم التعامالت اإللكترونية الحكومية

 

o رؤية الخطة التنفيذية الثانية 

  :يتنص رؤية المملكة العربية السعودية في مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية على ما يل

 "تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة و متكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة"

 

o  مكتب إدارة االستراتيجية –قياس التقدم المحقق 

ر»بغية متابعة التقدم المحرز في تطبيق الخطة التنفيذية الثانية، تم إنشاء مكتب إلدارة االستراتيجية داخل  ، وأكد هذا «يسِّ

 .المكتب أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية، وأهمية تبادل الخبرات

 : ويتضمن دور مكتب إدارة االستراتيجية ما يلي

لوحنة »متابعة التقدم المحرز عن طريق تقارير شهرية تُقدم منن قبنل منديري المشناريع، وتجمينع النتنائج فني تقرينر  .0

 .الرئيسية للمشاريع كافة« العرض

 .ؤشرات لتتبع التقدم المحرز في تحقيق األهداف العامةوضع م .3

 .التأكد سنوياً من مواءمة استراتيجيات القطاعات مع استراتيجية التعامالت اإللكترونية الحكومية .2

تقييم مدى توافق استراتيجيات التعامالت اإللكترونينة الحكومينة التني تعندها الجهنات الحكومينة منع الرؤينة الوطنينة  .8

 .نفيذية الثانيةوالخطة الت

 .إيجاد منهجيات لتقليل المخاطر وتحديث سجالتها .4

، مبينناً التقندم المحنرز فني تحقينق األهنداف العامنة «يّسنر»إعنداد تقرينر ربنع سننوي إلنى اللجننة التوجيهينة لبرننامج  .1

 .ومعالم سير العمل في المبادرات المختلفة والمخاطر المتوقعة

ومن جهة أخرى، سيعمل مكتب إدارة االستراتيجية على بناء القدرات الالزمة للقيام بهنذه المهنام فيمنا يتعلنق بجمينع  .9

نر»مبادرات الخطة التنفيذية الثانينة، وذلنك لكنلن منن مشناريع  ومشناريع التعنامالت اإللكترونينة الحكومينة التني « يسِّ

 . تنفذها الجهات الحكومية

 

  اإلستراتيجية لتقنية المعلوماتاألولويات 
أعدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطة تحدد األولويات اإلستراتيجية لتقنية المعلومات فيما يتعلق بجانب البحث 

لتي وتعتبر هذه الخطة مكملة للخطة الوطنية لتقنية المعلومات واالتصاالت وا. والتطوير واالبتكار في مجال تقنية المعلومات

 .م3119وأقرها مجلس الوزراء في عام ، أعدتها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

وقد بنيت هذه الخطة على مدخالت مستخدمي تقنية المعلومات والجهات ذات العالقة بها في المملكة، بما في ذلك الجهات 

 .بأعمال البحث والتطوير في هذا المجالالحكومية والقطاع الخاص والجامعات التي تستخدم تقنية المعلومات أو تقوم 

( 0وقد حددت الخطة أربع مجاالت ذات أولوية في مجال البحث والتطوير في تقنية المعلومات ذات أهمية للمملكة وهي 

 .هندسة البرمجيات واألنظمة المبتكرة( 8النظم والشبكات ( 2الحوسبة فائقة األداء ( 3المعالجة اآللية للكالم واللغة 

 

  

جود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات و

 (ال/نعم) واالتصاالت

 نعم

 م3119مايو  34 تاريخ اعتماد االستراتيجية

 الوطنية الخطةأمانة ) المعلومات وتقنية االتصاالت وزارةاسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن االستراتيجية 
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 (المعلومات وتقنية لالتصاالت (باللغتين العربية واإلنكليزية)

Ministry of Communications and 

Information Technology (Secretary of 

National CIT Plan) 

/ متوسط/ جيد/ ممتاز)وتيرة تنفيذ االستراتيجية 

 (محدود

 من الخطة الخمسية األولى% 21.67تم تحقيق 

 

 

 القطاعات متعددة الشراكةالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو  .ب 

 وتبادل المعلومات لمجتمع اإللكترونية االستراتيجيات صياغة في المعنيين الفرقاء بين وتواصل حوار وجود 

 .المثلى الممارسات
مستوى جيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بصياغة االستراتيجيات اإللكترونية وتبادل الممارسات  هناك

 . المثلى

ففي الخطة الوطنية الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات، حرصت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على إشراك 

جهة رئيسية ( 11)وبلغ عدد المشاركين في ورش العمل المختلفة التي تم عقدها . كافة الجهات المعنية في عملية اإلعداد للخطة

المجتمع المختلفة من خالل موقع إلكتروني صمم لهذا الغرض لجمع احتياجاتهم وآرائهم  كما شملت المشاركة شرائح. وفرعية

 . ومقترحاتهم

في الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكومية ، فتم التواصل مع أصحاب العالقة من المختصين بالتعامالت  أما

صاالت وتقنية المعلومات وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية، ابتداًء من معالي وزير االت

، وأعضاء اللجنة االستشارية لمشروع إعداد الخطة التنفيذية الثانية، والُمشّكلة من الرؤساء "يسِّر"اإللكترونية الحكومية 

اع الخاص، والتي شاركت مع فريق العمل التنفيذيين لتقنية المعلومات في بعض الجهات الحكومية والجامعات وممثلين عن القط

االستشاري في الوقوف على الوضع الراهن للتعامالت اإللكترونية الحكومية، وإعداد التصورات االستراتيجية لمستقبل 

وتم التواصل مع عدد من الممثلين من مختلف الجهات الحكومية من خالل ورشة  .التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة

  .ل ومجموعات نقاش، إلى جانب االستفادة من نتائج مسح رضا عمالء التعامالت اإللكترونية الحكومية الصادر عن البرنامجعم

ممثال عن  41باإلضافة إلى ذلك شملت هذه الخطوة أيضاً األخذ بمقترحات القطاع الخاص من خالل ورشة عمل حضرها 

في رسم " يسِّر"كما روعي في هذه المرحلة مشاركة منسوبي برنامج  شركات استشارية ومطوري مشاريع تقنية معلومات،

ورشة عمٍل  31اجتماعاً فردياً، باإلضافة إلى ما يقارب  44إلى جانب ما سبق تضمنت هذه المرحلة . الخطة التنفيذية الثانية

بان رأي مختلف الجهات الحكومية في وعدد من حلقات النقاش، التي تم خاللها جمع أبرز المعلومات واآلراء، كما أُخذ في الحس

.الخطة الثانية، حيث تم إرسال مسودة الخطة لالطالع عليها وإبداء الرأي
2
 

 

 

 المعلومات بمجتمع المعنيين بين الشراكات وترويج إلطالق الوطني المستوى على اآلليات تحديد. 
كما ".  اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات"المملكة لجنة خاصة تعنى بالتحول إلى مجتمع المعلومات أطلقت عليها مسمى  أسست

الخطة المقترحة لمهمات وأنشطة اللجنة، واعتماد األسس والقواعد التي سيتم العمل بموجبها، وكذلك الجهات  تمت الموافقة على

( 01)وبلغ عدد الجهات الممثلة في اللجنة  .ية، والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدنيالممثلة باللجنة من الجهات الحكوم

.جهة حكومية وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني
3
 

 القطاعات متعددة شراكة أو والخاص العام القطاع بين األقل على واحدة شراكة إنشاء أو وجود. 
هـ بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في 4/8/0834وتاريخ  001رقم  الموقر قرار مجلس الوزراءصدر 

بتطوير ( يسر)وقام برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية  4.األعمال اإللكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع

يذ مشايع التعامالت اإللكترونية الحكومية، وتم إعداد دورة المعايير والتعليمات الموحدة لشراكة القطاعين العام والخاص لتنف

                                                 
 (يسر)موقع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   2
 http://www.ncis.org.sa/page/view.aspx?id=ffbb1d2d-da88-4ceb-bb74-1a4731949d1b: موقع اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات  3
(: يسر)موقع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   4

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/rules_governing_private_sector_participation.aspx 
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عمل للشراكة ين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات متضمنة دليل سريع للمستخدم، ودليل شامل 

موذج التجاري ومفصل، كما تم تطوير عدد من النماذج المتمثلة في حصر المخاطر، وطلب المرئيات، ودراسة الجدوى واألن

 .للتطبيق، وطلب معلومات وعدد من النماذج األخرى

 مبادرة الملك عبدهللا للمحتوى العربي 
فيما يتعلق بمبادرة الملك عبد هللا للمحتوى العربي قامت المدينة بعقد شراكات بينها وبين العديد من الجهات ذات العالقة فى 

عات السعودية، والتربية والتعليم؛ وذلك إلثراء الشبكة العالمية بالمحتوى المملكة  كوزارة الثقافة واإلعالم، وبعض الجام

شركة قوقل والمنظمة العربية للتربية والثقافة : كما قامت المدينة بتنفيذ مشاريع مع الشركات العالمية والمنظمات مثل. العربي

 . لوسائط المتعددةوالعلوم والمنظمة العربية للترجمة ومؤسسة الفكر العربي وموقع سيمانور ل

 

 الحكومية غير المنظماتدور  .ج 

 جمعية الحاسبات السعودية 

هـ أول جمعية علمية وطنية غير ربحية تعنى بالنشاطات والبحوث  6041جمعية الحاسبات السعودية والتي أنشئت عام  تعتبر

كما تهتم بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة . المتعلقة بالتقدم العلمي والثقافي في علوم الحاسب وتقنية المعلومات 

 من كان وقد. ها إلى جذب المختصين في تقنية المعلومات للعمل معها في خدمة المملكةفي حقول الحاسب المختلفة سعيا  من

 :5إنجازاتها

 .لخطة الوطنية لتقنية المعلوماتااعداد  .7

 .هـ6034هـ وحتى 6310وذلك خالل الفترة من . مؤتمرا وطنيا  للحاسب االلي  61اقامة  .3

 .مؤسسة تعليمية وتدريبية في القطاعين الخاص والعام  71من  ألكثرتقديم الخدمات العلمية االكاديمية  .0

 .جهة حكومية وأهلية في مجال الحاسب والمعلومات  61من  ألكثرتقديم الخدمات االستشارية  .5

ندوة علمية متخصصة في عدة مجاالت كالتجارة اإللكترونية وشبكات المعلومات وقواعد البيانات  31اقامة  .1

 .وغيرها

 .ورش عمل متخصصة 1 اقامة اكثر من .2

 .محاضرة علمية في شتى مجاالت تخصص الجمعية 657على  يزيد مااقامة  .1

إقامة حدث وطني سنوي على مستوى المملكة بمسمى أسبوع الحاسب أقيم للمرة األولى بمشاركة عدد من  .1

: عنوان التاليالجهات من القطاع الحكومي والخاص، لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقع أسبوع الحاسب على ال

 .موقع أسبوع الحاسب

 .دورة تدريبية، في مختلف علوم الحاسب وتقنية المعلومات 11على  يزيد ماتنفيذ  .64

 

 االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية 

 بتاريخ المعقودة( الرابعة) بجلسته سعود الملك جامعة مجلس من بقرار االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية أنشئت

 تم وفيه هـ،2/2/0272 بتاريخ األول اجتماعها االتصاالت لهندسة السعودية للجمعية العمومية الجمعية عقدت وقد هـ،72/01/0271

 .الهندسة كلية ـ سعود الملك جامعة ومقرها للجمعية، إدارة مجلس أول انتخاب

 :مايلي االتصاالت لهندسة السعودية الجمعية أهداف ومن

o المعلومات وتقنية االتصاالت هندسة مجال في والهندسي العلمي الفكر تنمية. 

o فيها العاملين بين التواصل خالل من المعلومات وتقنية االتصاالت قطاع في العاملة القطاعات بين التنسيق. 

o المملكة في االتصاالت قطاع يحتاجها التي المجاالت في العلمية المشورة وتقديم والدراسات البحوث إجراء تشجيع . 

o المعلومات وتقنية االتصاالت هندسة مجال في والدورات الدراسية والحلقات الندوات عقد. 

o المعلومات وتقنية االتصاالت 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 من بعدد المستقبلية رؤيتها خالل ومن الجمعية قامت وقد

o واجتماعيا   تقنيا   المملكة في االتصاالت مجتمع خدمة. 
                                                 

 http://www.computer.org.sa/Achievements.aspx: موقع جمعية الحاسبات السعودية  5



                                      3102اإلسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

                                        

                                                                                                                                                                                 84من  03الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

o االتصاالت قطاع أداء تنمية في المساهمة. 

o المتخصصة والهيئات والوزارات األبحاث ومراكز كالجهات الحكومية الجهات مع والتنسيق المستمر التعاون 

 االتصاالت قطاع في العاملة التجارية والمؤسسات والشركات المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات تقديم وشركات

 .المملكة في المعلومات وتقنية

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

 .المملكة في المعلومات

o االتصاالت بهندسة المعنية الجهات مع تفاهم مذكرات توقيع. 

o  علمية متخصصة ندواتعقد عدة. 

 

  المكتبات والمعلومات السعوديةجمعية 

 مقرها ويقع م،6121/6114في عام  سعود الملك لجامعة العلمي المجلس من بقرار السعودية والمعلومات المكتبات جمعية أنشئت

 :أهمها أهداف عدة تحقيق إلى الجمعية وتهدف، الرياض بمدينة المركزية سلمان األمير بمكتبة المكتبات شؤون عمادة في

o وتنشيطه؛ تطويره على والعمل والمعلومات المكتبات تخصص مجال في العلمي الفكر تنمية 

o السعودية؛ العربية المملكة في والمعلومات المكتبات خدمات تطوير 

o الجمعية؛ لمنسوبي والمهني العلمي التواصل تحقيق 

o التخصص؛ مجاالت في والمهنية العلمية المشورة تقديم 

o وتنظيمها؛خدماتها بمستوى االرتقاء شأنه من ما كل في المعلومات ومراكز المكتبات بين التنسيق ، 

o السعودية؛ العربية المملكة في المعلومات ومراكز بالمكتبات التعريف 

o والمعلومات المكتبات بمهنة الخاصة والمقاييس المعايير اعتماد. 

 الحاصلين ، واألفرادوالنشر والمعلومات بالمكتبات العالقة ذات والهيئات المؤسسات عضويتها في الجمعية وتضم

 في والمعلومات المكتبات طلبة أقسام إلى باإلضافة الحقول هذه في والعاملين والمعلومات المكتبات في مؤهالت على

 بالمملكة والمعاهد الجامعات

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل .0

 

ا لتقليص الفجوة الرقمية وبالتالي تحقيق هدف الشمول  ا أساسي  تعتبر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ركن 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع األخذ في االعتبار جميع الحلول ذات الرقمي والتنمية العالمية المستدامة والوصول إلى  

االتصال اآلمن على والهدف من ذلك تأمين . النامية والدول التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقاليةالصلة والمتبعة في الدول 

 .والمهمشة على المستويين الوطني واإلقليميالمناطق النائية  المستويين الوطني واإلقليمي، وخاصة في

 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية .أ 

 

 6 نظام االتصاالت 

هـ بهدف تنظيم قطاع االتصاالت في 07/1/0277 وتاريخ( 07/م)المرسوم الملكي الكريم رقم  صدر نظام االتصاالت بموجب

 :يتم اإلشراف على قطاع االتصاالت وفقا  لآلتي( المادة الثانية)وبموجب هذا النظام . المملكة وإعادة هيكلته

 الت، وبرفع طلب منح التراخيص تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع االتصا

التي يقتضيها هذا النظام ومشاريع األنظمة وتعديالتها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة 

للجهات الحكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية واإلقليمية والدولية في قطاع االتصاالت، ولها أن تمنح 

يئة والجهات األخرى التي تراها، والمصادقة على القواعد واألسس والشروط المتعقلة بالخدمة صالحية التمثيل لله

 .الشاملة وحق االستخدام الشامل التي تقترحها الهيئة

 تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمقتضى هذا النظام والتنظيم ولوائحهما. 
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اتصاالت متطورة وكافية، وبأسعار مناسبة، وإيجاد المناخ المناسب ويتضمن النظام عددا  من األهداف منها توفير خدمات 

لتشجيع المنافسة العادلة واستخدام الترددات بصورة فعالة، وتوطين تقنية االتصاالت ومواكبة تقدمها، وتحقيق الوضوح 

لعامة ومصالح المستخدمين والشفافية في اإلجراءات، باإلضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعد التمييز، وحماية المصلحة ا

 .والمستثمرين

 

 7 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تنظيم 

هـ وتم  4/2/0833وتاريخ ( 98)صدر تنظيم هيئة االتصاالت المتضمن لمهام الهيئة ومجلس إدارتها وصالحياتها بقرار رقم 

هـ إلضافة نشاط تقنية المعلومات وإعادة تسمية الهيئة إلى هيئة  30/4/0838وتاريخ ( 099)التعديل عليه بقرار رقم 

واختصاصاتها، بوصفها منظما  للقطاع يتمتع بالشخصية االعتبارية، وباالستقالل االتصاالت وتقنية المعلومات وتحديد مهامها 

الواجب اتباعها من قبل كل من الهيئة، بوصفها جهة تنظيمية، ومقدمي  الخطوات( القواعد اإلجرائية)وتحدد . المالي واإلداري

ضايا التي تقع ضمن إطار العالقة بين  األطراف الخدمات وغيرهم، لضمان التعامل الميسر والموثق للمتطلبات التنظيمية والق

 .المختلفة

 

 8 التعامالت اإللكترونية نظام 

هـ والذي يهدف إلى ضبط التعامالت والتوقيعات اإللكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها  9/2/0834والصادر بتاريخ 

 :بما يؤدي إلى

توقيعات اإللكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام م التعامالت والالستخداإرساء قواعد نظامية موحدة  .0

 .والخاص، بواسطة سجالت إلكترونية يعول عليها

 .إضافة الثقة في حصة التعامالت والتوقيعات والسجالت اإللكترونية وسالمتها .3

منها في جميع تيسير استخدام التعامالت والتوقيعات اإللكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، لالستفادة  .2

 .المجاالت، كاإلجراءات الحكومية، والتجارة والطب، والتعليم، والدفع المالي اإللكتروني

 .إزالة العوائق أمام استخدام التعامالت والتوقيعات اإللكترونية .8

 .منع إساءة االستخدام واالحتيال في التعامالت والتوقيعات اإللكترونية .4

 

 القطاع الخاص في األعمال اإللكترونية الحكومية مشاركة 

هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص 4/8/0834وتاريخ ( 001)صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

 .في األعمال اإللكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع

 

 9 ةضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومي 

م، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعامالت 39/2/3111الموافق  هـ39/3/0839وتاريخ  81قرار مجلس الوزراء  رقم صدر 

األعمال ، والمعلومات والبيانات الحكوميةضابطا  في  34حيث اشتمل القرار على . اإللكترونية الحكومية في الجهات الحكومية

 . أحكام عامة، والتعامالت اإللكترونية الحكوميةتطبيقات ، ووالخدمات الحكومية

 

 

 

 10 مكافحة جرائم المعلوماتية نظام 

هـ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى 0834ربيع األول  9هـ االثنين 9/2/0834أقر مجلس الوزراء بتاريخ 

 .لمقررة لهاالحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات ا

 

                                                 
 http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/CITCSyste/Pages/CITCOrdinance.aspx: موقع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  7
-http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/e(: يسر)موقع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية   8

transactions_law.aspx 
 :موقع البرنامج 9  

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/controls_application_eGovernment.aspx 
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 الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل سياسة 

على سياسة الخدمة الشاملة وحق االستخدام  ـه30/4/0839صدرت موافقة معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات بتاريخ 

التوسع في الخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل لالتصاالت وتقنية المعلومات لتحقيق ما : الشامل وذلك لتحقيق الرؤية التالية

 .ثقافية الوطنيةتحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة االجتماعية، اإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية وال: يلي

 

 :11إضافة إلى هذه التنظيمات قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإصدار األطر التنظيمية والضوابط التالية

o اإلطار التنظيمي لتحديد األسواق والسيطرة في قطاع االتصاالت 

o  وتقنية المعلوماتاالطار التنظيمي لخطة استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ لقطاع االتصاالت 

o اإلطار التنظيمي حول إتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة 

o اإلطار التنظيمي لتوفير إمكانية إختيار الناقل 

o اإلطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوى البنية التحتية 

o االتصاالت وتقنية المعلومات ارشادات خطة استعادة الخدمة في حاالت الكوارث والطوارئ لقطاع 

o شروط ومعايير استخدام تقنية البلوتوث 

o  ضوابط استخدام الشبكات الالسلكية المحلية(WLAN/WiFi) 

o  استخدام الشبكات الكهربائية داخل المباني والمجمعات الخاصة لتقديم خدمات االتصاالت(BPL) 

o ضوابط بيع واستخدام أجهزة براري 

 

 الصادرة  التراخيص 

 التراخيص عدد الترخيص نوع

 3 خدمات الهاتف الثابت تقديم

 2 خدمات الهاتف المتنقل تقديم

 3 خدمات المعطيات تقديم

 08 ( VSAT ) خدمات االتصاالت باستخدام نظام الفيسات تقديم

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

 28 ( ISP ) خدمة االنترنت تقديم

 18 ( AVL ) خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات تقديم

 4 خدمة النصوص المسموعة تقديم

 8 خدمة إدارة ومراقبة الشبكات تقديم

 021 ( SMS ) خدمة الرسائل القصيرة تقديم

 0 خدمة إعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع للهاتف المتنقل تقديم

 31 االتصالخدمة مراكز  تقديم

 1 خدمة استضافة أجهزة ومعدات االتصاالت وتقنية المعلومات تقديم

 

 

 

 

 

 تنافسية خدمات الهاتف النقال

 تنافسية خدمات الهاتف الثابت

 تنافسية خدمات اإلنترنت
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 انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ب 

  خدمات االتصاالت الثابتة 

 ما سكني، أي خط مليون 2.8  حوالي منها خط؛ مليون  8.4حوالي م 2012 العام بنهاية الثابت للهاتف العاملة الخطوط عددبلغ 

 ،% 16,4 حوالي للسكان بالنسبة الثابت الهاتف نسبة انتشار تبلغ وبذلك .العاملة الخطوط إجمالي من )% 70 ( يمثل حوالي

 الرئيسية المدن في الثابتة الخدمات على ينشط الطلب المتوقع أن ومن % 67,6 بحدود للمساكن االنتشار نسبة حين بلغت في

 .(FTTx)األلياف البصرية  شبكة خاصة   الثابتة العريض النطاق خدمات على تنامي الطلب نتيجة

 

 
 

 خدمات االتصاالت المتنقلة: 

 مسبقة االشتراكات وتمثل م، 2012 العام بنهاية مليون اشتراك 53 حوالي المتنقلة االتصاالت خدمات في االشتراكات عدد بلغ

 مستوى على المتنقلة االتصاالت االنتشار لخدمات نسبة تكون وبذلك ،(% 86) تتجاوز بنسبة منها الغالبية العظمى الدفع

 البيانات، تحديث عملية ؛ بسبب)م 2011 ( السابق بالعام مقارنة االشتراكات عدد انخفاض وُيلحظ %. 040.1حوالي السكان

 على أثر مما بتحديث بياناتهم؛ يقوموا لم الذين المشتركين شرائح من كبيرة أعداد بإلغاء تفعيل لها المرخص الشركات وقيام

 .العام لهذا االشتراكات عدد إجمالي
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  (أو اإلنترنت السريع)خدمات النطاق العريض :  

 إلى المجتمع حاجة إلى ذلك ويرجع الماضية، مقارنة بالسنوات كبير بشكل مؤخرا   العريض النطاق خدمات على الطلب زاد

 رقمية بنية تتطلب والتي العالية، ذات التقنية للمشاريع القوي دعمها الحكومة قدمت بعد أن خصوصا   النطاق العريض؛ خدمات

 هذا في أسهم اإللكترونية مما الحكومية التعامالت طريق عن تتم الحكومية إجراءات الكثير من أصبح أن بعد وكذلك جيدة،

تحميلها  يتم التي البرامج من اآلالف لمئات رئيسا   مصدرا   أصبحت المجتمع، بحيث في اإلنترنت استخدام انتشار ايضا   االرتفاع

 الحماية، وأدوات المحادثة، وبرامج النصوص، األعمال، ومعالجة وتطبيقات االجتماعية، الشبكات مثل الذكية األجهزة على

  .والمتنقلة الثابتة شبكات االتصاالت طريق عن العريض النطاق خدمات تقديم الراهن تالوق في ويتم .وغيرها واأللعاب

 

o الثابتة االتصاالت شبكات عبر العريض النطاق خدمات: 

الرقمية  المشتركين خطوط تشمل والتي االتصاالت الثابتة عبر شبكات العريض النطاق خدمات في االشتراكات عدد نما

(DSL)،  مليون 3.48 حوالي السلكية األخرى إلى والخطوط البصرية األلياف إلى باإلضافة ، الثابتة الالسلكيةالتوصيالت 

  .المساكن مستوى على  % 40.8 بحوالي انتشار تقدر بنسبة م؛ 2012 العام بنهاية اشتراك
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o المتنقلة االتصاالت شبكات العريض عبر النطاق خدمات: 

 03.34 حوالي إلى الشامل بتعريفها المتنقلة شبكات االتصاالت عبر العريض النطاق خدمات في االشتراكات إجمالي وصل

 االتصاالت باقات في واالشتراكات )البيانات(خدمات المعطيات  في االشتراكات شاملة   م، 2012 العام بنهاية مليون اشتراك

 حوالي السكان مستوى على المتنقلة االتصاالتشبكات  عبر العريض النطاق خدمات انتشار نسبة بذلك وتكون .الصوتية

 كبير بشكل المستخدمين عدد في إلى ارتفاع أدى الذكية الهواتف في أجهزة  المتزايد االنتشار أن إلى وتجدر اإلشارة.  83.0%

 .األخيرة السنوات في
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 اإلنترنت  خدمات 

 في % 48.0حوالي إلى م 2001 عام %5 من إذ ارتفعت الماضية، السنوات خالل عالية بمعدالت اإلنترنت انتشار نسبة زادت

 الهيئة تقديرات وأظهرت  مليون ُمستخدم 04.4 بحوالي حاليا   المملكة في اإلنترنت مستخدمي عدد ويقدر.م 2012 العام نهاية

 متعددة الثابتة وأنها االتصاالت شبكات عبر العريض النطاق خدمات في على االشتراكات يغلب أنه الميدانية والمسوحات

 الواحد للخط المستخدمين عدد يقدر وبذلك األعمال؛ بالمساكن، وتجمعات الرتباطها نظرا   الواحد، الثابت للخط المستخدمين

 .المتنقلة االتصاالت عبرشبكات العريض خدمات النطاق في اشتراك لكل واحد أوأكثر مستخدم و مستخدمين، 3 الثابت بحدود

 أن المتوقع اشتراك ومن بأكثر من والمتنقلة الثابتة الخدمتين بين يجمعون الذين المستخدمين من هناك عدد ذلك؛ إضافة إلى

 (FTTx)البصرية  األلياف توفر شبكات نتيجة القادمة، القليلة في السنوات ملحوظا   ارتفاعا   اإلنترنت خدمات على الطلب يشهد

 األجهزة وانتشار االنترنت، لمحتوى والداعمة العوامل المساعدة وتزايد الكبيرة، المدن في خاصة   عالية، سرعات من تقدمه وما

 .باالنترنت االتصال على معتمدة وتطبيقات برامج من وما تحتويه الذكية، الكفية
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 في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات .ج 

 

  الخدمات اإللكترونيةدعم مشاريع 

  12مبادرات ومشاريع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

  ( 383)إصدار التراخيص للخدمات المختلفة وإلغاء بعض التراخيص األخرى حيث بلغ إجمالي التراخيص الصادرة

 .م3103ترخيصا  بنهاية عام 

 تراخيص خدمة تأجير مرافق االتصاالت. 

  الرقمي في المملكةتراخيص تقديم خدمات التصديق 

 دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة 

 تحديث إرشادات الربط البيني 

 إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات. 

 إرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات األلياف البصرية. 

 نقل األرقام. 

 دار السادس لبروتوكول اإلنترنت رفع جاهزية المملكة لالنتقال لإلص(IPv6) 

 تطوير خطة اإلنترنت 

 برنامج تحفيز قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

  هيكلية مبيعات التجزئة والجملة في سوق االتصاالت المتنقلة في المملكة من خالل إصدار تراخيص جديدة لمشغلي

الذي سوف ينتج عنه تحسين ألنظمة العناية و( Virtual Mobile)شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية 

بالمشتركين، وتوفير خيارات إضافية لهم، وتوفير باقات خدمات مبتكرة في السوق، وتحقيق مزيد من التنافسية على 

وقد تم إعداد مسودة ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة االفتراضية . مستوى مبيعات التجزئة

التفاقية هذا النوع من الشبكات ومعايير التأهيل، واالختيار للمتقدمين، إلصدار تلك التراخيص خالل  واإلطار العام

 13.م3102العام 

  نشر خدمات االتصاالت في األماكن النائية، وغير المربحة تجاريا ، تم توفير الخدمات الصوتية وخدمات اإلنترنت

كما تم ترسية مشروعين آخرين لتقديم تلك الخدمات لحوالي . تجمعا  سكنيا  ( 2830)ذات النطاق العريض لحوالي 

تجمعا  سكانيا ، فضال  عن أنه تم االنتهاء من إعداد وثائق المنافسة لمشروعين إضافيين واعتمادها، وسيتم ( 181)

 .تجمعا  سكانيا  على مستوى المملكة( 2809)م لخدمة حوالي 3102طرحهما خالل عام 

 

 (ICT Connectivity)المعلومات واالتصاالت ترابطية تكنولوجيا  .د 

إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل  النفاذستدامة العالمية والى يتناول هذا القسم الشمول الرقمي الذي يؤدي الى اال

األسر المعيشية والشركات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات الصحية والمكتبات ومكاتب البريد 

 .حف والمراكز االجتماعية وغيرهاوالمتا

 

 البنية األساسية لإلنترنت .ه 

عمليات االستعادة )لكة بالقدرة على التكيف والمرونة في تغيير المسار آليا يتميز تصميم شبكات البنية التحتية لالنترنت بالمم

. ويجري سنويا مراجعة مدى اعتمادية وموثوقية هذه الشبكات. للقطوعات األحادية للشبكة( Self Healingالذاتية للخدمة 

 :لشبكة اإلنترنت في المملكة من العناصر التالية األساسيةة بنيتتكون ال

  الوطنيةالشبكة 

بشبكة اتصاالت متقدمة لخدمة االنترنت عن طريق مقدمي الخدمة المرخصين ذوي البنية التحتية؛ حيث  بط مدن المملكةتتر 

تتكون من المقاسم وأجهزة التراسل وكوابل ألياف بصرية ووصالت الربط للمقاسم التي تقع داخل وخارج المدن والمتفرعة 

 Synchronous Digital Hierarcyالتسلسل التزامني الرقمي  المعتمدة على وشبكة التراسل من مسارات الشبكة،

(SDH) ،ألجهزة والمعدات المساندة للشبكةوكذلك ا، إضافة إلى وصالت تربط مراكز اإلرسال الدولية بالمحطات األرضية .

                                                 
 3103التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات،   12
 3103تقنية المعلومات، التقرير السنوي لهيئة االتصاالت و  13
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 (.ITU)حقق متطلبات توصيات ي التي تدعم االنترنت وتصميم الشبكة

 الشبكة الدولية 
ت دولية بسعات كبيرة لخدمة األحمال الحالية والمتوقعة وتوفير ابناء شبكمقدمو الخدمة ذوي البنية التحتية بالمملكة ب قام 

التي تخدم  تتمثل عناصر الشبكة الدوليةو. سعات إضافية الستخدامها في استعادة الخدمة في حاالت الطوارئ أو القطوعات

 :لتاليةالبنية التحتية لالنترنت من العناصر ا

o  السعات الكافية لخدمة األحمال الحالية والمتوقعة وفق الخطط الموضوعة  فيها توفرحيث ت :شبكات الكوابل البحرية

من أقل  والمملكة ؛لذلك باإلضافة إلى توفير سعات إضافية كافية الستخدامها في حاالت الطوارئ أو القطوعات

 .ريةللكوابل البح القطوعاتببالمنطقة تأثرا  الدول 

o تم ، وصالت ربط حدودية أرضية مع دول الجوار يتوفر في المملكة :شبكات األلياف البصرية للربط الحدودي

الخدمة  إنشاؤها لتوفر الخدمة في األحوال المختلفة من خالل مسارات بديلة واحتياطية لتفادي حدوث توقف

 .(No Single Point of Failure) وانقطاعها 

o  يتم من خاللها  المملكة، في يوجد عدة مجمعات لألقمار الصناعية في عدد من المواقع :الصناعيةشبكات األقمار

الوصول إلى الدول التي ال يوجد معها اتصال مباشر لتوفير سعات احتياطية أو بديلة تستخدم في أحوال الطوارئ 

 (.تغطي الوصالت األرضية أو الكوابل البحرية)

 الربط الشبكي الوطني 

وفي  تشكيالت حلقية تغطي جميع مدن المملكة الكبيرةط عدد من مقدمي الخدمة ذو البنية التحتية بالمملكة بشبكات ذات يرتب 

شبكة : ومن أهم تلك الشبكات الوطنية. بعض األحيان يكون هناك مشاركة في هذه الشبكة  لالستفادة القصوى من البنية التحتية

شبكة األلياف عشرات اآلالف من الكيلومترات لتربط معظم مدن ومحافظات المملكة، وشركة االتصاالت السعودية التي تمتد 

تعتمد  ألياف بصرية بين المدن اتيشبك وكالهما. التي يرتبط بها عدد من مقدمي الخدمة بالمملكة(SNFN)البصرية الوطنية 

قدرة للتوسع في كما يوجد  عالية جدا تقاس بمئات الجيجابت؛ والسعة اإلجمالية لتلك الشبكة. الحديثة DWDM تقنيةعلى 

 . المعطياتاالنترنت وخدمات يقدم من خاللها و ،المستقبل إلى سرعات تقاس بـالتيرابت عند الحاجة

 بالمملكة الخدمة يلدى مقدم لالنترنت المشاريع والخطط ذات العالقة بتطوير شبكة االتصاالت 
حيث يجري إضافة كوابل  ،3102في عام يوجد لدى مقدمي الخدمة بالمملكة الكثير من المشاريع التي يجري العمل عليها 

، كما يتم توصيل كوابل األلياف البصرية للمنازل بسرعات تتراوح مابين  المدنوبين داخل بحرية جديدة، ومسارات إضافية 

شبكة  ث و زيادة/ميجا بت 83وزيادة مقدرة شبكات الهاتف المتنقل على تقديم سرعات تصل الى  ،ث/ميجا بت 011إلى  81

المدن في  ممراكز معلومات رئيسة للمقسمات الخاصة به أو توسعة بصدد إضافة همو. األلياف البصرية الوطنية بين المدن

لتي تحتاج لذلك لمواكبة متطلبات خدمة االنترنت ا بعض المقسمات مع توسعةوالدمام،  وجدة الرياض الرئيسة الكبرى مثل

 .والمعطيات المستقبلية

  واي فاي  خدماتنقاط(WiFi )واي ماكس  و(WiMAX) 
واي ماكس ال و( WiFi)الـ واي فاي يقدم جميع مقدمي خدمات المعطيات واالنترنت ذوي البنية التحتية  خدمات 

(WiMAX)  وبعض المدن الرئيسية االخرى عن  في مدن الرياض وجدة والدمام والخبر ات نفاذ لتلك التقنياتشبكمن خالل

 وتمكن بعض مقدمي الخدمة من تلبية. التراسل بسعات مختلفة داخل المدن الكبرى وفي ما بينها بوصالتطريق ربطها 

أو  ك كما هو في المنزلسم المستخدم نفسه وكلمة المرور للمشترستخدام اإلنترنت السلكيا  باا تصفحالمشتركين في  رغبات

الوسطى،  بالمنطقة عدة مدن والتي تصل إلى مئات المواقع في وذلك في جميع المواقع التي تمت تغطيتها بالخدمة العمل

المشاعر في المواسم الدينية لمناطق  م خدمة االنترنت الالسلكية المجانيةيقدكما يتم ت .الشرقية المنطقة، ويالغرب القطاعو

فة إلى مئات المواقع الحيوية األخرى التي تشمل على سبيل المثال بعض الطرق والميادين الحيوية داخل المدن ، إضاالمقدسة

 . محال القهوة والكورنيش وأماكن التجمعات العامة والمراكز التجاريةفي تلك المناطق و

 

 لالنترنت الدولي الربط سعة 

 .م 2010 عام في ثانية/بت جيجا 318 بـ ُمقارنةً  ثانية؛/جيجا بت 556 حوالي م 2012 لعام لإلنترنت الدولي الربط سعات إجمالي بلغ
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 اإلنترنت للجهات األكاديمية والبحثية 
وبعننض الجهننات , تقننديم خنندماتها فننى مجننال اإلنترنننت للجهننات األكاديميننة والبحثيننة مدينننة الملننك عبنندالعزيز للعلننوم والتقنيننةواصننلت 

 :حيث استمرت المدينة في تنفيذ المشاريع اإلستراتيجية التى من أبرزها ما يلي, الحكومية

o تنم تعزينز الطاقنة االسنتيعابية للخطنوط الدولينة سنعياً لتنأمين خدمنة اإلنترننت باسنتمرارية وجنودة : السعات الدولية

منن إجمنالي % 44عالية وخصوصية معلوماتية مميزة؛ فقد زادت نسبة االحتيناطي لخطنوط اإلنترننت لتصنل إلنى 

كمنا زادت السنعات . ت مسنتقبليةالخطوط الدولية، حيث أنه كلما زادت هذه النسبة كلما قلت إمكانية حدوث انقطاعا

 %. 28التابعة للمرتبطين باإلنترنت من خالل المدينة بنسبة 

o ويهدف إلى إلى حساب معدالت استخدام اإلنترنت للمسنتخدمين بشنكل مشروع حساب معدالت استخدام اإلنترنت ،

مل دراسننة رفننع مسننتمر ودقيننق ، بحيننث يمكننن عمننل إحصننائيات خاصننة بالمدينننة تسنناعدها فنني اتخنناذ قننرارات تشنن

السعات الكلية للمستخدمين، ومقدار االستخدام الفعلي منن المسنتخدم ، كمنا ينوفر المشنروع إمكانينة الحصنول علنى 

رسوم بيانية يستطيع من خاللها المستخدم الحصول علنى المعلومنات التفصنيلية لالسنتخدام ومعرفنة نقناط النذروة ، 

ها العمينل ومنن خنالل هنذه اإلحصنائيات يسنتطيع العمينل اتخناذ وتحديد االستخدام خالل سناعات العمنل التني يحندد

 .  قرارته حول احتياجاته المستقبلية

o  في تقديم خدماتها في مجال اإلنترنتمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كما استمرت: 

دمين ، تعتبر هذه الخدمة األولنى منن نوعهنا فني العنالم العربني علنى صنعيد عندد المسنتخ: التصفح اآلمن -

 .ألف فيروس أو تروجان شهريا 031ألف إلى   011حيث يتم من خاللها اكتشاف ما بين 

وتهدف إلى بناء مجتمع أكناديمي ينوفر ألفنراده إمكانينة االطنالع علنى الجديند منن : خدمة خبر األكاديمية -

جهنة  31 حينث وصنل عندد المشناركين فني هنذه الخدمنة إلنى. األخبار والفعاليات ذات االهتمام المشنترك

 %.31بنسبة زيادة قدرها 

وتتميز هذه الخدمة باألمن المعلوماتي وسنرعة نقنل البياننات والندعم الفنني المسنتمر : خدمة حفظ البيانات -

ساعة، وهذه الخدمة لتمكين المستفيدين منن حفنظ البياننات االلكترونينة الخاصنة بهنم كنسن  38على مدار 

حناالت الطارئنة وذلنك باسنتخدام المديننة كمركنز ثنانوي لحفنظ احتياطية لدى المديننة للرجنوع إليهنا فني ال

 % .44البيانات االساسية فيه كجهة خارجية، وقد ازداد عدد الجهات المستفيدة من هذه الخدمة بنسبة 

تتميز هذه الخدمة بالبنية التحتية المتكاملة من اجهنزة حديثنة وبرمجينات : خدمة ضيف الستضافة المواقع -

ات وسنرعة اتصنال عنالي، ذات اعتمادينة عالينة الستضنافة مواقنع المسنتفيدين علنى متقدمة وامنن معلومن

 % .81الشبكة بسعات مناسبة، وقد زادت نسبة المستفيدين من هذه الخدمة بنسبة 

 

 والمعرفة المعلوماتالنفاذ إلى  .3

 

. والمجتمعات والمنظمات تمكين األفرادوبالتالي  والمعرفة المعلومات إلى النفاذ السريع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تؤمن

 .والمعرفة لمعلوماتإلى ا األفرادنفاذ  معلومات القطاع العام المتاحة وزيادة ورفع لتعزيز يسعى مجال العمل هذا فإن لذا

 

 المعلومات المتاحة للعموم .أ 

 المحليين بالسكان تختص إلكترونية لبوابات تعداد. 
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والتي تعتبر البوابة الرئيسية  www.saudi.gov.sa( سعودي)ببناء بوابة ( يسر)قام برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

من  إضافة إلى ذلك يوجد العديد. خدمة 0311في المملكة للوصول إلى  كافة الخدمات الحكومية اإللكترونية والتي بلغت 

المواقع اإللكترونية الحكومية التي تمكن المواطنين والمقيمين من الوصول إلى خدمات الجهات التي تقوم عليها والتي ترتبط 

 (.سعودي)بدليل الخدمات في بوابة 

 

 

 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة .ب 

 البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية 
 ،إلكترونية يستطيع من خاللها المواطنون هي بوابة (saudi.gov.sa) للتعامالت اإللكترونية الحكوميةالبوابة الوطنية 

 الوصول إلى الخدمات الحكومية اإللكترونية في المملكة العربية السعودية وتنفيذ والزوار من أي مكان ،والشركات ،والمقيمون
وتتحقق إمكانية الوصول إلى  ،الحكومية خل إلى الخدمات اإللكترونيةلتعامالت بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعتبر المدا

الخدمات اإللكترونية عبر البوابة إما عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو  الخدمات اإللكترونية عن طريق توفير

 :إلى ذلك فإن البوابة ةوباإلضاف، طريق توفير روابط المواقع اإللكترونية لتلك الجهات ولخدماتها على البوابة عن
ا لنشر األخبار والفعاليات المتعلقة بالخدمات  - ا هاّم  ا معلوماتّي    .اإللكترونية وبالجهات المقدمة لها تمثل منفذ 

  توفر دليل الجهات الحكومية  -

ا كبيرا من روابط األنظمة واللوائح والقوانين والخطط  -   .والمبادرات السعودية توفر عدد 

  .العربية السعودية متكاملة عن المملكةتوفر معلومات   -

 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز  .ج 

 مبادرة قوافل 
 4انظر القسم 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات .4

 

ولذلك  من الضرؤري بناء القدرات ومحو  ،ينبغي على كل فرد أن يتمتع بالمهارات الالزمة لالستفادة من مجتمع المعلومات

تستطيع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في تحقيق تعميم . األمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لحياة  وتوفير الظروف المالئمة لتحسين التعلم مدى ا ،من خالل توفير التعليم وتدريب المعلمين ،التعليم في جميع أنحاء العالم

 .وتساهم في تحسين المهارات المهنية ،بحيث تشمل األشخاص خارج العملية التعليمية الرسمية

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب .أ 

 مركز وطني للتعليم اإللكترونيال 

وتحفيزه من خالل اقتراح ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز وطني للتعلم اإللكتروني، لتمكين التعلم اإللكتروني 

التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني، ووضع نموذج موحد للتعلم اإللكتروني وفق مواصفات معيارية، 

وتطوير معايير للجودة وتطبيقها، وإصدار شهادات الجودة للبرمجيات التعليمية، وقياس فعالية التقنيات المختلفة، كوسائل 

 .لتعلّممساندة للتعليم وا

لتمكين , وتقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة بمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام بالعمل على عدة مشاريع إلكترونية

بناء بوابة إلكترونية للمركز، بناء نظام إدارة العملية التعليمية، بناء نظام إدارة : التعليم اإللكتروني، ومن هذه المشاريع

يمية، بناء نظام الفصول االفتراضية، بناء نظام الموسوعات التعاونية ونظام المنتديات التعليمية، مواقع العملية التعل

ويواجه المركز صعوبات في توفير الخبرات . الطالب اإللكتروني، مواقع المدرسة االلكتروني، نظام المكتبة الرقمية

 .والكفاءات العالية إلثراء عملية تطوير المركز

وزارة التعليم العالي بإنشاء المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بـُعد، وقد تمَّ اعتماد اللوائح واالنظمة  كما قامت

كما تمَّ أيضـ ا إطالق حزمة من . برنامجا 03والجامعة اإللكترونية، والبّث الفضائي التعليمي والذي انتج , للتعليم عن بـُعد

المركز السعودي للدعم واإلرشاد سنيد , النسخة الثانية من نظام جسور, ودي للوحدات التعليميةالمكنز السع: البرامج ومنها

المكتبة الرقمية ونظام , م3100الذي حاز على جائزة أفضل مركز اتصال جديد على مستوى الشرق األوسط عن العام 

من المهتمين في ( 4111) د منها ما يقارب وينشط المركز في البرامج التدريبية التي استفا. االختبارات اإللكترونية

http://www.saudi.gov.sa/
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واستحدث . وجامعة المجمعة. المجال وعقد الشراكات التدريبية مع بعض الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية

، كما تم تأسيس مركز التميز لإلنتاج لمساندة أعضاء هيئة "جائزة التميز في التعلم اإللكتروني" المركز جائزة دورية باسم 

ويواجه المركز بعض الصعوبات كالتذبذب المالي، ونقص الكفاءات وتسربها، . لتدريس في تطوير مقرراتهم الرقميةا

 .والربط مع الجامعات االخرى

 مشروع توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في مساندة التعليم والتعلـّم 

شكل أقراص مدمجة، ووضعها على شبكة  ويهدف هذا المشروع إلى وضع المناهج بصيغة إلكترونية تفاعلية، في

اإلنترنت، وهناك عدة مشاريع تجسد ذلك كمشروع إدارة المحتوى، ومشروع نظام الربط عبر الفيديو، ومشروع تأمين 

وقد أتمت الوزارة توقيع العقد مع . وتركيب معامل للحاسب اآللي للمدارس الثانوية، ومشروع البوابة اإللكترونية وغيرها

صة لبناء كتب تفاعلية للمنهج السعودي، ويتم حالياً بناء بوابة التعليم الوطنية واألكاديمية االفتراضية للتطوير شركة متخص

وهو نظام " نور"من نظام % 11المهني التربوي والمدرسة االفتراضية ومصادر المحتوى الرقمي التعليمي، وتم إنجاز 

ث ما توصلت إليه التقنية في مجال اإلدارة التربوية االلكترونية ويغطي معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحد

 .جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة

كما أنها بدأت توفر التعلـّم . كما قامت وزارة التعليم العالي بتوفير البنية التحتية الالزمة لربط الجامعات فيما بينها

 .جيات التعلـّم في الجامعات، وكذلك عملية تحويل المناهج إلى مقررات رقميةاإللكتروني لدى الجامعات، واستخدام برم

 مشروع إدخال الحاسب واإلنترنت كمقررات دراسية في المناهج الدراسية 

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد محتوى المقررات، وخطة إعداد الكتب، وإعداد الوسائل التعليمية، وإدخال مقررات 

كافة مراحل التعليم العام، وإدراج مادة ألساسيات الحاسب واإلنترنت تكون إجبارية لجميع الطالب  الحاسب واإلنترنت في

 .على غرار مواد الثقافة اإلسالمية واللغة العربية، وإعداد المعلمين وتأهيلهم لتدريس المقررات الجديدة

م المقررات، إال أنه اليزال تحت التنفيذ ألنه لم يتم وقد تم االنتهاء من تنفيذ المشروع للمرحلتين المتوسطة و الثانوية ونظا

 استكماله في المراحل االبتدائية، والمشروع خاضع للتطوير بصفة مستمرة

كما ان . جامعات أهلية( 8)جامعة حكومية، وعدد ( 03)تم إدخال مقررات الحاسب اآللي في البرامج التحضيرية لعدد كما 

 .مواد اإلعداد العام لباقي الجامعات مقررات الحاسب اآللي تدخل من ضمن

 نشر أنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية 

ويهدف هذا المشروع إلى توفير بريد إلكتروني للطالب ومنسوبي التعليم، ونشر تجهيزات الفصول اإللكترونية في 

 .في الفصول المدارس، وتأمين تجهيزات الوسائط المتعددة، وأجهزة عرض الفيديو

ويتم العمل بوزارة التربية والتعليم على عدد من المشاريع االستراتيجية المكملة والمتوائمة مع هذا المشروع، وتصب في 

مشروع نظام اإلدارة التربوية اإللكترونية، : مجال نشر االتصاالت وتقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية، ومنها

 .وغيرها( MOE Portal)، ومشروع البوابة اإللكترونية (GRP( )فارس)دارية والبشرية ومشروع الموارد المالية واإل

وقد قامت الوزارة بنشر العديد من تجهيزات الفصول اإللكترونية في المدارس وتأمين تجهيزات الوسائط المتعددة، 

 .وأجهزة عرض الفيديو في الفصول الدراسية

كتروني للطالب ومنسوبي التعليم وكانت نتيجة التجربة بأن المعلمين والطلبة لم كما نفذت الوزارة مشروع توفير بريد إل

يقوموا بتفعيل البريد االلكتروني بشكل جيد لعدم توفر خدمات تعليمية إلكترونية وبالتالي تقرر تأجيل المشروع حتى يتم 

 .االنتهاء من توفير خدمات تعليمية إلكترونية

ووجود نظام أكاديمي، ونظام قبول , ومواقع إلكترونية, لي من الجامعات بنية تحتية للشبكاتتملك مؤسسات التعليم العاكما 

وتعمل الجامعات على استكمال النظام اإلداري والمالي . ووجود فصول تعلـّم إلكترونية, وأنظمة تعلـّم إلكتروني, إلكتروني

 .واستكمال بنيتها التحتية والتقنية

 

 القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبرامج التدريب لبناء  .ب 

 

تقوم وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات برعاية وتنفيذ مبادرتين في مجال التعليم والتدريب على تقنيات االتصاالت 

 :والمعلومات األساسية ونشر الوعي بها ومحو األمية اإللكترونية للجميع كما يلي

 

  التدريب اإللكترونيمبادرة قوافل 
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أتي مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني كمشاركة من الوزارة ضمن المبادرات األخرى التي يقوم بها القطاع الحكومي ت

والخاص في تمكين شرائح المجتمع في جميع أنحاء البالد من التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم 

لوعي بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات لدى جميع األفراد، وذلك بالتركيز على سكان المناطق الفجوة الرقمية ورفع ا

 .الريفية ومحدودة الدخل وتوفير التدريب األساسي والمجاني على استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات

 

o أهداف المبادرة: 

  الريفية ومحدودة الدخل لتوفير التدريب محو أمية الحاسب واإلنترنت؛ وذلك بالتركيز على المناطق

األساسي والمجاني على استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات لألفراد والمؤسسات الصغيرة 

 :والمتوسطة في جميع المناطق، وذلك من خالل

 التعريف بأهمية االتصاالت وتقنية المعلومات في المجتمع للفئات المستهدفة. 

 عددة لالتصاالت وتقنية المعلوماتالتعريف باالستخدامات المت. 

 تدريب الفئات المستهدفة إلكسابهم المهارات األساسية المتعلقة باستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت. 

  توفير البيئة التدريبية المناسبة لتعلّم المهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي للسكان في المناطق

  .د ومراكز تدريبالتي ال تتوافر فيها بشكل كبير معاه

  تيسير عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خالل التعريف بمشاريع التعامالت اإللكترونية

 .الحكومية في المملكة

  ،تشجيع ساكني المناطق الريفية والقرى والهجر على التدريب على استخدام الحاسب واإلنترنت

 .بإعطائهم مهارات أساسية في هذا المجال

  

o لمستهدفةالفئات ا: 

 طالب صفوف المرحلة االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام. 

  ساكني المدن والمناطق الريفية والقرى ممن لم تتسن له الفرصة الكتساب مهارات استخدام الحاسب

 .اآللي واإلنترنت

  

o اآللية: 

ومدرب وسائق تتنقل بين المدن يتم التدريب عن طريق فصل تدريبي متحرك مع التجهيزات الالزمة من مواد تدريبية 

والقرى ضمن آلية تحرك تحددها الوزارة وتبقى في كل مكان أسبوع واحد، وسيتم تقديم برامج تدريبية في استخدام 

 .ساعات تدريبية لكل مجموعة من المتدربين خالل األسبوع 01بواقع  الحاسب واإلنترنت وذلك

 

 مبادرة محاضرات نشر الوعي والثقافة الرقمية 

أتي مشروع محاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية كأحد أهداف الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات المحققة ي

لجهود وتوجهات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات للمشاركة في تمكين شرائح المجتمع في جميع أنحاء البالد من 

ويسر لردم الفجوة الرقمية ورفع الوعي بأهمية االتصاالت وتقنية  التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية

 .المعلومات لدى جميع األفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

o هدف المبادرة: 

مع التركيز ( بمختلف فئاتهم ومستوياتهم التعليمية)تعزيز أهمية استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات لدى أفراد المجتمع 

 .الشباب، ورفع الوعي في هذا المجالعلى فئة 

 

o الفئات المستهدفة: 

 المرحلة الثانوية طالب وطالبات. 

  (ض المتنوعة، والندوات والمؤتمرات، ومرتادو األندية الرياضيةوالمعارمرتادو المهرجانات المحلية، )العموم 
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األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات إلى تنفيذ باإلضافة إلى ما تم ذكره من مبادرات فقد سعت الخطة الوطنية الخمسية 

 :بعض المشاريع والمبادرات التي تصب في جانب التدريب وبناء القدرات على النحو التالي

 

 مشروع تدريب منسوبي التعليم على استخدامات االتصاالت وتقنية المعلومات 

مائتي ( 311,111)معلمات، ويهدف إلى ما يلي تدريب ويسعى هذا المشروع إلى رفع الكفاءة المعلوماتية لدى المعلمين وال

ألف معلم ومعلمة على أساسيات استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل الحصول على إحدى الشهادات القياسية 

مات في أساسيات الحاسب واإلنترنت، وتدريب المعلمين والمعلمات وتأهيلهم على أساليب توظيف االتصاالت وتقنية المعلو

كوسائل مساندة للتعليم والتعلّم، وتدريب المسئولين عن التعليم ومديري المدارس على االتصاالت وتقنية المعلومات، وكيفية 

وقد أتمت الوزارة . وضع الخطط المتعلقة بتوظيفها في التعليم، وإنشاء بوابة إلكترونية لتقديم برامج التدريب عبر اإلنترنت

 .%011ة كافة أهداف المشروع بنسب

وتقوم وزارة التربية والتعليم ببرامج متعددة في التدريب على استخدامات االتصاالت وتقنية المعلومات، وذلك في عملية 

توقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الكبرى، وتهدف االتفاقية إلى تدريب : ومن أهم برامج الوزارة. التعليم وفي اإلدارة

وكذلك توقيع مذكرة مع شركة أخرى لمشروع التعليم . يجيدون استخدام الحاسب اآلليالمعلمين والمعلمات الذي ال 

 للمستقبل والذي يهدف إلى تدريب المعلمين على مهارات دمج التقنية في العملية التعليمية والتعلم بالمشروعات

 

 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء .5

 

بمواضيع  يعالج هذا المجال المتطلبات الخاصة. بالتزايد وبالتالي الحاجة لحمايتهاحساسية وقيمة المعلومات الرقمية تستمر 

 .عمال التجارية في حالة المؤسساتاأل حماية المعلومات الشخصية في حالة األفراد، ومعلومات تحديدا  األمن والخصوصية، و

 

 يةاستخدام المعامالت والوثائق اإللكترون .أ 

 

ضمن هذا المحور يمكن اإلشارة إلى جملة أنظمة وقرارات أصدرتها المملكة تصب في تعزيز استخدام المعامالت والوثائق 

 :اإللكترونية ومن أهمها

  الرابط)نظام التعامالت اإللكترونية والئحته التنفيذية :

-http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/e

transactions_law.aspx) 

  الرابط)ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية :

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/controls_applica

tion_eGovernment.aspx) 

 الرابط)ية الذكية قرار اعتماد الهوية الوطن :

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/Adopt_the_smar

_decision.aspxt_national_identity) 

  الرابط)قرار التحول من الوسائل التقليدية إلى اإللكترونية :

lations/Regulations/Pages/decision_shift_chttp://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegu

onventional_electronic_methods.aspx) 

 

كما أنشأت المملكة المركز الوطني للتصديق الرقمي والذي يتمثل دوره في تقديم منظومة متكاملة إلدارة البنية التحتية للمفاتيح 

وتمّكن هذه المنظومة المتعاملين . اإللكترونية والحكومة اإللكترونية العامة والتي تقوم عليها كافة األعمال اإللكترونية كالتجارة

 .عن طريق شبكة اإلنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات اإللكترونية بسرية وموثوقية وسالمة تامة

 

 :وتتمثل المهام الرئيسية للمركز فيما يلي

 

http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/e-transactions_law.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/e-transactions_law.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/controls_application_eGovernment.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/controls_application_eGovernment.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/Adopt_the_smart_national_identity_decision.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/Adopt_the_smart_national_identity_decision.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/decision_shift_conventional_electronic_methods.aspx
http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/decision_shift_conventional_electronic_methods.aspx
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  المملكةإصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في. 

 إدارة وتشغيل وصيانة األجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة. 

 إلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة ونشر قائمة الشهادات الملغاة على اإلنترنت. 

 تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية. 

  واللوائح الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنيةإعداد األنظمة. 

 التنسيق الفني واإلداري فيما بين مراكز التصديق في المملكة. 

 العمل على إعداد األنظمة الالزمة إلتمام التعامالت اإللكترونية والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. 

 

 والشبكات كترونيةأمن المعامالت اإلل .ب 

 وطنية ألمن المعلوماتالستراتيجية اال 

 :تطوير استراتيجية وطنية ألمن المعلومات والتي تسعى إلى تحقيق األهداف العامة التاليةيجري العمل حاليا  على إعداد و

o وقادر على  تحويل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع آمن للمعلومات لدعم تنمية مجتمع معلومات جدير بالثقة

وهذا بدوره يأخذ بعين االعتبار أمن المعلومات في جميع . المنافسة استنادا  على أسس قانونية وتقنية وإدارية

 .مجاالت أنشطة الحياة، مما يمكن من استخدام المعلومات وتبادلها بحرية وأمان

o معلومات، باإلضافة الى تعزيز خلق الثقة في استخدام المعلومات اإللكترونية عن طريق زيادة أمن وسالمة ال

 .االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات

o تطوير مرونة نظم المعلومات لالستجابة للتغيرات والمؤثرات الداخلية والخارجية. 

o زيادة الوعي والتثقيف للمخاطر األمنية والمسؤولية المشتركة لحماية المعلومات. 

o ات وإدارة المخاطر واستمرارية األعمالإنشاء مراجع وطنية خاصة بإدارة أمن المعلوم. 

 

  المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات(CERT) 

والذي يهدف إلى رفع مستوى ( CERT)أنشأت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات 

هود الوقاية و التصدي جشركائه على  تنسيق  الوعي و المعرفة بأخطار أمن المعلومات و يعمل بالتعاون مع أعضائه و

 .لألخطار و الحوادث المتعلقة باألمن االلكتروني  في المملكة العربية السعودية

 :فقد تم إنجاز ما يلي 14وحسب آخر تقرير من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

o  ويشمل ذلك تحليل ( قيق العام والشرطةهيئة التح)قضية جنائية مرسلة من جهات الضبط ( 09)تقديم الدعم الفني لـ

 .األدلة اإللكترونية، ورفع التقارير للفريق القانوني

o  حساب منتحل( 84)إلزالة ( مثل تويتر وفيس بوك)تم التنسيق مع مواقع الشبكات االجتماعية. 

o  يرا  أمنيا على موقع المركزذتحذ( 41)نشر. 

o  بياناتها في خدمة اإلنذار والبالغات المبكرة، ونظام إدارة المخاطربالغا  تحذيريا  للجهات المسجلة ( 080)إرسال. 

المستفيدين  من خالل ى ضمن مهامه بتوفير الوعي االمني لد (CERT) كما يقوم المركز الوطني اإلرشادي ألمن المعلومات

من خالل الدورات التدريبية  التدريب و التعليم، وكذلك برنامج يسهل الفهم  في المواضيع المتعلقة  بالقضايا االمنية

 .ةوالمؤتمرات وورش العمل والدروس التعليمي

 

 سياسة أمن المعلومات للجهات الحكومية 

قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد وثيقة اشتملت على دليل التخصيص لوثيقة سياسة أمن المعلومات للجهات 

مية، وكذلك تم إعداد بعض الوثائق األخرى ذات العالقة، وتوفيرها باللغتين الحكومية، بما يتناسب مع احتياجات كل جهة حكو

وتهدف سياسة أمن المعلومات للجهات الحكومية إلى وضع األطر العامة إلعداد سياسات أمن المعلومات التي . العربية واإلنجليزية

وى أمن المعلومات فيها بما يكفل المحافظة على سرية تتماشى مع المعايير الدولية، وتمكن الجهات الحكومية من المحافظة على مست

 .الموارد المعلوماتية وتوافرها وتكاملها

 

 بياناتالوة خصوصيحماية ال .ج 
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إلسراع في ومشروع ل تحتوي الخطة الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنية المعلومات على هدف محدد لحماية الخصوصية اإللكترونية

إضافة إلى ذلك تقوم هيئة االتصاالت وتقنية . الخصوصية اإللكترونية والتوعية بها وتفعيل آليات التطبيقإعداد وإقرار نظام حماية 

م باستقبال ومعالجة 2102المعلومات باستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الخصوصية وحماية البيانات، وقد قامت في سنة 

  15.شكوى من بينها اإلزعاجات الهاتفية( 05501)

كما نصت مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على العقوبات المترتبة على الوصل واالستخدام غير المشروع للبيانات والنظام 

 .اآلن قيد التطبيق

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة  .د 

 

  لمكافحة الرسائل االقتحامية البرنامج الوطني 

لمملكة الدولة ، وتعتبر ا(SPAM)لمكافحة الرسائل االقتحامية  بإطالق برنامج وطني قامت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 

األولى على مستوى الخليج والشرق األوسط التي تتخذ هذه المبادرة وتقوم بتطوير هيكلية تنظيمية شاملة لمكافحة الرسائل االقتحامية 

 :وشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي .على المستوى الوطني
o حماية خصوصية األشخاص والمؤسسات وحقوقهم بعدم استالم أية رسائل إلكترونية دون طلب أو إذن من صاحبها. 
o تعزيز القدرات التجارية في المملكة كي يتسنى للشركات تسويق منتجاتهم بصورة مشروعة. 
o في المملكة تدعم القيم الثقافية واالجتماعية فيها التأكد من أن البنية التحتية لإلنترنت واالتصاالت. 
o  تسهيل نمو مقدمي خدمة االتصاالت المحليين في المملكة، من خالل تمكينهم من تعزيز إيراداتهم في إطار مقتضيات

 .قانونية محددة
o إللكترونية الدولية مع تعزيز سمعة المملكة من الناحية اإللكترونية التي تغذي النشاط اإللكتروني وتعزيز المعامالت ا

 .المملكة
 

 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 

وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات  ية؛لى الحد من الجرائم المعلوماتهذا النظام إيهدف م، و6/4/2116بتاريخ هذا النظام صدر 

، كما يهدف إلى حماية والحاجة لحماية المستخدمينالمعلومات تقنية بين أهمية استخدام توازن التحقيق  إلىويسعى  .المقررة لها

 .واالقتصاد الوطني ،واآلداب العامة ،واألخالق ،المصلحة العامة

 

 

 

 التمكينية البيئة .2

 

مناخ يشجع على اقتناء ونشر تكنولوجيا المعلومات  توفيرحريك الموارد وتن توفير البيئة التمكينية أمر أساسي من أجل إ

عتدلة القاعدةاألساس للتعاون بين متعتبر الثقة والشفافية والبيئة القانونية والتنظيمية ال  ،وعالوة على ذلك. واالتصاالت

 .القطاعين العام والخاص

 

 البيئة القانونية والتنظيمية  .أ 

 

 نظام التعامالت اإللكترونية 
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إلى ضبط التعامالت هذا النظام يهدف م، و01/0/2111م، وصدرت الئحته التنفيذية في 26/10/2112بتاريخ هذا النظام صدر 

، ومن ذلك اإلعتراف بالتوقيع اإللكتروني لبناء الثقة وتسهيل تطبيقه في وتنظيمها وتوفير اإلطار النظامي لها اإللكترونيةوالتوقيعات 

ز هذا النظام استخدام التعامالت اإللكترونية على المستوى المحلي والدولي في التعامالت الحكومية، ويعز. القطاعين العام والخاص

 . والتجارة، والطب، والتعليم، ونظام الدفع اإللكتروني وتطبيقات أخرى

 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 

وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات  ية؛رائم المعلوماتلى الحد من الجهذا النظام إيهدف م، و6/4/2116بتاريخ هذا النظام صدر 

، كما يهدف إلى المعلومات والحاجة لحماية المستخدمينتقنية بين أهمية استخدام توازن التحقيق  إلىويسعى هذا النظام  .المقررة لها

 .واالقتصاد الوطني ،واآلداب العامة ،واألخالق ،حماية المصلحة العامة

 

 نعم للمعامالت اإللكترونيةوجود قانون 

 نعم وجود قانون للتوقيع اإللكتروني

 نعم العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

 

 إدارة أسماء النطاقات .ب 

  بالمركز السعودي لمعلومات الشبكة(SaudiNIC) 

. وإدارتها اإلنترنت، شبكة على السعودية النطاقات أسماء تسجيل في نشاطه الشبكة لمعلومات السعودي المركز واصل

 ستمكنهم التي اإللكترونية، الخدمات بوابة عبر للمستخدمين، المقدمة للخدمات المهمة اإلضافات من عدد باعتماد قام كما

 ؛(م2102) هـ0400/0404 العام خالل تم وقد. عاليتين وسرعة بمرونة ذاتيا   واإلجراءات المهمات من العديد إنجاز من

 :مايلي إنجاز

o التسويق سبل بحث إلى الدراسة هذه وتهدف المهمة، الجهات في وتسويقها السعودية النطاقات انتشار حول دراسة إعداد 

 على هنا التسويق فكرة وتقوم. المؤثرة أو المهمة الجهات لدى خاصة   السعودية، النطاقات تسجيل من تزيد التي الممكنة

 .وفوائدها السعودية، النطاقات تسجيل وعرض المستهدفة، الجهات مع التواصل

o المسجلة النطاقات اسم معلومات تجديد إجراء تطبيق. 

o للمستخدم االداري المنسق تمكن الخدمة وهذه الشبكة، لمعلومات السعودي للمركز اإلضافية الوثائق إرسال خدمة إدخال تم 

 المسجل، النطاق باسم تتعلق إضافية معلومات أو وثائق بتقديم يقوم أن( الشبكة لمعلومات السعودي المركز من وبطلب)

 يحددهما اللذين والوسيلة الشكل ووفق المركز، من المحددة الزمنية الفترة خالل اإلضافية المعلومات أو الوثائق تقدم بحيث

 .المركز

o تطويرات تضمنت التي اإللكترونية الخدمات وبوابة الشبكة، لمعلومات السعودي المركز موقع من األحدث النسخة نشر 

 على للمعلومة وصوله وتسهيل المستخدم، تجربة تحسين بهدف والمظهر، والمحتوى التحتية، البنية صعيد على مهمة

 .الموقع

o جديد نطاق السم تسجيل طلب( 01022) حوالي استقبال. 

o مسجال  ( 466) هوية وتحديث قائم، نطاق اسم( 0624) لحوالي العامة المعلومات تعديل. 

o المركز بوابة في حسابا  ( 4222) إنشاء. 

o المتشابهة، الحروف مع التعامل وكيفية المدولة، النطاقات بأسماء الخاصة( آيكان) منظمة أعدتها التي الوثيقة دراسة 

 .حيالها الملحوظات وإرسال

o اإلنترنت هندسة فريق أعدها التي اإلنترنت وثيقة مسودة دراسة (IETF )المدولة، النطاقات أسماء مع التعامل كيفية حول 

 .حيالها الملحوظات وإرسال

o بروتكول اعتماد متطلبات حول متكاملة دراسة إعداد EPP الخدمة رسائل لتبادل المعياري البروتوكول)المركز أنظمة في 

 بناء ثم ومن المشابهة، الجهات وتجارب المعيارية، الوثائق مراجعة الدراسة وتشمل(. والوكالء التسجيل مراكز بين

 مراكز لدى المستخدمة المشابهة األنظمة مع توافقه فحص و ذلك، بعد واختباره البروتكول تبني لتجربة اختبارية منصة
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 . العالمية التسجيل

o أول وكانت(  يسر)  الحكومية اإللكترونية التعامالت لبرنامج التابعة الحكومية التكامل قناة خدمات مع المركز ربط 

 المتمثلة الثانية المرحلة على جار العمل و التجارية، السجالت من للتحقق التجارة؛ وزارة خدمات مع الربط ذلك تطبيقات

 . القناة على المركز خدمات نشر في

o اإلنترنت لبروتوكول السادس لالصدار لالنتقال المملكة جاهزية رفع (IPv6) الحالية العالمية بالمتطلبات للوفاء 

 :يلي ما إنجاز ؛(م2102) هـ0400/0404 العام خالل الصدد هذا في تم وقد. والمستقبلية

 لإلنترنت السادس باإلصدار الخاص الوطني العمل لفريق عشر والثاني عشر الحادي االجتماعين عقد IPv6. 

 لإلنترنت السادس اإلصدار حول تدريبيين برنامجين الهيئة تنظيم IPv6 في الشبكة مشغلي مجموعة مع بالتعاون 

 (.RIPE) الرايب ومنظمة( MENOG) األوسط الشرق

 برنامج نشر  (IPv6 Tunnel Broker  )الهيئة قامت إذ. المصدر مفتوح برنامج أنه على اإلنترنت على 

 السعودية، في اإلنترنت لمستخدمي IPv6 السادس اإلصدار بشبكة االتصال توفير بهدف البرنامج هذا بتطوير

 .تكاليف أي بدون

 لإلنترنت السادس اإلصدار اختبارات بمعمل( يسر) الحكومية اإللكترونية التعامالت برنامج ربط  (IPv6 
Test Lab )الهيئة في الموجود. 

 لإلنترنت السادس اإلصدار عناوين على الحاصلة المملكة في الجهات عدد زيادة IPv6 جهة 05 إلى. 
 

 

 لبلدلالنطاق العلوي ل يسجالجهة المؤولة عن ت اسم
السعودي لمعلومات الشبكة المركز 

(SaudiNIC) 

 http://nic.sa لهذه الجهةنترنت اإلعنوان 

، 3114المسجلة في البلد للسنوات  النطاقاتإجمالي عدد 

3118 ،3101 ،3100 ،3103 
33014   

 

 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعايير توحيد .ج 

 .المفتوحةالمعايير استخدام عزيز وتطوير وت -

 .(ةالتجارة اإللكترونيالمعايير المتعلقة ب على سبيل المثال)التوعية واعتماد المعايير الدولية للتشغيل  -

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بإعداد إجراءات فسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات والمواصفات الفنية لألجهزة التي  تقوم

وتعتبر هذه اإلجراءات والمواصفات الفنية ملزمة . تعتبر األساس الفني العتماد تلك األجهزة التي تورد إلى المملكة و تستخدم فيها

كما تقوم بإدارة موارد الترقيم و اإلشراف على عملية نقل أرقام . تصنع و توردها، أو تبيعها في المملكةلجميع األطراف التي 

 . الخدمات الثابتة والهاتف المتنقل

  اعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات 
رغب في الحصول على موافقة الستيراد العديد من الطلبات المقدمة من قبل الشركات الداخلية أو الخارجية والتي ت الهيئةترد إلى 

وتقوم الشركة باستيفاء المتطلبات الفنية . أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات تمهيدا  إلى توريدها إلى المملكة العربية السعودية

 .منظمة لذلكالمعتمد والصادرة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، ويتم دراسة الطلب والبت فيه وفقا  لألنظمة ال
 إعداد مواصفات فنية جديدة ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات 
ولضمان سالسة استيراد األجهزة . الفنية ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات األساس الفني لترخيص األجهزة المواصفاتتعتبر 

مواصفة ( 10)ميا  فقد قامت الهيئة بإعداد ونشر ولتفادي وجود تكاليف إضافية نتيجة الختالف المواصفات عما هو معمول به عال

فنية تغطي معظم التطبيقات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتعمل الهيئة من وقت آلخر على إعداد مواصفات لما يستجد 

 .من تقنيات جديدة ألجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقا للتقنيات والمواصفات العالمية الحديثة
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  األجهزة االتصاالت وتقنية المعلوماتفسح 
السعودية والشركات  العربيةتقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بدراسة الطلبات الواردة من قبل المنافذ الجمركية بالمملكة 

بها في الهيئة وإصدار الموردة والمتعلقة بفسح أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعمول 

موردي أجهزة اإلتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة التقدم بطلب الحصول على تصريح بفسح لمكن وي .الموافقات الالزمة للفسح

لي تيسر إجراءات إوتهدف هذه الخدمة . حد المنافذ الجمركيةأمن  نظمتهاأللهيئة و للمواصفات الفنيةالمطابقة  األجهزة والمعدات

 .الفسح الجمركي، وتسهيل تبادل البيانات وتسريعها بين الهيئة، وجميع المنافذ الجمركية
  واألجهزةتقديم الدعم الفني فيما يخص المعايير الفنية 

ويتم استالمها والتعامل معها  بشكل يومي من . ترد إلى الهيئة العديد من االستفسارات من قبل الشركات داخل المملكة ومن خارجها

الهيئة، ويتم تقديم المشورة ودراسة المواصفات الفنية  قطاعاتوكذلك اإلحاالت الداخلية من قبل . خالل دراستها والرد عليها

 .الت المخالفات والشكاوي ذات الطابع الفنيلألجهزة في حا

 مشروع نظام فسح واعتماد أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات اإللكتروني 
 لألجهزة معلومات قاعدة تأسيس طريق عن ؛ المعلومات وتقنية االتصاالت أجهزة فسح نظام تطوير إلى المشروع هذا يهدف

 االستيراد، على الموافقة طلبات لتقديم اإللكتروني؛ الهيئة موقع عبر إلكترونية بوابة وإنشاء الهيئة، قبل من والمفسوحة المعتمدة

 الجمارك، مصلحة نظام مع النظام وربط إلكترونيا ؛ الطلبات في والبت المعلومات، وتقنية االتصاالت ألجهزة الجمركي والفسح

 الجديد النظام ُيمكن بحيث. النظام من المنشودة الفعالية لتحقيق إلكترونيا؛  الجمركية بالفسوحات المتعلقة الهيئة إفادة إلرسال وذلك

 واعتماد الفسح، إجراءات إنجاز إلى باإلضافة إلكترونيا ، األجهزة واعتماد الفسح، طلبات تقديم من والخارجية الداخلية الجهات

 الهيئة داخل العالقة ذات الجهات مع والربط النظام، تطوير إكتمال على حاليا   العمل كامل ويجري إلكتروني بشكل األجهزة

 (. الجمارك مصلحة) وخارجها

 

 الداعمة الحكومية التدابيراالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و .د 

 

الدولية فى هذا آلية إنشاء حاضنات التقنية، واستعانت فى ذلك باختيار أفضل المؤسسات الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تبنت مدينة 

بلغ عدد الحاضنات التى أنشأتها المدينة ثالث حاضنات؛ منها . ونقل الخبرة لفريق العمل الوطنى, مجال؛ لتقديم خدماتها اإلدارية

م ، التي تهدف إلى دعم إنشاء ونمو شركات ناشئة في 2111لتقنية االتصاالت والمعلومات، التي تم إنشاؤها عام ( بادر)حاضنة 

ية المعلومات واالتصاالت، من خالل توفير حزمة من الخدمات والتسهيالت ضمن برنامج االحتضان المقدم الذي يهدف مجال تقن

 .إلى تطوير وإنشاء شركات ناشئة مبتكرة تساهم في تطوير قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت وتدفع عجلة نمو االقتصاد المحلي
مشروع، كما  (002) اكتمل احتضانها فيما رفض مشاريع( 4)مشروع ، منها 266غت طلبات مشاريع بل  اتحاضنالإلى  تقدموقد 

مشروع يجري ( 00)و . ع تحت البحث والتطويريرامش(  5)لحاضنات خارج بادر ، بينما هناك  اريعمش( 01)تم تحويل 

ا قُدمت لها االستشارات وتم مشروع( 15)مشاريع تم احتضانها ولكن لم يحالفها النجاح،  كما أن هناك ( 4)احتضانها ، و 

 .احنضانها لفترة مؤقتة

 

 تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا تطبيقات .7

 

لبناء مجتمع المعلومات في  علومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلى قات موضوعية تعتمد يبين هذا المجال أهمية تطوير تطبي

يمكن و .والصحة اإللكترونية، والتوظيف اإللكتروني اإللكتروني، مجاالت الحكومة اإللكترونية، والتجارة اإللكترونية والتعلم

التطبيقات  أو على شبكة اإلنترنتالتطبيقات أو  تطبيقات الخلفية،من ال أن تكون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتطبيقات ل

 .النقالة

 

 الحكومة اإللكترونية .أ 

 حوسبة الجمارك 
بأحد بيوت الخبرة العالمية على تطوير خطة استراتيجية لتقنية المعلومات والتحول نحو تقوم مصلحة الجمارك حاليا  باالستعانة 

التعامالت االلكترونية تتضمن دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوسبة الجمارك ونقل تجارب الدول المتقدمة في هذا 

http://ry1app1:90/arabic/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/EquipmentApproval/Pages/Technical_Specification.aspx
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دمة، ومن ثم تبدأ المصلحة في عملية التحديث الشامل لألنظمة المجال ومن المتوقع استكمال اعداد الخطة خالل االشهر القليلة القا

 .وميكنة المزيد من االجراءات
وقامت المصلحة في السابق بتحويل الغالبية العظمى من اإلجراءات الجمركية إلى البيئة اآللية ِبدءا بفسح اإلرساليات والمركبات منذ 

رى من مخلصين جمركيين ووكالء مالحة وبنوك وفحص إشعاعي، كما تقوم باإلجراءات المتعلقة بالجهات األخ ومرورا  وصولها، 

باستكمال تنفيذ مزيد من اإلجراءات االلكترونية، إضافة إلى أنه تم تنفيذ برنامج لمتابعة شاحنات الترانزيت عبر " تبادل"شركة 

 . األقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني في وزارة الداخلية
 رات اإليرادات والضرائبحوسبة نظم إدا 

فيما يتعلق بمصلحة الزكاة والدخل فإن من أهم التطبيقات اإللكترونية تلك الخاصة بالنظام اآللي لمعالجة بيانات المكلفين وإقراراتهم 

موحدة لتبادل الزكوية والضريبية، والقيام بالربط اآللي على ملفاتهم، والتأكد من بيانات اإلقرارات من خالل االرتباط بالقناة ال

 ".سداد"المعلومات، ومن ثم تمكين المكلفين من تحديث بياناتهم ومن دفع المستحقات عليهم عن طريق نظام الدفع االلكتروني 

  توفر واعتماد استخدام تطبيقات الشراء االلكتروني(e-procurement.) 
والمشتريات الحكومية اإللكترونية يتم خالله تحويل بدأت وزارة المالية باإلعداد لتنفيذ مشروع استراتيجي وطني للمنافسات 

ن من خاللها الجهات الحكومية  إجراءات المنافسة وعمليات تأمين المشتريات الحكومية لتكون إلكترونية وسط بيئة آمنة تؤمِّ

قوم الوزارة حاليا بدراسة مستلزماتها وتتمكن من طرح منافساتها بسرعة وشفافية عالية، وباالستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية ت

تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لالستفادة منها وتفادي ما قد يعترض تنفيذ المشروع من عقبات، وإعداد خطة استراتيجية 

 .للتنفيذ وفق عدد من المراحل بالتدرج في التطبيق

  التطوير والتحسين المستمرين لخدمة النفاذ اإللكتروني الموحد للمنشآت(Single Sign On - SSO) 
هـ بالتعاون مع وزارة العمل، من أبرز 0400ربيع األول  0والتي انطلقت بتاريخ ( SSO)ُتعّد خدمة النفاذ اإللكتروني الموحد 

هـ 2/0422/ 22بتاريخ ( 41)ضوابط تطبيق وتنفيذ التعامالت اإللكترونية الحكومية الصادرة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 

رية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع م، والتي تنص على أن يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبا22/0/2116الموافق 

األنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعامالت اإللكترونية الحكومية، والتطبيقات 

 . الخاصة بها

شأة ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، معلومات تعريفية إلكترونية للفرد أو المن( SSO)كما ُتعّد معلومات النفاذ اإللكتروني الموحد 

، والتحقق منها وتفعيلها عن طريق مكاتب التحقق "سعودي"يتم إنشاؤها عن طريق البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

قية تامة من أجل من التسجيل، وهي تدخل في جميع األنظمة المعلوماتية، في سبيل إجراء التعامالت اإللكترونية الحكومية بموثو

 .االستفادة من الخدمات اإللكترونية التي يتم توفيرها من قبل الجهات الحكومية المختلفة

تطورا  واضحا  حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من خدمة التحقق أو التي تم ( SSO)حققت خدمة النفاذ اإللكتروني الموحد وقد 

عملية، كما  567441إلى  2102ينما وصل إجمالي عدد تلك المنشآت بنهاية ، ب2102وذلك في عام  027205التحقق منها إلى 

 .مكتبا   41موظفا  موزعين على  005وصل عدد العاملين في مكاتب التحقق إلى نحو 
  (آمر)مركز االتصال الوطني للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

ة بعد إقراره من قبل اللجنة اإلشرافية العليا لبرنامج التعامالت جاء تأسيس مركز االتصال الوطني للتعامالت اإللكترونية الحكومي

ر"اإللكترونية الحكومية   ليصبح مركز اتصال ودعم موحدا  للجهات الحكومية عبر عدد من القنوات المختلفة، ليعمل وفق "  يسِّ

 .اإللكترونية الحكومية بالمملكةأفضل المواصفات الفنية واألمنية وليساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للتعامالت 

ويقدم هذا المركز خدمة الرد على استفسارات الجمهور والمستفيدين من التعامالت اإللكترونية الحكومية وتقديم الدعم الفني فيما 

من الخدمات ويخدم المركز جميع المستفيدين  .يتعلق بالخدمات والتعامالت اإللكترونية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفيدين

الهاتف، البريد : )اإللكترونية، ويعتمد على مختلف قنوات االتصال للتواصل مع المستفيدين من الخدمات اإللكترونية ومنها

باإلضافة إلى الفاكس والشبكات االجتماعية، وغيرها من وسائل التواصل  SMS اإللكتروني، الموقع اإللكتروني، الرسائل النصية
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؛ وذلك من أجل سرعة تقديم االستشارات والمساعدة وتقديم الدعم الفني للمستفيدين والتواصل معهم بأكثر من (الفعالة مع المجتمع

 .طريقة
 :وفيما يلي رصد ألبرز أهداف المركز

o  تقديم المعلومات واإلجابات الخاصة بالتعامالت اإللكترونية الحكومية بشكل احترافي سريع ومالئم بما يتناسب مع

 .ور المستفيدين واستفساراتهم من خالل عدة  قنواتتساؤالت جمه
o تقديم الحلول وكافة اإلجابات من خالل قنوات إلكترونية متعددة وذلك للمواطنين والمقيمين وقطاع األعمال والزوار. 
o تيسير وتسهيل عمليات البحث والتواصل اإللكتروني للمواطنين وجميع القطاعات. 
o يسية المقدمة للخدماتتقليل األعباء عن القطاعات الرئ. 
o  رفع مستوى االستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب خاصة في الحاالت الطارئة

 .وتحت الظروف الصعبة
o  اكتساب الخبرات والمعلومات والحفاظ على ما تم اكتسابه من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم

 .ين الحالية والمستقبليةمتطلبات المرحلت
وتقوم فكرة عمل مركز االتصال الوطني على خدمة المجتمع السعودي  بتقديم الدعم والرد على االستفسارات سواء كانت استعالمية 

ومقيمين أو إجرائية فيما يتعلق بالخدمات والتعامالت االلكترونية الحكومية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفيدين من مواطنين 

وقطاع األعمال وجهات حكومية أخرى وذلك عبر تواجد موظفين مدربين ولديهم المعلومات الكافية حول كافة الخدمات لكل جهة 

 :حكومية باآللية والكيفية السليمة، علما  بأنه سيتم تنفيذ ذلك عبر عدة قنوات تشمل ما يلي
o  تقديم خدمات مركز االتصال عبر الهاتف(والرد اآلليالثابت، الجوال ، IVR  سواء دولي أو محلي  والرسائل النصية.) 
o  (.التصفح، البريد االلكتروني، المحادثة المباشرة    الحية)تقديم خدمات المركز عن طريق اإلنترنت 
o تقديم الخدمات عن طريق الفاكس والبريد. 
o تقديم الخدمات عن طريق الشبكات االجتماعية. 
o  الواردة/أنواعها خالل هذه القنوات سواء كانت استقبالتقديم خدمات المركز بكافة inbound  أو المرسلة .outbound  
o تقديم الخدمات بكافة أنواعها سواء كانت استعالمية أو إجرائية. 
o تقديم خدمات مركز االتصال باللغتين العربية واالنجليزية. 
 

 دعم منظومات الخدمات اإللكترونية الحكومية : 
رونية هي مجموعة من األنظمة المعلوماتية المترابطة ذات سمة شمولية تساهم في تحقيق رؤية الجهة الراعية المنظومة اإللكت

وتهدف المنظومة . وأهدافها وقد تتعدى لتحقيق أهداف تنموية وطنية وذلك من خالل تعاون ومشاركة مع عدة جهات حكومية أخرى

. كفاءتها وفعاليتها وتقديم خدماتها بشكل أفضل يّمس رغبات المستفيدين منها إلى تحسين مستوى األداء في الجهة الراعية وزيادة

وُتدير الجهة الحكومية الراعية المنظومة الخاصة بها وتقود عملية بناءها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وما قد يتطلبه ذلك من 

ن الخدمات اإللكترونية التحولية بما يخدم المستفيدين منها من كما ينتج عن المنظومة مجموعة م. توفير المعلومات والموارد الالزمة

 .األفراد وقطاع األعمال

 :وفيما يلي نماذج لمنظومات إلكترونية قائمة ساهم البرنامج في خروجها وإطالقها

o  (نمــاء)المنظومة االلكترونية لقطاع التنمية االجتماعية 
o  (شامل)المنظومة اإللكترونية للمراقبة العامة 
o المنظومة اإللكترونية لوزارة اإلسكان 
o المنظومة اإللكترونية الوطنية لمعلومات طالبي العمل وفرص العمل المتاحة 
o  (نزاهة)المنظومة اإللكترونية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة 
o  ط)المنظومة المتكاملة للتخطيط الوطني  (ُمخطِّ
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o المنظومة الوطنية لنظام القضايا الشامل 
o  الوطنية لنظام القبول الموحد لدى الجامعاتالمنظومة 
o ( بلدي)لنظام المعلومات البلدي الشامل   المنظومة الوطنية  
o المنظومة الوطنية لقاعدة بيانات الخريجين 
 استمرار دعم مشاريع الخدمات اإللكترونية والتطبيقات الوطنية المشتركة : 

مية والتنسيق من أجل تمويل مشاريعها المتعلقة بالخدمات اإللكترونية، وقد يلعب برنامج يسر دورا  محوريا  في دعم الجهات الحكو

م في التنسيق من أجل إطالق وتنفيذ عدد من التطبيقات الوطنية على مستوى المملكة العربية 2102ساهم البرنامج خالل العام 

 :السعودية منها ما يلي
o ماتهما عبر مركز االتصال الموحد كمرحلة أولىالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والتجارة لتقديم خد. 
o  التنسيق مع المركز الوطني للمحفوظات ووزارتي الصحة والداخلية والديوان الملكي فيما يخص تطبيق المراسالت

 .الحكومية
o  التنسيق مع الجامعات ومعهد اإلدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني فيما يخص قاعدة بيانات

  .لخريجين ا
 

 

 saudi.gov.sa   :موقع الوب للبوابة الحكومية

 نعم معلومات عامة المعلومات

 نعم القوانين

 نعم األدلة

 نعم خدمات تفاعلية الخدمات

 نعم نماذج يمكن تنزيلها

 نعم معلومات ساكنة

 نعم الدفع اإللكتروني 

 نعم تسجيل المستخدمين

 (العربية، اإلنكليزية) وجود أكثر من لغة للموقع

 نعم استسقاءات مشاركة المواطنين

 نعم مدونات

 نعم فايسبوك أدوات وسائل اإلعالم االجتماعي

 نعم تويتر

 ال لينكدإن

 نعم يوتيوب

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى

 نعم (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 نعم إحصاءات الوب

 نعم بحث

األجهزة /نسخة للهاتف المحمول

 اللوحية

 نعم األجهزة اللوحية/للهاتف الذكي دعم

للهاتف  تطبيق مخصص

 iOS or) األجهزة اللوحية/الذكي

Android based) 

 نعم

 (الرجاء التحديد) خدمات أخرى

 

 

االتصاالت وتقنية هيئة  الجهة المسؤولة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى اإلدارات العامة
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 المعلومات

Communication and 

information 

technology 

commission (CITC) 

 الحكومة اإللكترونيةهيئة 

برنامج التعامالت اإللكترونية 

 الحكومية

e-government 

programme 

 0211 عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية التي تم تنفيذها

  اإللكترونية المزمع تنفيذهاعدد الخدمات الحكومية 

 

 

 لكترونيةاإل التجارة .ب 

 أخررى  الربط االلكتروني مع عدة جهاات حكومياة(G2G) مرن أبرزهرا نظرام سرداد للمردفوعات، كرذلك المصرلحة العامرة ،

للجمارك ووزارة الداخلية وتزويد بعض الجهات ببيانرات السرجل التجراري، والتري ترؤدي الرى تسرهيل فري إجرراءات تبرادل 

 .المعلومات وتقديم الخدمات
 تمكن التاجر :خدمة حجز االسم التجاري( (G2B  مرن حجرز اسرم تجراري جديرد الكترونيرا ودون مراجعرة الروزارة، وهري

 5111متاحة حاليا على مستوى المملكة وباإلمكان التقديم وطلب حجز اسرم تجراري الكترونيرا، وقرد ترم اسرتقبال أكثرر مرن 

 .لخدمةأشهر من تدشين  4طلب خالل 
 تمكن المسرتفيد : خدمة إصدار سجل تجاري(G2B )لمؤسسرة ودون ( فرعري/رئيسري)مرن إصردار سرجل تجراري الكترونيرا

مراجعة الوزارة، وحاليا الخدمة متاحة على مستوى الرياض ويتم العمرل علرى تعميمهرا علرى براقي منراطق المملكرة بشركل 

 .تدريجي
   خدمة إصدار ترخيص صناعي الكترونيا (G2B)هدف الخدمرة إلرى تسرهيل إجرراءات الحصرول علرى رخصرة صرناعية ، ت

والبدء بممارسة النشاط المتعلق بذلك، وبالتالي تحفيز لممارسة المجال الصناعي في المملكة واإلقبرال عليره، ويرتم إصردار 

أيرام عمرل بحرد  0ل أينما كان داخل المملكة وتوصيلها إليه عن طريق الناقل البريدي خرال لكترونيا  إالرخصة لمقدم الطلب 

 .أقصى
كذلك تم إطالق مجموعة كبيرة من الخدمات االلكترونية التي تتيح للمراجع إمكانية التحقرق ومتابعرة طلباتره للروزارة بشركل 

وفرت الوقت والجهد المبذول من المراجعين للحصول علرى  والتي. الكتروني وتحديث آني ودون الحاجة لمراجعة الوزارة

 .في كل مكان وفي أي وقت دون عناء السفر أو التنقلالمعلومة لتوفرها 
 إى مول(mall.com.sa-www.e)  

ممرا . المشراريع التابعرة لمؤسسرة البريرد السرعودي إي مول هو أول موقع للسوق اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية وواحدا مرن

يأتي مستخدمين إى مول من بالد مختلفة و مهن و أعمار . جدا عن غيره من الشركات في المرتبة األولىيضع إى مول بفارق كبير 

 .و ثقافات متباينة

للبائعين والمشترين الذين يرغبرون ببيرع  هايسعى إي مول لتشكيل الثورة التجارية اإللكترونية العربية بشكل متواصل من خالل تقديم

ممرا  بكرل يسرر وسرهولةللتعامل مع مواضريع الشرحن والردفع  له، وذلكسائل وأدوات مصممة خصيصا مزود بو, أو شراء سلع معينة

 .يتيح ويزيد من فرص إنهاء الصفقات بنجاح بأحسن وأنجح الوسائل

ألول موقرع للسروق  هوعملر هإنشرائ ذها منربولكرن أيضرا مرن الخبررة التري إكتسر ،تأتي قوة إي مول ليس فقرط مرن الخبررات الحاليرةكما 

 .والذي تم إنشائه عن طريق مؤسسة البريد السعودي، اإللكتروني

 للمسرتفيدينقردم وي, نتهجرهيواعتمادا على مبدأ التواصل الذي  ,يهدف إي مول بتزويد عمالءها بمنتجات عالية الجودة والموثوقيةكما 

 : خدمات المتمثلة فيمن المجموعة  منه

http://www.e-mall.com.sa/
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 .وغيرها ،واألجهزة الكهربائية ،مالبسحتياجات من وكاالت الاإلجميع  ، وتأمينميقدت  -

بعمل نظرام للتجرارة اإللكترونيرة مفصرال علرى , وبضمان شامل على توصيل المنتج للعميل, إي مول المتكامل  -

 .احتياجاته من حيث إضافة وتعديل األصناف وأنواعها وأسعارها
  الصيرفة اإللكترونية(e-payment system) 

وذلرك برربط كافرة البنروك المحليرة " سرداد"قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ نظام المردفوعات اإللكترونيرة الرذي يحمرل اسرم 

وحيث يهدف النظام إلى تسهيل وتسريع عملية سداد الفواتير وتحصيل المستحقات إلكترونيرا  عرن طريرق مختلرف . بالجهات المحصلة

مرن خرالل تحويرل ( فروع البنوك، وأجهزة الصررف اآللري، والهراتف المصررفي واإلنترنرت المصررفية) القنوات المصرفية المتوافرة

. المبالغ المحصلة من تسديد الفواتير خالل يوم عمل واحد فقط بدال  من المدة السابقة التري تترراوح برين سربعة إلرى ثالثرين يومرا   جميع

إضافة إلرى خدمرة عررض ودفرع الفرواتير إلكترونيرا  " سداد"ويقدم . ن عملية شهريا  وقد تجاوز عدد العمليات التي يقوم بها النظام مليو

ويرور لعمالئره مكترب . خدمات عديدة منها خدمة الدفع المسبق، وخدمة اإلخطرار الفروري بالردفع، وخدمرة المطابقرة والتسروية اليوميرة

كأحررد أكثررر المبررادرات الحكوميررة ابتكررارا  فرري " سررداد" وقررد اختررارت جامعررة هارفرراد نظررام. لخرردمتهم وموقررع إلكترونرري للخدمررة الذاتيررة

وقرد ترم حترى تراريخ إعرداد هرذا ". أعمرال –أعمرال "و" أعمرال –حكومرة "ويركز المشرروع حاليرا  علرى العمليرات مرن نروع . المنطقة

خرالل عرام عمليرة (    62711171117111)جهة كما بلغ مجموع العمليات المنفذة مرن خرالل النظرام أكثرر مرن ( 001)التقرير ربط 

بزيرادة نسربتها  سرعودي جرراء تنفيرذ تلرك العمليراتتسعة وخمسين مليرار   ( 62751171117111)وتم تحصيل أكثر من . م2102

 .عن العام السابق% 00

 

  رقم القانون نعم وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية

  رقم القانون ال وجود قانون للتجارة اإللكترونية

  رقم القانون نعم للمعامالت اإللكترونيةوجود قانون 

  رقم القانون نعم وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية

 

 التعلم اإللكتروني .ج 

  تطوير" الملك عبدهللا لتطوير التعليم العاممشروع"  
والتعلريم وتحقيقررا  لجهرود وزارة التربيررة  يمثرل مشرروع الملررك عبردهللا بررن عبردالعزيز لتطروير التعلرريم العرام دعمررا  كبيررا  

  اقتصراد معرفري يسرهم فري الوصرول بالمملكرة العربيرة السرعودية إلرى مصراف لرؤيته في أن التعلريم هرو األسراس لبنراء

 :ويهدف المشروع إلى. للنشء في بناء مجتمع متقدم في جميع المجاالت  المستقبلية  وتحقيق المشاركة الدول المتقدمة

 .نب العملية التعليمية وعناصرهالمختلف جوا  بناء معايير عالمية .0
 .تطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة .2
 :تطوير مختلف عناصر العملية التعليمية ويشمل ذلك .0

o الحديثة، وتلبي الحاجات  تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية

 .والمعيشية لدى الطالب والطالبة النفسية والبدنية والعقليةالقيمية والمعرفية والمهنية و
o  إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم ألداء مهاّمهم التربوّية والتعليمّية بما يحّقق أهداف المناهج

 .التعليمّية المطّورة
o ج ؛ لتكون بيئة الفصل للمنه تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها إلدماج التقنية والنموذج الرقمي

 .التحصيل والتدريب والمدرسة بيئة محفزة للتعلّم من أجل تحقيق مستوى أعلى من
o  تعزيز القدرات الذاتية والمهارية واإلبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى

ن خالل األنشطة غير الصفية واالجتماعّية م الطـالب والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنّية

 .بمختلف أنواعها
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مدينرة وقريرة بتقنيرة االليراف  25من المرحلة االولى من المشروع واللتي تمثلت في تجهيز وربط % 011وقد انجزت 

 51البصرية لخدمة المدارس في تلك المردن والتري تتروزع علرى كافرة انحراء المملكرة العربيرة السرعودية وكرذلك تجهيرز 
كات السررلكية والالسررلكية وبالتقنيررات الحديثررة وتجهررز بوابررة تعليميررة لخدمررة هررذه المرحلررة وكررذلك ترردريب مدرسررة بالشررب

العاملين فري هرذه المردارس وتروفير التجهيرزات التقنيرة واجهرز الحاسرب الشخصري لكرل معلرم وطالرب فري مردارس هرذه 

 .المرحلة

 

 مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونية (moe.gov.sa) 

مرن  -بنرين و بنرات –دخرال تكنولوجيرا المعلومرات واالتصراالت إلرى كافرة المردارس وزارة التربية والتعليم إلرى إتهدف 

خدمرة إلكترونيرة مرع ضرمان التردريب  2211ويوفر النظام أكثرر مرن ، مشروع اإلدارة التربوية اإللكترونيةخالل تنفيذ 

ع انترل ومايكروسروفت لتروفير التردريب المتخصرص لكافرة سرتراتيجية مرإ مرن خرالل اتفاقيرات لكافة المسرتخدمين للنظرام

  .المتعاملين مع هذه األنظمة من معلمين ومعلمات وإداريين وغيرهم

 الجامعة السعودية اإللكترونية (seu.edu.sa) 

على إنشاء الجامعة السعودية اإللكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية –حفظه هللا  -صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين 

تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، وأن وقائمة على تقنيات المعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، 

وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات . لتعليمية تحت مظلة مجلس التعليم العالي تكون مكملة لمنظومة المؤسسات ا

متوائمة مع احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة واإلسهام في بناء اقتصاد المعرفة في المملكة 

والمالية ، وكلية الحوسبة والمعلوماتية ، وكلية العلوم  تضم الجامعة كلية العلوم اإلدارية .وإيصال رسالتها الحضارية عالمياً 

وستمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا ، إضافة لتقديم دورات في التعلم المستمر والتعلم مدى . الصحية 

 .الحياة 

جاتها كما ستقدم تعليماً عالياً وتهدف للحصول على اإلعتمادات األكاديمية داخلياً وخارجياً بما يساعد على رفع جودة مخر

مبنياً على أفضل نماذج التعليم المستند على تطبيقات وتقنيات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ، ونقل وتوطين المعرفة 

الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخلية وعالمية ، وبمحتوى تعليمي راق من مصادر ذات جودة 

مية وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي ، إضافة إلى لدعمها الرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أكادي

 .أفراد المجتمع السعودي 

  برنامج سفير(safeer.mohe.gov.sa) 

افية في أنحاء العالم بشبكة اإللكترونية التي تربط الوزارة وجميع الملحقيات الثق" سفير"أطلقت وزارة التعليم العالي منظومة 

وتهدف منظومة . واحدة، في إطار تفعيل سرعة تواصل الوزارة مع الطالب والطالبات السعوديين المبتعثين في الخارج

خدمة إلكترونية تتفاعُل تلقائياً عبر أنظمٍة  321إلى خدمة الطالب المبتعثين، من خالل توظيف أكثر من " السحابية"سفير 

املٍة فيما بينها، لدعم العملية التعليمية والخدماِت اإلدارية المقدمة للطلبة السعوديين في الخارج، بتسهيل مترابطٍة ومتك

إجراءاِت إتمام طلباتهم، وُسرعِة إنجاِزها، مع تمكين المسؤولين في الوزارِة والملحقياِت من متابعة طلبات المبتعثين بشفافيٍة 

 .عاليٍة وفي وقٍت وجيز

 قمية السعوديةالمكتبة الر (sdl.edu.sa) 

 91و, كتاب بنصوصها الكاملة 383،111قامت وزارة التعليم العالي بإنشاء المكتبة الرقمية السعودية التي تضم أكثر من 

ألف عنوان من المجالت والدوريات إلى جانب الماليين من األعداد، وثالثة ماليين رسالة جامعية، ونحو عشرة ماليين مادة 

 .ساعة فيديو تعليمي 3111صورة، إضافة إلى تعليمية و

 

 :لعديد من اإلنجازات في هذا السياق نوجزها فيما يليالتعليم العالي احققت وزارة كما 

o ويتجلى ذلك من خالل . نشر أنظمة االتصاالت و تقنية المعلومات في المؤسسات التعليمية: 

  السعوديةتأسيس عمادات للتعليم اإللكتروني في عدد من الجامعات. 

  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية ذات العالقة بتقنية المعلومات في برنامج تنمية اإلبداع  والتميز ألعضاء هيئنة

 .التدريس بالجامعات
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 .حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ذات العالقة بتقنية المعلومات -

o  وأيضنا تطنوير , الميزانينات المخصصنة للتعلنيم والتندريب وتطنوير قندرات العناملين لنديهاحرصنت النوزارة علنى دعنم

 .مهارات الكوادر األكاديمية واإلدارية في الجامعات التابعة للوزارة

o  تعمل الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي على دراسة تطوير دبلومات متخصصة في المواضيع التقنية واإلدارينة

 .ة بتقنية المعلومات واالتصاالتذات الصل

o افتتاح العديد من الكليات واألقسام في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

o استحداث عدد من الكليات واألهلية الخاصة بتقنية المعلومات. 

o  

o  أوصننت الننوزارة بضننرورة توسننيع نطنناق الدراسننات العليننا المشننتركة بننين التخصصننات المختلفننة وتخصننص تقنينننة

 .ات، وال تزال بعض البرامج المتخصصة تحت الدراسة في مجلس التعليم العاليالمعلوم

o استحداث وظائف معيدين في االتصاالت و تقنية المعلومات سنويا. 

o  تعزيننز ونشننر التنندريب  والتعلننيم علننى نحننو فعننال خاصننة فنني مجننال العلننوم والتقنيننات المتعلقننة بتقنيننات المعلومننات

ل برنننامج اإلبننداع  والتميننز ألعضنناء هيئننة التنندريس والمتضننمن لعنندد مننن البننرامج ويظهننر ذلننك مننن خننال. واالتصنناالت

 .المتخصصة في تقنية المعلومات، ونشر الثقافة اإللكترونية في الجامعات

o وتسنريع انتشنارها فني ,  تطوير المناهج الحالية لتضمن مهارات في تقنية المعلومات  واالتصاالت فني المسنتويات كافنة

قامت عدد من الجامعات بتنفيذ عدد من المشاريع  والبرامج التي من شأنها رفع الوعي بمهارات تقنينة . جميع الجامعات

 :المعلومات، وانتشارها وذلك عن طريق

  في مجال تقنية المعلومات% 31تضمنت مناهج السنوات التحضيرية في الجامعات السعودية ماال يقل عن. 

 عدة أعضاء هيئة التدريس الستخدام تقنية المعلوماتتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمسا . 

o وتنم ذلنك منن خنالل إنشناء مركنز النوطني للنتعلم اإللكترونني , توفير التعليم عبر اإلنترنت من خالل التعلنيم اإللكترونني

الملنك  منع جامعنة" تجسنير"والتعليم عن بعد كما ذكر آنفاً، وتوقيع عدد منن االتفاقينات بهنذا الخصنوص و تنفينذ مبنادرة 

 . سعود هي إحدى أساليب دعم وتوفير التعليم اإللكتروني للقطاعات األكاديمية بالمملكة

o  قامت عدد من الجامعات السنعودية باسنتحداث بنرامج لندرجتي الماجسنتير  والندكتوراه فني مجناالت االتصناالت وتقنينة

 .المعلومات

o تقنوم الجامعنات السنعودية بتنوفير بيئنات مناسنبة للبناحثين . تتوفير بيئة مناسبة للباحثين في تقنية المعلومات  واالتصاال

 :من خالل

 إنشاء عدد من المعامل الحديثة والمراكز البحثية. 

 االشتراك في قواعد البيانات  والمجالت  والدوريات المتخصصة مجال االتصاالت وتقنية المعلومات. 

o لكةعقد مؤتمر عالمي حول التعلم اإللكتروني يعقد سنوياً بالمم. 

o ربط منظومة الوزارة اإللكترونية بعدد من الجهات ذات الصلة من أجل التبادل اإللكتروني  . 

 

 

  نسبة الطالب للحواسيب

 %56 نسبة المدارس التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت
 

 اإللكترونيةالصحة  .د 

 

توفر وزارة الصحة وكجزء أساس من وعيها بأهمية توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات خدمة تصفح المواقع اإللكترونية من 

خالل شبكتها الحاسوبية والمنتشرة في جميع مناطق المملكة متيحة بذلك الوصول إلى قواعد المعلومات والبيانات الصحية في 

حة العامة وصحة الرجل والمرأة على وجه الخصوص يأتي موقع وزارة الصحة اإللكتروني المواقع العالمية  في االهتمام بالص

www.moh.gov.sa  كمنفذ يتم من خالله التوصل إلى الهيئات والمنظمات الدولية والتي تحوي على كم هائل من المعلومات

 .والبيانات الصحية، ومن ذلك منظمة الصحة الدولية ومنظمة اليونيسيف

 

http://www.moh.gov.sa/
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نظام )تي تتطلع إلى كما أعدت إستراتيجية الصحة االلكترونية منبثقة من إستراتيجية وزارة الصحة، لتحقيق رؤيتها المبتكرة وال

وقد (. صحي  أمن وذو كفاءة، مبني على الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة االلكترونية

م فى أطر زمنية قصيرة نسبيا ، وعلى مرحلتين كل مرحلة منها خمس سنوات، حيث 2100بدأت هذه االستراتيجية مع أوائل عام  

ويكمن التحدي األكبر . تراتيجية وخارطة طريقها مخططا لمجموعة متكاملة من المشاريع الرامية الى تحقيق رؤيتهاتوفر هذه االس

والمحتمل  فى عملية تحويل األشخاص وعمليات المعالجة المطلوبة من الوزراة  مع  خطوط واضحة تتعلق ببرنامج إلدارة التغيير 

 .يتسم بالمرونه وقابلية التطور

 

 مكتب إدارة االستراتيجية والتغيير  استحداث 

يتولي المسئولية عن تكامل اإلستراتيجية مع القدرات التقنية من خالل اإلشراف على  جميع األنشطة المتعلقة باإلستراتيجية وخالل 

ث يتم إنجاز تنفيذ مراحلها المختلفة بداء باإلعداد مرورا   بالتنفيذ وإنتهاء بتحقيق االهداف، والعمل على تسهيل العمليات بحي

االستراتيجية بطريقة متكاملة  فى جميع مستوياتها، وذلك لخلق إطار يمكن وزارة  الصحة من اإلبداع واالبتكار فى استخدام التقنية 

 .ومواردها وتحالفاتها من تحسين النتائج وتحقيق األهداف

 : وتتلخص أهم المهام  والمسئوليات لهذا المكتب في 

o إستراتيجية ذكية للصحة اإللكترونية، وتطويرها فى إطار خارطة طريق استراتيجية الحفاظ على رؤية. 
o  ضمان مؤاءمة إستراتيجية الصحة االلكترونية مع إستراتيجية وزارة الصحة ، وربط المبادارت ومالئمة الوحدات

 .التنظيمية باالستراتيجية
o  حة االلكترونية، وتنظيم وتصميم خطة االتصاالت التواصل والتعريف باألهداف اإلستراتيجية فيما يتعلق بالص

 .والتواصل لهذه اإلستراتيجية
o   مراقبة ووضع خرائط حالية ومستجدة للتقنيات والمعاييرالمطلوبة لقدرات العمل، وتحديد واستلهام أفضل

 .الممارسات
o لية ،النظم، الوظائف، والهياكل تبني إدارة التغيير، والتركيز على جانب الناس بما فى ذلك تغييرات العمليات التشغي

 . التنظيمية لتلبي اهداف العمل 
 

  إنشاء مكتب إدارة المشاريع: 

يتولى المسؤولية عن ضمان سالمة التخطيط واإلدارة والتحكم والمراقبة والتنفيذ لمشاريع الصحة اإللكترونية لوزارة 

الصحة بما يحقق االستفادة القصوي، ويشمل ذلك وضع خطط مشاريع متكاملة وإدارة مشاريع برنامج الصحة 

 .  تصاالتاإللكترونية، إدارة الفوائد المتوقعة ، إدارة الموردين واال

 : وتتلخص أهم المهام والمسؤوليات لهذا المكتب في

o  القدرة على تبني مفاهيم واسعة إلستراتيجية الصحة اإللكترونية، وتحويلها الى خطط  عمل قابلة للتحقيق وإدارتها

 .بدءا باالحتياجات فالتصميم والتنفيذ
o  بذلك التكامل بين التخطيط والتقديم عبر برنامج موسع القدرة على دمج وإدارة العديد من الخطط  ذات العالقة لتدعم

 .ومتنوع
o  مجال مسائلة يغطي كل جوانب التسليم بما في ذلك وضع الخطط وتقديراتها، إدارة المخاطر ومجاالتها، إدارة

 .الجودة، طلبات التغيير، التنفيذ والتحكم وإعداد التقارير، وإغالق المشاريع
o للتغيير فى حينه مع عمليات التغيير لبرنامج الصحة االلكترونية ضمان مالئمة الضبط واالمتثال. 
o  وضع خطط مشاريع متكاملة، وضمان إدراج دقيق ومالئم للنتايج المتوقعة، المراحل، الموارد، الترابط بين

 .المشاريع، وتقرير سيرها
o التأكد من إدارة الميزانية وضوابط التكاليف طوال عمر المشاريع. 
o بشكل إستباقي، وحل مسائلها أو تصعيدها بشكل منهجي فى األوقات المناسبة إدارة المخاطر. 
o توجية دراسات الجدوى، وضمان  جودة حاالت العمل  فى إطار حوكمة  برنامج الصحة االلكترونية. 
  قناة التكامل لتبادل البيانات الصحية : 

وتشكل قناة اتصال  لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات الصحية إلكترونيا بين األنظمة الصحية، وتحديد البيانات 

 . والمعلومات الصحية الالزم توافرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية

 : وتكمن أهمية هذه القناة في
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o مة  فى جميع أنظمة المعلومات الصحيةالعمل على توحيد المصطلحات  واألسماء  والتعريفات المستخد. 
o التنسيق إليجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض . 
o اعتماد نظام الترميز الدولي لألمراض. 
o  التنسيق  مع الجهات المعنية اليجاد الشبكة الوطنية للطب االتصالي لتنفيذها. 
o   دورية عن  نشاط الخدمات الصحيةالعمل على  إعداد االحصاءات الصحية ونشرها ورفع تقارير إحصائية. 
o  توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقا لألنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك. 
o تقديم المساندة واإلستشارة الفنية ألجهزة القطاعات الصحية فى مجال نظم المعلومات الصحية . 

 يتمحور نطاقها فيو: لجنة المعايير القياسية السعودية للصحة اإللكترونية: 

o  وضع  خارطة طريق إلنشاء المعايير القياسية والسياسات  للتشغيل البيني للصحة االلكترونية. 
o  بناء منظومة لوضع معاييرمحلية وسيسات لتبادل البيانات والمعلومات ، وتدريب الفرق الالزمة لتحقيق ذلك. 
o اد األنظمة المطابقةبناء منصة اختبار تبادل البيانات األولية وتصنيف واعتم. 
o  ومنح الشهادات لمقدمي نظم المعلومات الصحية " التشغيل البيني"تطويرعمليات وأدوات إختبار تبادل البيانات

 .  للمستشفيات
 

 المشروع التكاملي للطب االتصالي  : 

مات الصحية والطبية في بدأ استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت اإللكترونية الحديثة لتعمل على  تحسين مستوي الخد

المناطق النائية والبعيدة فى المملكة والتي تفتقر لوجود كافة الخبرات الطبية الالزمة، إضافة إلى نقل األنشطة العلمية 

 . والتدريبية للعاملين بالقطاع  الصحي بما يدعم التعليم الطبي المستمر

طبيب دون عناء اإلنتقال إلى موقع تقديم الخدمة من خالل ويحقق هذا المشروع  تسهيل المتابعة الدورية للتمريض وال

تقديم الخدمات المختلفة عن بعد مثل خدمات العيادات عن بعد، خدمات األشعة عن بعد، وغيرها من الخدمات الصحية 

ت مباشرة أو والطبية األخري فى المجاالت المختلفة وذلك بتوفيرها فى المرافق بالمناطق النائية التي تحتاج إليها بخدما

للرأي الطبي اآلخر وذلك بتأمين كل  متطلبات تقديم الرعاية عن بعد للعيادات ، ولمساندة العناية الحرجة للمرضي مثل 

نقل الصورة والصوت ، ونتائج التحاليل ورصد العالمات الحيوية للمريض، واستعمال األدوات الطبية اإللكترونية 

إستخدام األجهزة الشخصية المساندة  للمتابعه اليومية المنزلية للحاالت المزمنة  وتتعدي ذلك إلى  دعم .للفحص عن بعد

 . والتي يتم إرسال بياناتها  آليا إلى مركز المتابعه المنزلية لتلك الحاالت

ويهدف هذا المشروع  إلى تسهيل وتسريع تقديم الخدمات الطبية المتخصصة من خالل نشر تطبيقات الطب االتصالي فى 

ملكة والذي سيبدأ بثالث مستشفيات تقدم خدماتها عن طريق هذه التقنية ، وقيام عشرين جهه صحية باإلستفادة من هذه الم

 .الخدمات ، وذلك بنهاية تطبيق الخطة الخمسية الحالية إلستراتيجية

سبب ما يحققه من  كما يتوقع ان يكون التوسع فى المشروع  بصورة سريعه على غرار الدول التى بدأت هذا الطريق  ب

 .خدمة أفضل لدى مقدميها ومتلقيها

 

 

 ةاإللكتروني العمالة .ه 

 

 حافر - إلعانة الباحثين عن العمل الوطني البرنامج(hafiz.gov.sa) 
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  -يعتبر برنامج حافز البداية لمجموعة من الحوافز والتنظيمات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين 

وذلك لتعزيز فرصتهم في الحصول على  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن خالل  لدعم الباحثين عن العمل -حفظه هللا 

 .كريمة ويساهمون من خاللها في بناء هذا الوطن المعطاء وظيفة تضمن لهم حياة

 

وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل والمستحقين حيث أن أحد عناصر البرنامج هو صرف إعانة حافز البحث عن بشكل شهري لدعم 

لإلعانة المالية وفقاً لضوابط االستحقاق الخاصة ببرنامج حافز ، والستمرارية الحصول على هذه اإلعانة يتعين على الباحث 

لباحث في حيث أن الهدف األساسي من هذه اإلعانة المالية هو مساعدة ا. استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل

 .الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة وليس الركون لإلعانة كمصدر لدخل ثابت
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وال يقتصر برنامج حافز على الدعم المادي للباحثين عن العمل، بل ويشمل أيضاً على عناصر أخرى يأتي من ضمنها توفير برامج 

  .ل على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهمتدريب وتأهيل خالل فترة استحقاقهم وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصو

 

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع .8

  

الوطني، ويسهل تطورها، ويعزز  إن المحتوى الرقمي العربي، وخاصة المنشور على اإلنترنت، يحفظ اللغة المشتركة والتراث

كما أن تطوير المحتوى يمكن أن يلعب دورا رئيسيا  في . واالقتصادية التنوع الثقافي، ويدعم في الوقت نفسه التنمية االجتماعية

 .تعزيز الدور الريادي للمنطقة

 

 لتنوع الثقافي واللغويعم الدواالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا خداماست .أ 

 

جل المحافظة على قامت دارة الملك عبدالعزيز وبدعم من وزارة التعليم العالي بتأسيس مركز التاريخ السعودي الرقمي من أ

ويهدف المشروع إلى . التراث المحلي و خدمة التاريخ السعودي من خالل توظيف التقنيات الحديثة فيما يخدم تاريخ السعودية

 .عملية التحويل الرقمي للمصادر التاريخية وإتاحتها على اإلنترنت وفق آلية تحدد الحقا  

مشروع إعداد فهرس محلي موحد للوثائق التاريخية بالتعاون مع الجهات التي أيضا  يقوم مركز التاريخ السعودي الرقمي بتبني 

 .لديها تراث فكري تاريخي، على أن يكون هذا الفهرس في شكل إلكتروني قابل لالستخدام من قبل الجهات المشاركة

ت التربوية العلمية الصادرة تغطي تقريبا جميع الدوريا Edusearchكما قامت شركة المنظومة بإعداد قاعدة معلومات تربوية 

دورية  381وتغطي أكثر من  . باللغة العربية، إضافة إلى أعمال وأبحاث المؤتمرات والندوات في مجال التربية والتعليم

 0881وتغطي القاعدة ما نشر في الدوريات العربية في مجال التربية والتعليم منذ عام . تربوية ومئات المؤتمرات والندوات

 .نوحتى اآل

 المحلي والوطني الرقمي تطوير المحتوى .ب 

 مبادرة الملك عبد هللا للمحتوى العربي 

وعلى مختلف الوسائط اإللكترونية حسب تقديرات , يقدر حجم المحتوى العربي الرقمي المنشور على صفحات شبكة اإلنترنت

بعد أن كانت قبل , من مجمل المحتوى الرقمي العالمي% 2مثل جوجل وياهو بأكثر من , كبرى محركات البحث العالمية

التي , ون المستوى المقبول مقارنة بنسبة المتحدثين باللغة العربية في العالموتعد هذه النسبة د%. 1.12سنوات قليلة ال يتجاوز 

إضافة إلى العنصرين اآلخرين , ،وإدراكا  ألهمية عنصر المحتوى بوصفة ثالث العناصر األساسية لمجتمع المعلومات% 5تبلغ 

ت واألجهزة الرقمية، ولما يمثله المحتوى بما في ذلك نظم االتصاال, وعنصر البنية التحتية, وهما العنصر البشري المتعلم

ومنبع اللغة العربية؛ فقد , الرقمي من أهمية للعالم العربي بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة؛ نظر لكونها قبلة العالم اإلسالمي

رائدة ذات تأثير  وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا بإطالق مبادرة الملك عبد هللا للمحتوى العربي لتكون مبادرة وطنية

 :وقد ُوِضع لهذه المبادرة رؤية طموحة وواضحة تتمثل فيما يلي. وأبعاد إقليمية عربية وعالمية

o "منع الحفناظ علنى , تعزيز المحتوى الرقمي العربي إنتاجاً واسنتخداما بمنا يحقنق التنمينة والتحنول لمجتمنع المعرفنة

 ".الهوية العربية واإلسالمية

o  المبننادرة يتطلننب تفعيننل منظومننة مننن المشنناريع والبننرامج الوطنيننة والعربيننة؛ فننإن رسننم خطننة وألن تحقيننق رؤيننة

فني قالنب موحند منن األهنداف واألولوينات والمشناريع؛ يصنبح أمنراً , تضم جميع الجهات ذات العالقة, إستراتيجية

تي تشرفت باإلشنراف علنى تنفينذ لهذا فقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة ال, بالغ األهمية

 :هذه المبادرة، بإعداد خطة وطنية للمحتوى الرقمي تهدف إلى

 .تسخير المحتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول إلى مجتمع معرفي -

 . والفرص المتاحة عبرها, ضمان حصول جميع شرائح المجتمع على المعلومات اإللكترونية -

 . وتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي, ية للمجتمعالحفاظ على الهوية العربية واإلسالم -

 .تمكين المملكة والعالم العربي من إنتاج محتوى إلكتروني عربي ثري؛ لخدمة المجتمعات العربية واإلسالمية -

كان  كما. والدراسات والتشاور مع ذوي العالقة في المملكة وخارجها, وقد تضمن إعداد الخطة الكثير من البحث والتحليل

في القطاعين العام والخاص من خالل فرق عمل , هناك تواصل وتشاور مكثف مع العديد من القيادات البارزة والخبراء

ومتكاملة , مشروعا  تضم كوكبة متناسقة 50وقد اقترحت الخطة أكثر من . متخصصة عملت بالتوازي مع فريق إعداد الخطة

بيئة سوق المحتوى الرقمي ( 1يم هذه المشاريع وفق خمسة مسارات أساسية هي وتم تقس. من المشاريع التطويرية والتنظيمية
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ولمزيد من . البنية التحتية اإللكترونية( 5الجوانب التنظيمية ( 4إسهام القطاع الحكومي ( 3التعريب والثقافة اإلسالمية ( 2

درة اإللكتروني على الرابط  المعلومات عن مبادرة الملك عبدهللا للمحتوى العربي؛ يمكن زيارة موقع المبا

www.econtent.org.sa   . ومن المشاريع التي عملت عليها المدينة في هذا المجال: 

o لغنة منهنا  03، ويهدف إلى إثراء النسخة العربية منن موسنوعة ويكيبينديا الحنرة بترجمنة مقناالت علمينة منن 0ويكي عربي :

 .اإلنجليزية، والفرنسية ، واأللمانية، والروسية، والتركية، والفارسية،وغيرها 

o ويهدف إلنى جعنل محتنوى مجلنة نيتشنر الرائندة عالمينا متاحنا للنناطقين بالعربينة، وذلنك بتطنوير موقنع : مجلة نيتشر العربية

 .نسخة وتوزيعها على الباحثين والمهتمينخاص للمجلة باللغة العربية وجعله متاحا للجميع ، إضافة إلى طباعة عشرة آالف 

 / http://arabicedition.nature.com: طالع على المجلة يمكن زيارة الرابطولإل

o العلنم والحيناة "ومجلنة " العلم والحيناة"ويهدف المشروع إلى ترجمة مقاالت مختارة من مجلة : مجلة العلوم والتقنية للفتيان

راء العرب وخصوصنا طلبنة المرحلنة المتوسنطة والثانوينة ، حينث تنتم طباعتنة عشنرة أالف الفرنسيتين وإتاحتها للق" للفتيان

 .نسخة منها وتوزيعها على المهتمين

  publications.kacst.edu.saويمكن االطالع على محتوى المجلة من خالل زيارة الرابط  

o ة عالمينة فني مجناالت التقنينة االسنتراتيجية ويهندف المشنروع إلنى اختينار وترجمنة كتنب علمين :كتب التقنياات اإلساتراتيجية

: كتابننا يمكننن االطننالع علننى محتواهننا بزيننارة الننرابط  22حيننث تمننت ترجمننة . للمملكننة وجعلهننا متاحننة للقننار  العربنني 

publications.kacst.edu.sa  

o ة الجينب فني  كتابنا كمجموعنة أولنى منن موسنوع 00يهدف المشروع إلى ترجمة : ترجمة كتب من سلسلة كوسيج الفرنسية

، من أجل بناء قاعندة علمينة تقنينة لخدمنة " Que Sais-geماذا اعرف، "السلسلة الثقافية الفرنسية المشهورة للعلوم والتقنية 

  .  المجتمع وإثراء المحتوى العربي في مجال العلوم والتقنية

o يهدف المشروع إلى نقل التقنية والخبرة فني مجناالت الوسنائط المتعنددة  :  نقل التقنية والخبرة في مجاالت الوسائط المتعددة

لتطوير المهارات البشرية السعودية في مجال صناعة الوسائط المتعددة والمحتوى الرقمي، باإلضافة إلى استثمار مخرجات 

 . إبداعية قابلة للتسويق ذات جودة عالمية وبثقافة إسالمية

  جائزة التميز الرقمي 

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

، وهي مسابقة سنوية لتكريم أفضل (م3114تأسست عام )( mcit.gov.sa)وتقنية المعلومات بتنفيذ جائزة التميز الرقمي 

 .ي، في عدد من الفروعالمواقع اإللكترونية من حيث المحتوى العرب

 

 في معالجة اللغة العربية والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات تكنولوجيا وبرمجيات أدوات .ج 

  معهد بحوث الحاسب(cri.kacst.edu.sa) 
يعد معهد بحوث الحاسب في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أحد المراكز الرائدة في المملكة في مجال تقنية المعلومات 

فقد قام المعهد بإجراء العديد من األبحاث وبتطوير العديد من النظم .  بشكل عام وفي مجال معالجة اللغة العربية بشكل خاص

وتشمل هذه النظم نظم التعرف على الكالم ونطقه ونظم التشكيل والتحليل . بية المكتوبة والمنطوقةالخاصة بمعالجة اللغة العر

كما طور المعهد أنظمة للتعرف الضوئي على النصوص العربية المطبوعة . الصرفي والنحوي وقواعد البيانات الخاصة بها

ما يعمل المعهد على تطوير محرك بحث عربي شامل ك. ومجموعة من الخطوط العربية مفتوحة المصدر ومعجم عربي تفاعلي

أيضا ، طور المعهد العديد من التطبيقات العربية المخصصة للعمل . متوافق مع خصائص اللغة العربية وأنظمة للترجمة اآللية

 .ودة ممكنةوتخضع جميع هذه األنظمة واألدوات للتطوير المستمر داخل المعهد للوصول إلى أعلى ج. على الهواتف المحمولة

 :ومن التطبيقات التي طورها المعهد والمتاحة على اإلنترنت ما يلي

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

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

o ليل النحوي للنصوص العربيةالتح: (www.cri_nlp.kacst.edu.sa) 

o برنامج صالتي لألجهزة الكفية: (androidzoom) 

 

 متاح-رمجيات الحرة والمفتوحة المصدرالبرنامج الوطني لتقنيات الب (motah.org.sa) 

يعمل البرنامج على تشجيع وتعزيز استخدام البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر من خالل إقامة شراكات مع أطراف عديدة 

، تحقيق أهداف البرنامجفي القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات اللوجستية والتقنية والقانونية والدعم االستراتيجي بغية 

http://www.econtent.org.sa/
http://cri.kacst.edu.sa/
http://naba.kacst.edu.sa/
http://translate.kacst.edu.sa/
http://cri_nlp.kacst.edu.sa/
http://www.androidzoom.com/android_applications/tools/myprayers_wnze.html


                                      3102اإلسكوا،                                                                                                                           النموذج المتبع -ت  المالمح الوطنية لمجتمع المعلوما

                                        

                                                                                                                                                                                 84من  83الصفحة                                                                                                                                                                        0 النسخة

 :وهي

o المساهمة في إعداد السياسات الوطنية حول معايير وتقنيات المصادر المفتوحة. 

o إنشاء مكتبة رقمية تعتمد على المحتوى المفتوح والوصول المفتوح للمكتبه. 

o ل المفتوحنشر الوعي العام بالبرمجيات المفتوحة المصدر، والمعايير المفتوحة، والمحتوى المفتوح، والوصو. 

o  توفير آليات الدعم الفني واالستشاري للقطاع الحكومي الذي يقرر االنتقال جزئيا  أو كليا للبرمجيات المفتوحة

 .المصدر أو المعايير المفتوحة

o التعاون في تطوير وتوفير البرامج التدريبية للتقنيات الحرة و المفتوحة المصدر. 

o  المفتوحة المصدر لخدمة االحتياجات المحلية واإلقليميةدعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات. 

o  التعاون مع حاضنات تقنية المعلومات واالتصاالت في المنطقة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .الواعدة التي توظف التقنيات المفتوحة

o  في مجاالت تقنية المعلومات التعاون في إدخال مفاهيم البرمجيات المفتوحة المصدر في المقررات الدراسية

 .واالتصاالت

 

 

 العربية النطاقات أسماء .د 

عن إدارة أسماء النطاقات  ةلؤومسالجهة الالسعودي لمعلومات الشبكة في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  المركزيعد 

 االيكان منظمة اقرت ولقد .(السعوديةالخاصة بالمملكة العربية    .sa  و السعودية) .الواقعة تحت النطاقات العلوية الدولية 

وقامت الهيئة باعداد اللوائح المنظمة لعملية التسجيل  م،3101 عام منتصف في( السعودية). العربية باللغة السعودي النطاق

 .لعاممع نهاية ا نطاق  33014حيث تم تسجيل أكثر من  م3101وباشرت بعمليات التسجيل الفعلية ابتداء من الربع الرابع لعام 

 

 اإلعالم وسائل .9

نشر األفكار والحقائق والمعلومات، فإنها  بسبب قدرة وسائل اإلعالم على الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها على

 .وفي تحقيق تنوع مصادر المعلومات تطوير المجتمعات المعلوماتية،وتلعب دورا مهما  في تعزيز 

 اإلعالم وتعدد تنوع واستقاللية .أ 

 

 وسيلة

 اإلعالم

 الملكية اللغة العدد

 أجنبية حكومية متعددة خاصة

      لغات آخرى+عربي 309 الجرائد

الجرائد 

 اإللكترونية

      لغات آخرى+عربي 111

       لغات آخرى+عربي 0183 المجالت

الهيئات 

 اإلخبارية

      لغات آخرى+عربي 0

       لغات آخرى+عربي 00 الراديو

      لغات آخرى+عربي 00 التلفزيون

 

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات .ب 

 أو اإلذاعيرة أو التلفزيونيرة البررامج عبرر سرواء معلومات لتكوين مجتمع الداعية البرامج تقوم الجهات اإلعالمية المختصة بإنتاج

 إلرى المنراطق خاصرة المعرفرة وصرول لتيسير المعرفية الفجوة تقليص في التقليدي اإلعالم استخدام مجال وفي .الصحفي اإلنتاج

 وخاصرة المملكرة أنحاء في جميع والتلفزيونية اإلذاعية المرسالت من العديد إنشــاء إلى واإلعالم الثقافة وزارة قامت فقد الريفية

الصرحفية  المؤسسرـات وحرث أكبر قردر ممكرن مرن مسراحة المملكرة العربيرة السرعودية إلى البث إليصال الجبلية المناطق النائية و

 اإلذاعيرة عبرر البررامج والتواصرل النائيرة، المناطق إلى الصحف إليصال التسهيالت الضرورية لها وتقديم على مستوى المملكة

وقد تم السماح للقطاع الخاص مؤخرا بانشاء محطات اذاعيه خاصة تغطري . المناطق تلك في الجماهير مع المباشرة والتلفزيونية

ا المناطق هذه في التواصل ويتم. بية السعوديةاغلب مناطق المملكة العر  األندية عبر سواء الثقافية األنشطة والفعاليات عبر أيض 
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 حرين إلرى الثقافيرة المراكرز بردور تقروم أن يمكرن والتري مكتبرة) ٨1 (العامة اكثر من المكتبات تقدمها األنشطة التي أوعبر األدبية

 .مراكز ثقافيه إنشاء

 

 المعلومات واالتصاالت واإلعالمتقارب تكنولوجيا  .ج 

 

 واإلقليمي الدولي التعاون  .12

 

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

 .بالتمويل وتنفيذ وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإنشاء خطة عمل لبناء مجتمع المعلومات

 

 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها .أ 

  مركز التنافسية الوطني(NCC) 

م كجهة مستقلة تقوم بمتابعة 3111في عام ( NCC)بتأسيس مركز التنافسية الوطني ( SAGIA)قامت الهيئة العامة لالستثمار 

وقد نتج عن ذلك تأسيس المجلس االستشاري . وتقييم ودعم جهود رفع مستوى التنافسية في المملكة العربية السعودية

م ليعمل على تشجيع التعاون بين القطاعين 3119في ( ICT Cluster Advisory Council)لالتصاالت وتقنية المعلومات 

خاصة للمشاريع ذات )العام والخاص وبغرض تشجيع اإلصالحات وتوليد التطور في مشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات 

 (.المدن االقتصادية المزمع إنشائها في عدد من مناطق المملكةالعالقة ب

وحددت دراسة حديثة لمركز التنافسية الوطني ثالث محاور رئيسية بحاجة للتطوير في المملكة في مجال االتصاالت وتقنية 

 :المعلومات

o النترنتتقليص الفجوة الرقمية في االتصاالت المتنقلة وتقنيات النطاق العريض لخدمات شبكة ا 

o رفع مستوى التنافسية لصناعات تقنية المعلومات المحلية 

o تحسين العوامل الداعمة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

 

 أكبر األسواق في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت بالشرق األوسط . 
مليون  39بما يفوق  واالتصاالت بالشرق األوسطتعتبر المملكة العربية لسعودية من أكبر األسواق في مجال تقنية المعلومات 

وتتطلع . في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت  تهدف المملكة للتحول إلى مجتمع معلوماتي وأن تصبح رائدةإذ مستهلك، 

دف إلى نشر خالل العشرين عاما  القادمة والتي ته  المملكة إلى تحقيق ذلك من خالل تطبيق خطة لتقنية المعلومات في المملكة

استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في جميع األماكن الممكنة، باإلضافة إلى تعزيز التعاون القوي مع الرائدين في هذا 

من مجموع أسواق الشرق األوسط على % 40و % 44وتقنية المعلومات تمثل أكثر من   إن صناعة االتصاالتكما   .المجال

سنويا  ليصل اإلنفاق %  01اق على تقنية المعلومات واالتصاالت آخذ في النمو بنسبة تتجاوز واإلنف 3110فمنذ عام .التوالي

مليار دوالر أمريكي ، فتحرير صناعة االتصاالت عملية مستمرة تؤدى إلى رفع حده المنافسة  9,2إلى  3111في عام 

 .ومستويات الخدمة واالستخدام 

تقنية المعلومات واالتصاالت تعطى داللة واضحة على وجود نمو سريع يدفعه وثمة صناعات عديدة في المملكة قائمة على 

 .و كذلك تزايد المهارات والثقة للشركات المحلية  التزام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على أن تكون متواجدة في السوق

 

 

 سوق صاعدة وكبيرة 
ساحة معتبرة من النواحي التشغيلية ، كما هو الحال في إن ضخامة سوق تقنية المعلومات واالتصاالت السعودي أوجد م 

. ممن يتحدثون اللغة العربية في اإلقليم  مليون عميل 241الجانب االيجابي في المحور التقني الذي يقوم بإمداد ما يزيد عن 

لتقنية الحديثة، وبثقافة تقنية وحيث أن المجتمع السعودي؛ مجتمعا  شابا  وسريع النمو، فإن سوق االستهالك تتجه بقوة نحو تبني ا

فتتمتع بفترة مزدهرة ونمو متزايد نظرا  للزخم التقني ( البرمجيات ومحتويات األنظمة الرقمية)تعريب   أما مشاريع.عالية

المهندسين المؤهلين تقنيا ، والمبادرات من القطاع   الطلب على  المنتشر والحركة النشطة في هذا السوق، األمر الذي زاد

 . خاص في مجاالت التدريب التقنيال
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في االتصال بالشبكة العنكبوتية وتقنية المعلومات واالتصاالت إن تبني تقنية المعلومات واالتصاالت تزايد بشكل سريع   الريادة

بفضل ارتفاع مستوى المعيشة الشخصي وااللتزام غير المسبوق لجزء من القطاع الخاص في أخذ راية الريادة في مجال 

عاما  حيث سيدعم  31وظفت المملكة خططا  لمشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت على مدى . االتصاالت وتقنية المعلومات

وفي جانب آخر أدت المرونة في قوانين وأنظمة االستثمار إلى جذب وخلق الفرص . ذلك كافة األسر واألعمال بالمملكة 

مليون دوالر أمريكي لشركة  011ذلك تلك المشاركة االستثمارية التي بلغت  االستثمارية بالقطاع الخاص، وأحدث مثال على

 .حديثا في المملكة  تعمل في مجال التقنية تم إنشاءها

 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المستثمر في مجال البرمجيات والمستلزمات األخرى ينعم ببيئة آمنة ألعماله التجارية، وذلك لوجود 

  .عادلةقوانين 

 

 وجيهة لالستثمار أسباب 

o  المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لما تمتاز به من معدل نمو قوى

 في األسواق النهائية لكال المستهلكين والشركات 

o  التحرير من القيود والخصخصة واالنضمام لمنظمة التجارة العالمية يعزز من فرص القطاع الخاص فى

 .شاركة مدعوما  بحوافز االستثمار الضخمة التي توفرها المملكة الم

o  وجود شراكة فئ التمويل بين القطاعين العام والخاص مثل مبادرات التمويل المشترك للبحوث والتطوير فئ

 .مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

o المغامر مثل التعاون األخير بين الهيئة  وجود شراكة مشتركة للقطاعين العام والخاص تدعم تمويل رأس المال

 " .Intelإنتل " وشركة (  SAGIA)العامة لالستثمار السعودية 

o  التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية بااللتزام القوى 

o  الطلب الجوهري للشبكات المركزية وخدمات الجوال، مما زاد من المشاريع التجارية واستخدام الحكومة

 .الشبكات المركزية مما وفر فرصا  كبيرة للمقاولين ومؤسسات الخدمةلخدمات 

o  االستثمار العام الضخم في تقديم خدمة االتصال بشبكة االنترنت للمدن االقتصادية يوفر فرصا  فريدة

 .للمشروعات الجديدة التي تبدأ من الصفر و تخدم ماليين المستخدمين 

o  واالنترنت االستثمار العام في برامج بالكمبيوتر. 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل األساسيةالبنية  طويرت عيرامش .ب 

من وثيقة خطة التنمية التاسعة الرؤية المستقبلية لهذا القطاع ( االتصاالت وتقنية المعلومات)أوضح الفصل الرابع والعشرون 

التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، "على المستندة إلى الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، التي تنص 

لزيادة اإلنتاجية، وتوفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البالد، وبناء صناعة 

 ".قوية في هذا القطاع لتصبح احد المصادر الرئيسة للدخل

 

 

 

 

 

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات .ج 

 اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات 

في تحفيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالنشاطات المختلفة   تقوم اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات بدور هام وحيوي 

التابع لمنظمة اليونسكو، حيث أن اللجنة تعمل كوسيط لتسهيل  (IFAP)واألهداف المضمنة في برنامج المعلومات للجميع 

و بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة بعملية تبادل   برنامج المعلومات للجميع/ فق المعلومات بين اليونسكوعملية تد

كما تسعى اللجنة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية العامة للدولة في تعزيز وتوسعة النفاذ إلى المعلومات على النطاق . المعلومات

 وتقوم. مع المعلومات الذي يعد اليوم توجها جوهريا ضمن الخيارات الوطنيةالمدني والتأكيد على أهمية االنخراط في مجت
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ومتابعة تقدم المجتمع الدولي باالضافة إلى قياس  ،اللجنة ممثلة بأعضائها بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 . مستوى التقدم نحو التحول إلى مجتمع المعلومات بالمملكة

 

 ة حوكمة اإلنترنتالمشاركة في أنشط .د 

المملكة العربية السعودية كانت والزالت تشارك بفعالية في مجال حوكمة االنترنت، إضافة إلى مشاركتها في أعمال القمة 

كما أنها كانت من األعضاء الفاعلين في فريق العمل (. 3114)والثانية ( 3112)العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها االولى 

وخالل إنعقاد الجمعية العالمية لتقييس . ، والمشكل من قبل األمين العام لألمم المتحدة(WGIG)االنترنت المعني بحوكمة 

م، شاركت المملكة في صياغة قرار إنشاء مجموعة االتحاد 3114لالتحاد الدولي لالتصاالت في عام  (WTSA)االتصاالت 

ة المتعلقة باالنترنت، حيث تشارك المملكة بفعالية في اجتماعات الدولي لالتصاالت المخصصة لقضايا السياسات العامة الدولي

وخالل إنعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لألتحاد الدولي لالتصاالت . المجموعة المخصصة كما تتولى رئاسة المجموعة

 .ي لالتصاالت مباشرةم تم االقرار بأعمال المجموعة ونظرا  ألهمية أعمال المجموعة تم ربطها بمجلس االتحاد الدول3101

 

. أما فيما يتعلق بمنتدى إدارة االنترنت فالمملكة شاركت في ثالث اجتماعات للمنتدى من خالل الحضور وتقديم اوراق العمل

في مناسبات إال أن المملكة أعربت ومنتدى إدارة اإلنترنت، متمثال ب متعدد االطراف منتدىدعم المملكة لوجود  منعلى الرغم 

التعاونية المعززة التي هي أيضا  احدى حساب تلقى مزيدا  من التركيز على عدة عن قلقها من أن منتدى إدارة اإلنترنت 

على أن إدارة االنترنت  خالل القمة العالمية لمجتمع المعلومات تم االتفاقحيث أنه . مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

عملية التعاونية المعززة لتيسير صنع القرار متعدد االطراف من قبل الحكومات على قضايا : رين مختلفينستتابع من خالل مسا

السياسات العامة الدولية المتعلقة باالنترنت، ومنتدى إدارة االنترنت للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول مسائل إدارة 

 . اإلنترنت الواسعة

 

 

 المعلومات واالتصاالتقطاع تكنولوجيا بناء   .11

 

العام وتوفر عدد من الشروط، منها  القطاع الخاص مع القطاع مشاركةبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتطلب 

 قدرات البحث والتطويروتعزيز ، اتاالبتكارمساندة ة، ويبنية الصناعتنظيم الالتسهيالت المالية، وي، وتقديم ستثماردعم االال

يات، وتقديم البرمج، وصناعة عتاد الحاسوب، وتطوير مشغلي خدمات االتصاالتويمكن أن يشمل هذا القطاع . وغيرها

 لحلولواالرقمي وتعريبه، المحتوى  طوير، وتاإلنترنت، وتصميم مواقع التقنياالتصال، والتدريب مراكز الخدمات، و

 .اإللكترونية

 

 تشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال .أ 

الجهات الحكومية  وتقوم المعلوماتهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات التراخيص المختلفة لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية  تمنح

وبخاصة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بطرح المبادارات التي تهدف الى بناء قدرات 

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات  تنظم كما. القطاعين العام والخاص في مجاالت البرمجيات وبخاصة برمجيات المصادر المفتوحة

. ة لخدمات االتصاالت، أما سوق الجملة لخدمات تقنية المعلومات فيخضع السلوب العرض والطلب لالسواق المفتوحةسوق الجمل

المملكة العربية السعودية صناعة معدات الحاسوب من خالل التسهيالت التي تمنحها الحكومة لمبادرات القطاع الخاص  وتشجع

 الصناعة هذه تواجه التي التحديات لتحديدء الدراسات والمسوحات التي تهدف وتقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات باجرا

 .عليها التغلب في والمساهمة

 برنامج التوازن االقتصادي 
تأسس برنامج التوازن االقتصادي بهدف تدوير جزء من المال الذي تنفقه حكومة المملكة العربية السعودية على عقود مشترياتها 

ويتم ذلك عبر اتفاقيات للتوازن االقتصادي توقع مع الجهات األجنبية . ا يعود بالفائدة على االقتصاد الوطنيالخارجية الكبيرة بم

المنفذة لهذه العقود تقوم هذه الجهات بموجبها بالعمل على استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة العقود في المملكة إلقامة مشاريع 

، (0848)هـ 0818ومنذ تأسيس البرنامج في عام  .اركة مع شركات القطاع الخاص السعوديصناعية وخدمية تقنية متقدمة بالمش

أبرمت اتفاقيات للتوازن االقتصادي مع جهات عدة من أهمها االتفاقيات الموقعة مع شركتي بوينج وجنرال إلكتريك، والحكومتين 

 .البريطانية والفرنسية وشركة لوسنت تكنولوجيز وشركة ريثيون
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 ةيالحكومالتسهيالت  .ب 

 

 الوطني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصادمساهمة قطاع  .ج 

 اإليرادات 

 بمتوسط م،2012  عام بنهاية(  مليار 71) بحوالي المملكة في عملياتها من مباشرة إجمالية إيرادات االتصاالت شركات حققت

 من (%78) حوالي المتنقلة االتصاالت خدمات إيرادات وتمثل()  الماضية سنوات العشر خالل سنويا   (%12) بحوالي يقدر نمو

 الخدمات من اإليرادات إلى وباإلضافة (%22) حوالي والمعطيات الثابتة االتصاالت خدمات تمثل حين في اإليرادات؛ إجمالي

 القطاع إيرادات نمو إلى األخرى الدول أسواق في الوطنية االتصاالت شركات بعض استثمارات أدت فقد المملكة، سوق في المقدمة

 أصبح بحيث2012) عام بنهاية   مليار 18,7) يقارب ما إلى م2007 عام في   مليون 455) من الخارجية االستثمارات من

 .  مليار (81) حوالي وخارجها المملكة داخل االتصاالت شركات عمليات من االتصاالت قطاع إيرادات إجمالي

  االجمالي المحلى الناتج في االتصاالت نشاط إسهام 
 المحلي الناتج في االتصاالت نشاط إسهام زيادة إلى وتطويرها االتصاالت شبكات وتوسيع الرأسمالية، االستثمارات تنامي أدى

 وزيادة للقطاع، االستثمارات جذب إلى أدى مما للمنافسة؛ سوقه وفتح االتصاالت قطاع تحرير نتيجة ملموس؛ بشكل اإلجمالي

 كفاءة رفع في المباشرة غير اإليجابية آثاره إلى إضافة المحلي، اإلجمالي الناتج في المباشر إسهامه وارتفاع فيه، النمو معدالت

 بأن العلم مع ،(%2,75) بحوالي االتصاالت قطاع إسهام يقدر الهيئة، تقديرات وبحسب .االقتصاد في األخرى اإلنتاجية القطاعات

 القيمة نسبة تراجعت بينما الماضية، الثالثة األعوام خالل ارتفاعا   شهدت التقديرات هذة بحسب االتصاالت لقطاع المضافة القيمة

 ويرجع .م2012 عام في %2,75 إلى م2007 عام في %4,4 من نفسها الفترة خالل المحلي الناتج من االتصاالت لقطاع المضافة

 قطاع تحييد عند أما .إنتاجه معدالت وزيادة النفط أسعار ارتفاع بسبب اإلجمالي؛ المحلي الناتج في الكبير النمو إلى أساسا   ذلك

  -النفطي غير- المحلي الناتج إجمالي في االتصاالت نشاط إسهام نسبة تكون أن يقدر فإنه المحلي؛ الناتج مكون في والتعدين البترول

 النطاق لخدمات خاصة   والشبكات؛ التحتية البنى في الضخمة االستثمارات قيم  ستسهم ذلك، الى ضافةإ. م2012 للعام %7 بحدود

 انتشار نسبة بين طردية عالقه هناك أن الدراسات وتبّين المحلي؛ الناتج إجمالي في االتصاالت نشاط إسهام تعزيز في العريض

 %10 بنسبة العريض النطاق خدمات انتشار في االرتفاع يؤدي إذ المحلي؛ الناتج إجمالي في النمو ومعدل العريض، النطاق خدمات

 .المحلي الناتج إجمالي في %1,3 بحدود حقيقي نمو إلى

 المعلومات تقنية و االتصاالت خدمات على اإلنفاق 
 م2012 العام في   مليار 94 بحدود يقدر المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات على اإلنفاق حجم أن إلى الهيئة تقديرات تشير

 حوالي المعلومات تقنية على االنفاق ويمثل .(%16) بحوالي يقدر سنوي نمو وبمتوسط م،2002 العام في   مليار 21 بـ مقارنة

 حجم ينمو أن المتوقع ومن. المعلومات تقنية وخدمات األجهزة على اإلنفاق في معظمها ويتركز اإلنفاق؛ حجم إجمالي من 30%

 القطاع من الكبيرة االستثمارات  بسبب م؛2013 عام في %10 على تزيد بنسبة المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات على اإلنفاق

 المنتجات أحدث على الطلب في كبيرا   نموا   المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات سوق تشهد أن المتوقع ومن والخاص، الحكومي

 التطورات  مع اتساقا   التفاعلية والتطبيقات الحديثة، بالتقنيات االهتمام زيادة مع المعلومات، وأمن بالحماية الخاصة والبرامج التقنية

 وتقنية االتصاالت خدمات في المباشر االستثمار تنامي إلى سيؤدى وهذا االتصاالت؛ وشبكات والمعلومات التقنية في الجديدة

 وتقنية االتصاالت أسواق أكبر المملكة في المعلومات وتقنية االتصاالت خدمات سوق وُيعد. لها المساندة والخدمات المعلومات،

 هذا حجم من %70 على تزيد نسبة على ويستحوذ االنفاق؛ وحجم الرأسمالية القيمة حيث من األوسط الشرق منطقة في المعلومات

  .الماضية العشر السنوات في   مليار 135 عن تزيد رأسمالية وباستثمارات العربي، الخليج أسواق في القطاع

 

 

 

 

 

 

 البحث والتطوير واالبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .د 

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

في مجال تقنية المعلومات  بإجراء الدراسات واألبحاث  في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةيهتم قطاع المعلومات واالتصاالت 
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 ،كما يقوم بتقديم االستشارات وإقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية ،وتقديم الحلول المبتكرة بجودة عالية وتقنيات متقدمةواالتصاالت 

مل هذا ،  يشتم في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية المتخصصةاسهومد جسور التعاون مع مراكز األبحاث والتطوير الدولية واإل

القطاع على عدد من الوحدات ،منها معهد بحوث الحاسب، ومركز تميز البرمجيات ، ومركز تميز التطبيقات الالسلكية ، والبرنامج 

الوطني لإللكترونيات واالتصاالت والضوئيات، والمركز الوطني للروبوت واألنظمة الذكية ومن أبرز المشاريع البحثية التي يعمل 

 : عليها القطاع

o الذكيرة الجروال وأجهرزة اإلتصراالتإجراء أبحراث وتطروير تقنيرات فري مجرال  هدفب: أبحاث االتصاالت رنامجب.  

 : حيث تم من خاللها تطوير ستة تطبيقات هي 

 إلنهاء إجراءات تقرير الحوادث المرورية دون الحاجة الستدعاء الجهات المختصة: تطبيق سالك. 

 أو التعديات إلكترونيا  من خالل التقاط صورة للمخالفة وتسجيل المعلوامات وتحديد لتقديم بالغات الشكاوى : تطبيق شارك

 .المكان من خالل تحديد نظام المواقع العالمي، وإرساله عن طريق االتصال باإلنترنت من خالل شبكة الجوال

 فة إلى إمكانية أخذ صور للمكان لتتبع مسار الرحلة والقيام بتسجيل المالحظات عن األماكن السياحية باإلضا: تطبيق مسار

 .، كما تم بناء نظام محاكاة ثالثي األبعاد

 لمساعدة األمن في التحكم باالزدحام خالل الحج: تطبيق تفويج. 

 لمساعدة الحجاج على الوصول إلة مخيماتهم في المشاعر المقدسة عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي : تطبيق وصلني

. 

 قديم دليل مبسط عن أحكام الحجلت: تطبيق دليل الحج. 

o يهدف المشروع إلى تصميم موجة وطنية تكون وصلة اتصال بين طرفين، بناء : نظام راديو قابل إلعادة البرمجة

على مواصفات وطنية معينة، ومن ثرم برمجتهرا علرى أجهرزة الراديرو القابلرة للتعرديل برمجيرا ولتكرون برذلك أكثرر 

 .  تناقلة بين الطرفينأمانا وحفاظا عل ىالمعلومات الم

o يهدف المشروع إلى تطنوير وإنتناج نظنام للنتحكم باتصناالت : التحكم باتصاالت الهاتف المتنقل في منطقة محظورة

 .    األجهزة المحمولة في مناطق معينة

o بنة يهدف المشروع إلنى تطنوير وإنتناج  جهناز قنادر علنى تنوفير نظنام مراق: متابعة المواقع واإلحداثيات الجغرافية

 . للوضع الصحي وتحديد مواقع األفراد ومراقبة معدالت نبضات القلب وإحداثيات المواقع

o  يهندف المشنروع إلنى إجنراء الدراسنات والتجنارب علنى شنبكات : تحسين أداء شبكات الجيل الرابع داخنل المبناني

لننوع منن الشنبكات داخنل النطاق العريض أوالجيل الرابع من الشبكات الالسلكية  وذلك بغنرض تحسنين أداء هنذا ا

 . المباني

o  يهدف المشروع إلى إنشناء وتطنوير نظنام ذاتني النتحكم عنن بعند : تصميم وتطوير نظام تحكم آلي ألنظمة الطيران

باألجهزة ، حيث تقوم المحطة األرضنية بالتوجينه عنن بعند منن خنالل إرسنال واسنتقبال البياننات عنن طرينق نظنام 

   .االتصاالت ومتابعة مسار األهداف

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

كما يعمل  الحكومية، الجهات موظفي ومهارات قدرات وتطوير لبناء ريادي دور تقديم إلىوالتطوير  لألبحاثز مركز التميّ يهدف 

 : على دفع عملية بناء قاعدة معرفية أساسية في مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية في المملكة وذلك عبر أربعة مسارات أساسية

o  قدراتك"برنامج." 

o  برنامج خبراء المستقبل، لتدريب الخريجين الجدد على تقنيات متقدمة بعينها، كما أن إطار عمنل هنذا البرننامج فني

 .األخيرة مراحله

o ورش العمل للتدريب التقني، وذلك بالتخطيط لعقد ورش عمل مختلفة ضمن برنامج متكامل للتدريب التقني. 

o  التعليم التنفيذي، وهو برنامج متكامل للقيادات التنفيذية لتقنية المعلومات، وذلك بالتعاون من خالل شراكة أكاديمينة

 .ةمع جهات أكاديمية عالمية، عبر ورش عمل أساسي

 

 في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالستثمارات  .ه 

 

لعديد من المشاريع التطويرية فيما يتعلق بالعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ ااعتمدت 

وتحديث الشبكات واالتصاالت واألنظمة التطبيقية الرئيسة والمساندة واألرشفة اإللكترونية وتقديم الخدمات إلكترونّي ا وغيرها بقيمة 

ثالثين مليار   للمشاريع الجاري تنفيذها، وال يشمل ذلك عقود وبرامج التشغيل والصيانة والبرامج  إجمالية بلغت أكثر من
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والتراخيص والتدريب وغيرها الجاري تنفيذها التي تقدر قيمتها اإلجمالية بأكثر من ستة مليارات  ، إضافة لما تم اعتماده لتمويل 

بمبلغ ثالثة مليارات   مخصصة لتنفيذ المشاريع " يّسر"التعامالت اإللكترونية الحكومية مشاريع الخطة التنفيذية األولى لبرنامج 

الوطنية المشتركة ومشاريع الخدمات اإللكترونية لدى الجهات الحكومية، إلى جانب الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تم اعتمادها 

 . بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثمانية مليارات  

أما في ما يخص االستثمار في التعامالت اإللكترونية، فيوجد شركتان يملكهما صندوق االستثمارات العامة متخصصتين في هذه 

 :التعامالت وهما

o  ويرتكز جوهر عملها على ابتكار حلول متقدمة من شأنها تحويل خدمات القطاع العام إلى خدمات مبتكرة ": العلم"شركة

وذلك من أجل تسهيل إنجاز الخدمات، وتوفير الوقت، وابقاء األفراد والشركات على تواصل مع .. ذات جودة عالية

سواء كانت بشكل مباشر أو عبر األجهزة المحمولة والهواتف  منشآت الخدمات العامة عبر تطوير أساليب تقدم الخدمة

ونتطلع في ِعلم إلى االرتقاء بأسلوب تقديم الخدمات العامة كي تدخل .. الذكية، والمساهمة في ابتكار أسلوب حياة عصري

 . عهدا  رقميا  جديدا  يتسم باإلبداع واالحترافية

o  الهدف من تأسيس الشركة هو االستثمار في أنشطة تقنية المعلومات (: تبادل)الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا

واالتصاالت والصناعات المعرفية على أسس تجارية وذلك لتطوير البرامج واألنظمة وتطبيقات االتصاالت وتقنية 

اللكترونية وأمن وحماية المعلومات، وإدارة الوثائق واألرشفة اإللكترونية، والمعلومات الجغرافية، وحلول التعامالت ا

وتعمل الشركة على رؤية تعتمد تقديم . المعلومات والبرمجيات والتجهيزات الفنية المصاحبة للقطاعين العام والخاص

أفضل خدمات التعامالت اإللكترونية ذات الجودة العالية ووفقا  ألعلى المقاييس العالمية عبر ابتكار حلول إلكترونية ذات 

لدعم وخدمة ازدهار المملكة عبر عدد ( G2G & G2B)مع تأسيس وبناء حلول للتعامالت اإللكترونية قيم مضافة للمجت

من المحاور منها إعادة هندسة إجراءات التصدير واالستيراد التجارية في المملكة وأتمتها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات 

لكترونية في المملكة ووضع استراتيجيات للمشتريات العالقة وتأسيس وإدارة وتنفيذ خدمات المشتريات الحكومية اإل

الحكومية اإللكترونية لجميع الجهات الحكومية في المملكة وتسهيل وتوحيد عمليات المشتريات الحكومية االلكترونية 

ة األعمال إضافة إلى تأسيس شراكات واتفاقات محلية وإقليمية ودولية وبناء بنية تقنية وتحتية موثوق بها لتأكيد استمراري

 . وتقديم استشارات للجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بخدمات التعامالت اإللكترونية

 

 


