
 المملكة العربية السعودية
 

اهتمت الحكومة في المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                               
 . بعد إدراكها للدور الهام الذي تلعبه في كافة الميادين، وخاصة في التجارة والتعليم               

 
 السياسات واإلستراتيجيات  -١

 
ة للحكومة السعودية رؤية واضحة ألهمية تقنيات المعلومات                 تضمنت الخطة الخمسية السابع         

واالتصاالت، وكيفية استخدامها لتطوير العلم واالقتصاد، حيث قامت المدينة الملكية للعلوم والتكنولوجيا                           
 محددة بسبعة أهداف وعدد من سياسات        1ووزارة التخطيط بوضع الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا       

 الرغم من تحضير السياسات واالستراتيجيات لبناء مجتمع المعلومات في المملكة، فإن                           التحقيق، لكن على    
المراقبون يتوقّعوا وجود عقبات وأن تكون عملية التطوير هذه بطيئة، وفيما يلي وصف موجز لمشاريع              

 : الحكومة اإللكترونية التي يتم تطويرها       
 

 B2Bين الشركات ومن الحكومة إلى الشركات             مشروع الدفع اإللكتروني الذي يركز على المناقالت ب          -
 ؛ ٢٠٠٥، ومن المتوقع انتهاؤه في بداية      G2Bو

مشروع الحكومة اإللكترونية في المدينة المنورة حيث يتم تطوير بوابة لتقديم الخدمات للمواطنين                           -
 والمؤسسات؛    

األعمال      مشروع التبادل اإللكتروني للمعلومات لزيادة السرعة وتحقيق الشفافية في معالجة                       -
 وخصوصاً التجارية؛  

يتم العمل     ( مشروع العمرة والذي يهدف إلى تنظيم عملية الحجز اإللكتروني للعمرة من خارج المملكة                            -
 ؛ )به حالياً  

  خدمة إلكترونية مختلفة؛      ٢٠مشروع بوابة الخدمات في وزارة الداخلية لتزويد المواطنين بـ             -

لرقم الوطني للمواطن بالرقم الذكي المتكامل مع               مشروع البطاقات الذكية والذي يهدف الستبدال ا           -
 ).مثل رقم شهادة القيادة   (مجموعة أرقام البطاقات الحكومية األخرى للمواطن                

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، ووقعت على اتفاقية حقوق النشر والتأليف وتبنت قانون                       

أن الحكومة قد سنت قانوناً لزيادة الشفافية        عالمة التجارية وحقوق الطبع، وعلى الرغم من           براءة االختراع وال    
علقة  مت ال الجوانب    اتفاقيةفي اإلدارة والنظام القضائي، إال أن القانون ال يحقق بعض المتطلبات األساسية في                  

 . )TRIPSاتفاقية  (حقوق الملكية الفكرية      في  تجارة  الب
 

 وتكنولوجيا المعلومات السعودية بفتح المنافسة في سوق االتصاالت في نهاية                  قامت لجنة االتصاالت    
 . شركة االتصاالت السعودية        بعد أن كانت محتكرة من قبل         ٢٠٠٤

                                                 
1  http://www.mcit.gov.sa/home.asp?l=EN&p=8 
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أوكلت مهمة تنظيم اإلنترنت على مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقوم وحدة اإلنترنت                            
 وم مركز شبكة المعلومات السعودي بتسجيل في أسماء النطاقات                 بتنظيم تقديم خدمات اإلنترنت، ويق   

 ").sa.(" السعودية   
 

أما فيما يخص أمن المعلومات فقد أنفقت الحكومة السعودية مبالغ كبيرة لتطوير أنظمة األمن لحجب                               
 . المواقع غير المرغوب بها     

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية ل  -٣

 
 مليار دوالر، وبلغت نسبة انتشار الهاتف            ٨,١٣ نحو   ٢٠٠٤ومة من االتصاالت عام          بلغ دخل الحك   

 مليون    ٩,٢ ( % ٤١بينما بلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو               )  مليون مشترك     ٣,٩(%  ١٦الثابت نحو    
اآلن انطلقت     ( حيث كانت شركة االتصاالت السعودية المزود الوحيد التصاالت الهواتف النقالة                   )  مشترك 

 ) .شركة أخرى   
 

،  ٢٠٠٣ في بداية عام   ٣٠٠٠ نحو DSLأما بالنسبة إلى اإلنترنت، فقد كان عدد مشتركي خدمة              
 مزود خدمة انترنيت        ٢٣، كما يوجد     ٢٠٠٤ في نهاية عام     ١,٥٦٦Mbpsوبلغت سعة خطوط شبكة اإلنترنت            

 . مرخص في المملكة تقدم أنواع مختلفة من الخدمات            
 

،   ٢٠٠٣ في ١٥,٨٣نترنت، فقد بلغ عدد المواقع المستضافة نحو       وفيما يخص الوصول لشبكة اإل     
 ").sa.( " مليون مستخدم، حالياً تتم استضافة المواقع مجاناً تحت المجال                1.5وبلغ عدد المستخدمين نحو      

 
 مليون حاسب، كما تم تبني مبادرة الحاسب          ٢,٢٥ نحو ٢٠٠٤بلغ عدد الحواسب المستخدمة عام       

 .  بالحواسب والتجهيزات في غضون خمس سنوات         ة ألف مدرس   ٢١ة على تزويد   المنزلي، وتعمل الحكوم       
 

 بناء القدرات  -٤
 

يتم حالياً تطوير مشروع الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعليم العلوم األساسية                         
يهدف إلى تحسين      للمرحلة الثانوية، كما قامت الهيئة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني بإطالق مشروع                     

 ألف   ٦٤التدريب وتأهيل كوادر لتصبح قادرة على تلبية حاجة سوق العمل، حيث قامت بتدريب وتأهيل             
وبلغ عدد كليات تكنولوجيا المعلومات            .   طالب كل عام      ١٠,٤٠٠طالب، وأصبحت قادرة على تدريب نحو      

 .  ٢٠٠٤ كلية عام     ٢٤نحو 
 

  ضعيفة تبذل في جهودواالتصاالت فال تزال   لومات    البحث والتطوير في قطاع المع    أما في مجال    
 . هذا المجال  

 
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء  -٥

 
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشرق األوسط،                          

، وأصبحت كل الشركات في المملكة             حيث تبلغ عائدات مبيعات الحواسب والبرامج نحو مليار دوالر سنوياً                
تستخدم الحواسب، وأحد أهم االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو تأسيس مصنع                   
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، كما أنشأت الحكومة السعودية لجنة االتصاالت وتكنولوجيا                   HPلتجميع الحواسب في المملكة من قبل شركة              
ات االتصاالت بأسعار منافسة، كما قامت اللجنة بفتح سوق                 المعلومات للعمل على تقديم التجهيزات وخدم           

االتصاالت وتزويده بخدمة الجيل الثاني للهواتف الخلوية، كما تعمل الحكومة على تسيير منتجات تكنولوجيا                             
المعلومات واالتصاالت من خالل مبادرة الحاسب المنزلي، حيث تهدف لبيع مليون حاسب في السنوات                      

 . الخمس القادمة    
 

 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

معظم   .  يمكن وصف مستوى األتمتة في منظمات ودوائر الحكومة السعودية بين الضعيف والمتوسط                
الوزارات السعودية لها مواقع على الوب، وقد قامت وزارة الداخلية برقمنة السجالت العامة لديها، كما                                

 استثمار تطبيق جوازات السفر اإللكترونية، وتقوم حالياً وزارة           أنجزت مشروع البطاقات الذكية، كما يتم حالياً          
الداخلية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ببناء بوابة لتسهيل أمور المعامالت الحكومية                           

 كموعد نهائي لجعل كل الخدمات العامة األساسية قابلة للوصول عبر                    ٢٠٠٨ عام  تحديدلمواطنين، وتم    ل
 يتم العمل على أتمتة كافة أعمال الجمارك السعودية، ويخطط فرع جباية الضرائب والزكاة                     كما  .  كة الشب 

 . ألتمتة أعماله     
 

 التطبيقات في التعليم  -٧
 

وضعت الحكومة السعودية خطة لمكاملة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، ويتم حالياً                            
 ألف  ٤١الغاية، حيث بدأت وزارة التربية بتحقيق نظام تعليمي يحوي            تطوير العديد من المشاريع لتحقيق هذه        

 ألف مدرس بتعلم تقنيات المعلومات، وقد       ٦٠ مليون طالب و أكثر من       ١,٥حاسب ويتيح الفرصة ألكثر من      
 .ألف مدرس يعملون لصالح الوزارة        ٣٦٠ تم تحقيق مهمة تبادل المعلومات بين طاقم عمل الوزارة و             

 
 لاعم في التجارة واألتطبيقاتال  -٨

 
 مليار دوالر، ومن المتوقع أن      ١,٥ نحو  ٢٠٠٢عام  ) B2B(بلغت تقديرات تجارة األعمال االلكترونية         

 مليون دوالر ومن المتوقع أن         ١٧٠نحو  ) B2C( ، كما بلغت تقديرات التجارة       ٢٠٠٥ مليار عام     ٨تصل إلى 
 .٢٠٠٥ مليون دوالر عام     ٤٧٠تصل إلى 

 
السعودية مع الطور العملياتي األخير لمركز التجارة االلكترونية الموثوق، كما يتم                           تم ربط كل البنوك    

العمل على ربط باقي البنوك الموجودة في المملكة، وقد طورت كافة البنوك في المملكة بنيتها التحتية                 
 . االلكترونية  

 
كل آمن من خالل آالت           يتم حالياً العمل على مشروع يسمح للمواطنين في المملكة بدفع الفواتير وبش                    

ATM                  وقد تطور استخدام الدفع االلكتروني مؤخراً في المملكة حيث يوجد حالياً أكثر من ست ماليين بطاقة ،
 . ٤,٠٩٢ نحو  ATMدفع مستخدمة، وبلغ عدد آالت      

 
 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩

 
ربطها مع بعضها         نظام معلومات صحي في المملكة تم تطويرها بشكل منفصل دون               ٢٠يوجد حوالي   

 مشفى مع وزارة الصحة التي طورت نظام محلي لمراكز الصحة األساسية يتم                ٤٠البعض، وقد تم ربط نحو   
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 مراكز، كما تستخدم وزارة الدفاع نظام معلومات صحي في عشر مشافي تابعة لها، وقد بدأت                     ٩العمل به في    
لذي سيتم ربطه مع كافة أنظمة المعلومات            وزارة الصحة بمشروع بناء قاعدة معطيات سجل الصحة الوطني ا            

 . الصحية في المملكة     
 

 تم إطالق مركز الصحة االلكتروني الذي يستخدم شبكة األلياف الضوئية للمشاركة                          ١٩٩٣في عام  
 . في المؤتمرات والعالج عن بعد      

 
 المحتوى العربي الرقمي  -١٠

 
 تبنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا      معظم مواقع المملكة العربية السعودية باللغة العربية، كما                

، وقد أسهم مركز شبكة المعلومات السعودي في دعم               ٢٠٠٤ عام    للمحتوى العربي الرقمي     المعلومات مبادرة       
مجاالت األسماء العربية، لكن عدد قليل من شركات تكنولوجيا المعلومات تقوم بتطوير برامج عربية متنوعة                          

 .  المشاكل التي تواجه التطوير المحلي للبرامج             الميادين، وتعتبر القرصنة أحد أهم    
 
 
 


