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التقرير السنوي 1431هـ

إن تقدم الأمم ورقيها يعتمد بعد اهلل على قدرتها يف
توظيف مواردها الب�شرية والطبيعية واملالية؛ لتحقيق الرفاهية
ل�شعوبها .وكانت التنمية بكل �صورها ,وما يتبعها من �أن�شطة من
�أهم الو�سائل التي �سعت �إليها الدول لتوظيف مواردها ,وتطوير
اقت�صادياتها؛ لتحقيق التقدم املن�شود ,ومل يكن ذلك يتحقق �إال
بالتخطيط والتنفيذ ال�سليمني للتنمية.
وم��ن ه��ذا املنطلق؛ ف� ��إن اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
تهدف �إىل رفع م�ستوى الفهم والوعي العام؛ مل�ساندة الأهداف
والإ�سرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة مبجتمع املعلومات ،وت�سعى
�إىل تعزيز اجلهود؛ لتو�سيع دائ��رة امل�شاركة بني جميع �شرائح
املجتمع ومن ثم حتقيق متطلبات التحول �إىل جمتمع املعلومات،
وهو الأمر الذي يعد اليوم توجها جوهريا �ضمن الأولويات الوطنية
لدفع م�سرية التنمية يف البالد.
وي�سعدين با�سم جميع �أع�ضاء اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
�أن �أقدم التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة ,الذي ي�ستعر�ض �أهم
ن�شاطاتها ,و�إجنازاتها خالل العام 1431 -1430هـ (2010م).
وه��ي اجن��ازات ذات طيف وا�سع من التنوع؛ ك��ان من �أبرزها
م�شاركة اللجنة بحلقة نقا�ش تتعلق باجلوانب ذات العالقة مبجتمع

املعلومات� ,ضمن فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل لتقنيات االت�صاالت
 ،2010بالإ�ضافة �إىل متابعة �أعمال برنامج املعلومات للجميع
التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة(اليون�سكو)،
وكذلك متابعة �إجنازات اجلهات املمثلة باللجنة .و�سوف توا�صل
اللجنة بعون اهلل جهودها الرامية �إىل حتقيق التفاعل ,واالنفتاح
مع العامل اخلارجي؛ للو�صول باململكة �إىل مركز عاملي متقدم من
التطور املعلوماتي ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص ,واملجتمع املدين على
الإ�سهام يف ذلك ,ورفع م�ستوى الوعي بني �أفراد املجتمع.
وبهذه املنا�سبة �أتقدم بالأ�صالة عن نف�سي وبا�سم �أع�ضاء اللجنة
بال�شكر اجلزيل للرئي�س ال�سابق للجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
�أخي معايل الدكتور /عـبدالرحمن بـن �أحمـد اجلــعـفري على ما
قدم من دعم وم�ساندة خالل تر�ؤ�سه للجنة يف ال�سنوات الأربع
املا�ضية ,كما �أ�شكر �أع�ضاء اللجنة ,وكذلك اجلهات التي ميثلونها
وكل من �أ�سهم يف جناحها �أو �ساندها يف القيام ب�أعمالها ,ومل يكن
لتلك الإجنازات من �إمكانية للتحقق ,والتطوير ,لوال التوجيهات
الرا�شدة حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني ودعمها املتوا�صل
للقطاعات كافة؛ يف �سبيل حتقيق �أهداف النه�ضة التنموية.
واهلل من وراء الق�صد ،والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
الـضـــــراب
م .عبداهلل بـن عبـدالـعزيـز
َّ

حمافظ هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ورئي�س اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
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يحتوي ه��ذا التقرير على ملحات عن �أب��رز �أن�شطة اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات و�إجنازاتها خ�لال العام املايل
1431/1430هـ(2010م) وبرنامج املعلومات للجميع التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو).
كما ي�ستعر�ض التقرير �أي�ض ًا �أهم �أن�شطة اجلهات املمثلة باللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات و�إجنازاتها خالل فرتة التقرير ،وهي:
�
�
�
�
�
�
�
�

وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وزارة اخلارجية.
وزارة التعليم العايل.
وزارة الرتبية والتعليم.
وزارة الثقافة والإعالم.
وزارة التجارة وال�صناعة.
وزارة املالية.
وزارة االقت�صاد والتخطيط.

�
�
�
�
�
�
�

وزارة ال�صحة.
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
جمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية.
جمعية احلا�سبات ال�سعودية.
اجلمعية ال�سعودية لهند�سة االت�صاالت.
جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية.
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إن م ��ن �أبرز نتائج القمة العاملية ملجتم ��ع املعلومات مبرحلتيها الأوىل والثانية؛
ه ��و تبني زعم ��اء العامل لع ��دد من املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة ,والأهداف الت ��ي ت�ؤدي
�إىل بن ��اء جمتمع معلوماتي جام ��ع ,هدفه الإن�سان ,ويتجه نح ��و التنمية؛ بحيث
ي�ستطيع كل فرد فيه ا�ستحداث املعلومات واملعارف ،والنفاذ �إليها وا�ستخدامها
وتقا�سمه ��ا ،ويتمكن في ��ه الأفراد واملجتمعات م ��ن ت�سخ�ي�ر �إمكانياتهم كاملة؛
للنهو�ض بتنميتهم امل�ستدامة ،وحت�سني نوعية حياتهم.
وق ��د مت حتديد ع ��دد من خطوط العم ��ل التي �شملت مهم ��ة احلكومات وجميع
�أ�صح ��اب امل�صلح ��ة يف النهو� ��ض بتكنولوجي ��ا املعلومات واالت�ص ��االت من �أجل
التنمية ،وتدعيم البنى التحتية للمعلومات واالت�صاالت؛ لبناء جمتمع معلوماتي
جام ��ع ،والنفاذ �إىل املعلومات واملعرفة ،وبناء الق ��درات ،وبناء الثقة والأمن يف
ا�ستعم ��ال تكنولوجيا املعلوم ��ات واالت�صاالت وتطبيقاته ��ا ،بالإ�ضافة �إىل البيئة
التمكيني ��ة ،والتن ��وع الثق ��ايف واللغ ��وي ،وو�سائط الإع�ل�ام واالهتم ��ام بالأبعاد
الأخالقية ملجتمع املعلومات.
وقد �أدت م�شاركة اليون�سكو يف املراحل املختلفة للقمة العاملية ملجتمع املعلومات,
ابت ��داء من طرح فكرة القمة حت ��ى انتهاء املرحلة الثاني ��ة والأخرية من القمة؛
�إىل تغيري يف بع�ض مفاهيم اليون�سكو حول الأ�سباب التي �أدت �إىل وجود الفجوة
املعلوماتية (املعرفية) بني دول ال�شمال واجلنوب� .إذ �أدركت اليون�سكو ب�أن العمل
عل ��ى �سد الفج ��وة الرقمية لن ي� ��ؤدي �إىل تقلي�ص الفجوة املعرفي ��ة واملعلوماتية
فح�س ��ب؛ ب ��ل �سي�سهم �أي�ضا يف تخفيف الفقر والق�ض ��اء على اجلهل .وبناء على
ذلك قامت اليون�سكو ب�إن�شاء برنامج املعلومات للجميع الذي يركز على عدد من
الربامج يف جم ��ال االت�صاالت واملعلومات ،كما اتخ ��ذت العديد من اخلطوات,
لتنفيذ خطوط العمل التي �أوكلت لليون�سكو من القمة العاملية ملجتمع املعلومات.
كم ��ا قامت اليون�سكو على �إث ��ر م�شاركاتها يف اجتماعات القم ��ة العاملية ملجتمع
املعلومات باعتماد بيان جديد لر�سالتها؛ مت �إدراجه يف �إ�سرتاتيجيتها املتو�سطة

الأج ��ل ,للفرتة من � 2008إىل 2013م .ويف هذه الر�سالة مت �إدخال (االت�صاالت
واملعلوم ��ات) من �ضم ��ن �ألأركان الرئي�سية لر�سالة اليون�سك ��و ,بجانب الأركان
ال�سابقة (الرتبية والعلوم والثقافة).
ويعد برنامج املعلومات للجميع �أحد الربامج الدولية التي تتبناها منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) وت�شارك فيه حكومات الدول ،وهو
موج ��ه لتعزيز ح ��ق احل�صول على املعلومات واملعرفة م ��ن �أجل التنمية .وي�سعى
الربنامج �إىل حتقيق عدد من الأهداف يف الدول الأع�ضاء ،وامل�ساعدة يف تقدمي
الن�صيح ��ة وامل�شورة لهم ،ال�سيما الذين مل ت�صل �إليه ��م �إمكانيات النفاذ لبيئة
جمتمع املعلومات� ،سواء �أكانوا من الدول املتقدمة �أم النامية .ومن �أبرز �أهداف
الربنامج ما يلي:
� حتفي ��ز النقا�ش عل ��ى امل�ستوى العاملي حول التحدي ��ات الأخالقية والقانونية
واالجتماعية ,املتعلقة مبجتمع املعلومات.
� تعزي ��ز وتو�سعة النفاذ �إىل املعلومات على النطاق ال�شعبي ,من خالل تنظيم
ورقمنه املعلومات و�صونها.
� امل�ساع ��دة يف تق ��دمي الن�صيحة وامل�شورة لأفراد املجتمع ��ات الذين يفتقرون
لبيئة جمتمع املعلومات� ،سواء �أكان ذلك يف الدول املتقدمة �أم النامية.
� دعم التدريب ,وا�ستمرارية التعليم ,يف جمال االت�صاالت واملعرفة واملعلوماتية.
� دعم �إنتاج املحتوى املحلي ،وتبني تدريب وتثقيف ال�سكان الأ�صليني.
� تعزي ��ز ا�ستخ ��دام املقايي�س الدولي ��ة ,و�أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف االت�صاالت،
واملعرفة ،واملعلوماتية يف املجاالت املرتبطة باليون�سكو.
� دع ��م �شبكات املعرفة ،وم�ص ��ادر املعلومات واملعارف ,عل ��ى امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل.
� دعم الرتابط املعريف واملعلوماتي على امل�ستويات كافة.

11

12

التقرير السنوي 1431هـ

أبرز أنشطة برنامج المعلومات للجميع ( )IFAPفي
الفترة السابقة
اجتم��اع املجل���س ال��دويل احلكوم��ي لربنام��ج املعلوم��ات للجمي��ع –
الدورة ال�ساد�سة
عقد املجل�س الدويل احلكومي لربنامج املعلومات للجميع اجتماعه خالل الفرتة
م ��ن � 29إىل  30مار� ��س  2010م ب ��دار اليون�سك ��و يف باري�س .ومن �أب ��رز �أعمال
الدورة ال�ساد�سة للمجل�س:
� انتخ ��اب ال�سي ��د كوزمني من االحتاد الرو�سي ,رئي�س� � ًا ملكتب برنامج �آيفاب,
وانتخ ��اب الكويت(نائب ًا للرئي�س) ،والنم�سا(نائب ًا للرئي�س) ،والفلبني(نائب ًا
للرئي� ��س) ،والربازيل(ع�ض ��و ًا) ،ومدغ�شقر(ع�ض ��و ًا) ،والتيفيا(ع�ض ��و ًا)،
وممثل من �ساحل العاج مقرر ًا للمكتب.
� تقري ��ر املديرة العامة عن �أن�شطة برنامج املعلومات للجميع الذي ا�ستعر�ضه
م�ساعد املديرة العامة لالت�صاالت واملعلومات ,وهو التقرير اخلا�ص ب�أن�شطة
الربنامج وم�شروعاته التي مت تنفيذها خالل ال�سنتني املا�ضيتني ,وتقع �ضمن
الأولوي ��ات الإ�سرتاتيجية للربنامج .كما ت�ضم ��ن التقرير كيفية حت�سني ر�ؤية
الربنامج ,وجمع الأموال للربنامج ,بتنفيذ خطة الر�ؤية املعتمدة من املجل�س
يف جل�ست ��ه الرابعة .ويف ختام التقرير دعت املدي ��رة العامة الدول االع�ضاء
�إىل زيادة دعمهم املايل للربنامج.
� تقري ��ر الرئي� ��س ال�ساب ��ق ملجل� ��س الربنامج ع ��ن الأن�شطة الت ��ي ا�ضطلع بها
برنام ��ج املعلومات للجميع؛ الذي و�ض ��ح الأن�شطة التي ا�ضطلع بها الربنامج
خالل عامي  .2009-2008وكان من بني الإجنازات املهمة التي مت حتقيقها
�إعداد وثيقة �سيا�سة جمتمع املعلومات ،و�إن�شاء مر�صد ملجتمع املعلومات على
�شبكة الإنرتنت ،والتقرير ال�سنوي العاملي ل�سيا�سات جمتمع املعلومات.

� الو�ضع املايل للربنامج؛ �إذ متت الإ�شارة �إىل �شح املوارد املالية التي ال ميكن
م ��ن خاللها تنفيذ �أن�شطة الربنام ��ج وفعالياته ،وقد �أكدت بع�ض الدول على
�ضرورة �إيجاد �سبل �أف�ضل لدعم الربنامج.
� �أ�سالي ��ب ت�شغي ��ل املجل�س الدويل احلكوم ��ي للربنام ��ج يف امل�ستقبل؛ وقد مت
ا�ستعرا� ��ض وثيقة حتلي ��ل النظ ��ام الأ�سا�س ��ي واللوائح التنظيمي ��ة لربنامج
املعلوم ��ات للجمي ��ع الت ��ي بينت وج ��ود فجوة بني املهم ��ات الأ�صلي ��ة املناطة
بالربنامج ,واملوارد املو�ضوعة حت ��ت ت�صرفه لتنفيذها ,كما �أ�شارت الوثيقة
�إىل �ض ��رورة معاجلة هذه الفج ��وة؛ لكي ال يتعر�ض الربنام ��ج ل�صعوبات يف
عمله ويتم الإيفاء بغايات الربنامج.
� اللج ��ان الوطني ��ة التابع ��ة للربنام ��ج؛ �إذ مت تق ��دمي خمت�صر ع ��ن االجتماع
الت�ش ��اوري الأول للج ��ان الوطني ��ة التابعة للآيفاب والذي عق ��د يف مو�سكو-
االحتاد الرو�سي يف الفرتة من  12-7دي�سمرب .2009
م�ؤمتر حول �أخالقيات املعلومات يف �أفريقيا عقد يف بوت�سوانا
قام ��ت اليون�سكو برعاية امل�ؤمتر الدويل حول �أخالقي ��ات املعلومات يف �أفريقيا،
الذي ا�ست�ضافته جامع ��ة بوت�سوانا يومي ال�ساد�س وال�سابع من �سبتمرب  2010م
يف مدينة جابورون .امل�ؤمتر يعد الثالث يف �سل�سلة هذه الأحداث ،حيث ركز على
البحث يف م�ستقبل تطوير �أخالقيات املعلومات يف املناهج الدرا�سية الأفريقية.
وحت ��ت عنوان (تعليم �أخالقيات املعلومات يف �أفريقيا :الو�ضع احلايل والفر�ص
والتحدي ��ات)� ،ش ��ارك يف امل�ؤمت ��ر ح ��وايل  60خب�ي�ر ًا يف �أخالقي ��ات املعلومات
م ��ن �أفريقي ��ا ,و�أمريكا ال�شمالي ��ة ,و�أوروبا .كما �شارك ممثل ��ون عن اجلامعات
الأفريقي ��ة من جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،وغان ��ا ،وكينيا ،وناميبيا ،ونيجرييا،
وجن ��وب افريقيا ،وتنزاني ��ا ،و�أوغندا ،وزامبيا ،وزمباب ��وي ،وقدموا تقارير عن
الو�ض ��ع احلايل يف م�ؤ�س�ساتهم .كما مت ا�ستعرا� ��ض احلاجة �إىل مناهج درا�سية
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يف �أخالقيات املعلومات يف �أفريقيا من وجهة نظر احلكومات والقطاع اخلا�ص,
واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة ,واليون�سك ��و .كم ��ا وجه ��ت الدع ��وة �إىل الطالب
املحليني ,والأطراف املعنية الأخرى يف بوت�سوانا حل�ضور امل�ؤمتر جنبا �إىل جنب
مع العلماء الدوليني.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن �أول م�ؤمت ��ر لأخالقي ��ات املعلوم ��ات يف �أفريقي ��ا عقد عام
2007م يف ت�ش ��واين (جنوب �أفريقيا) .واتفق احل�ضور حينها على ت�شكيل �شبكة
من املهني�ي�ن املهتمني يف جمال �أخالقيات املعلومات م ��ن املنظور الأفريقي --
ال�شبك ��ة الأفريقي ��ة لأخالقيات املعلوم ��ات ( ،)ANIEوذلك لإج ��راء املزيد من
البح ��وث يف ه ��ذا املجال واال�سهام يف حتقيق املثل العلي ��ا على النحو املن�صو�ص
علي ��ه يف �إع�ل�ان ت�شواين .ويف العام  2009م عق ��دت حلقة عمل حول �أخالقيات
املعلوم ��ات واحلكومة الإلكرتونية يف بريتوريا (جنوب �أفريقيا) ،وذلك يف �إطار
برنامج املعلومات للجميع (�إيفاب) التابع لليون�سكو.
وكان م ��ن النتائ ��ج الرئي�سي ��ة للم�ؤمتر اخل ��روج بخارطة عمل ه ��ي الأوىل على
الإطالق بالن�سبة �إىل �أفريقيا لتطوير �أخالقيات املعلومات يف املناهج الدرا�سية,
من �أجل توفري �إطار حا�سم للنظر يف ق�ضايا مثل:
� التقاليد الأخالقية.
� املعلومات اخل�صو�صية.
� ما يتعلق بدورة حياة املعلومات.
� امللكية وحقوق الطبع والن�شر.
� احل�صول على املعرفة.
� الأخالق بني الثقافات.
� امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،الخ.

اليون�سكو تدعم االجتماع اخلام�س لأع�ضاء �شبكة معلومات �أ�سيا واملحيط
الهادي ،وور�شة عمل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ملحو الأمية
اليون�سك ��و وبرناجمه ��ا اخلا� ��ص باملعلومات للجمي ��ع ( )IFAPدعم ��ت االجتماع
اخلام� ��س ل�شبك ��ة معلوم ��ات �آ�سي ��ا واملحي ��ط اله ��ادئ ( )APINوور�ش ��ة عم ��ل
تكنولوجي ��ا املعلومات واالت�صاالت ملحو الأمية ،الت ��ي نظمت بالتعاون مع املعهد
الآ�سيوي لل�صحاف ��ة واالت�صاالت ( )AIJCيف مانيال ،الفلبني ،يف الفرتة من 23
�إىل  26نوفم�ب�ر  2010م .وتق ��وم اجلمعية بجمع معلومات وا�ضع ��ي ال�سيا�سات
واملديري ��ن التنفيذيني الذين ميثل ��ون الدول الأع�ضاء يف �شبك ��ة معلومات �آ�سيا
واملحي ��ط اله ��ادئ ( .)APINونظ ��م االجتم ��اع اخلام�س يف ماني�ل�ا حتت �شعار
�سيا�س ��ات املعلوم ��ات :احل�صول عل ��ى املعلوم ��ات ،ثقافة الإع�ل�ام واملعلومات،
وبع ��د الإلتزام ��ات الت ��ي �أعلن ��ت خ�ل�ال االجتماع الراب ��ع يف هان ��وي يف .2008
رك ��ز االجتم ��اع على حت�س�ي�ن الو�ص ��ول �إىل املعلوم ��ات ،وتعزيز ثقاف ��ة الإعالم
واملعلوم ��ات ،وهما م ��ن الأولويات اخلم�س لربنامج املعلوم ��ات للجميع (.)IFAP
وه ��دف االجتم ��اع �إىل تن�سيق د�ست ��ور �شبكة معلوم ��ات �آ�سيا واملحي ��ط الهادئ
( )APINعل ��ى �ض ��وء الأولوي ��ات العام ��ة لربنام ��ج املعلومات للجمي ��ع (.)IFAP
و�سيت ��م عر�ض م�شروع الد�ستور املعدل ،الذي يعك� ��س هذه الأولويات؛ للت�صديق
عليه ��ا من �أع�ضاء �شبكة معلومات �آ�سيا واملحيط الهادئ ( )APINامل�شاركني يف
االجتم ��اع .كم ��ا �سيقوم امل�شارك ��ون �أي�ضا بتطوير خطة عم ��ل للتعاون يف تطوير
�أدوات تبادل املعلومات واخلربات فيما بني الدول الأع�ضاء .كما �سيقوم �أع�ضاء
�شبكة معلومات �آ�سيا واملحيط الهادئ ( )APINبتقدمي تقارير عن حالة الو�صول
�إىل املعلوم ��ات ،وو�سائل الإعالم وحمو الأمية املعلوماتية يف بلدانهم .وجتاربهم
املتنوعة لتوفري مدخالت خلطة العمل.
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يتركز اهتمام اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات ,يف �إطار برنامج املعلومات للجميع؛ على عدد من املحاور من �أبرزها:
 التوا�صل مع برنامج (املعلومات للجميع) لإبراز خطط اململكة ،وجهودها نحو التحول �إىل جمتمع املعلومات.
 رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية برنامج (املعلومات للجميع) و�أهدافه.
 ت�شجيع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين؛ للإ�سهام والتحول �إىل جمتمع املعلومات ،فيما يتعلق بخطط برنامج املعلومات للجميع.
 التن�سيق مع برنامج املعلومات للجميع -منظمة اليون�سكو -فيما يتعلق مبحور اهتمام اللجنة.
 اال�ستفادة من التعاون الإقليمي والدويل ،من خالل االتفاقيات ,ومذكرات التفاهم وغريها من برامج التعاون الدولية والإقليمية ،فيما يتعلق مبحور اهتمام اللجنة.
 التن�سيق بني �أعمال اللجنة ,واخلطط الوطنية ذات العالقة.
 الإعداد والتح�ضري وامل�شاركة يف �أن�شطة برنامج املعلومات للجميع واجتماعاته.
 حتديد الق�ضايا والأولويات؛ بناء على الو�ضع الراهن للمملكة ,فيما له عالقة بربنامج املعلومات للجميع.
 دعم توفري خدمات املعلومات واالت�صاالت؛ لتحقيق �أهداف برنامج املعلومات للجميع.
 التن�سيق مع اجلهات اخلارجية ،وفق ًا ملا هو معمول به ،فيما يخ�ص برنامج املعلومات للجميع.
 متابعة تنفيذ مهمات اللجنة من خالل اجلهات املعنية كل فيما يخ�صه.
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رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية التحول �إىل جمتمع املعلومات
م ��ن حماور اهتم ��ام اللجنة الوطنية ملجتمع املعلوم ��ات ,العمل على رفع م�ستوى
الوع ��ي ب�أهمية برنام ��ج (املعلوم ��ات للجمي ��ع) و�أهدافه ،لذا حر�ص ��ت اللجنة
الوطنية ملجتمع املعلومات على �إ�صدار عدد من املطبوعات التعريفية يف خمتلف
الأن�شطة والفعاليات ذات العالقة ومن خالل اجلهات املمثلة باللجنة وتوزيعها،
وذل ��ك لرفع م�ست ��وى الوعي لدى �أفراد املجتمع نحو �أهمي ��ة التحول �إىل جمتمع
معلومات ��ي ,بالإ�ضافة �إىل التعريف مبهمات اللجن ��ة و�أعمالها يف �إطار الإ�سهام
يف حتويل املجتمع �إىل جمتمع معلوماتي.

وق ��د افتتح امل�ؤمتر بحلقة احل ��وار التي ناق�شت عدد ًا من املح ��اور ذات العالقة
مبجتمع املعلومات وهي:
تعريف مفهوم جمتمع املعلومات.

دور اجلهات احلكومية يف تفعيل عملية التحول �إىل جمتمع املعلومات.

دور اخلطط الوطنية املعتمدة يف حتول املجتمع �إىل جمتمع املعلومات.

دور الإعالم يف توعية املجتمع نحو �أهمية التحول �إىل جمتمع املعلومات.

�إ�سهام القطاع اخلا�ص يف دعم عملية التحول �إىل جمتمع املعلومات.


امل�شاركات الدولية
تق ��وم اللجنة بالتوا�ص ��ل مع املنظمات الدولية ذات العالق ��ة بربنامج املعلومات
للجمي ��ع ,وذل ��ك عن طريق متثيل اململك ��ة يف االجتماعات الر�سمي ��ة ,كما تقوم
مبتابع ��ة امل�ستجدات الدولية ذات العالقة مبجتم ��ع املعلومات ،و�إعداد التقارير
اخلا�صة مبجتمع املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية.

�إ�سرتاتيجية اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
تق ��وم اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات بتنفيذ م�شروع �إ�سرتاتيجية عمل اللجنة
الوطني ��ة ملجتمع املعلومات؛ �إذ يه ��دف امل�شروع �إىل حتديد الق�ضايا والأولويات،
للتحول �إىل جمتمع املعلومات ,بنا ًء على الو�ضع الراهن للمملكة ,فيما له عالقة
بربنام ��ج املعلوم ��ات للجمي ��ع .كما يهدف امل�ش ��روع �إىل ا�ستكم ��ال و�ضع الهيكل
التنظيم ��ي والوظيفي للجنة الوطني ��ة ملجتمع املعلومات ،مم ��ا �سينعك�س �إيجابا
على عمل اللجنة.

م�شاركة اللجنة يف فعاليات امل�ؤمتر الدويل لتقنيات االت�صاالت
نظم ��ت اللجنة الوطنية ملجتم ��ع املعلومات حلقة حوار ح ��ول جمتمع املعلومات،
وذل ��ك �ضمن م�شاركتها يف فعاليات امل�ؤمتر الدويل لتقنيات االت�صاالت 2010م
ال ��ذي نظمته اجلمعية ال�سعودية لهند�سة االت�ص ��االت ,وذلك م�ساء يوم االثنني
1431 /02/04هـ املوافق 2010/01/18م.
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 .1الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات
قام ��ت وزارة االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلوم ��ات ب�إع ��داد خط ��ة وطني ��ة �شامل ��ة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات حتدد ر�ؤية االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة
عل ��ى املدى البعيد ,وخطة خم�سية لتنفيذ ه ��ذه الر�ؤية .وقد مت �إقرار اخلطة يف
يف ع ��ام 1428هـ (2007م) ،ور�ؤية اخلطة هي« :التحول �إىل جمتمع معلوماتي،
واقت�صاد رقمي ،لزيادة الإنتاجية ،وتوفري خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
لكاف ��ة �شرائ ��ح املجتم ��ع ،يف جميع �أنح ��اء البالد ،وبن ��اء �صناع ��ة قوية يف هذا
القط ��اع لت�صبح �أحد امل�صادر الرئي�سة للدخل» ،ويف هذا العام �أ�صدرت الوزارة
التقري ��ر اخلا�ص بالعام 141/1430ه� �ـ (2009م) بعنوان (التحول �إىل جمتمع
املعلومات) ،كما ا�ستمرت الوزارة يف متابعة تنفيذ اجلهات احلكومية املناط بها
تنفيذ م�شاريع اخلطة؛ لتحقيق الأهداف والر�ؤية ،وعقد العديد من الإجتماعات
وور� ��ش العمل ،وكذلك مت متابعة م�ؤ�شرات التحول �إىل جمتمع املعلومات ،وعمل
املقارنة الدولية بني اململكة والدول الأخرى.

• برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية
مت �إط�ل�اق �إ�سرتاتيجية وطنية للتعام�ل�ات الإلكرتونية احلكومية وخطة تنفيذية
�أوىل للعم ��ل منذ عام 2005م ،بر�ؤية حمددة هي�« :أن يتمكن اجلميع بنهاية عام
2010م م ��ن �أي مكان ,ويف �أي وقت من احل�صول على خدمات حكومية مب�ستوى
متميز ،تقدم بطري ��ق متكاملة و�سهلة من خالل العديد من الو�سائل الإلكرتونية
الآمنة» .ولهذا الربنامج ومبادراته �أهمية يف دعم التحول �إىل جمتمع املعلومات،
بالتن�سي ��ق بني خمتلف اجله ��ات احلكومية ،وقد كان للجه ��ات احلكومية جهود ًا
ملحوظ� � ًة يف حتويل �أعمالها ,من تعامالت ورقي ��ة �إىل تعامالت �إلكرتونية ب�شكل
تدريجي .وفيما يلي �أبرز الأعمال التي متت خالل فرتة هذا التقرير:
اخلط ��ة التنفيذية الثانية للتعام�ل�ات الإلكرتونية احلكومية للفرتة – 2011

2015م ،مت العمل على �إعداد هذه اخلطة ,واالعتماد على اخلربة املرتاكمة
من تنفيذ اخلط ��ة التنفيذية الأوىل والدرو�س امل�ستفادة منها .هذا وي�شارك
يف �إعداد اخلطة التنفيذي ��ة الثانية جلنة ا�ست�شارية متثل عددًا من اجلهات
احلكومي ��ة ,و�أخرى متث ��ل القطاع اخلا� ��ص �إىل جانب ا�ست�ش ��اري من بيوت
اخلربة العاملية.
ا�ستمرار دعم م�شاريع اخلدمات الإلكرتونية باجلهات احلكومية� ،إذ ي�ستمر

التوا�صل والتن�سيق والدع ��م واملتابعة مع القطاعات احلكومية املختلفة ،تتم
متابعة تنفيذ م�شاريع اخلدم ��ات الإلكرتونية ,وذلك لتحديد و�ضع اخلدمة,
ومتابعة التق ��دم ب�ش�أنها ون�سبة تنفيذها ،بد ًءا من الدرا�سة وانتها ًء بالتنفيذ
ب�صورة كلية ،وي�شمل ذلك تق ��دمي خدمات ا�ست�شارية متنوعة؛ وهذا ي�ساعد
على توفري هذه اخلدمات ب�شكل متكامل ما بني اجلهات احلكومية.
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تو�سعة �شبكة التعامالت الإلكرتونية احلكومية الآمنة (� ،)GSNإذ تهدف هذه

ال�شبك ��ة �إىل ربط اجلهات احلكومية مبركز بيان ��ات التعامالت الإلكرتونية
احلكومي ��ة بالربنامج ،وتكون هذه ال�شبكة حلق ��ة و�صل بني خمتلف اجلهات
احلكومي ��ة ،كما تهدف �إىل توحيد �آلي ��ة االرتباط وتقليل تكلفتها ،وت�سهم يف
امل�شارك ��ة يف املعلوم ��ات بني اجله ��ات ،وقد مت ت�أ�سي�س ه ��ذه ال�شبكة واملركز
ب�أعل ��ى املوا�صف ��ات الفني ��ة والأمني ��ة ،وقد مت حت ��ى الآن رب ��ط ( )57جهة.
 قن ��اة التكام ��ل احلكومية ( ،)GSBوتهدف القن ��اة �إىل توفري البنية التحتية

امل�شرتكة؛ لتمك�ي�ن تقدمي اخلدمات احلكومية الإلكرتونية ,والقيام بعمليات
التكام ��ل الالزمة؛ �إذ تعم ��ل بو�صفها نظام ًا تكاملي� � ًا و�سيط ًا يتاح من خالله
العديد م ��ن اخلدمات امل�شرتكة ب�ي�ن اجلهات احلكومي ��ة ,كخدمات التيقن
من هوية امل�ستخدم ,و�أمن املعلومات ،وخدمات الدفع والإ�شعار الإلكرتوين،
وتب ��ادل البيان ��ات امل�شرتك ��ة ب�ي�ن اجلهات احلكومي ��ة ،ويبلغ ع ��دد اجلهات
املرتبطة بالقناة ( )41جهة.
ا�ستط�ل�اع ر�ض ��ا العميل ،وذل ��ك بو�صفه جزء ًا م ��ن متطلب ��ات �إ�سرتاتيجية

التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة يف اململك ��ة؛ �إذ مت �إج ��راء م�س ��ح �شامل
لقيا�س :م ��دى ر�ضا العميل (الأفراد وال�ش ��ركات) ،والتحول �إىل التعامالت
الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة وت�أث�ي�ر التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة عل ��ى
العميل .وقد �سعى امل�س ��ح �إىل تقييم مدى وعي العمالء بخدمات التعامالت
الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة ،و�أه ��م اخلدم ��ات الإلكرتونية الت ��ي ي�ستخدمونها،
وتقييمه ��م للخدم ��ات املقدم ��ة ،والعقبات وامل�ش ��اكل التي متنعه ��م �أو تعيق
ا�ستخدامه ��م له ��ذه اخلدمات ,ف�ض ًال عن مدى ر�ضاه ��م العام عن خدمات
التعامالت الإلكرتونية احلكومية.

• املركز الوطني للت�صديق الرقمي

يج ��ري العمل على ت�شغي ��ل البنية التحتي ��ة للمفاتيح العامة ,ع ��ن طريق املركز
الوطني للت�صديق الرقمي بوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،الذي يهدف �إىل
مت ّكني املتعاملني عن طريق �شبكة الإنرتنت مبختلف فئاتهم من �إجراء العمليات
الإلكرتونية مبوثوقية و�سالمة تامة� ،إذ مت انتهاج الهيكل املركزي يف ربط مراكز
الت�صديق مبركز ت�صديق جذري وطني ،على �أن يتم �إ�صدار ال�شهادات الرقمية
م ��ن قبل اجلهات احلكومية والتجارية لأغرا�ض متعددة ت�ستخدم فيها �شهادات
�إثب ��ات الهوية ,و�شهادات التوقيع الرقمي ,و�شه ��ادات الت�شفري .ويف العام املايل
1432/1431ه� �ـ (2010م) مت البدء يف املرحلة التجريبي ��ة لإ�صدار ال�شهادات
الرقمية وذل ��ك ب�إ�صدار ما يقارب ( )50خم�سني �شهادة رقمية ملوظفي الوزارة
وبع�ض اجله ��ات الأخرى ،وقد مت تعريفهم باخلدم ��ة ,وا�ستخدامها يف عمليات
الت�شف�ي�ر ,والتوقي ��ع عل ��ى ر�سائل الربي ��د الإلك�ت�روين وامللفات .وب ��د�أ عدد من
اجله ��ات ا�ستعداداتهم للعمل بو�صفهم مقدمي خدمات ت�صديق ملوظفيهم ،كما
مت العم ��ل مع هيئ ��ة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات للرتخي� ��ص لعدد حمدود من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات لتقدمي اخلدمة جتاري ًا ،و�سيتم ذلك خالل هذا العام.
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• �سيا�سة �أمن املعلومات للجهات احلكومية

• تطوير املحتوى الرقمي املحلي والوطني

قام ��ت وزارة االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلومات ب�إع ��داد وثيقة ا�شتمل ��ت على دليل
التخ�صي� ��ص لوثيقة �سيا�س ��ة �أمن املعلوم ��ات للجهات احلكومي ��ة ،مبا يتنا�سب
م ��ع احتياجات كل جهة حكومية ،وكذلك مت �إع ��داد بع�ض الوثائق الأخرى ذات
العالقة ،وتوفريها باللغتني العربية والإجنليزية .وتهدف �سيا�سة �أمن املعلومات
للجه ��ات احلكومية �إىل و�ضع الأطر العامة لإعداد �سيا�سات �أمن املعلومات التي
تتما�ش ��ى م ��ع املعايري الدولي ��ة ،ومتكن اجله ��ات احلكومية م ��ن املحافظة على
م�ست ��وى �أمن املعلومات فيها؛ مبا يكفل املحافظة عل ��ى �سرية املوارد املعلوماتية
وتوافرها وتكاملها.

�إن تطوي ��ر املحت ��وى املحل ��ي ه ��و �أح ��د الأه ��داف الأ�سا�سي ��ة للخط ��ة الوطني ��ة
لالت�صاالت وتقنية املعلومات .وتقوم وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتنفيذ
جائزة التمي ��ز الرقمي ،وهي م�سابقة �سنوية لتك ��رمي �أف�ضل املواقع الإلكرتونية
من حيث املحتوى العربي ،يف عدد من الفروع.

• البوابة الوطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية (�سعودي):
�شه ��د العام امل ��ايل 1432/1431ه� �ـ (2010م) �إطالق ت�صميم جدي ��د للبوابة
الوطنية �أكرث مالءمة للم�ستفيدي ��ن ،ودرا�سة امل�سمى الت�سويقي للبوابة الوطنية
وتنفيذه ،و�إطالق اال�سم اجلديد�( :سعـودي) ،و�إ�ضافة ( )700خدمة �إلكرتونية
جديدة مقدمة من اجلهات احلكومية ،وبذلك ارتفع عدد اخلدمات الإلكرتونية
عل ��ى (�سعـودي) �إىل ( )1,000خدم ��ة �إلكرتونية تقدمها ( )126جهة حكومية
رئي�سي ��ة وفرعي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن �إ�ضاف ��ة ( )120رابط� � ًا لأنظمة ولوائ ��ح وقوانني
و�ضوابط �سعـودية؛ لريتفع بذلك العدد الإجمايل للأنظمة واللوائح من ()295
�إىل ( )415نظام� � ًا والئح ��ة .ويلح ��ظ �أن املع ��دل اليومي للزوار ق ��د زاد مبعدل
 %161م ��ا بني العامني املا�ضيني ،وكذلك هناك زيادة ت�صاعدية يف عدد الزوار
ال�شهري.

• جائزة الإجناز للتعامالت الإلكرتونية احلكومية
�أطل ��ق برنام ��ج التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة احلكومية ب ��وزارة االت�ص ��االت وتقنية
املعلومات جائزة الإجناز للتعامالت الإلكرتونية احلكومية لدورتها الأوىل ،التي
تهدف �إىل حتفيز اجلهات احلكومية على تقدمي خدمات �أف�ضل للأفراد وب�شكل
�أي�س ��ر ،وت�شجيع اجلهات على العم ��ل �سو ًيا لتقدمي خدم ��ات �إلكرتونية متكاملة
وذات كف ��اءة عالية للأف ��راد وقطاع الأعمال .ومتت عملي ��ة الرعاية والتن�سيق,
ودع ��م التنظيم دون التدخل يف عملية حتكيم اجلائزة ونتائجها ،وقد �شارك يف
اجلائ ��زة هذا العام �أكرث من  150جهة حكومي ��ة �سعودية و�سط تر�شيحات عدة
وتناف�سية عالية .ويبلغ عدد فروع اجلائزة �ستة �أفرع.
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• امل�ؤمتر الوطني الثاين للتعامالت الإلكرتونية احلكومية
بعد النجاح الكبري للم�ؤمتر ال�سابق الذي �أقيم يف العام 2007م ،مت �إقامة امل�ؤمتر
الوطني الثاين للتعامالت الإلكرتونية احلكومية يف العام املايل 1432/1431هـ
(2010م) ،حت ��ت �شعار (تع ��اون مثمر لنجاح يثمر) ،وه ��دف امل�ؤمتر �إىل دعم
تطبي ��ق التعامالت الإلكرتوني ��ة احلكومية� ،إ�ضاف ًة �إىل �إب ��راز جهو ِد العديد من
أطلقت خدماته ��ا الإلكرتونية ،كما �سع ��ى امل�ؤمتر �إىل
اجله ��ات احلكومي ��ة التي � ْ
�إيجاد بيئ ِة تعاونٍ ؛ لدعم ال�شراكة الفعلية بني القطاعني العام واخلا�ص لتطبيق
وتبادل اخلربات واملعرفة التقنية ونقلها �إىل
التعام�ل�ات الإلكرتونية احلكومية،
ِ
اململكة منْ خالل تظاهرة �إلكرتونية حكومية ,يكون ال�سعي فيها �إىل رفع الوعي
با�ستخدام التعامالت الإلكرتوني ��ة احلكومية ،وتعريف املواطن واملُقيم ,وقطاع
الأعم ��ال باخلدمات الت ��ي تُقدمها اجلهات احلكومية و�أث ُره ��ا يف ت�سهيل �إجناز
جل�سات
املعام�ل�ات اليومية التي يحتاجها كل فرد .وقد ُعقد خالل امل�ؤمتر ()8
ٍ
رئي�س ��ة و( )12ور�ش ��ة عمل متخ�ص�ص ��ة ،و�أُقيم معر�ض م�صاح ��ب �ضم (135
من�ص ًة) موزع ًة بني القطاعني العام واخلا�ص.

• ت�شجي��ع امل�شارك��ة الفعال��ة يف املحاف��ل الدولي��ة املعني��ة
باالت�صاالت وتقنية املعلومات
تق ��وم ال ��وزارة بتمثيل اململكة يف املحافل الإقليمي ��ة والدولية ملا لها من �أهمية يف
خلق فر�ص لتبادل اخلربات يف التحول ملجتمع املعلومات ،ومن الأمثلة على ذلك:
�شارك ��ت اململك ��ة ,ممثلة بال ��وزارة ,يف اجتماع ��ات اللجن ��ة الوزارية للربيد

واالت�ص ��االت وتقنية املعلومات ,لدول جمل�س التعاون ل ��دول اخلليج العربية
وجلنته التنفيذية.
ت�شارك اململكة يف اجتماعات جمل�س الوزراء العرب لالت�صاالت واملعلومات,

ً
ومكتبه التنفيذي ،بانتظام على �أعلى م�ستويات التمثيل ب�صفتها ع�ضوا فيه.
وقد �أعيد انتخاب اململكة رئي�س ًا للمكتب التنفيذي للعامني (2010و2011م)،
وللمملكة �أثر فاعل يف هذا التجمع الذي ميثل �أعلى �سلطة لقطاع االت�صاالت
واملعلوم ��ات يف العامل العربي ,حتت مظلة اجلامع ��ة العربية .وتدعم اململكة
الق ��رارات املهمة التي ي�صدرها ,واخلا�ص ��ة بتخفي�ض التعرفة على خدمات
االت�ص ��االت؛ والإنرتن ��ت ل�ضمان انت�ش ��ار تلك اخلدم ��ات ,وتوفريها ب�أ�سعار
معقولة جلميع الفئات.
تر�أ�س ال ��وزارة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربي ��ة لالت�صاالت الف�ضائية ,وهي

�إحـدى امل�ؤ�س�سـات العربيـة الرائــدة التي تعمل حتت مظلة اجلامعة العربية.
اململكة ممثلة بالوزارة ,ع�ضو يف االحتاد الدويل لالت�صاالت ُ
منذ عام 1949م.

�شاركت الوزارة يف العديد من امل�ؤمترات واملنتديات واملعار�ض ,وور�ش العمل

الدولية ذات العالقة بقطاع االت�صاالت.
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• زيادة الوعي يف جمال املعلوماتية

• امل�شاركة يف املعار�ض واملنا�سبات املحلية ،مثل

يت ��م تنفيذ عدد من الن�شاطات ذات العالقة ,برفع الوعي يف جمال املعلوماتية،
وذلك على خمتلف امل�ستويات مثل:
ن�ش ��ر وحتدي ��ث ع ��دد م ��ن املنهجي ��ات اال�سرت�شادي ��ة ,والوثائ ��ق اخلا�ص ��ة

بتطبيقات التعامالت الإلكرتونية ,و�أمن املعلومات واخل�صو�صية.
مب ��ادرة بن ��اء ق ��درات وتنمية مه ��ارات التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة يف القطاع

احلكوم ��ي (قدراتك) ،فقد مت الإنتهاء من املرحلة الأوىل من هذه املبادرة،
التي تنفذها وزارة االت�ص ��االت وتقنية املعلومات ممثلة بربنامج التعامالت
الإلكرتونية احلكومية ,وقد ت�ضمنت �إمتام تدريب حوايل  2,900متدرب من
اجلهات احلكومية.
التعليم التنفيذي ،وهو برنامج متكامل للقيادات التنفيذية لتقنية املعلومات،

وذل ��ك من خالل �شراك ��ة �أكادميية مع جه ��ات �أكادميية عاملي ��ة ،عرب ور�ش
عمل �أ�سا�سية.
مب ��ادرة (تعزيز الدور الإعالم ��ي يف قطاع االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات)،

ففي �سبيل تعزيز ُ�سبل التوا�صل بني رجال الإعالم وقطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات ,وبه ��دف الرقي باملعاجلات الإعالمية لق�ضايا االت�صاالت وتقنية
املعلومات؛ فقد �صممت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات برناجم ًا تدريبي ًا
ي�ستهدف الإعالميني واملهتمني بهذا ال�ش�أن ,حتت م�سمى (�أ�س�س املعاجلات
الإعالمية لق�ضايا االت�صاالت وتقنية املعلومات).
عمل الن�شرات والكتيب ��ات والأفالم؛ �إذ مت متت طباعة العديد من الكتيبات

واملطوي ��ات ,وت�صمي ��م و�إخ ��راج العدي ��د م ��ن الأف�ل�ام التعريفي ��ة اخلا�صة
بالتعامالت الإلكرتونية احلكومية ,وبالبنية التحتية للمفاتيح العامة باللغتني
العربية والإجنليزية.

امل�ؤمت ��ر الدويل لتقني ��ات االت�صاالت 2010م يف الريا� ��ض يف �صفر 1431هـ

(يناير 2010م).
معر� ��ض جايتك�س ال�سعودي ��ة 2010؛ يف الريا�ض يف جم ��ادى الأوىل1431هـ

(ابريل 2010م).
م�ؤمت ��ر تب�سيط الإج ��راءات 2010م يف الريا�ض يف جم ��ادى الأوىل 1431هـ

(مايو 2010م).
ملتق ��ى تقنية املعلومات بعنوان (التحديات وفر�ص تنمية تقنية املعلومات يف

اململكة) يف الريا�ض يف جمادى الأوىل 1431هـ (مايو 2010م).
ملتقى �أمن الأعمال الإلكرتونية ،بعنوان (التوجهات و�أف�ضل املمار�سات) يف

جمادى الآخر 1431هـ (مايو 2010م).
ور�شة عم ��ل التخطي ��ط الإ�سرتاتيجي للجامع ��ة االفرتا�ضي ��ة ال�سعودية ،يف

اخلرب يف �شوال 1431هـ (�أكتوبر 2010م).
حلق ��ة نقا�ش (دور املكتب ��ة الرقمية ال�سعودية يف خدم ��ة التعليم العايل) يف

الريا�ض يف ذي القعدة 1431هـ (�أكتوبر 2010م).
امل�ؤمتر ال�سابع لريادة �أمن املعلومات يف ربيع االخر1431هـ (مار�س 2010م).

حلقة نقا�ش الدائرة امل�ستدي ��رة بعنوان (التحديات ال�سعودية لأمن و�سالمة

املعلومات ال�شخ�صية يف الف�ضاء االلكرتوين واحللول املقرتحة).
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 .2إنجازات وزارة الخارجية
حتر� ��ص وزارة اخلارجية على ن�ش ��ر املعلومات للجميع ,وذل ��ك ب�إتاحة الو�صول
�إل ى م ��ا متلكه ال ��وزارة من معلومات وخدمات ,عن طري ��ق البوابة االلكرتونية
لل ��وزارة ,وذلك من خالل تقدمي العديد م ��ن اخلدمات الإلكرتونية واملعلوماتية
من هذه اخلدمات:
• اخلدمات الإلكرتونية
التزام� � ًا بق ��رار جمل�س الوزراء املوق ��ر ذي الرقم  40والتاري ��خ 1427/2/27هـ
الذي ين�ص على �ضواب ��ط تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف القطاعات احلكومية
وبناء على توجيهات �صاحب ال�سمو امللكي ,وزير اخلارجية مت �إتاحة العديد من
اخلدمات الإلكرتونية ومن هذه اخلدمات:
 الت�أ�شريات الإلكرتونية :وذلك بالتعامل مع (حكومة  /مواطن) (,حكومة /
قطاع �أعمال)( ,حكومة  /حكومة) .وانطالقا من ت�سهيل �إجراءات احل�صول
عل ��ى الت�أ�شريات ,فانه مت التكامل مع ال ��وزارات التالية :وزارة العمل ,وزارة
احل ��ج ,الهيئة العامة لال�ستثمار ,الهيئ ��ة العامة لل�سياحة ,الغرفة التجارية,
مكاتب اال�ستقدام .ومما يجدر ذكره هنا بان جمموع ما ا�صدر من ت�أ�شريات
�إلكرتونية لع ��ام 2010م بلغ �أكرث من ثمانية مالي ��ن ت�أ�شرية �إلكرتونية ,وهو
من �أعلى املعدالت العاملية يف �إ�صدار الت�أ�شريات االلكرتونية.
 التفاوي� ��ض الإلكرتونية :مت اعتماد التفاوي�ض الإلكرتونية للمواطنني لت�سهيل
ا�ستخراج الت�أ�شريات من البعثات ال�سعودية يف اخلارج.
 ال�شه ��ادات ال�صحية الإلكرتونية :مت اعتماد ال�شهادات ال�صحية االلكرتونية
مع العديد من املراكز الطبية يف الدول التي يوجد بها بعثات للمملكة العربية
ال�سعودية وذلك لت�سهيل �إجراءات الت�أ�شريات واحلد من علميات التزوير.

• اخلدمات املعلوماتية
مت �إط�ل�اق البوابة االلكرتونية للوزارة منذ ع ��ام 2005م .وتقدم البوابة العديد
م ��ن اخلدمات املعلوماتية والتي مت�س حاجة امل�ستفيدين من (مواطنني ,ورعايا
�سعودي�ي�ن يف اخلارج ,ومراجعني ,وقط ��اع الأعمال ,والقطاع احلكومي) ويف ما
يلي بع�ض اخلدمات املعلوماتية حول �أدلة معلومات االت�صال مثل:
 دلي ��ل البعثات ال�سعودية يف اخل ��ارج :الذي يحتوي عل ��ى معلومات االت�صال
بالبعثات ال�سعودية والأق�سام الرئي�سية بها.
 دلي ��ل البعث ��ات الأجنبي ��ة باململكة :ال ��ذي يحتوي عل ��ى معلوم ��ات االت�صال
بالبعثات الأجنبية باململكة والأق�سام الرئي�سية بها.
• الن�شاطات والفعاليات
حر�ص ��ت الوزارة عل ��ى تنظيم العديد م ��ن الن�شاطات والفعالي ��ات للتوا�صل مع
املجتمع ,وتب ��ادل املعومات ,وامل�شاركة يف زيادة املحت ��وى املعلوماتي الإلكرتوين
ومن هذه الن�شاطات:
 لق ��اء املعرفة :تنظم الوزارة لقاء ثقافي ًا ت�ست�ضي ��ف فيه �إحدى ال�شخ�صيات
امل�ؤث ��رة يف املجتم ��ع الثقايف ,ومت حتى تاريخ �إعداد ه ��ذا التقرير عقد �أربعة
لق ��اءات؛ الأول مع معايل الدكتور نزار بن عبيد م ��دين وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجي ��ة للحديث عن كتاب ��ه (دبلوما�سي من طيبة) والث ��اين مع �صاحب
ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر ترك ��ي الفي�ص ��ل ,رئي�س جمل� ��س �إدارة مرك ��ز امللك
في�صل للبحوث والدرا�س ��ات الإ�سالمية ,يف حما�ضرة بعنوان (الدبلوما�سية
ال�سعودي ��ة) والثال ��ث مع مع ��ايل الأ�ستاذ  /عب ��دا لرحمن ب ��ن حممد ال�سد
ح ��ان �أمني عام جمل�س ال ��وزراء ,للحديث عن كتابه (قط ��رات من �سحائب
الذك ��رى) والرابع مع �سعادة الدكتور عبد الرحمن بن �صالح ال�شبيلي ع�ضو
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جمل� ��س ال�ش ��ورى �سابق� � ًا ،الذي حتدث فيه ع ��ن كتابه (�أع�ل�ام بال �إعالم)
وا�ستعر�ض خالله الكثري من جتاربه العملية و�أعماله الوظيفية.
 مهرج ��ان اجلنادرية� :إن�شىء موقع ملهرج ��ان اجلنادرية؛ لن�شر �أهم الأخبار
والأن�شط ��ة والفعالي ��ات امل�صاحب ��ة للمهرج ��ان ,وعر� ��ض م�شارك ��ة وزارة
اخلارجية باملهرجان.
 م�سابق ��ة ال�سف�ي�ر للفن الت�شكيل ��ي ,وم�سابقة ال�سفري للت�صوي ��ر الفوتغرايف:
قامت ال ��وزارة بتنظيم م�سابقتني للف ��ن الت�شكيلي ,والت�صوي ��ر الفوتغرايف؛
وذل ��ك للم�شاركة مع املجتمع يف �إثراء الن�شاط الثق ��ايف واملعريف ,ومت �إن�شاء
موقع �إلكرتوين للم�سابقتني على البوابة الإلكرتونية.

• الن�شر الإلكرتوين
يتم ن�شر العديد م ��ن املعلومات على البوابة االلكرتونية ,التي يتم حتديثها على
مدار ال�ساع ��ة ,ويتم ن�شر �أغلب هذه املعلومات باللغت�ي�ن االجنليزية والفرن�سية
بجان ��ب اللغة العربية ,وذل ��ك حر�ص ًا من الوزارة لإتاحة ه ��ذه املعلومات لأو�سع
�شريحة من امل�ستفيدين ,ومن �أبرز املعلومات املتاحة على البوابة الإلكرتونية:
 الأخبار� :أخبار القيادة ,واحلكومة ,والوزارة ,والبعثات ال�سعودية يف اخلارج.
 الكلمات الر�سمية خلادم احلرمني ال�شريفني ,و�سمو ويل العهد.
 اخلطابات الر�سمية للمملكة يف املحافل الدولية.
 الكلمات الر�سمية ل�سمو وزير اخلارجية.
 البيانات الر�سمية ملجل�س الوزراء.
 التنبيه ��ات والتحذيرات للرعايا ال�سعوديني يف اخلارج عند حدوث الكوارث
واال�ضطرابات.
 التعليمات والإر�شادات املعينة على اال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية.
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 .3إنجازات وزارة التعليم العالي
م�ش ��روع التوا�ص ��ل املجتمع ��ي :ب ��ادرت وزارة التعليم الع ��ايل �إىل بناء موقع

تفاعل ��ي على �شبك ��ة الإنرتن ��ت؛ لتعزيز التوا�ص ��ل املجتمعي م ��ع القطاعات
الإنتاجي ��ة ,عرب تزويده ��ا بالكوادر امل�ؤهلة من خريج ��ي برامج االبتعاث يف
ال ��وزارة� ،إ�ضافة �إىل �إتاح ��ة الفر�صة للكفاءات امل�ؤهل ��ة يف القطاعني العام
واخلا� ��ص ،للإ�سهام يف التع ��اون البحثي والتعليمي م ��ع اجلامعات ،وتزويد
اجلامعات باملهارات املطلوبة ل�سوق العمل.
ال�شراك ��ة مع القطاع اخلا�ص� :إنفاذا للتوجيه ��ات ال�سامية بعقد ال�شراكات؛

لتنفي ��ذ مب ��ادرات اخلط ��ة الوطني ��ة لتقني ��ة املعلوم ��ات ،فقد ق ��ام عدد من
اجلامع ��ات بعقد �شراكات حملية وعاملية ،منها على �سبيل املثال� :شراكة كل
من جامع ��ة امللك �سعود ،وجامع ��ة الأمري �سلطان ب ��ن عبدالعزيز مع �شركة
�سي�سكو لتنفيذ برامج تدريبية ،واال�ستفادة من م�شاريع التخرج.
ت�شجي ��ع القطاع اخلا� ��ص؛ لدعم البح ��ث العلمي يف اجلامع ��ات ,من خالل

طرح م�شاريع خا�صة :مت ذلك من خالل م�شاركات القطاع اخلا�ص بكرا�سي
البحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية.
قامت الوزارة �أي�ضا ب�إقامة معر�ض التعليم العايل الذي يعد فر�صة حقيقية؛

للتوا�صل بني القطاعات الأكادميية ,والقطاعات الإنتاجية.
�أجنزت ال ��وزارة حزمة من التعام�ل�ات الإلكرتونية تق ��وم بتوفري املعلومات

الدقيق ��ة عل ��ى م ��دار ال�ساع ��ة للفئ ��ات امل�ستفيدة م ��ن الط�ل�اب ،والطالب
املبتعث�ي�ن ،و�أع�ضاء الهيئات التدري�سية ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية ،وامللحقيات..الخ.

�أطلقت الوزارة منظومة حلفظ الدرا�سات والأبحاث وا�سرتجاعها �إلكرتونيا؛

مما ي�سه ��ل عملية الو�صول �إىل الدرا�سات والأبح ��اث ب�شكل �سريع ،وت�شتمل
على عدد كبري من الدرا�سات والأبحاث يف جماالت متعددة.

• اعتنت الوزارة بتطوير التعليم عن بعد من خالل
ت�أ�سي� ��س املركز الوطن ��ي للتعليم الإلك�ت�روين والتعليم عن بع ��د ،وهو مركز

متخ�ص�ص لنقل اخلربة وامل�شاركة يف التجارب الناجحة املحلية والعاملية.
دعماجلامعاتلت�أ�سي�سبرامجتطويريةيفهذاالنطاق.ويتجلىذلكمنخالل:

yت�أ�سي�س عمادات للتعليم الإلكرتوين يف عدد من اجلامعات ال�سعودية.
y
yتنفي ��ذ ع ��دد من الربام ��ج التدريبي ��ة ذات العالقة بتقني ��ة املعلومات ,يف
y
برنامج تنمية الإبداع والتميز لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات.
yح�ضور عدد م ��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س للم�ؤمت ��رات ،والندوات الداخلية
y
واخلارجية ذات العالقة بتقنية املعلومات.
�إن�شاء مركز لأبحاث االت�صاالت وتقنية املعلومات.


• فيما يتعلق بالتعامالت الإلكرتونية؛ فقد حققت الوزارة العديد
من الإجنازات على هذا ال�صعيد متثلت يف
تطوي ��ر وتطبي ��ق ( )180خدم ��ة �إلكرتونية تقدم ع�ب�ر البواب ��ة الإلكرتونية

لل ��وزارة .وق ��د ح�صل ��ت الوزارة عل ��ى جائ ��زة التميز يف تطبي ��ق التعامالت
الإلكرتوني ��ة م ��ن وزارة االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلوم ��ات .وت�ضم ��ن تقيي ��م
ال ��وزارة م ��ن قب ��ل وزارة االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلوم ��ات ,ممثل ��ة يف �أمانة
اخلط ��ة الوطنية لتقنية املعلومات ،احل�صول عل ��ى ن�سبة  %92.6يف التحول
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للتعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة ،وذلك يف التقييم ال ��ذي مت يف الن�صف الأخري من
الع ��ام 2010م .كما ذك ��ر التقرير متيز الوزارة يف عدد م ��ن حماور التقييم
منه ��ا� :أمن املعلومات ،والرتابط الداخلي ،واخلدمات الإلكرتونية ،والقيادة
والتخطيط ،وجودة اخلدمة وم�شاركة القطاع اخلا�ص.
تطبي ��ق �أ�ساليب اجلودة يف مركز االت�صاالت ,وتقني ��ة املعلومات؛ منها على

�سبيل املثال ،منهجيات .ISO 27000
ت�شجي ��ع برامج �إعداد العامل�ي�ن واملوظفني على التمكني م ��ن تطبيق معايري

اجل ��ودة العاملي ��ة ،واالختب ��ارات القيا�سي ��ة املنا�سب ��ة؛ لإثب ��ات الق ��درات،
واعتم ��اد �شهادات معاهد التدريب .وقد عملت الوزارة على تدريب عدد من
املتخ�ص�صني لديها ,وحثهم على احل�صول على ال�شهادات املهنية املتخ�ص�صة.
مت ت�أ�سي� ��س مرك ��ز التميز لأم ��ن املعلوم ��ات يف جامعة امللك �سع ��ود؛ للعناية

مبو�ضوع �أمن املعلومات ،وتي�سري نقل اخلربة واملعرفة للمجتمع املحلي.

• حقق ��ت الوزارة العديد من الإجن ��ازات يف يتعلق بتطبيقات تقنية
املعلومات واالت�صاالت نوجزها فيما ي�أتي
ن�ش ��ر �أنظمة االت�ص ��االت وتقنية املعلومات يف امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية .ويتجلى

ذلك من خالل:
yت�أ�سي�س عمادات للتعليم الإلكرتوين يف عدد من اجلامعات ال�سعودية.
y
yتنفي ��ذ ع ��دد من الربام ��ج التدريبي ��ة ذات العالقة بتقني ��ة املعلومات ,يف
y
برنامج تنمية الإبداع والتميز لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات.
yح�ض ��ور عدد من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س للم�ؤمترات والن ��دوات الداخلية
y
واخلارجية ذات العالقة بتقنية املعلومات.

زي ��ادة امليزاني ��ات املخ�ص�ص ��ة مل�شاري ��ع االت�ص ��االت وتقني ��ة املعلومات يف

التعلي ��م والتدريب :حر�صت الوزارة على دعم امليزانيات املخ�ص�صة للتعليم
والتدريب ,وتطوي ��ر قدرات العاملني لديها ،و�أي�ض ��ا تطوير مهارات الكوادر
الأكادميية والإدارية يف اجلامعات التابعة للوزارة.
ا�ستحداث دبلومات عالية متخ�ص�صة يف االت�صاالت وتقنية املعلومات :تعمل

ال ��وزارة بالتن�سيق م ��ع جمل�س التعليم الع ��ايل على درا�س ��ة تطوير دبلومات
متخ�ص�ص ��ة يف املو�ضوعات التقنية والإداري ��ة ذات ال�صلة بتقنية املعلومات
واالت�صاالت.
�إن�شاء معهد جامعي متميز يف االت�صاالت وتقنية املعلومات.

ا�ستحداث عدد من الكليات الأهلية اخلا�صة بتقنية املعلومات.

�إن�ش ��اء برام ��ج ماج�ست�ي�ر م�شرتك ��ة ب�ي�ن تخ�ص�ص ��ات االت�ص ��االت وتقنية

املعلوم ��ات ،والتخ�ص�صات الأخ ��رى� :أو�صت الوزارة ب�ض ��رورة تو�سيع نطاق
الدرا�س ��ات العلي ��ا امل�شرتك ��ة ب�ي�ن التخ�ص�ص ��ات املختلفة ،وال ت ��زال بع�ض
الربامج املتخ�ص�صة حتت الدرا�سة يف جمل�س التعليم العايل.
ا�ستحداث وظائف معيدين يف االت�صاالت وتقنية املعلومات �سنويا.

تعزي ��ز ون�ش ��ر التدري ��ب والتعلي ��م على نحو فع ��ال ,خا�صة يف جم ��ال العلوم

والتقني ��ات املتعلقة بتقنيات املعلوم ��ات واالت�صاالت .ويظهر ذلك من خالل
برنامج الإبداع والتميز لأع�ضاء هيئة التدري�س ,املت�ضمن عدد ًا من الربامج
املتخ�ص�صة يف تقنية املعلومات ،ون�شر الثقافة الإلكرتونية يف اجلامعات.
تطوير املناهج احلالي ��ة تت�ضمن مهارات يف تقنية املعلومات واالت�صاالت يف

امل�ستويات كافة ،وت�سريع انت�شارها يف جميع اجلامعات.
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ق ��ام عدد من اجلامعات بتنفيذ ع ��دد من امل�شاريع والربامج التي من �ش�أنها

رفع الوعي مبهارات تقنية املعلومات ،وانت�شارها وذلك عن طريق:
yت�ضمنت مناه ��ج ال�سنوات التح�ضريية يف اجلامع ��ات ال�سعودية ماال يقل
y
عن  %20يف جمال تقنية املعلومات.
yتنفي ��ذ عدد م ��ن ال ��دورات التدريبي ��ة مل�ساعدة �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س
y
ال�ستخدام تقنية املعلومات.
توف�ي�ر التعليم ع�ب�ر الإنرتنت من خ�ل�ال التعليم الإلك�ت�روين؛ ومت ذلك من

خ�ل�ال �إن�ش ��اء املركز الوطني للتعل ��م الإلكرتوين والتعليم ع ��ن بعد كما ذكر
�آنف ًا ،وتوقيع عدد من االتفاقيات بهذا اخل�صو�ص .وتنفيذ مبادرة (جت�سري)
م ��ع جامعة املل ��ك �سعود هو �أح ��د �أ�ساليب دعم التعلي ��م الإلكرتوين وتوفريه
للقطاعات الأكادميية باململكة.
تطوير درجات للدرا�سات العليا كاملاج�ستري والدكتوراه يف تقنيات املعلومات

واالت�ص ��االت :قام عدد من اجلامعات ال�سعودية با�ستحداث برامج لدرجتي
املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراه يف جماالت االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات يف كل من
جامع ��ة امللك �سع ��ود ،وجامعة امللك فه ��د للبرتول واملع ��ادن ،وجامعة امللك
عبدالعزيز.
توفري بيئة منا�سبة للباحثني يف تقنية املعلومات واالت�صاالت :تقوم اجلامعات

ال�سعودية بتوفري بيئات منا�سبة للباحثني من خالل:
�yإن�شاء عدد من املعامل احلديثة واملراكز البحثية.
y
yاال�ش�ت�راك يف قواع ��د البيانات ،واملج�ل�ات ،والدوري ��ات املتخ�ص�صة يف
y
جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.

• دعم ��ت وزارة التعلي ��م الع ��ايل اجلامع ��ات احلكومي ��ة ال�سعودي ��ة
ب�إن�شاء مراكز نقل التقنية ،من مثل
م�ش ��روع وادي الريا� ��ض للتقنية بجامع ��ة امللك �سعود :يهدف ه ��ذا امل�شروع

�إىل ا�ستقط ��اب �شراكات حملية وعاملي ��ة لال�ستثمار داخل امل�شروع ،وتوظيف
الكفاءات لديها؛ لت�سهم يف تي�سري �إمناء امل�ؤ�س�سات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل
خدمات ذات قيمة م�ضافة.
مركز �سلطان بن عبد العزي ��ز للعلوم والتقنية (�سايتك) بجامعة امللك فهد

للب�ت�رول واملعادن :تتمث ��ل ر�سالة املرك ��ز يف ن�شر مبادئ العل ��وم ,و�إبداعات
التقنية عن طريق عر�ضها ب�أ�ساليب حديثة وممتعة لأفراد املجتمع ،وخا�صة
النا�شئ ��ة من �أجل تو�سيع �آفاقهم العلمية وت�شجيعهم على االهتمام مبجاالت
العلوم والتقنية؛ لي�صبحوا قادرين على مواكبة امل�ستجدات العلمية ,وم�ؤهلني
للرقي ب�أنف�سهم ووطنهم �إىل م�ستويات متميزة.
دعم ربط م�ؤ�س�سات البح ��ث والتطوير ب�شبكة عالية ال�سرعة :تدعم الوزارة

م�ش ��روع �شبكة التعلي ��م العايل الذي تق ��وم مدينة امللك عب ��د العزيز للعلوم
والتقني ��ة بتنفيذه ,ويهدف ربط اجلامعات ال�سعودية بع�ضها ببع�ض ،وكذلك
ربطها باملراكز البحثية العاملية.
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 .4إنجازات وزارة التربية والتعليم
م ��ن منطلق حر �ص وزارة الرتبي ��ة والتعليم على توفري وتطوي ��ر برامج تعليمية
تعتم ��د على االت�ص ��االت وتقنية املعلوم ��ات ،وبناء جيل معلومات ��ي واعد ،قامت
الوزارة ب�إعداد خطة �إ�سرتاتيجية متكاملة لتقنية املعلومات واالت�صاالت ،حتوي
العديد م ��ن امل�شاريع الإ�سرتاتيجية التقني ��ة ذات العالقة مبجتمع املعلومات يف
جمال الرتبية والتعليم وهي:

• االت�صاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب
 م�ش ��روع الإدارة الرتبوي ��ة الإلكرتوني ��ة (نور) :وهو نظ ��ام معلوماتي خدمي
�شامل ،ي�ضمن ادخال �أحدث نظم تقنية املعلومات �إىل جميع املدار�س (بنني
وبن ��ات) يف كافة مراح ��ل التعليم العام لتطوير العملي ��ة الرتبوية والتعليمية
وربطه ��ا بقاعدة بيانات موحدة ,يتوفر به ��ا العديد من النظم والتطبيقات,
ويق ��دم نظام (ن ��ور) �أكرث من  2700خدم ��ة �إلكرتونية ،تخ ��دم � 55شريحة
خمتلفة وت�سهم يف �إعداد التقارير الالزمة ل�صناع القرار بالكيفية املنا�سبة,
ويف الوقت املنا�سب.
 هن ��اك اتفاقي ��ات �إ�سرتاتيجي ��ة ومذكرات تفاه ��م جاري بحثها م ��ع العديد
م ��ن ال�شركاء التقني�ي�ن اال�سرتاتيجيني لتوفري التدري ��ب املتخ�ص�ص جلميع
املتعامل�ي�ن م ��ع هذه الأنظمة م ��ن معلمني ومعلمات و�إداري�ي�ن وغريهم .وقد
مت توقي ��ع مذك ��رة تفاهم م ��ع �شركة انت ��ل واتفاقية (�ش ��ركاء يف التعلم) مع
مايكرو�سوفت.
 تق ��وم الإدارة العامة للتدريب بالوزارة مبهمة حيوية لتحقيق هدف التدريب
على تقنية املعلومات.

 تت�ضم ��ن االتفاقية م ��ع مايكرو�سوفت� ,إن�شاء مراكز تدري ��ب متخ�ص�صة يف
بع�ض مناطق اململكة الرئي�سة.
 اخلدمات الأخرى كاملكتبات وغريها متوفرة على بوابة الوزارة حتت م�سمى
املكتبة الإلكرتونية ,وهي متاحة للجميع.

• ا� �س �ت �خ��دام ن �ظ��م وت �ط �ب �ي �ق��ات ال �ت �ع �ل��م الإل � �ك�ت��روين يف جميع
امل�ستويات الدرا�سية
 م�ش ��روع خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن (تطوير) يعم ��ل على توفري م ��ا يتعلق
باملحت ��وى الإلكرتوين يف مدار�س التعليم الع ��ام ,وجتهيز القاعات الدرا�سية
بالو�سائط التقنية الالزمة لذلك.
 م�ش ��روع �أمتتة �إدارة املوارد املالي ��ة والإدارية (فار�س) :ويهدف �إىل ا�ستخدام
�أحدث �أ�ساليب تقنية املعلومات واالت�صاالت ،لتحقيق اال�ستثمار الأمثل للموارد
الإداري ��ة واملالية لل ��وزارة ,وذلك من خالل ميكنة جمي ��ع الإجراءات الإدارية
واملالية ,وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات املطبقة يف اجلهات احلكومية.
 م�ش ��روع نظ ��ام املعلوم ��ات اجلغرافية :ويه ��دف �إىل تلبي ��ة احتياجات وزارة
الرتبية والتعليم ،لإدارة ممتلكاتها و�صيانتها ,وامل�ساعدة يف اتخاذ القرارات
املنا�سب ��ة ,من خالل توفري قاعدة بيانات جغرافية حتتوي على جميع املواقع
اجلغرافي ��ة للمرافق التعليمية باململكة ,مع �إدخ ��ال جميع البيانات الو�صفية
واملكانية لهذه املرافق.
 م�شروع الربط ال�شبكي الوا�سع :ويعمل هذا امل�شروع على ربط جميع املدار�س
والإدارات بالإنرتن ��ت ومتكينها من ا�ستخدام النظم املوجودة بالوزارة مثل:
نظام ن ��ور ونظام فار�س ونظ ��ام اخلارطة التعليمية وغريه ��م من الأنظمة،
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وقد مت االنتهاء من �إعداد كرا�سة املوا�صفات الفنية للم�شروع .وقد مت توفري
الرب ��ط حاليا عن طري ��ق  DSLملا يقارب  %90من �إجم ��ايل املدار�س التابعة
ل ��وزارة الرتبي ��ة والتعليم (بن�ي�ن وبنات) .كما �أن الرب ��ط �سي�شمل نحو 800
مكت ��ب تربية وتعليم ومبان �إدارية �سيتم ربطها ع ��ن طريق �شبكة داخلية IP
 VPNعلى م�ستوى اململكة.
 م�ش ��روع ربط املدار�س النائية :وبهدف �إىل توفري االت�صال للمدار�س النائية
(حوايل  1700مدر�سة) عن طريق الأقمار ال�صناعية .VSAT
 نظ ��ام االجتماعات املرئية :يه ��دف �إىل متكني االجتماعات املرئية يف مواقع
خمتلفة بالوزارة و�إدارات الرتبية والتعليم وذلك منن خالل نظام اجتماعات
مرئي ��ة عايل اجلودة .وق ��د مت االنتهاء من كامل امل�ش ��روع وت�شغيله فعليا يف
قاعات االجتماعات واملكاتب الإدارية املحددة.
 البوابات الرتبوية الإلكرتونية.
 هن ��اك م�شروع متكامل لبوابة ال ��وزارة الإلكرتونية ,وق ��د مت �إطالق املرحلة
الت�شغيلي ��ة التجريبي ��ة عل ��ى املوقع ،وق ��د حقق موق ��ع الوزارة درج ��ة عالية
( )92.91يف تقييم الأمم املتحدة والذي ُي�شرف عليه برنامج «ي�سر» وحتت
�إ�شراف خب�ي�ر هيئة الأمم املتحدة .علما �أن الإدارة العامة لتقنية املعلومات
ب�ص ��دد تنفيذ املرحل ��ة الثانية من م�ش ��روع البوابة الذي يحت ��وى على خطة
لتطوي ��ر املنتديات واملوقع الرئي�سي والوكاالت و�إ�ضافة العديد من اخلدمات
االلكرتونية.

 .5إنجازات وزارة الثقافة واإلعالم
� قي ��ام �أجهزة الوزارة املختلفة وخ�صو�ص ًا املرئية وامل�سموعة ,ببث برامج عن
ا�ستخدامات التقنية� ,أو ا�ست�ضافة بع�ض املخت�صني للحديث عن هذا املجال
يف برامج �أخرى.
� حماولة التن�سيق مع القطاعات املعنية با�ستخدامات التقنية احلديثة ,لإنتاج
برامج تعنى بهذا املو�ضوع.
� القي ��ام بتغطي ��ة جمي ��ع املنا�سب ��ات وامل�ؤمترات والن ��دوات الت ��ي ت�شجع على
ا�ستخدامات التقنية وتو�ضيح فوائدها.
� اال�شرتاك يف امل�ؤمترات والن ��دوات العربية التي ت�شجع ا�ستخدامات التقنية
وتو�ضح فوائدها.
� ا�ست�ضاف ��ت الوزارة با�ست�ضافة اجتماعات جلن ��ة الإعالم الإلكرتوين العربي يف
الريا�ض خالل نهاية عام 2007م و�شاركت يف االجتماعات التالية لتلك اللجنة.
� تقوم ال ��وزارة بت�شجيع ا�ستخدامات التقنية احلديثة من خالل بث �أجهزتها
الإعالمي ��ة امل�سموع ��ة واملرئية عل ��ى الإنرتنت ,وكذلك حماول ��ة و�ضع جميع
�أن�شطته ��ا الثقافي ��ة عل ��ى الإنرتنت ,من �أج ��ل ت�سهيل ح�ص ��ول اجلميع على
املعلومات والن�شاطات املتعددة.
� تق ��وم ال ��وزارة برف ��ع م�ست ��وى موظفيه ��ا ب�إحلاقه ��م بال ��دورات املختلف ��ة
ال�ستخدام ��ات التقنية احلديثة ,ودورات ( ) ICDLويجري العمل على القيام
بالعدي ��د من الأن�شطة والفعالي ��ات والربامج التي تدخل �ضمن مهام الوزارة
يف العام اجلديد.
� ح�صول الوزارة على جائزة التميز يف تطبيق نظام تخطيط املوارد الب�شرية
يف امل�سابقة التي �أقيمت يف دبي على هام�ش معر�ض جايتك�س.
� �إطـــ�ل�اق املوقــ ��ع الإلكتـ ��روين للبــ ��ث الإذاعـ ��ي والتلفزيوين للــ ��وزارة عــلى
الإنرتنت (.)www.sm.gov.sa
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• تنوع وا�ستقاللية وتعدد الإعالم
تع ��د وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام ه ��ي اجلهة امل�سئول ��ة عن جميع و�سائ ��ل الإعالم
املق ��روءة وامل�سموعة واملرئي ��ة واملكتوبة ,وما يتبعها من حرك ��ة الت�أليف والن�شر
والثقاف ��ة ,وه ��ي معني ��ه بو�ض ��ع الأه ��داف العام ��ة و�آلي ��ات التنفي ��ذ ,والأ�س�س
الإ�سرتاتيجية والربامج الإعالمية والثقافية ,واللوائح والنظم الإعالمية للملكة
,كما ت�شرف على �إنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
ومتتل ��ك اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ع ��دة و�سائل �إعالمي ��ة مرئي ��ة وم�سموعة
ومق ��روءة ,وخا�صة ال�شبكة الف�ضائية العربية الذي متتلك فيه اململكة) ( ٢8يف
املئة من �إجمايل عدد القنوات التي يبلغ عددها �أكرث من ( )300قناة ف�ضائية.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�سع ( )9قن ��وات تلفزيونية ف�ضائية حكومي ��ة ،وهناك القنوات
الإذاعي ��ة ال�سعودي ��ة املتعددة والت ��ي يبث �أغلبه ��ا � ٢٤ساع ��ة ,بالإ�ضافة لبع�ض
القنوات املو�سمية مثل �إذاعة التوعية يف احلج ,واملوجهة مثل الربنامج الأوربي,
كما مت الرتخي�ص خلم�س قنوات �إذاعية خا�صة تبث على موجات  fmوقد بد�أت
بالبث منذ فرتة وجيزة.
�أما ال�صحافة فهناك عدة م�ؤ�س�سات �صحفية ي�صدر منها (� )13صحيفة باللغة
العربية ،و( )3ثالث �صحف باللغة الإجنليزية ,وواحدة باللغة الأردية.
وفيما يتعلق مبلكية و�سائل الإعالم؛ ف�إن هناك و�سائل �إعالمية حكومية ,و�أخرى
تتب ��ع للقط ��اع اخلا�ص ,ت�شم ��ل جميع الو�سائ ��ل الإعالمية من �إذاع ��ة وتلفزيون
و�صحاف ��ة و�صح ��ف �إلكرتونية .كما تق ��وم وزارة الثقافة والإع�ل�ام على حتقيق
الأه ��داف وال�سيا�س ��ات املح ��ددة للإعالم ب�أنواع ��ه .وت�شمل الربام ��ج التوعوية
الت ��ي حتمل ر�سائل هادفة يف خمتل ��ف املجاالت التعليمي ��ة والثقافية وال�صحية
والعالق ��ات االجتماعي ��ة ,وحماربة الظواه ��ر ال�سيئة ون�شر الع ��ادات احل�سنة،
و�إنتاج الربامج ب�أف�ضل الأ�ساليب التي ت�شجع على منو عقلية الأطفال وال�شباب,
وحثهم على التح�صيل العلمي والثقافة ب�أنواعها.

• الإعالم ومهمته يف جمتمع املعلومات
تق ��وم وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام وفق الأه ��داف وال�سيا�سات املح ��ددة �إىل �إنتاج
الربام ��ج الداعية؛ لتكوي ��ن جمتمع معلومات �سواء عرب الربام ��ج التلفزيونية �أو
الإذاعية �أو الإنتاج ال�صحفي.
ويف جم ��ال ا�ستخ ��دام الإعالم التقلي ��دي يف تقلي�ص الفج ��وة املعرفية؛ لتي�سري
و�ص ��ول املعرفة �إىل املناطق الريفية خا�ص ��ة؛ فقد قامت وزارة الثقافة والإعالم
ب�إن�شــ ��اء العديد من املر�س�ل�ات الإذاعية والتلفزيونية يف جمي ��ع �أنحاء اململكة,
وخا�ص ��ة املناط ��ق النائي ��ة واجلبلية؛ لإي�ص ��ال الب ��ث �إىل �أكربق ��در ممكن من
م�ساح ��ة اململكة العربي ��ة ال�سعودية ,وح ��ث امل�ؤ�س�سـات ال�صحفي ��ة على م�ستوى
اململك ��ة ,وتق ��دمي الت�سهي�ل�ات ال�ضرورية له ��ا؛ لإي�صال ال�صح ��ف �إىل املناطق
النائي ��ة ،والتوا�صل عرب الربامج الإذاعي ��ة والتلفزيونية املبا�شرة مع اجلماهري
يف تلك املناطق.
وق ��د مت ال�سماح للقطاع اخلا�ص م�ؤخرا ب�إن�شاء حمط ��ات �إذاعيه خا�صة ()fm
تغطي �أغلب مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
ويتم التوا�صل يف هذه املناطق � ً
أي�ضا عرب الأن�شطة والفعاليات الثقافية� ,سواء �أكان
ذلك عرب الأندية الأدبية �أو عرب الأن�شطة التي تقدمها املكتبات العامة يف �أكرث من
( )80مكتبة ,وميكنها �أن تقوم مبهمة املراكز الثقافية �إىل حني �إن�شائها.
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 .6إنجازات وزارة التجارة الصناعة
ال �شك �أن �سهولة احل�صول على اخلدمة ،تعد �أهم الو�سائل يف تعزيز اخلدمات
املقدم ��ة يف �أي قط ��اع ،وحافز ًا رئي�سي� � ًا لتن�شيط حركة القط ��اع ودعمه؛ نتيجة
ل�سهول ��ة احل�صول على اخلدم ��ة .ولقد �أ�صبح لقطاع الأعم ��ال يف اململكة خربة
ودراي ��ة وا�سع ��ة يف �إدارة �أعمال ��ه وا�ستثمارات ��ه يف الداخل واخل ��ارج من خالل
التعام�ل�ات الإلكرتونية احلكومي ��ة ،و�أ�صبحت �إ�سهاماته يف دف ��ع م�سرية النمو
االقت�ص ��ادي يف اململكة بارزة ل ��دى اجلميع ،ولهذا ف�إن حكوم ��ة اململكة العربية
ال�سعودي ��ة عول ��ت علي ��ه كث�ي�ر ًا يف دفع عجل ��ة التنمي ��ة والتقدم ،وذل ��ك بجعل
التعامالت الإلكرتونية احلكومي ��ة خيار ًا �إ�سرتاتيجي ًا للتنمية امل�ستدامة ,يف ظل
متانة االقت�صاد الوطني ,والنظرة ال�صائبة للقيادة احلكيمة يف اململكة.
له ��ذا ف�إن وزارة التجارة وال�صناعة حر�صت على العمل وفق خطة �إ�سرتاتيجية؛
للتحول �إىل التعامالت الإلكرتونية؛ وقد بد�أ العمل على ذلك با�ستحداث الإدارة
العام ��ة لتقنية املعلوم ��ات قبل � 20شهر ًا تقريب ��ا؛ لتنفي ��ذ �إ�سرتاتيجية متكاملة
للتح ��ول �إىل التعام�ل�ات االلكرتوني ��ة ،وكانت �إح ��دى الثمار والنتائ ��ج ال�سريعة
لهذا العمل �إطالق عدد من اخلدمات الإلكرتونية خلدمة جميع �شرائح املجتمع
كمرحل ��ة �أوىل ,وح�صول الوزارة على املركز الأول يف اخلدمات الإلكرتونية بني
اجلهات احلكومية؛ وال تزال تعمل على �إطالق العديد من اخلدمات الإلكرتونية
يف القري ��ب العاج ��ل ،وذلك يف �سبي ��ل ت�سهيل �إجراءات العم ��ل ,وخدمة التاجر
ب�شكل �أف�ضل و�أ�سرع.ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة عدد ًا من الإجراءات منها:

 .1الإجراءات التنظيمية

• ا�ستحداث الإدارة العامة لتقنية املعلومات وارتباطها بامل�س�ؤول الأول:

تنفيذ ًا لقرار جمل�س الوزراء املوقر ذي الرقم ( )241والتاريخ 1428/7/23هـ
�أ�صدر معايل الوزير القرار الوزاري ذي الرقم ( )1846والتاريخ 1430/2/15
القا�ضي بتوحي ��د �إدارات احلا�سب الآيل حت ��ت الإدارة العامة لتقنية املعلومات
وربطه ��ا بامل�ش ��رف الع ��ام على تقني ��ة املعلوم ��ات ,واملرتبط بامل�س� ��ؤول الأول يف
اجلهاز ،وا�ستحداث �إدارة اخلدمات الإلكرتونية املعنية بتحويل خدمات الوزارة
�إىل خدمات �إلكرتونية.

• �إعداد �إ�سرتاتيجية تقدمي اخلدمات الإلكرتونية
مت درا�س ��ة جمي ��ع اخلدمات التي يت ��م تقدميها للعم ��وم ,وت�صنيفها على ح�سب
ما ن� ��ص عليه قرار جمل�س ال ��وزراء ذو الرقم ( )40والتاري ��خ 1427/2/27هـ
يف فقرت ��ه ال�ساد�سة ع�ش ��رة ,والقا�ضية بح�صر اخلدم ��ات ,و�إعداد خطة حتول
للتعام�ل�ات الإلكرتونية .وقد مت و�ض ��ع خطة تنفيذية مدتها ث�ل�اث �سنوات ,مع
الب ��دء بتنفيذه ��ا يف ح ��دود امليزاني ��ات املعتم ��دة ،والدعم املقدم م ��ن برنامج
التعامالت الإلكرتونية (ي�سر) كما �سيتم بيانه الحق ًا من خدمات �إلكرتونية.
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 .2الأنظمة الداخلية

تقدمي معلومات للم�ستهلك عن م�ستويات �أ�سعار ال�سلع التموينية.


• تنفيذ نظام الأر�شفة الإلكرتونية للوثائق ال�صناعية

متك�ي�ن امل�ستهلك ( )G2Cم ��ن التعرف على الأ�سع ��ار ,ومقارنتها بني منافذ

البيع املختلفة؛ الختيار املنافذ الأكرث مالءمة يف م�ستوى الأ�سعار.

مت تنفيذ م�شروع نظام الأر�شفة الإلكرتونية لوكالة ال�صناعة بنجاح ,ومت �أر�شفة
مليوين وثيقة ،و�ستعمم هذه التجربة بعد جناحها على جميع قطاعات الوزارة.

• اخلدمات الإلكرتونية
حر�صت ال ��وزارة على تنويع اخلدمات االلكرتونية ,ح�س ��ب ال�شريحة امل�ستفيدة
م ��ن اخلدم ��ة� ،س ��واء �أكانوا �إف ��راد(� )G2Cأو قط ��اع �أعم ��ال (� )G2Bأو جهات
حكومية �أخرى  ،G2Gمبا ُيحقق التنوع يف اخلدمات الإلكرتونية لت�شمل خمتلف
قطاعات الوزارة ,وتعم جميع �شرائ ��ح امل�ستفيدين ،وذلك ابتداء بخدمة م�ؤ�شر
الأ�سعار الإلكرتوين ,والتي ته ��دف �إىل خدمة امل�ستهلك بالدرجة الأوىل ،مرورا
بخدم ��ات الأف ��راد واملن�ش�آت التجاري ��ة� ,إذ مت �إطالق ما يق ��ارب  29خدمة من
�أهمه ��ا اخلدمات التفاعلي ��ة املتكاملة حلجز اال�سم التج ��اري ,و�إ�صدار ال�سجل
التج ��اري �إلكرتوني ًا ,دون مراجع ��ة مبنى الوزارة ،كذلك مت ��ت مراعاة القطاع
ال�صناعي بتوفري �أكرث من  25خدمة الكرتونية� ،أبرزها خدمة �إ�صدار الرخ�صة
ال�صناعية عن طري ��ق الإنرتنت ,ودون احلاجة ملراجعة مبنى الوزارة ,و�إي�صال
الرخ�صة ال�صناعية للم�ستفيد النهائي عن طريق الناقل الربيدي.
م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية ,هو م�ؤ�شر يو�ضح حركة �أ�سعار عدد من ال�سلع
التمويني ��ة الأ�سا�سي ��ة التي تقوم بر�صدها الوزارة من خ�ل�ال مراقبيها ,وكذلك
الت ��ي يتم تزوي ��د الوزارة بها �إلكرتوني� � ًا ,من عدد من املراك ��ز التجارية ,خالل
فرتة معينة ,ويهدف امل�ؤ�شر �إىل ما يلي:

تعزي ��ز املناف�سة بني منافذ البيع ( )G2Bمن خ�ل�ال الإ�سهام يف تقدمي ال�سلع

الأ�سا�سية ب�أ�سعار مالئمة للم�ستهلك.
تع ��دد قنوات اخلدم ��ة ,بحيث مت توفري ن�س ��خ خا�صة للأجه ��زة الذكية مثل

(�أيب ��اد)�( ،آيفون)(،بالكب�ي�ري) لت�سهي ��ل و�صول املعلوم ��ة للم�ستهلك.من
خ�ل�ال ق�سم البالغات عرب املوق ��ع الإلكرتوين �أو عن طريق الهاتف اجلوال؛
يتمك ��ن امل�ستهل ��ك من تقدمي �أي �شك ��وى �إلكرتوني ًا ,ويت ��م ت�سجيلها يف نظام
املتابع ��ة اخلا�ص بال ��وزارة مبا�ش ��رة ,و�سيتمكن امل�ستهلك م ��ن متابعة حالة
�شك ��واه �إلكرتونيا ،ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل توفر مركز (تفاع ��ل) ال�ستقبال �آراء
و�شكاوى امل�ستهلك على الرقم .8001241616
مت تد�ش�ي�ن بواب ��ة م�ؤ�ش ��ر الأ�سعار برعاي ��ة كرمية من �صاح ��ب ال�سمو امللكي

الأم�ي�ر �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل يف 1431/2/11هـ .وي�شمل امل�ؤ�شر
ر�صد ًا يومي ًا لأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ,وب�شكل �إلكرتوين مع منافذ البيع ،كما
ي�شم ��ل متابعة ملتو�سطات الأ�سعار الأ�سبوعية ,ومقارنتها بالأ�سابيع ال�سابقة.
وتقارير ا�ستهالكية عن حترك ال�سلع .كما ي�سهم يف ن�شر الوعي اال�ستهالكي
بن�ش ��ر كل م ��ا يه ��م امل�ستهلك ال�ص ��ادر من ال ��وزارة� ,أو اجله ��ات احلكومية
الأخرى؛ يف �سبيل ت�سهيل احل�صول على املعلومة وجمعها يف بوابة واحدة.
yميكن للم�ستهلك من خالل موقع الوزارة على �شبكة الإنرتنت التقدمي �آلي ًا
y
على بالغ عن حالة غ�ش جتاري� ,أو غالء الأ�سعار ,ويتم متابعة الطلب داخل
ال ��وزارة ب�شكل فوري ,وميكن للم�ستفيد املتابعة عن طريق مركز التفاعل.
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yمت حتديث مركز االت�صال,واملخ�ص�ص لرعاية ومتابعة بالغات امل�ستهلك
y
(الهات ��ف املج ��اين  )1616 124 800وحتويله ��ا �إىل مرك ��ز تفاع ��ل م ��ع
امل�ستهلك؛ ال�ستقبال البالغات ,و�آراء امل�ستهلك ,وتدعيمه بقنوات توا�صل
�إ�ضافية:
yت�ضمينه يف بوابة م�ؤ�شر الأ�سعار.
y
yخدمة �إلكرتونية على الويب.
y
yر�سائل اجلوال.
y
yالربيد الإلكرتوين.
y
الربط الإلكرتوين مع عدة جهات حكومية �أخرى ( .)G2Gمن �أبرزها نظام

�س ��داد للمدفوعات ،وكذلك امل�صلح ��ة العامة للجم ��ارك ,ووزارة الداخلية,
وتزوي ��د بع�ض اجله ��ات ببيانات ال�سجل التجاري ،وهو ي� ��ؤدي �إىل ت�سهيل يف
�إجراءات تبادل املعلومات وتقدمي اخلدمات.
خدم ��ة حجز اال�س ��م التجاري :متك ��ن التاجر( )G2Bمن حج ��ز ا�سم جتاري

جدي ��د �إلكرتوني ��ا ,ودون مراجعة ال ��وزارة ،وهي متاحة حالي ��ا على م�ستوى
اململك ��ة ,وبالإم ��كان التقدمي ,وطلب حج ��ز ا�سم جت ��اري �إلكرتونيا ،وقد مت
ا�ستقبال �أكرث من  5000طلب خالل � 4أ�شهر من تد�شني خلدمة.
خدمة �إ�صدار �سجل جتاري :متكن امل�ستفيد ( )G2Bمن �إ�صدار �سجل جتاري

�إلكرتونيا(رئي�سي/فرع ��ي) مل�ؤ�س�سة ,ودون مراجعة الوزارة ،اخلدمة متاحة
حالي� � ًا على م�ست ��وى الريا�ض ,ويت ��م العمل على تعميمها عل ��ى باقي مناطق
اململكة ب�شكل تدريجي.

خدمة �إ�صدار ترخي�ص �صناعي �إلكرتونيا ( ،)G2Bتهدف اخلدمة �إىل ت�سهيل

�إجراءات احل�صول عل ��ى رخ�صة �صناعية ,والبدء مبمار�سة الن�شاط املتعلق
بذل ��ك ،ومن ثم فهي حتفيز ملمار�سة املج ��ال ال�صناعي يف اململكة ,والإقبال
عليه ،ويتم �إ�صدار الرخ�صة ملقدم الطلب �إلكرتونيا �أينما كان داخل اململكة,
وتو�صيلها �إليه عن طريق الناقل الربيدي خالل � 3أيام عمل بحد �أق�صى.
كذل ��ك مت �إط�ل�اق جمموعة كب�ي�رة م ��ن اخلدم ��ات االلكرتونية الت ��ي تتيح

للمراجع �إمكانية التحقق ,ومتابعة طلباته للوزارة ب�شكل �إلكرتوين ,وحتديث
�آين ,ودون احلاج ��ة ملراجعة ال ��وزارة .وقد وفرت الوقت واجلهد املبذول من
املراجع�ي�ن للح�صول على املعلومة؛ لتوفرها يف كل م ��كان ويف �أي وقت ,دون
عناء ال�سفر �أو التنقل.
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• �إح�صائيات و�أرقام
عدد الرتاخي�ص ال�صناعية امل�صدرة �إلكرتونيا منذ �إطالق اخلدمة يف يونيو املا�ضي وحتى  21يناير احلايل جتاوز ال 1000ترخي�ص:
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بلغ عدد طلبات حجز الأ�سماء التجارية التي متت معاجلتها منذ �إطالق اخلدمة الإلكرتونية �أكرث من  8000طلب.

بلغ عدد طلبات �إ�صدار ال�سجالت التي مت معاجلتها �إلكرتونيا ما يقارب ال 1000طلب.

مدة تنفيذ بع�ض اخلدمات قدميا ت�صل �إىل  15يوما ،وبعد �إطالق اخلدمة ب�شكلها الإلكرتوين ت�صل للم�ستفيد خالل � 3أيام ,وبدون احلاجة ملغادرة مقره.

جت ��اوز ع ��دد امل�ستفيدين من املوقع الإلكرتوين لل ��وزارة خالل العام املا�ضي املليون م�ستخدم من جميع �أنحاء العامل ،ويو�ضح ال�شكل التايل كثافة امل�ستخدمني ح�سب

التوزيع اجلغرايف:

بلغ �إجمايل عدد املن�ش�آت اجلديدة امل�سجلة يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات عام 2010م عدد ( )3463من�ش�أ ,بر�أ�س مال بلغ ( )100.270.500ريال.
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• نب ��ذة ع ��ن امل�شاري ��ع واخلدمات االلكرتونية الت ��ي مازالت يف طور
التطوير
ال ت ��زال الوزارة تعمل وفق خط ��وات حمددة للتحول �إىل التعامالت الإلكرتونية,
وذلك وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية املعدة لذلك ،مبا ي�ضمن مب�شيئة اهلل م�ستقب ًال
الكم والكي ��ف ،ومبا ُيحقق
زاه ��ر ًا للخدم ��ات الإلكرتونية املقدم ��ة وتطورها يف ً
التن ��وع يف اخلدمات الإلكرتونية لت�شمل خمتل ��ف قطاعات الوزارة ,وبحيث تعم
اخلدمات جميع �شرائح امل�ستفيدين .ومن �أبرز امل�شاريع احلالية:
جتدي ��د ال�سجل التجاري �إلكرتوني ��ا :تعمل وزارة التج ��ارة وال�صناعة حاليا

م ��ع الغرفة التجاري ��ة يف جدة على �إط�ل�اق خدمة جتدي ��د ال�سجل التجاري
�إلكرتوني ��ا ,ودون احلاجة ملراجعة ال ��وزارة �أو الغرف ��ة التجارية ،بحيث يتم
تقدمي الطلب و�إمتامه �إلكرتونيا بالتن�سيق بني اجلهتني.
م�شروع البنية التحتية لل�سجل التجاري الإلكرتوين املتكامل :يتم حاليا العمل

على تطوير البني ��ة التحتية ب�شكل كامل خلدمة ال�سجل التجاري ،بحيث يتم
توف�ي�ر اخلدم ��ة عرب جميع ف ��روع اململكة ب�ش ��كل �أف�ضل ،وذل ��ك بالربط مع
ع ��دة جهات �أخرى بغر�ض تي�س�ي�ر �إجراءات العم ��ل وت�سهيلها على املراجع،
ل ��ذا حر�صت الوزارة على توفري البنية التحتي ��ة الالزمة لذلك ,والعمل على
تطوير نظام متكامل ي�ساعد على تقدمي خدمات �إلكرتونية متكاملة.
الإعفاء اجلمركي الإلكرتوين :تع ��د الآلية احلالية لتقدمي ,ومعاجلة طلبات

ً
ً
الإعف ��اء اجلمركي هاج�سا رئي�سا لأ�صحاب امل�صانع؛ لذا عملت الوزارة على
�إج ��راء بع�ض التعديالت على الآلية ,وتقدمي اخلدمة ب�شكل �إلكرتوين بحيث
ت�ضم ��ن ت�سهيل تق ��دمي الطلب ,وت�سريع �إجراءات املعاجل ��ة؛ لتنفيذ اخلدمة
�ضمن فرتة منا�سبة للم�صانع.
�إ�ص ��دار �سج ��ل جتاري �إلكرتونيا :تعم ��ل الوزارة على تعمي ��م �إ�صدار ال�سجل

التج ��اري ب�شكل �إلك�ت�روين للم�ؤ�س�سات الفردية؛ لي�شم ��ل جميع مدن اململكة

ب�ش ��كل تدريجي ،وق ��د مت �إطالق اخلدمة يف مدينة الريا� ��ض ،ويتم التن�سيق
حاليا لإطالقها يف مدينة جدة ،وكذلك يتم العمل على توفري اخلدمة ب�شكل
منا�سب لل�شركات ،عن طري ��ق �إيجاد �آلية وحلول �إلكرتونية لت�سهيل الإجراء
احلايل لإ�صدار �سجل جتاري ل�شركة.
تق ��دمي طلبات �إقامة دع ��وى �إلكرتونيا :تتيح اخلدمة لل�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات

والبن ��وك واملحامني تق ��دمي دعاوي منازع ��ات الأوراق التجاري ��ة عن طريق
االنرتن ��ت ,وم ��ن ث ��م مراجعتها من ال ��وزارة ,والب ��ت فيه ��ا ,وحتديد موعد
الزيارة ,و�إر�ساله ملقدم الدعوى �إلكرتونيا.
هذا بالإ�ضافة �إىل جمموعة من اخلدمات الأخرى مازالت قيد التطوير ,و�سيتم
�إطالقه ��ا يف القريب العاج ��ل .وملعرفة تفا�صيل اخلدم ��ات الإلكرتونية احلالية
�أو امل�ستقبلي ��ة بالإمكان مراجعة دليل اخلدم ��ات الإلكرتونية على موقع الوزارة
االلكرتوين.

• الربيد االلكرتوين
مت �إعداد وتركيب نظام الربيد الإلكرتوين ,ونظام الدخول ,ومنح ال�صالحيات
لأم ��ن املعلوم ��ات ,ودليل للموظف�ي�ن على ح�س ��ب الأنظمة املن�صو� ��ص عليها يف
نظ ��ام التعام�ل�ات االلكرتونية ,وحتويل عن ��وان الربيد الإلك�ت�روين للوزارة من
� commerce.gov.saإىل  mci.gov.saوتعميم ��ه عل ��ى جمي ��ع موظف ��ي ال ��وزارة
ال�ستخدامه يف املخاطبات الداخلية والر�سمية.

• االرتباط وتفعيل نظام �سداد للمدفوعات احلكومية
مت تركي ��ب واعتم ��اد النظام املب�سط للفوات�ي�ر املقدم م ��ن وزارة املالية ,والبدء
يف حت�صي ��ل جميع الر�سوم للإدارة املالي ��ة والعالمات التجارية .كما مت اعتماد
النظام وجتربته يف جميع اخلدمات الإلكرتونية الآنفة الذكر.
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• ال�شبكة احلكومية الآمنة

GSN

مت االرتب ��اط بال�شبك ��ة احلكومي ��ة الآمن ��ة ,وتفعي ��ل ا�ستخدامه ��ا ,وتزويد
برنام ��ج التعام�ل�ات الإلكرتونية (ي�س ��ر) ببيانات ال�سج ��ل التجاري ب�شكل
دوري ومنتظ ��م .كم ��ا مت اعتماده ��ا بو�صفها القناة الوحي ��دة يف الربط مع
اجلهات احلكومية الأخرى.

• قناة التكامل احلكومية

GSB

متتفعيلالتكاملمعمكتبالعمل؛لتزيدهممبعلوماتال�سجلالتجاريبنجاح,
وذلك للحاجة عند �إ�صدار تراخي�ص العمل من الت�أكد من ال�سجل التجاري.

• تطوير مركز رئي�سي للحا�سب الآيل:
مت تطوي ��ر مركز حا�سب �آيل م�ستق ��ل يراعي طبيعة التطوير احلايل لتقنية
املعلومات؛ م ��زود بخطوط �ألياف �ضوئية من مزودي ��ن للخدمات ،وبنظام
كهربائي م�ستمر ،ومولدات طاقة احتياطية ل�ضمان ا�ستمرار اخلدمات.

• �إتاحة ال�سجل التجاري على ال�شبكة احلكومية الآمنة

يت ��م حالي� � ًا �إتاحة قاعدة بيان ��ات ال�سجل التجاري عل ��ى ال�شبكة احلكومية
الآمنة ,بتحديث �أ�سبوعي لكل من:
 yبرنامج (ي�سر) للتعامالت االلكرتونية.
y
 yوزارة العمل – مكتب العمل.
y

• تبادل املعلومات ب�شكل دوري

يتم تبادل املعلومات بناء ًا على الطلب الدوري مع كل من:
yالهيئة العامة لال�ستثمار.
y
yم�صلحة اجلمارك.
y

ويجري التن�سيق مع هاتني اجلهتني لتحويلها على ال�شبكة احلكومية الآمنة عند
اكتمال ان�ضمامهما لها.

• برنامج تدريب امل�س�ؤولني بالوزارة على �أ�سا�سيات احلا�سب

حر�ص ًا عل ��ى تفعيل ا�ستخدام احلا�سب الآيل ,والت�أكد م ��ن اال�ستفادة الق�صوى
م ��ن الأنظمة املتاح ��ة ,مت اعتماد برنامج تدريب امل�س�ؤول�ي�ن على ر�أ�س العمل يف
مه ��ارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل بتوف�ي�ر ا�ست�شاري متخ�ص�ص يف التدريب يف
مقام الوزارة ,يقوم بالدعم املبا�شر عن احلاجة ،وكذلك جدولة مواعيد تدريب
على ر�أ�س العمل على ح�سب الوقت املنا�سب للم�س�ؤولني.
وجت ��در الإ�شارة �إىل �أن وج ��ود املرونة يف املواعيد ,وتوفر املدرب عند الطلب قد
�أ�سهم ��ت �إ�سهاما جي ��د ًا يف تفعيل ا�ستخدام الربيد الإلك�ت�روين ب�شكل ملحوظ,
وزيادة اال�ستفادة من الأنظمة املتاحة.

• برنامج رخ�صة قيادة احلا�سب
مت التعاق ��د مع �شركة متخ�ص�صة بالتدريب والتعليم؛ لتدريب وت�أهيل من�سوبيها
على ا�ستخدام مهارات احلا�سب الآيل؛ الجناز الأعمال املكتبية بكفاءة وفاعلية،
وذلك من خ�ل�ال برنامج تدريبي مكثف على الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب
الآيل  ICDLوه ��ي �شه ��ادة رائدة معتمدة م ��ن امل�ؤ�س�سة العام ��ة للتدريب التقني
واملهن ��ي ,ووزارة اخلدمة املدني ��ة ,ومعيار عاملي يتم من خالل ��ه قيا�س مهارات
ا�ستخ ��دام احلا�سب الآيل ،وقد مت جتهيز معملني؛ معمل يغطي املبنى الرئي�سي,
ومعم ��ل يغطي املبنى الثاين (مبنى اخلدمات) .كم ��ا �سيغطي التدريب ,تدريب
الفئ ��ات اخلا�صة من اجلهاز التنفيذي للوزارة على االحتياجات التي ت�ساعدهم
على �أداء واجناز مهماتهم التنفيذية والإدارية.
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 .7إنجازات وزارة المالية

 .1تطوير الأنظمة التطبيقية للوزارة
ا�ستم ��رار الوزارة يف تطوير الأنظمة التطبيقية بعد �أن ا�ستكملت تنفيذ الأنظمة
الرئي�سية ب�إ�ستخدام �أح ��دث التقنيات املعروفة لتخطيط موارد املن�ش�أة ()ERP
وت�شمل:
 تطوي ��ر وت�شغيل نظام �إعداد وطباعة وتبليغ نظام امليزانية العامة للدولة مبا
يف ذلك الوظائف.
 تطوير وت�شغيل �أنظمة الإيرادات العامة للدولة.
 تطوير وت�شغيل �أنظمة احل�سابات العامة للدولة:
y yتطوير وت�شغيل نظام �أوامر الدفع.
y yتطوير وت�شغيل نظام االعتمادات امل�ستندية.
y yتطوير وت�شغيل نظام �إعداد وطباعة احل�ساب اخلتامي للدولة.
y yتطوير وت�شغيل نظام متويل امليزانية العامة.
 تطوير وت�شغيل نظام العقود وربطه �آلي ًا بالإدارات ذات العالقة وهي:
y yامليزانية العامة والإدارة القانونية.
y yتطوير وت�شغيل نظام القرو�ض.
y yتطوير وت�شغيل نظام الإعانات.
y yتطوير وت�شغيل نظام حتليل التكاليف.
y yتطوير وت�شغيل الأنظمة الذكي ��ة ( )intelligence Businessلدعم القرار
لأنظمة امليزانية واحل�سابات والإيرادات

كم ��ا قام ��ت ال ��وزارة بتنفي ��ذ م�ش ��روع لإدارة املحت ��وى و�أر�شفة الوثائ ��ق و�سري
املعام�ل�ات الكرتوني ��ا لتقليل ا�ستخ ��دام الورق قدر الإمكان مم ��ا �ساهم يف رفع
كف ��اءة الأداء وت�سهيل متابعة املعامالت �آلي� � ًا الأمر الذي ي�ؤدي لزيادة الإنتاجية
وتقليل التكاليف.
وتخط ��ط الوزارة حالي ًا لتنفي ��ذ وميكنة مزيد من �أعماله ��ا وخ�صو�ص ًا ما يتعلق
ب�أمالك الدولة و�إدارة امل�صروف ��ات مثل م�صروفات الطوارئ يف حالة الكوارث
وغريها.

 .2تطوير البنية التحية وجتهيزها ملرحلة التعامالت االلكرتونية وهي
 �إن�شاء ال�شبكة املوحدة جلميع مباين و�إدارات الوزارة داخل جممع الوزارة.
 ربط كافة �إدارات وفروع ومكاتب الوزارة خارج املجمع بالديوان العام.
 م�شروع ربط اجلهات احلكومية مع نظام �سداد حيث مت ربط معظم اجلهات
احلكومية مع التفعيل كما �سي�أتي بالتف�صيل.

 .3التعامالت الإلكرتونية احلكومية
• موقع الوزارة على االنرتنت
مت تطوي ��ر وحت�سني موقع الوزارة على االنرتن ��ت ليتم تقدمي الكثري من خدمات
الوزارة �سوا ًء ما يتعلق منها باملعلومات مثل الأنظمة واللوائح والتعليمات �أو فيما
يتعل ��ق مبنجزات الوزارة مث ��ل املعلومات املتعلقة بامليزاني ��ة والعقود �أو خدمات
الوزارة ،وكذلك اخلدمات التفاعلية االجتماعية كالفي�سبوك وتويرت وغريها.
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• خدمات االنرتنت والتوا�صل االلكرتوين
قام ��ت الوزارة بتوفري خدمة االنرتنت مل�سئ ��ويل وموظفي الوزارة وكذلك تقدمي
الربيد االلكرتوين جلميع الإدارات واملوظفني الذين تقدموا بطلب اخلدمة.
كم ��ا يتم تق ��دمي خدمات �إر�سال الر�سائ ��ل الق�صرية للهوات ��ف النقالة للإ�شعار
ب�إجن ��از املعامالت (ب�شكل جماعي �أو فردي) جلميع الإدارات والفروع واملكاتب
مم ��ا ي�ساهم يف �سرعة �إي�صال املعلوم ��ات للم�ستفيدين �سواء موظفي الوزارة �أو
املراجع�ي�ن مما �ساهم يف حت�سني بيئ ��ة العمل ورفع الكف ��اءة الإنتاجية وت�سهيل
تقدمي اخلدمات الكرتونيا ومتابعة الأداء.

• التبادل االلكرتوين للمعلومات مع اجلهات احلكومية
 تق ��دمي �أول خدم ��ة الكرتونية حكومي ��ة وهي خدمة �أوامر الدف ��ع للعديد من
اجله ��ات احلكومي ��ة عن طريق ال�شبك ��ة الوطنية الآمن ��ة ( )GSNمن خالل
برنام ��ج التعامالت االلكرتونية احلكومية (ي�س ��ر) وتخطط الوزارة لتطوير
�إج ��راءات اخلدمة ب�شكل يغني متاما ع ��ن ا�ستخدام الأوراق ويحول اخلدمة
�إىل و�سيلة الكرتونية ب�شكل كامل.
 حتوي ��ل رواتب موظف ��ي الدولة مبا�ش ��رة �إىل ح�ساباته ��م البنكية عن طريق
نظام �سريع.
 حتويل م�ستحقات املقاولني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا�شرة �إىل ح�ساباتهم
البنكية عن طريق نظام �سريع ،الأمر الذي م ّكن املقاولني من احل�صول على
النقد بطريقة �أ�سرع و�أي�سر.
وبع ��د تطبي ��ق هذه اخلدم ��ة (بداي ��ة ع ��ام 2010م) زاد الإنف ��اق احلكومي
ع�ب�ر الو�سائل االلكرتونية حيث و�صل الإنف ��اق �إىل �أكرث من  %60من نفقات

امليزاني ��ة العام ��ة للدولة تُ�ص ��رف الكرتوني� � ًا بطريقة �سريع ��ة و�آمنة ،وهذه
الن�سبة يف ازدياد م�ستمر ومتوقع لها تغطية معظم نفقات الدولة.
 تزويد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باملعلومات املتعلقة بال�شيكات الوزارية
املطبوعة.
 ا�ستقبال املعلومات املتعلقة بالإيرادات املح�صلة من م�ؤ�س�سة النقد �آليا.
 ا�ستقبال املعلوم ��ات املتعلقة بال�شيكات امل�صروفة من م�ؤ�س�سة النقد و�إجراء
املطابقة �أليا.
 تقوم ال ��وزارة بالتبادل االلك�ت�روين للمعلومات املختلف ��ة للجهات احلكومية
بعدة و�سائط الكرتونية منها:
y yتقدمي املعلومات املتعلقة باملوظفني ل�صندوق التنمية العقارية
y yتقدمي املعلومات املتعلقة بالعمال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
y yتقدمي املعلومات املتعلقة لديوان املراقبة العامة.
y yتق ��دمي املعلومات املتعلق ��ة بتبليغ امليزانية العام ��ة للجهات احلكومية مثل
وزارة اخلدمة املدنية.
y yتقدمي املعلومات املتعلقة بنظام الفهر�سة ال�سعودي
 تطبيق تقنية الباركود يف معامالت الوزارة مثل االت�صاالت الإدارية.

• ال�شركة ال�سعودية لتبادل املعلومات الكرتونيا (تبادل)

واف ��ق جمل�س الوزراء خ�ل�ال جل�سته التي عقدها بتاري ��خ 1430/7/7هـ املوافق
2009/6/30م ،عل ��ى الرتخي� ��ص بت�أ�سي� ��س �شرك ��ة م�ساهم ��ة �سعودي ��ة با�سم
«ال�شرك ��ة ال�سعودي ��ة لتب ��ادل املعلوم ��ات �إلكرتوني� � ًا (تب ��ادل)» وفق� � ًا لنظامها
الأ�سا�سي املرفق بالقرار.
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وته ��دف ال�شرك ��ة �إىل اال�ستثم ��ار يف ن�ش ��اط تقني ��ة املعلوم ��ات واالت�ص ��االت
وال�صناعات املعرفية على �أ�س�س جتارية.
وج ��اء ت�أ�سي� ��س �شرك ��ة تب ��ادل بع ��د جن ��اح وزارة املالي ��ة ممثل ��ة يف �صن ��دوق
اال�ستثم ��ارات العام ��ة وبالتعاون م ��ع م�صلحة اجلم ��ارك ال�سعودي ��ة (ال�شريك
الإ�سرتاتيج ��ي) بتنفي ��ذ امل�شروع ال�سع ��ودي لتبادل املعلوم ��ات �إلكرتونيا Saudi
 EDIوتطبيق خدمات ��ه الإلكرتونية والذي يهدف «خلدمة اململكة رقميا ً» ،وتوفري
ال�سرع ��ة وال�شفافي ��ة يف الأعمال وت�سري ��ع وتب�سيط الإج ��راءات احلكومية فيما
بينه ��ا وبني القط ��اع اخلا�ص ،حيث يركز على قطاع التج ��ارة الدولية (خدمات
اال�سترياد والت�صدير .)e-trade
وقد قام امل�ش ��روع ال�سعودي لتبادل املعلومات �إلكرتوني� � ًا بتطبيق وتنفيذ العديد
م ��ن اخلدم ��ات الإلكرتوني ��ة لال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر – كتق ��دمي املنافي�س ��ت
�إلكرتوني� � ًا ،وتق ��دمي و�إدارة �إذن الت�سلي ��م �إلكرتوني ًا ،وتق ��دمي بيانات اال�سترياد
وبيانات الت�صدير وت�صاريح التحميل �إلكرتوني ًا بالإ�ضافة �إىل الربط الإلكرتوين
املبا�شر ( )Host to Hostوتق ��دمي خطابات التعديل �إلكرتوني ًا .وهذه اخلدمات
الإلكرتونية من �ش�أنها ت�سهي ��ل الإجراءات التوثيقية لوكالء ال�شحن واملخل�صني
اجلمركي�ي�ن وامل�ستوردي ��ن باململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة وربطه ��م �إلكرتونيا مع
م�صلح ��ة اجلم ��ارك ال�سعودي ��ة (ال�شري ��ك الإ�سرتاتيج ��ي) وامل�ؤ�س�س ��ة العامة
للموان ��ئ و�شركات متعه ��دي املوانئ وجميع الوزارات والهيئ ��ات احلكومية ذات
العالقة على �سبيل املثال ال احل�صر (اخلطوط ال�سعودية ،والهيئة العامة للغذاء
والدواء ،والهيئة ال�سعودية للموا�صف ��ات واملقايي�س واجلودة ،وهيئة االت�صاالت
وتقنية املعلومات ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الزراعة ،ووزارة ال�صحة ،وم�صلحة
الإح�صاءات العامة ،م�صلحة الزكاة والدخل)...

• نتائج التطبيق حتى مايو 2010
مت �إط�ل�اق �أوىل خدمات امل�شروع وهي خدمة تق ��دمي مانيف�ست اال�سترياد و�إذن
الت�سليم وبيانات اال�سترياد يف التا�سع من �أبريل من عام  2005م من ميناء جدة
الإ�سالم ��ي والذي يعترب �أكرب مين ��اء يف اململكة العربية ال�سعودية حيث ميثل مبا
ن�سبته  %45من �إجمايل الواردات �إىل اململكة.
كم ��ا مت �إطالق خدمة تقدمي مانيف�ست الت�صدير وت�صريح التحميل مبيناء جدة
الإ�سالمي يف دي�سمرب  ,2006وقد مت بف�ضل اهلل �إطالق خدمة املانيف�ست للوارد
يف ميناء امللك عبدالعزير بالدمام يف �أكتوبر .2007كما مت �إطالق خدمة تقدمي
مانيف�ست الت�صدير وت�صريح التحميل مبيناء جدة الإ�سالمي يف دي�سمرب 2006
واجلدير بالذكر ب�أن عدد املانفي�ستات البحرية التي مت تقدميها يف عام 2009م
قد بل ��غ  9120مانيفي�ست بحري بن�سبة  %100وعدد بيانات اال�سترياد 426632
بن�سب ��ه  %100وكذلك عدد اذونات الت�سلي ��م التي جتاوزت  433505اذن ت�سليم
وبن�سبه  %100يف ميناء جدة الإ�سالمي وميناء امللك عبد العزيز يف الدمام.
ومت تفعي ��ل خدم ��ة مانيف�س ��ت القطار ال ��وارد يف امليناء اجل ��اف بالريا�ض منذ
دي�سم�ب�ر 2007م حيث بلغ عدد املانيف�ستات يف ع ��ام 2009م 4117 ,مانيف�ست
قطار وبن�سبه  %100و� 77522إذن ت�سليم وبن�سبة  ،%100ومت البدء بخدمة بيانات
اال�ست�ي�راد يف بداية عام 2010م ,حيث بلغ عدد بيانات اال�سترياد  23104بيان ًا
وبن�سب ��ة  %100يف عام 2010م ،وبذلك بلغت ن�سبة التطبيق للخدمات  %100يف
منفذ امليناء اجلاف بالريا�ض يف نهاية �شهر مار�س  2010م.
ويف مط ��ار امللك خال ��د بالريا�ض و�صل عدد معامالت خدم ��ة املانيف�ست للوارد
 2,926مانيفي�س ��ت ج ��وي وارد وبن�سبه  %18منذ دي�سم�ب�ر 2007م و�سيتم ب�إذن
اهلل تق ��دمي جميع املانيفي�ستات اجلوية واذونات الت�سليم بن�سبة  %100يف تاريخ
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 12يونيو2010م.كم ��ا �سيت ��م تطبي ��ق املانيفي�س ��ت ال�صادر وبيان ��ات اال�سترياد

• جوائز امل�شروع

والت�صدي ��ر يف مط ��ار املل ��ك خال ��د يف تاريخ  12يوني ��و 2010م وم ��ن املتوقع ان

 جائ ��زة احلكومة االلكرتوني ��ة لدول جمل� ��س التعاون لدول اخللي ��ج العربية
(عمان)  23دي�سمرب :2009
 جائ ��زة الأمم املتح ��دة خلدم ��ة العام ��ة لفئ ��ة «زي ��ادة ال�شفافي ��ة وامل�سائلة
وا�ستجابة اخلدمة العامة لالحتياجات (املركز الثاين على م�ستوى العامل)
 احل�صول عل ��ى درع تكرميي من قبل م�صلحة اجلمارك وذلك لدور ال�شركة
يف تطبيق مفهوم «النافذة الواحدة باجلمارك ال�سعودية»:
 وف ��ق البواب ��ة الوطني ��ة للتعامالت االلكرتوني ��ة احلكومي ��ة مت ت�صنيف �ست
خدمات م ��ن خدمات نظ ��ام ( )Saudi Ediلتكون �ضمن �أك�ث�ر ت�سع خدمات
الكرتونية ا�ستخدام ًا يف البوابة الوطنية.

ت�ص ��ل الن�سب ��ة �إىل  %100لكامل اخلدمات يف مطار املل ��ك خالد الدويل بتاريخ
� 4أغ�سط�س 2010م.
وق ��د مت بف�ض ��ل اهلل �إط�ل�اق خدم ��ات البي ��ان ال ��وارد وال�ص ��ادر الربي,البيان
الإح�صائي الوارد وال�ص ��ادر  ,بيانات العبور واملانيفي�ست الربي يف منفذ ج�سر
املل ��ك فه ��د يف تاريخ  10ابري ��ل 2010م ,وم ��ن املتوقع �أن ت�صل ن�سب ��ة التطبيق
للخدمات  %100يف منفذ ج�سر امللك فهد بتاريخ 12يونيو 2010م.
وبلغت الإح�صائيات النهائية حتى نهاية �شهر مار�س 2010م على كافة العمليات
االلكرتوني ��ة التفاعلي ��ة من خ�ل�ال امل�شروع م ��ا يزيد عل ��ى  3,500,000معاملة
الكرتوني ��ة تفاعلية .وبالتتابع �سوف تعمم مب�شيئة اهلل هذه اخلدمات اىل جميع
موان ��ئ ومنافذ ومطارات اململكة البحري ��ة واجلوية والربية احلالية وامل�ستقبلية
يف املدن االقت�صادية اجلديدة.
وترجمة النتائ ��ج التي جنتها احلكومة ال�سعودية من ت�سهيل الإجراءات وت�سريع
عملي ��ات اال�ست�ي�راد والت�صدير كما يف تقرير البنك ال ��دويل من حيث تناف�سية
بيئ ��ة اال�ستثمار ،حي ��ث و�ضعها يف املركز (ال�ساد�س ع�ش ��ر) على م�ستوى العامل
بني  181دولة.

• نظام امل�شرتيات احلكومية االلكرتوين ()e-procurement
ب ��د�أت وزارة املالي ��ة بالإع ��داد لتنفيذ م�ش ��روع �إ�سرتاتيجي وطن ��ي للمناف�سات
وامل�شرتي ��ات احلكومي ��ة الإلكرتوني ��ة يت ��م خالل ��ه حتوي ��ل �إج ��راءات املناف�سة
وعمليات ت�أمني امل�شرتيات احلكومية لتكون �إلكرتونية و�سط بيئة �آمنة ت� ِّؤمن من
خالله ��ا اجلهات احلكومي ��ة م�ستلزماتها وتتمكن من ط ��رح مناف�ساتها ب�سرعة
و�شفافي ��ة عالية ،ويت ��م تنفيذ امل�شروع بالت ��درج وفق عدة مراحل ب ��دء ًا ب�إعداد
خطة ا�سرتاتيجية وفق �أحدث الأ�ساليب باال�ستفادة من جتارب دول �أخرى �سبق
لها تنفيذ م�شاريع م�شابهة.

 .4اتفاقية كبار العمالء مع ال�شركات العاملية
مت توقي ��ع اتفاقي ��ة مع بع� ��ض ال�ش ��ركات العاملي ��ة لرتخي�ص منتج ��ات ال�شركة
امل�ستخدمة يف الوزارة واحل�صول على الدعم الفني لها.
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 .5العمل على تطوير وحت�سني الأنظمة الأخرى
 النظام املايل للوزارة.
 نظ ��ام �شئون املوظف�ي�ن والروات ��ب :مت تد�شني نظام حدي ��ث يواكب تطلعات
امل�س�ؤولني بتقدمي خدمات الكرتونية راقية لعموم املوظفني.
 نظام االت�صاالت الإدارية مبا يف ذلك االت�صاالت الإدارية ملكتب الوزير.
 نظام �صرف املقررات والعوائد ال�سنوية املركزي لكافة الفروع واملكاتب.
 تطوير نظام م�صلحة �أمالك الدولة وال�سجل العقاري.
 تطوي ��ر الربام ��ج الالزم ��ة وتقدمي اخلدم ��ات لبع� ��ض ال ��وكاالت والإدارات
املتخ�ص�صة مثل ال�شئون االقت�صادية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،حمطة
كهرباء النا�صرية وم�صلحة مطابع احلكومة.
 االنتهاء من تطوير نظام الفهر�سة ال�سعودي با�ستخدام الأنظمة احلديثة.

 .6الإجراءات الإدارية
قام ��ت الوزارة بتنفيذ ق ��رارات جمل�س ال ��وزراء املتعلقة بتقني ��ة املعلومات مثل
�إن�ش ��اء الإدارة العامة لتقني ��ة املعلومات املرتبطة مبا�ش ��رة مبعايل الوزير ومثل
ت�شكيل جلنة التعامالت االلكرتونية ب�إ�شراف معايل الوزير ورئا�سة معايل نائب
الوزير وع�ضوية وكالء الوزارة واملدراء العامني.

 .7م�شاركات الوزارة
 ال ��وزارة �شريك رئي�سي يف برنامج التعام�ل�ات االلكرتونية احلكومية ممثلة
مبعايل وزير املالية يف اللجنة الإ�شرافية العليا وكذلك م�شاركة �أربعة �أع�ضاء
من ال ��وزارة يف اللجنة التوجيهية للربنامج مب ��ا يف ذلك نائب رئي�س اللجنة

التوجيهية للربنامج ويقوم بذلك مدير عام الإدارة العامة لتقنية املعلومات
 ع�ضوي ��ة ال ��وزارة يف جمل�س �إدارة هيئة االت�ص ��االت وتقنية املعلومات ممثلة
مبدير عام الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
 ع�ضوي ��ة ال ��وزارة يف اللجن ��ة الوطنية ملجتم ��ع املعلومات ممثل ��ة مبدير عام
الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
 ع�ضوية الوزارة يف اللجنة الأمنية الدائمة لالنرتنت.
 �شارك ��ت ال ��وزارة يف الكثري م ��ن اللج ��ان املتخ�ص�صة يف هيئ ��ة اخلرباء يف
جمل�س الوزراء لدرا�سة الأنظمة واللوائح املتعلقة بتقنية املعلومات.
 امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات والندوات الداخلية واخلارجية.
 امل�شارك ��ة يف اللج ��ان الداخلي ��ة لبع� ��ض اجله ��ات احلكومية لتطوي ��ر تقنية
املعلومات مثل وزارة التعليم العايل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�صحة،
وزارة الداخلية وغريها.

 .8التدريب
قام ��ت ال ��وزارة بتدريب معظم املوظفني عن طريق تق ��دمي العديد من الدورات
يف خمتل ��ف املجاالت املتعلقة بتقنية املعلوم ��ات ومنها مقدمة يف احلا�سب الآيل
واالنرتن ��ت ،نظام قاع ��دة البيانات �أك�س�س ،نظام اجل ��داول االلكرتونية �إك�سل،
نظ ��ام معاجل ��ة الكلمات ال ��ورد� ،أم ��ن املعلوم ��ات و�إدارة الوقت ،نظ ��ام عر�ض
التقري ��ر الباوربوينت مبا يف ذل ��ك التدريب على نظام تخطيط م ��وارد املن�ش�أة
اجلديد( )ERPوغريها.
كم ��ا قام ��ت ال ��وزارة بالتن�سيق م ��ع برنامج التعام�ل�ات االلكرتوني ��ة احلكومية
(ي�سر) بتدريب بع�ض املوظفني على دورة رخ�صة ال�شهادة الدولية
ّ
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ومت ذلك باال�ستفادة من مركز التدريب احلديث املزود ب�شبكة موحده ومرتبطة
بجه ��از عر�ض منوذج ��ي يتميز مبوا�صفات تقنية عاليه لتق ��دمي ندوات وتدريب
وور� ��ش عمل جلميع موظف ��ي وكاالت و�إدارات ال ��وزارة وكذلك موظفي اجلهات
احلكومية املرتبطة بخدماتها.
كم ��ا تقوم الوزارة بتدريب عدد من خريج ��ي اجلامعات وكليات التقنية ومعهد
الإدارة العامة يف مرحلة التطبيق.

 .9منجزات بع�ض اجلهات املالية الأخرى
تق ��وم وزارة املالي ��ة وفروعها مثل م�صلحة اجلم ��ارك وم�صلحة الزكاة والدخل
و�صنادي ��ق التنمية و�صناديق الإقرا�ض واجله ��ات املالية الأخرى يف اململكة مثل
م�ؤ�س�س ��ة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�س ��وق املالية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
وامل�ؤ�س�س ��ة العامة الت�أمينات االجتماعية ب�أدوار جليلة لتطوير االقت�صاد الوطني
ويف احلف ��اظ عل ��ى مكت�سباته والذي يع ��د الأكرب يف ال�ش ��رق الأو�سط والأحدث
تنظيما و�أنظمة ومنها- :

• ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات
تع ��د �شبك ��ة املدفوع ��ات ال�سعودي ��ة ( ،)SPANالت ��ي �أن�شئ ��ت ع ��ام 1990م،
�شبك ��ة املدفوع ��ات الآلي ��ة الوحي ��دة يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،حي ��ث
ترب ��ط كاف ��ة �أجه ��زة ال�ص ��رف الآيل وطرفي ��ات نق ��اط البي ��ع يف كاف ��ة �أنحاء
اململك ��ة ب�شبك ��ة مدفوع ��ات مركزي ��ة تق ��وم بدوره ��ا ب�إع ��ادة توجي ��ه العمليات
املالي ��ة �إىل اجله ��ة امل�ص ��درة للبطاق ��ة� ،س ��واء كان ��ت م�صرف� � ًا حملي� � ًا �أو
في ��زا (� )VISAأو �أمك� ��س (� )AMEXأو ما�س�ت�ر كارد (.)MasterCard
   وتطل ��ب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من كاف ��ة امل�صارف �إ�صدار بطاقات
�سحب �آيل متوافقة ب�شكل كام ��ل مع ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات وتقدم جميع

اخلدم ��ات للعميل النهائي بدون ر�سوم ،ب�صرف النظر عن جهاز ال�سحب الآيل
امل�ستخدم �أو اجلهة امل�شغلة له �أو اجلهة امل�صدرة لبطاقة العميل.
ويوج ��د الآن حوايل ع�ش ��رة �أالف جهاز �سحب �آيل ما يقارب الثمانني �ألف نقطة
بي ��ع مت�صل ��ة بال�شبك ��ة ،وقد بلغ �إجمايل ع ��دد العمليات الت ��ي مت تنفيذها عرب
�شبكة ( )SPANيف عام 2008م �أكرث من  450مليون عملية مببلغ يزيد عن 230
مليار ريال ( 61.3مليار دوالر �أمريكي)
كما تعمل م�ؤ�س�س ��ة النقد حالي ًا على حتديث نظام �شبكة املدفوعات عرب تطوير
نظ ��ام ( )SPAN2الذي يوفر مزيد ًا من اخلدمات االلكرتونية الآمنة با�ستخدام
مفاتي ��ح الت�شفري العمومي ��ة ( ،)PKIكما يتيح توفري خدم ��ات الدفع االلكرتوين
عرب �أجهزة الهاتف النقال.

• النظام ال�سعودي للتحويالت املالية ال�سريعة واملعروف اخت�صاراً بـ «�سريع»
مت ت�شغي ��ل النظام من قبل م�ؤ�س�سة النقد العرب ��ي ال�سعودي يف 1418/1/18هـ
املواف ��ق 1997/5/14م وه ��و من �أحدث نظ ��م املدفوعات والت�سوي ��ات البنكية،
متوج� � ًا بذل ��ك عقد ًا م ��ن الإجن ��ازات الكب�ي�رة التي �شهدته ��ا اململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة  ,وقد �أحدث نظام «�سريع» والذي مت ت�صميمه وفق ًا ملفهوم الت�سويات
الإجمالي ��ة الآنية ثورة يف جمال الأعمال امل�صرفي ��ة الآلية واملعامالت التجارية
يف اململك ��ة ،حي ��ث ي�شكل البني ��ة الأ�سا�سية الت ��ي يعتمد عليها ع ��دد من �أنظمة
املدفوعات والت�سويات املالية املتقدمة.
�إن النقلة التقنية واخلدم ��ات امل�صرفية احلديثة التي �أحدثها نظام «�سريع» يف
القط ��اع امل�صريف ال�سعودي تعترب عالمة مميزة يف تاريخ تطور نظم املدفوعات
يف اململك ��ة من ��ذ �إ�صدار �أول ريال معدين �سعودي يف عهد املغفور له جاللة امللك
عب ��د العزيز ع ��ام 1346هـ وقد مت اقتبا�س �شعار نظ ��ام «�سريع» من هذا الريال
لربط �سل�سلة تطور املدفوعات يف اململكة.
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• الت�سويات الإجمالية الآنية

• املدفوعات ذات اال�ستحقاق الآجل

�إن نظ ��ام «�سري ��ع» نظام متكام ��ل للت�سوي ��ات الإجمالية الآنية حي ��ث يتيح لكافة
امل�ص ��ارف املحلية �إجراء التحويالت املالية فيما بينها بالريال ال�سعودي ب�صورة
فوري ��ة م ��ن خ�ل�ال ح�ساباتها ل ��دى امل�ؤ�س�سة ،كما �أن ��ه يتميز بعمله طيل ��ة الأربع
والع�شرين �ساعة متيحا اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات النظام ،بالإ�ضافة �إىل
�أن ��ه ي�ضمن �إجناز الدفع م ��ع عدم قابلية النق�ض ،كما �أنه يعطي امل�صارف حرية
الو�صول حل�ساباتها لدى امل�ؤ�س�سة ومراقبة مراكزها املالية ب�صورة م�ستمرة.

�إن �أح ��د ال�سم ��ات الرئي�سي ��ة للنظام هي قدرت ��ه على معاجل ��ة املدفوعات ذات
اال�ستحق ��اق الآج ��ل وامل�ستحق ��ة بنف�س الي ��وم يف عملي ��ة تنفيذية واح ��دة ،كما
ي�ستطي ��ع النظام تنفيذ العملي ��ات ذات القيمة املرتفع ��ة ومعامالت قيود مدين
ودائ ��ن باجلمل ��ة .وبوجه خا� ��ص ،يتمتع النظ ��ام ب�إمكانيات ميك ��ن من خاللها
ت�سوية مدفوعات التبادل التجاري واالعتمادات املخ�ص�صة للرواتب ومدفوعات
الفواتري الدورية مثل فواتري اخلدمات العامة.

• حت�سني الكفاءة

• دمج متكامل لنتائج �أنظمة املقا�صة

يوفر نظام �سريع مميزات تعمل على حت�سني كفاءة النظام يف اململكة من عدة �أوجه:
 التقليل من احتياجات ال�سيولة الالزمة لعملية حتويل الأموال
 اخت�صار الوقت امل�ستغرق لإمتام عملية حتويل الأموال
 ق ��درة امل�صارف على مراقب ��ة وا�ستخدام �سيولتها ب�ص ��ورة �أكرث فعالية من
خالل ال�سماح لها ب�إدارة املراكز املالية وال�سيولة ب�شكل م�ستمر
 من املزايا التي ت�ؤدي �إىل تعزيز الكفاءة �أي�ض ًا املكا�سب التي يجنيها اجلميع
من التخل�ص من العمليات والإجراءات الورقية التي كانت ت�ستخدم �سابقا.

يدمج نظام �سريع نتائج املقا�صة والت�سوية جلميع الأنظمة القائمة مثل:
 ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات(،)SPAN
 ونظام �سوق الأ�سهم ال�سعودية الآيل «تداول» (،)TADAWUL
 وغرف املقا�صة الآلية (،)ACH
وبي ��وت مقا�صة �أخرى يف مركز مايل موحد يتم من خالله تنفيذ الت�سويات بني
امل�ص ��ارف من خ�ل�ال ح�سابات امل�صارف لدى امل�ؤ�س�سة مم ��ا يقلل من املخاطر
املرتبطة ب�أو�ضاع �صايف الت�سويات املختلفة التي تن�ش�أ عن هذه الأنظمة.

• م�ساندة حتويل الأموال على نطاق دويل

• ال�سمات املرتبطة ب�أمن املعلومات

يه ��دف نظام �سريع بالدرجة الأوىل �إىل تقدمي خدمة لت�سهيل التحويالت املالية
الداخلي ��ة بالريال ال�سعودي ,ولكن تقدي ��ر ًا لأهمية العمليات املالية الدولية فقد
مت يف نظ ��ام �سريع ا�ستخدام طريقة تتفق مع املعايري الدولية القائمة واملقرتحة
للتحويالت املالية عرب احلدود .فعلى �سبيل املثال مت �صياغة ر�سائل الدفع طبق ًا
للمعايري الدولية امل�ستخدمة يف �شبكة (�سويفت).

يتمي ��ز نظام �سريع ب�أنه ي�شمل عدد ًا م ��ن املعايري والإجراءات الأمنية املتقدمة،
ت�شمل هذه املعايري التايل:
 ا�ستخدام التواقيع الإلكرتونية ل�ضمان م�صدر املدفوعات.
 جمي ��ع خط ��وط الرب ��ط و�شب ��كات االت�ص ��االت امل�ستخدمة يف نظ ��ام �سريع
ت�ستخدم تقنيات الت�شفري املتقدمة.
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 ال يت ��اح الدخول لنظ ��ام �سريع �إال من خالل البطاق ��ات الذكية وللأ�شخا�ص
امل�صرح لهم فقط.
 تت ��م مراقب ��ة كافة مواقع نظام �سري ��ع ب�إحكام �س ��واء يف امل�ؤ�س�سة �أو البنوك
بحيث ال ي�سمح بالدخول �إىل مواقع النظام �إال للموظفني امل�صرح لهم فقط.
 يوج ��د �أي�ض ��ا تداب�ي�ر احتياطية تتمث ��ل يف تركيب مزدوج للأجه ��زة ومواقع
احتياطية للطوارئ وامل�ساندة عند احلاجة.
 هناك تدابري احتياطية �إ�ضافية مالئمة تتعلق ب�أمن املعلومات ورفع التقارير
ومرونة النظام وغريها.
ه ��ذه ال�سم ��ات الأمنية تخ�ض ��ع ملراجعة وتطوي ��ر م�ستمر ل�ضمان عم ��ل النظام
ب�صورة �سل�سة ويف بيئة �آمنة تقنيا وذات حتكم مركزي موثوق.

• بع�ض خدمات نظام �سريع
 خدمة التحويالت امل�صرفية
لقد كانت التحويالت بني امل�صارف وعمالئها قبل تقدمي نظام «�سريع» تنفذ
با�ستخ ��دام طرق تقليدية كالتلك�س وال�شيكات �أو حمل النقد بغر�ض التحويل
مم ��ا يجع ��ل �إجناز معامالت التحوي ��ل وامتامها ي�ستغ ��رق الكثري من الوقت
واجلهد ويعر�ضها �إىل عدد من املخاطر� ،أما الآن فقد مت ربط جميع �أنظمة
املدفوعات املالية بني البنوك بوا�سطة نظام «�سريع» بحيث ي�ستطيع العمالء
التحويل من واىل �أي ح�ساب بنكي داخل اململكة العربية ال�سعودية �آلي ًا بي�سر
و�آمان ويف فرتة زمنية قيا�سية.
 خدمة �إيداع الرواتب ال�شهرية.

لق ��د كان �ص ��رف الرواتب �سابق ًا يت ��م �إ�صدار ال�شي ��كات �أو الدفع نقد ًا وهي
عملي ��ة بطيئة وجمهدة للقطاعني العام واخلا� ��ص وكذلك للعمالء� .أما الآن
ومع نظام «�سريع» فقد �أ�صبح ب�إمكان امل�ؤ�س�سات احلكومية والتجارية �صرف
الرواتب وامل�ستحقات ال�شهرية ب�صورة �آلية بحيث يوفر نظام «�سريع» خدمة
التحوي ��ل ال�سري ��ع للراتب وال ��ذي مبوجبه يت ��م حتويل الرات ��ب مبا�شرة من
القط ��اع �أو �صاح ��ب العم ��ل �إىل احل�ساب امل�صريف اخلا� ��ص باملوظف ويغني
عن احل�ضور ال�شخ�صي لفروع امل�ص ��ارف �إ�ضافة �إىل �إمكانية التمتع مبزايا
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ( )SPANونقاط البيع.
 خدمة احل�سم املبا�شر
�إن تك ��رار دفع الفواتري والأق�ساط ال�شهرية املنتظمة �أحد الأ�سباب الرئي�سية
الزدح ��ام امل�ص ��ارف وانت�شار الطواب�ي�ر والذي ي�ؤدي �إيل زي ��ادة العبء على
العم�ل�اء وموظف ��ي امل�صارف ب�صورة غ�ي�ر مقبولة لكال الطرف�ي�ن� .أما الآن
وبا�ستخ ��دام نظ ��ام «�سري ��ع» فانه ميك ��ن ت�سوية ه ��ذه املدفوع ��ات �آليا دون
احلاجة �إىل زيارة العميل للم�صرف �شخ�صي ًا حيث ي�سمح «�سريع» ب�أن يقوم
�أي بن ��ك ب�إجراء قي ��د مدين على ح�س ��اب العميل وحتوي ��ل الأموال حل�ساب
امل�ستفي ��د لدى �أي بنك يف اململكة وب�سقف �أعل ��ى للخ�صم الدوري يحدد من
قبل العميل .وتورد الإح�صائيات �أن �إجمايل مبالغ الدفعات عن طريق نظام
�سري ��ع لعام 2009م جتاوز ال� �ـ ( )61تريليون ريال و�إجم ��ايل عدد الدفعات
يبلغ تقريبا ( )33مليون.
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• نظام �سداد للمدفوعات
نظام �سداد للمدفوعات «�سداد» هو �أحد �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،
وهو نظام مركزي لعر�ض ودفع الفواتري واملدفوعات الأخرى �إلكرتوني ًا يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،حيث �أن مهمت ��ه الأ�سا�سية هي ت�سهي ��ل وت�سريع عملية دفع
الفواتري واملدفوع ��ات الأخرى عرب جميع القن ��وات امل�صرفية يف اململكة (فروع
البنوك و�أجهزة ال�صرف الآيل والهاتف امل�صريف والإنرتنت امل�صرفية).
مت بناء هذا النظام يف الربع الثالث من  2004ليكون احلل الفني الأ�سهل جلميع
الأط ��راف وذلك بتقلي�ص االرتباطات املتع ��ددة� إىل ارتباط واحد �سواء للبنوك
�أو ال�شركات املفوترة ،حيث يعمل �سداد كو�سيط بني الطرفني ،وي�ضمن التنظيم
امل ��ايل وتوزيع التكالي ��ف والفوائد ويمُ كن العميل من ت�سدي ��د جميع فواتريه من
خالل القنوات البنكية املتعددة دون حتديد بنك معني لهذه العمليات.

• خدمات �سداد

 الربط مع �س ��داد مينح اجلهات املفوترة التي ترغ ��ب بتح�صيل م�ستحقاتها
م ��ن عمالئها القدرة عل ��ى حت�صيل م�ستحقاتها �إلكرتوني� � ًا عن طريق جميع
القن ��وات البنكية املتاح ��ة يف اململكة وت�شم ��ل حالي ًا  1,442فرع� � ًا م�صرفي ًا
و 9,435جهاز �صرف �آيل (وقريب ًا عرب �أجهزة نقاط البيع)  ،بالإ�ضافة �إىل
قن ��وات الهاتف امل�صريف ومواقع البنوك عل ��ى الإنرتنت والتي تقدمها جميع
امل�صارف املحلية يف اململكة بحيث ي�ستطيع �أي �شخ�ص يف �أي مكان يف اململكة
�أو حتى خارج اململكة �أن ي�ستخدم خدمة �سداد بدون ت�سجيل م�سبق يف النظام
 ت�ستطي ��ع اجله ��ات املفوترة االختيار ب�ي�ن تقدمي خدمة الدف ��ع امل�سبق بدون
فات ��ورة (مثل بطاقة الهاتف امل�سبق الدفع)وخدمات دفع الفواتري العادية �أو
كليهم ��ا يف نف�س الوقت ،وكذلك االختيار ب�ي�ن خدمة الإ�شعار الفوري �أو غري
الفوري بعمليات ت�سديد العمالء وذلك ح�سب احتياجات ومتطلبات اجلهة

 ال يوج ��د حاجة لفتح ح�ساب ��ات يف كل البنوك ،حيث �أن �س ��داد يجمع املبالغ
املدفوع ��ة للمفوت ��ر م ��ن جمي ��ع البن ��وك املرتبطة م ��ع �س ��داد وحتويلها اىل
احل�سابات البنكية للمفوترين يف يوم عمل واحد
 تقدمي تقارير دورية للمفوترين عن جميع عمليات الدفع والتحويل عن طريق
�سداد ومطابقة احل�سابات
 يوف ��ر �سداد خدماته لدع ��م عمليات االرتباطات مع نظ ��ام �سداد من خالل
فريق عمل متخ�ص�ص يعمل على تهيئة البنوك واملفوترين لالن�ضمام لنظام
�سداد
 توف�ي�ر منف ��ذ �إلك�ت�روين ( )Portalللجه ��ات املفوت ��رة ليكون مبثاب ��ة و�سيله
ات�صال ميكنهم من معرفة ومتابعة جميع تفا�صيل العمليات املرتبطة ب�سداد
والتي حتدث ب�شكل فوري ،وي�سمح لهم ب�إر�سال ال�شكاوي �أو اال�ستف�سارات
 توف�ي�ر مركز خلدمات العمالء خلدمة البنوك واملفوترين على مدار ال�ساعة
ويقدم خدمات الدعم الفني والتقني
ولنظ ��ام �س ��داد دور فعال يف و�ض ��ع وتطوي ��ر املقايي� ��س واملعايري الوطنية للدفع
والربتوك ��والت الآمن ��ة للتعام ��ل الإلكرتوين امل ��ايل وتكوين قاع ��دة هامة لتطوير
اخلدمات الإلكرتونية والتي تتعدى حدودها عمليات ت�سديد الفواتري االعتيادية،
كم ��ا �سي�ساع ��د يف و�ضع بنية مالي ��ة حتتية للحكومة الإلكرتوني ��ة مع حتقيق عدة
�أهداف �إ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من �أهمها التكامل فيما بني
البنوك واملفوترين ،والتقليل من حمل النقد داخل اململكة ملا فيه من �أخطار مثل
احتمال تعر�ضه لل�سرقة �أو التلف �أو ال�ضياع ،وتوحيد �أ�س�س املدفوعات الإلكرتونية
والهدف الأخري هو تعزيز الثقة والأمان يف الدفع الإلكرتوين يف اململكة.
وق ��د قام �س ��داد برب ��ط وت�شغيل اثنا ع�ش ��ر بنك ًا و�أك�ث�ر من  100جه ��ة مفوترة
حكومية وقط ��اع خا�ص ،وجاري العمل على ربط املزي ��د من اجلهات احلكومية
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وغري احلكومية ،وقد بلغ عدد اجلهات احلكومية التي مت ربطها بالنظام خالل
عام 2010م ( )29جهة لي�صل بذلك عدد اجلهات احلكومية �إىل ( )39جهة.
بل ��غ حجم العمليات املالية املنفذة عرب نظ ��ام �سداد للمدفوعات «�سداد» � -أحد
الأنظم ��ة التابع ��ة مل�ؤ�س�سة النقد العرب ��ي ال�سعودي «�ساما» ع ��ام  2009نحو 43
ملي ��ار ريال نفذت من خ�ل�ال  68مليون عملية تقريب ��ا �أ�سهمت جميعها يف ربط
متح�صالت ال�شركات واجلهات احلكومية امل�شرتكة يف النظام عن طريق �شبكة
�إلكرتوني ��ة لل�سداد الفوري وقللت �إىل حد كبري من حمل النقد واالعتماد ب�صفة
�أ�سا�سية على نظام م�صريف �إلكرتوين.
و�شه ��د النظ ��ام ارتفاعا يف ع ��دد م�ستخدمي ��ه عرب ال�سن ��وات املا�ضي ��ة بوترية
مت�سارعة� ،إذ ا�ستحوذ على  91يف املائة من عمليات حت�صيل املدفوعات الفورية
عام  2009م بينما مل يتجاوز يف عام  2003ن�سبة  27يف املائة فقط.
وق ��د ح�ص ��ل نظام �س ��داد للمدفوع ��ات على املرك ��ز الأول يف جائ ��زة احلكومة
االلكرتوني ��ة ل ��دول جمل�س التع ��اون لدول اخللي ��ج العربي يف جم ��ال االقت�صاد
االلك�ت�روين وذل ��ك يف امل�ؤمتر اخلليج ��ي الأول للحكوم ��ة االلكرتونية املنعقد يف
دي�سمرب  2009يف م�سقط.
كم ��ا ح�صل عل ��ى جائزة الدف ��ع الإلكرتوين يف امل�ؤمت ��ر ال�سابع ع�ش ��ر للحكومة
واخلدم ��ات الإلكرتونية بدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي نظمته داتاماتك�س
يف مايو 2010م.
كم ��ا يخطط القائم ��ون على نظ ��ام (�س ��داد) �إىل �إطالق مزيد م ��ن اخلدمات
االلكرتونية التي تلبي حاجة امل�ستخدمني مثل زيادة عدد املفوترين �إىل �أكرث من
ع�شرة �آالف مفوتر ،وخدمات الدفع الفوري وغريها.

• ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
بلغ ��ت القيم ��ة ال�سوقية للأ�سهم امل�ص ��درة يف نهاية ع ��ام  2010م  1,325مليار
ري ��ال .بلغ ��ت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة خ�ل�ال عام  2010م نـحو 759
مليار ريال.
وبل ��غ �إجمايل ع ��دد الأ�سه ��م املتداولة خالل ع ��ام 2010م 33ملي ��ار �سـهم �أما
�إجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل عام  2010م فقد بلغت  20مليون �صفقة.
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 .8إنجازات وزارة االقتصاد والتخطيط
تع ��د الوزارة خط ��ط التنمية بالتن�سيق م ��ع اجلهات املعني ��ة يف قطاعات الدولة
كافة .وقد ن�ص الهدف الثامن من الأهداف العامة خلطة التنمية التا�سعة على
«التوج ��ه نحو االقت�صاد املبني على املعرفة وتعزيز مقومات جمتمع املعلومات».
ون�ص ��ت الآلي ��ة ال�سابعة من �آلي ��ات تنفيذ الأه ��داف العامة عل ��ى «تهيئة البيئة
املواتي ��ة للتوج ��ه نح ��و االقت�صاد املبن ��ي على املعرف ��ة والتح ��ول التدريجي نحو
جمتمع املعلومات» وذلك من خالل ما يلي:
التوظي ��ف الأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلوم ��ات يف التعليم والتدريب بجميع

مراحله.
�إيج ��اد البيئ ��ة امل�ؤ�س�سي ��ة والنظامية املالئم ��ة للمعلوماتية ,وتطوي ��ر البنية

التحتية لإدارة املعرفة.
العم ��ل على زيادة ق ��درة اململكة يف جمال البحث والتطوي ��ر وتوليد املعرفة,

ونق ��ل التقني ��ة وتوطينها ون�شره ��ا وا�ستثماره ��ا ,وذلك يف جمي ��ع الأن�شطة
االقت�صادية واالجتماعية.
تعزي ��ز منظومة العل ��وم والتقنية وتر�سيخ ترابطها م ��ع القطاعات الإنتاجية

واخلدمية.
حتفيز القطاع اخلا�ص للتوجه نحو فعاليات الإنتاج واخلدمات القائمة على

املعرفة وذات القيمة امل�ضافة العالية.
حت�س�ي�ن املحت ��وى املع ��ريف لل�سل ��ع واخلدم ��ات املنتج ��ة باململك ��ة ,واالرتقاء

بالإنتاجية والقدرة التناف�سية.
تقلي�ص الفجوةاملعرفيةوالرقميةبنيمناطقاململكة,و�شرائحاملجتمعاملختلفة.


تطوير برنامج تدريب القوى الوطنية وت�أهيلها ,مبا يواكب املعارف والتقنيات

احلديثة.
وقد �أب ��ان الف�صل اخلام�س (االقت�ص ��اد القائم على املعرف ��ة) والف�صل الرابع
والع�ش ��رون (االت�صاالت وتقنية املعلومات) من وثيقة خطة التنمية التا�سعة عن
هذه التوجهات.
فالتوجه نحو االقت�ص ��اد القائم على املعرفة يعد احد �أهم مالمح خطة التنمية
التا�سعة .وقد ابرز الف�صل اخلام�س من وثيقة اخلطة م�ضامني هذا التوجه� .إذ
ن�صت الر�ؤي ��ة امل�ستقبلية على �أنه «بحلول ع ��ام 1446/45هـ (� ,)2024سيكون
اقت�ص ��اد اململك ��ة قد خطا خطوات كب�ي�رة نحو االقت�صاد القائ ��م على املعرفة,
معتم ��د ًا على جمتم ��ع يعمق من امل�ست ��وى املعريف لأفراده علم� � ًا ومهار ًة وخرب ًة,
و�سيكون قد اقرتب من امل�ستويات التي ت�شهدها الدول املتقدمة يف هذا املجال ».
ويف ه ��ذا الإطار ت�ضم ��ن الف�صل اخلام�س م ��ن وثيقة اخلطة الأه ��داف العامة
التالية:
تعزي ��ز التنمي ��ة الب�شرية ,ون�شر املعرف ��ة ,وتو�سيع اخلي ��ارات املتاحة لأفراد

املجتمع يف اكت�ساب املعارف واملهارات واخلربات.
تعزي ��ز جه ��ود نق ��ل املعرف ��ة وتوطينه ��ا يف جمي ��ع القطاع ��ات االقت�صادية

واالجتماعية.
رف ��ع م�ست ��وى ق ��درات اململك ��ة يف �إنت ��اج املعرف ��ة يف احلق ��ول االقت�صادي ��ة

واالجتماعية.
رفع م�ستوى املعرفة وحمتواها يف الأن�شطة الإنتاجية واخلدمية يف القطاعني

العام واخلا�ص.

49

50

التقرير السنوي 1431هـ

توف�ي�ر البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية ,ف�ضال عن البنية التحتية لتقنية

املعلومات واالت�صاالت.
تقلي�ص الفجوة املعرفية بني املناطق ,وزيادة وعي املواطنني ب�أهمية املعرفة,

ف�ضال عن زيادة املحتوى الرقمي العربي.
و�أو�ض ��ح الف�ص ��ل الرابع والع�ش ��رون (االت�صاالت وتقنية املعلوم ��ات) من وثيقة
خط ��ة التنمي ��ة التا�سعة الر�ؤي ��ة امل�ستقبلية له ��ذا القطاع امل�ستن ��دة �إىل اخلطة
الوطني ��ة لالت�صاالت وتقني ��ة املعلومات  ,التي تن�ص عل ��ى «التحول �إىل جمتمع
معلومات ��ي  ,واقت�ص ��اد رقم ��ي ,لزي ��ادة الإنتاجية ,وتوفري خدم ��ات االت�صاالت
وتقني ��ة املعلومات جلميع �شرائح املجتمع ,يف جميع �أنحاء البالد ,وبناء �صناعة
قوية يف هذا القطاع لت�صبح �أحد امل�صادر الرئي�سة للدخل».
ون�صت الأهداف العامة للقطاع على:
توف�ي�ر بنية �أ�سا�سية خلدم ��ات االت�صاالت وتقنية املعلوم ��ات جلميع �شرائح

املجتم ��ع؛ على قدر عال من اجلودة والأمن واالعتمادي ��ة ,وب�أ�سعار مالئمة,
ويف جميع املناطق.
تكري�س �أم ��ن وخ�صو�صية معلومات م�ستخدمي خدم ��ات االت�صاالت وتقنية

املعلومات ,وحمايتها.
بناء القدرات يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.

بن ��اء �صناعة وطنية لتقنية االت�ص ��االت واملعلومات؛ ت�سهم بفعالية يف تغطية

الطلب على ال�سلع واخلدمات.
�أما �أبرز ال�سيا�سات يف هذا الإطار فتتمثل فيما يلي:

موا�صلة جهود وبرامج حترير قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات وتنظيمه.


ن�شر جتهيزات النطاق العري�ض يف جميع مناطق اململكة.

توظي ��ف م ��وارد �صندوق اخلدم ��ات ال�شامل ��ة لتوفري اخلدم ��ات يف املناطق

الأكرث احتياجاً.
�إي�ص ��ال �شب ��كات النط ��اق العري� ��ض والإنرتن ��ت ال�سري ��ع جلمي ��ع اجلهات

احلكومية واملدار�س واجلامعات وامل�ست�شفيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
التو�س ��ع يف توف�ي�ر خدم ��ات احلكوم ��ة الإلكرتوني ��ة ,واعتم ��اد التعام�ل�ات

الإلكرتوني ��ة يف اخلدمات الت ��ي توفرها الدولة� ,أو ت�ش ��ارك القطاع اخلا�ص
يف توفريها.
توفري خمتلف احلوافز جلذب اال�ستثم ��ارات الأجنبية املبا�شرة �إىل �صناعة

تقنية املعلومات.
تطوي ��ر قدرات �ش ��ركات وم�ؤ�س�س ��ات الأعمال ,وزي ��ادة ا�ستخدامه ��ا لتقنية

االت�صاالت واملعلومات.
ت�شجيع التعليم الإلكرتوين ,ودعم التوجه نحو العمل عن بعد.

دعم املحتوى العربي على الإنرتنت.

يف �إط ��ار حمور التن ��وع الثقايف واللغوي واملحتوى املحل ��ي ,حر�صت الوزارة على
التطوي ��ر ال�شام ��ل خلدم ��ات املكتب ��ة ,با�ستخ ��دام التقنية احلديث ��ة؛ مما يتيح
للم�ستفيدي ��ن الدخ ��ول عل ��ى قواعد البيان ��ات ,واملواق ��ع املتخ�ص�صة من خالل
�شبك ��ة الإنرتنت با�ستخدام �أجهزة احلا�سب الآيل داخ ��ل املكتبة,بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخ ��دام �أجهزة  OPACيف عمليات البحث عن م�ص ��ادر املعلومات املتوفرة يف
املكتب ��ة من كتب �أو مقاالت من�شورة يف الدوري ��ات �أو الر�سائل اجلامعية ,وذلك
م ��ن خ�ل�ال الفهر� ��س الآيل للمكتبة .كم ��ا ت�ستخ ��دم املكتبة الربنام ��ج املتكامل
للمكتب ��ات (�سيمف ��وين) وهو نظام عامل ��ي معياري متعدد اللغ ��ات ,يحتوي عدة
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وظائف ,تقدم حلوال متكاملة يف �إدارة املكتبات ,مثل:
نظام البحث من الفهر�س.

نظام الفهر�سة وال�ضبط الإ�ستنادي.

نظام الإعارة الإلكرتونية.

 نظام �ضبط و�إدارة الدوريات.

كم ��ا تهتم املكتب ��ة ب�أر�شفة البح ��وث وامل�ؤمترات والندوات العلمي ��ة ,وتعمل على
الت�صوي ��ر الرقمي جلميع الأبحاث والدرا�سات الت ��ي تقتنيها املكتبة ,وتخزينها
يف �صيغ �إلكرتونية مرتبطة بالبحث الآيل يف فهر�س املكتبة.
يف �إطار حمور تقنية املعلومات واالت�صاالت؛ لتحقيق الأهداف التنموية للألفية,
ت�شري البيانات �إىل تطور معدالت النمو يف م�ؤ�شرات االت�صاالت وتقنية املعلومات
يف اململك ��ة خ�ل�ال الفرتة ب�ي�ن عام ��ي ( .)2010-2004فقد ارتف ��ع معدل عدد
امل�شرتك�ي�ن يف الهاتف املتنق ��ل من ( )%40.3من ال�س ��كان يف عام 2004م �إىل
( )%186بنهاية عام 2010م وارتفع معدل م�ستخدمي الإنرتنت من ()%10.3
من ال�سكان �إىل ( )%41للفرتة نف�سها ,يف حني بلغ معدل خطوط الهاتف الثابت
العاملة ( )%15من ال�سكان 2010م مقارنة بـ ( )%16.2يف عام 2004م.

 .9إنجازات وزارة الصحة

• تطوير البوابة الإلكرتونية
انطالق ��ا م ��ن �أهمي ��ة وزارة ال�صح ��ة يف تعزيز التوا�ص ��ل مع جمي ��ع املواطنني
واملقيمني من غري اجلن�سيات العربية يف كل ما يهم ,يف �سبيل التمتع بحياة ذات
طاب ��ع �صحي �أف�ض ��ل ,وا�ستكماال للتوظي ��ف احلثيث وامل�ستم ��ر لتقنية املعلومات
يف �سبي ��ل حتقي ��ق العدالة يف توفر موارد املعلومات واملع ��ارف الطبية وال�صحية
م ��ن م�صادره ��ا ،قامت ال ��وزارة بتد�ش�ي�ن البواب ��ة الإلكرتونية اجلدي ��دة ،التي
مت تطويره ��ا وحت�س�ي�ن املحت ��وي الطبي واملعريف به ��ا .ولقد روع ��ي فيها مرونة
الت�صف ��ح ,وتوف ��ر الن�سخة الإجنليزية ب�شكل كامل ,ولق ��د مت �إ�ضافة العديد من
النقاط املهمة نذكر منها:
 خدمة الت�سجيل باملوقع.
 خدمة اال�شرتاك بالتنبيهات ملا هو جديد باملوقع.
 دليل للجهات التابعة بالوزارة.
 دليل املراكز ال�صحية �شام ًال بيانات االت�صال.
 روابط للو�صول جلميع مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية التابعة للوزارة.
 دليل للمدن الطبية ,وبيانات االت�صال لهذه اجلهات.
 خارطة الطريق لإ�سرتاتيجية ال�صحة الإلكرتونية للوزارة.
 تطوير وربط نظام للتبليغ عن الأحداث الطبية اجل�سيمة بالبوابة.
كم ��ا ومت رب ��ط وا�ستكمال تطوي ��ر نظام املعلوم ��ات اجلغرافي ��ة بو�صفها خدمة
مقدمة للمواطنني ومرتادي البوابة؛ �إذ يتم من خالل هذه اخلدمة معرفة موقع
مركز رعاية �صحي ��ة �أولية� ,أو م�ست�شفى تابع للوزارة جغرافيا ,وب�صور طبيعية؛
مما ي�سهل يف الو�صول �إىل املرفق ال�صحي املطلوب بكل ي�سر و�سهولة.
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• تنفيذ م�شروع االت�صال املرئي

Video conference

ا�ستم ��رار للأعمال املنوط بوزارة ال�صح ��ة يف التوظيف الأمثل لتقنية املعلومات
واالت�ص ��االت ,والتو�س ��ع فيها يف �إطار توف�ي�ر امل�ساعدات الطبي ��ة والإن�سانية يف
حاالت الطوارئ� ,أو الك ��وارث �أو الإخالءات الطبية؛ قامت الوزارة بربط غرفة
الط ��وارئ بديوان ال ��وزارة بغرفة الطوارئ يف بقية مديري ��ات ال�ش�ؤون ال�صحية
بجمي ��ع املناطق وذلك للتوا�ص ��ل يف حالة الكوارث� ,أو الط ��وارئ لإدارة الأزمة,
ودرا�س ��ة احلالة ,واتخاذ الق ��رارات يف حينها ,وذلك من خالل �شبكة ات�صاالت
ذات �سرع ��ات عالية؛ لنقل ال�صوت وال�صورة وعر� ��ض للبيانات ،وحتت م�ستوى
ع ��ال من الت�شفري للبيان ��ات ,وال�سرية العالي ��ة ,بالإ�ضاف ��ه �إىل تقنيات ت�سجيل
وحف ��ظ جلميع املحادثات التي تتم ,والتي ت�شكل م�صدر ًا لتقييم الو�ضع ,وتقييم
احلالة ,ور�صد الدرو�س امل�ستفادة من احلالة.
 تطوير نظام ا�ستفتاء املر�ض ��ى الإلكرتوين ,وذلك بالتن�سيق مع �إدارة حقوق
املر�ض بالوزارة.
 تطوير نظام �إلكرتوين ملراقبة اجلودة النوعية امل�ست�شفيات.
 تطوير نظام �إلكرتوين لقيا�س م�ؤ�شرات الأداء يف امل�ست�شفيات التابعة للوزارة
 بناء امللف الطبي املوحد:
يراج ��ع ماليني املر�ض ��ى امل�ست�شفيات واملراك ��ز ال�صحية احلكومي ��ة واخلا�صة
يف اململك ��ة �سنو ًي ��ا� ،إال �أن ��ه ال يوجد ل ��كل مراجع ملف طبي موح ��د ميكن تبادل
حمتويات ��ه بني اجلهات ال�صحية املختلفة .ويهدف هذا امل�شروع �إىل �إيجاد ملف
�صح ��ي �إلكرتوين موحد يحوي البيان ��ات ال�صحية لكل مواطن ومقيم يف اململكة
من ال ��والده �إىل الوف ��اه ,لي�شمل جمي ��ع الت�شخي�صات والأح ��دات والإجراءات,
واخلدمات الطبية املهمة التي قدمت للمري�ض يف جميع املرافق املقدمة للخدمة

ال�صحية ،و�سيتم ذلك على مراحل خالل اخلطتني اخلم�سية احلالية والالحقة؛
�إذ �سيتم بناء مركز املعلومات ال�صحية املوحد ,و�إر�ساء �سيا�سات �سرية املعلومات
الإلكرتوني ��ة  ,وتوحي ��د الرتميز الإكلينيك ��ي للأمرا�ض ,والأدوي ��ة ,والإجراءات
الطبي ��ة ,وامل�صطلحات الإكلينيكي ��ة للخدمات املختلفة ,و�سيت ��م �إر�ساء معايري
تب ��ادل البيانات بني املرافق ال�صحية ومراكز املعلومات من خالل قناة التكامل
املعلوماتي ��ة ال�صحي ��ة ( .)EHBو�سيدع ��م هذا امل�شروع خ�ل�ال مراحل التطبيق
رف ��ع م�ستوى ج ��ودة اخلدمة ال�صحي ��ة جلميع القطاع ��ات ال�صحية ,من خالل
توف�ي�ر البيانات الطبية يف مواقع تقدمي اخلدمة الطبية ,مما يقلل من الأخطاء
الطبية ,وامل�شارك ��ة ,والرت�شيد يف اال�ستفادة من املوارد ,وحتقيق م�ستوى ر�ضى
�أف�ضل للم�ستفيدين من اخلدمة ,من خالل اخلدمات الذاتية امل�ستهدفة � ,إ�ضافة
للفوائد البحثية واملعلوماتية امل�ساندة ملتخذي القرار .ويف �سبيل بناء امللف املوحد
مت الب ��دء بالن�شاط ��ات الكفيلة للو�صول �إىل هذه الغاي ��ة وهي على النحو التايل:
 البدء بتطوير كرا�سة �إن�شاء مركز املعلومات ال�صحية املوحد ,وطرح امل�شروع
وتنفيذه ,مع اال�ستخدام امل�ؤقت ملراكز م�ؤجره.
 ب ��دء عم ��ل جل ��ان فني ��ة خا�ص ��ة؛ لتوحي ��د الرتمي ��ز الإكلينيك ��ي للأمرا�ض
والأدوية ,والإجراءات الطبية ,وامل�صطلحات الإكلينيكي للخدمات املختلفة,
واعتمادها جلميع املن�ش�آت ال�صحية احلكومية واخلا�صة؛ لتهيئة بيئة جاهزة
للتبادل املعلوماتي ,متهيد ًا للو�صول �إىل للملف ال�صحي املوحد.
 البدء ب�إر�ساء �سيا�سات �سرية املعلومات الإلكرتونية.
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• تطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإلكرتونية

نظر ًا للحاجة امللحة لوجود �إطار عام تتفاعل فيه معطيات تكنولوجيا االت�صاالت
وتقنية املعلومات ,وامل ��وارد الطبية الأخرى من كوادر ب�شرية ,وجتهيزات ,ونقل
للمعرف ��ة ،وم�ؤاومتها مع ال�سيا�سيات ,واخلطط الوطنية والتنموية ,والإجراءات
الكفيلة بتقدمي خدمات �صحية على م�ستوى عال من اجلودة� ,ضمن �سل�سلة من
اخلطوات الثابتة والطموحة؛ قامت الوزارة بتطوير �إ�سرتاتيجية وطنية لل�صحة
الإلكرتونية ,وخطة العمل اخلم�سية لها ،وذلك بالتعاون مع م�ست�شارين �سعوديني
وعاملي�ي�ن و�شركة  ،IBMولق ��د متحورت الأهداف الرئي�سية له ��ذه الإ�سرتاتيجية
على التايل:
 رعاية املر�ضى.
 ربط موفري اخلدمة بجميع م�ستويات الرعاية ال�صحية.
 قيا�س �أداء توفري الرعاية ال�صحية.
 التحويل مبا يتوافق مع املقايي�س العاملية.

و حي ��ث �أن تنفيذ ه ��ذه الر�ؤية يحتاج �إىل �إقرار العديد م ��ن امل�شاريع املهمة ،مت
اعتماد خارطة الطريق لهذه امل�شاريع ,ومتت مراجعتها من قبل جلنة عاملية من
املتخ�ص�ص�ي�ن يف ال�صحة الإلكرتونية ،واعتمدت م ��ن وزارة ال�صحة .مع العلم
ب�أن هذه امل�شاريع �ست�ؤثر على العامة من النا�س يف امل�ست�شفيات ومراكز الرعاية
الأولية:
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ال�سنة الأوىل

ال�سنة الثانية

ال�سنة الرابعة  -اخلام�سة

ال�سنة الثالثة

ال�سنة ال�ساد�سة  -العا�شرة

�أنظمة الرعاية ال�صحية الأولية ( +الدرا�سات الطبية ،ال�سيا�سات ،العمليات� ،إدارة الأمرا�ض النادرة )CDM
�أنظمة الرعاية ال�صحية الأولية ( +الدرا�سات الطبية ،ال�سيا�سات ،العمليات� ،إدارة الأمرا�ض النادرة )CDM
زيادة ن�شر نظام �أر�شفة ال�صور واالت�صاالت

تن�شيط نظام التخزين

البوابة الإلكرتونية ملوفري اخلدمة (املرحلة - 1املرحلة - 2املرحلة - 3املرحلة)4
نظام �إدارة االت�صاالت

رعاية املر�ضى

فيزا املعلومات ال�صحية

نظم اال�ستف�سار �أنظمة ت�صريح الدخول للعميل (املري�ض)

املرحلة 1ال�صحة العامة (الأمرا�ض ال�شائعة ،انت�شار املر�ض� ،سبل الوقاية)
املرحلة  3ال�صحة العامة

املرحلة� 2إدارة التطعيمات (اللقاحات)

خدمات الطب ال�شرعي
ال�صحة النف�سية

املختربات الإقليمية وبنوك الدم

خدمة �صرف الدواء الوطنية

نظام �إدارة خمتربات ال�سموم يف وزارة ال�صحة

البوابة الإلكرتونية للأطباء (املرحلة - 1املرحلة - 2املرحلة - 3املرحلة)4
الطب االت�صايل

CDM

خدمات حتويل املر�ضى

خدمات فرز املر�ضى عن طريق الإنرتنت

دعم برنامج الرعاية املنزلية

نظام تخطيط ودعم برنامج احلج
امل�شاريع ال�صحية الإلكرتونية املبتكرة
مقايي�س ال�صحة الإلكرتونية لوزارة ال�صحة باململكة العربية ال�سعودية
برنامج �إدارة �سيا�سات وزارة ال�صحة
م�شروع مقايي�س �إجراءات الأعمال

القيا�س والتعاون
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النظام احلايل لإدارة الأ�سرة

النظام احلايل لإدارة الأ�سرة
املطابقة وااللتزام

م�شروع الربنامج املتكامل لإدارة الأ�سرة
تقارير جتارب املر�ضى

نظام �إدارة �شكاوى العامة

التحليالت ال�صحية (املرحلة :1الإح�صائيات ال�صحية ولوحة املعلومات ،املرحلة :2التقارير التحليلية ،املرحلة :3التحليل املتقدم)
رخ�ص املهن ال�صحية  /االعتماد
تقرير رقابة املهن ال�صحية
الرتاخي�ص الطبية
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�إ�سرتاتيجية ال�صحة الإلكرتونية :توفر ال�صحة الإلكرتونية نظام �صحي �آمن ذو جودة عالية مبني على الرعاية ال�صحية املركزة على املر�ضى وفق ًا لأحدث املقايي�س املتبعة

ال�سنة الأوىل

تطوير املوظفني

ال�سنة الثانية

ال�سنة الثالثة

�أنظمة الدعم والبنية التحتية ومراكز التدريب لوزارة ال�صحة
خدمات التعلم الإلكرتوين
املو�سوعة ال�صحية العربية الإلكرتونية
نظام املكتبة الإلكرتونية

املرحلة /خدمات الت�سجيل

ت�سجيل م�ؤ�شرات اخلدمة  -الطبيب  -ت�سجيل العميل  -املري�ض (بوغ م�ؤ�شر للمر�ض)

الأمن والرخ�ص

الربط والتكامل

ال�سنة الرابعة  -اخلام�سة

قناة خدمة ال�صحية (التكامل والدمج)
ناقل البيانات املوجودة يف امللف ال�صحي الإلكرتوين الرئي�سي
م�ستودع البيانات ال�سريري (مركزي)
تخزين البيانات الطبية (مركزي)
خدمات �شبكة الت�صوير الت�شخي�صي
معلومات �صرف الأدوية �إلكرتونياً (مركزي)

خدمات �أمن الر�سائل الإلكرتونية لوزارة ال�صحة
املرحلة /نظام املعلومات اجلغرافية

�إدارة الأمرا�ض املزمنة (مركزي)

خدمات الدعم والتطوير التكنولوجي

الفاك�س وال�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت؟

خدمات مركز البيانات والبنية التحتية لوزارة ال�صحة

حتول وزارة ال�صحة

ال�سنة ال�ساد�سة  -العا�شرة

املرحلة� :1إن�شاء �إ�سرتاتيجيات ال�صحة الإلكرتونية

دعم امل�ؤمترات والإجتماعات

املرحلة :2نقل مكتب �إدارة الإ�سرتاتيجية �إىل وزارة ال�صحة

الت�سويق واالت�صاالت
املرحلة� :1إن�شاء مكتب �إدارة م�شروع ال�صحة الإلكرتونية لتقنية املعلومات واالت�صاالت

املرحلة :2مكتب �إدارة م�شروع ال�صحة
الإلكرتونية �إىل وزارة ال�صحة

املرحلة :3مكتب �إدارة الإ�سرتاتيجية ،وزارة ال�صحة
املرحلة :3مكتب م�شروع ال�صحة الإلكرتونية ،وزارة ال�صحة

تعيني موظفني لل�صحة الإلكرتونية
�إدارة موفروا النظام

نظام تخطيط املواردللم�شاريع (املوارد الب�شرية ،التمويل� ،إدارة �سل�سلة الإعدادات)
�إدارة �أمن امللفات
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 .10إنجازات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

• الرتاخي�ص املوحدة و�إعادة بيع اخلدمات

 -1تعزيز املناف�سة وتطوير القطاع
• الرتاخي�ص وحترير ال�سوق

بهدف تعزي ��ز املناف�سة وت�شجيع انت�شار اخلدمات؛ قام ��ت الهيئة بتبني م�شروع
يه ��دف �إىل درا�سة التوجهات العاملي ��ة فى جمال الرتاخي� ��ص املوحدة ،و�إعادة
بيع اخلدمات ،وم ��دى منا�سبتها للتطبيق يف اململكة ،ودرا�سة �أثرها على �أ�سواق
خدم ��ات االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وحتديد املنه ��ج الأمثل والوقت املنا�سب
للتطبي ��ق ،وفق �أف�ض ��ل املمار�سات العاملية؛ ومت التعاقد م ��ع �شركة ا�ست�شارية يف
هذا املجال ،و�سيتم البدء فى �إجناز هذا امل�شروع املهم مع بداية عام 2011م.

وا�صل ��ت الهيئة �أن�شطته ��ا نحو تعزيز املناف�سة ب�إ�ص ��دار تراخي�ص جديدة لعدد
م ��ن اخلدم ��ات املختلفة ،و�إلغ ��اء بع�ض الرتاخي� ��ص الأخرى .وق ��د بلغ �إجمايل
الرتاخي� ��ص ال�ص ��ادرة  313ترخي�ص� � ًا بنهاي ��ة الع ��ام 2010م مقارن ��ة بـ 298
ترخي�ص ًا بنهاية 2009م ،وهذه الرتاخي�ص مدرجة يف امللحق (و).
وا�ستكم ��ا ًال لربنام ��ج حتري ��ر �س ��وق االت�ص ��االت الثابت ��ة وفتح ��ه للمناف�س ��ة،
و�ص ��دور ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء ذي الرق ��م ( )38والتاري ��خ 1429/2/18ه� �ـ
(2008/2/26م) باملوافقة على من ��ح تراخي�ص �إن�شاء �شبكات ات�صاالت ثابتة
عامة ،وتقدمي خدماتها ،لكل من �شركة احتاد عذيب ،و�شركة احتاد االت�صاالت
ال�ضوئي ��ة ،و�شركة احت ��اد املتكاملة؛ فق ��د مت �إ�صدار الرتخي� ��ص ل�شركة احتاد
عذي ��ب يف 1430/4/5ه� �ـ بعد طرح �أ�سهمها لالكتتاب الع ��ام ،و�أطلقت ال�شركة
خدماته ��ا جتاري ًا يف 1430/6/12ه� �ـ (2009/6/6م) .وتوا�صل الهيئة املتابعة
م ��ع امل�ؤهل�ي�ن الآخري ��ن (�شرك ��ة احت ��اد االت�ص ��االت ال�ضوئية ،و�شرك ��ة احتاد
املتكامل ��ة) ،كم ��ا توا�صل املتابعة مع هيئة ال�سوق املالي ��ة لطرح �أ�سهم ال�شركتني
لالكتتاب الع ��ام؛ متهيد ًا ال�ستكم ��ال باقي �إجراءات �إ�ص ��دار الرتاخي�ص لهما،
وبناء �شبكاتهما ،ومن ثم �إطالق خدماتهما جتاري ًا.
كما يتم ب�شكل دوري متابعة التزام مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة واملتنقلة،
وخدم ��ات املعطي ��ات املرخ�ص له ��م ،بخطط ن�ش ��ر ال�شبكة والتغطي ��ة امل�ضمنة
بالعرو�ض املقدمة منهم للح�صول على الرخ�صة.

• ترخي�ص خدمة ت�أجري مرافق االت�صاالت
تعم ��ل الهيئة على اال�ستخدام الأمثل م ��ن البنية التحتية ملرافق االت�صاالت لدى
�ش ��ركات املرافق العام ��ة ،وا�ستخدامه ��ا يف تقدمي خدمات االت�ص ��االت وتقنية
املعلوم ��ات يف اململكة؛ مبا ينتج عنه من خف�ض يف تكلفة بناء ال�شبكات ل�شركات
االت�صاالت ،ومبا ي�سه ��م يف �سرعة ن�شر اخلدمات ،وانخفا�ض تكلفتها يف جميع
مناط ��ق اململكة ،وال�سيما املناطق النائية .ونظر ًا لوج ��ود مرافق ات�صاالت لدى
�ش ��ركات املرافق العام ��ة مثل الكهرباء واملي ��اه ،و�سكك احلدي ��د (كوابل �ألياف
ب�صري ��ة و�أبراج) يف مناط ��ق اململكة للأغرا� ��ض اخلا�صة ب�أعماله ��ا ،و�ضرورة
متكينه ��م من ت�أجري الفائ�ض من تلك املرافق ل�شركات االت�صاالت ذوات البنية
التحتية املرخ�ص لها يف اململكة؛ قامت الهيئة ب�إعداد درا�سة حول هذا املو�ضوع,
تت�ضم ��ن التو�صي ًة باملقاب ��ل املايل لقاء الرتخي�ص ملثل ه ��ذه اجلهات .وقد متت
املوافق ��ة عليها من قبل جمل� ��س �إدارة الهيئة بعد عر�ضها علي ��ه ،ويجري حالي ًا
التن�سيق مع وزارة املالية العتمادها.
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• تراخي�ص تقدمي خدمات الت�صديق الرقمي يف اململكة
�ضم ��ن م�ساعي الهيئة نحو تعزيز املناف�سة ،وبهدف ت�شجيع ا�ستخدام اخلدمات
الإلكرتونية ،ولأهمية تي�سري التعامالت والتوقيعات الإلكرتونية على ال�صعيدين
املحل ��ي والدويل ،و�إ�ضفاء الثق ��ة يف �صحة التعام�ل�ات والتوقيعات ،وال�سجالت
الإلكرتونية و�سالمته ��ا ،و�إزالة العوائق �أمام ا�ستخ ��دام هذه التعامالت؛ قامت
الهيئ ��ة ب�إع ��داد ال�ش ��روط اخلا�ص ��ة ،والعام ��ة ،والتزامات الرتخي� ��ص لتقدمي
خدم ��ات الت�صديق الرقمي يف اململكة ,بهدف متكني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي
�سيت ��م الرتخي�ص لها من �إ�صدار �شهادات الت�صدي ��ق الرقمي من خالل املركز
الوطني للت�صديق الرقمي ،كما مت �إعداد درا�سة حول املقابل املايل لتقدمي هذه
اخلدمة ،ويجري حالي ًا العمل على ا�ستكمال �إعداد وثيقة طلب الرتخي�ص.

• �إ�سرتاتيجية النطاق العري�ض

نظ ��ر ًا للأهمية املتزايدة للنطاق العري�ض ،وانعكا�ساته على التطور االقت�صادي
واالجتماع ��ي ،ولت�سري ��ع ردم الفجوة الرقمي ��ة والتحول ملجتم ��ع املعرفة؛ قامت
الهيئ ��ة بالعمل على تطوير �إ�سرتاتيجية للنطاق العري�ض يف اململكة .ومت االنتهاء
م ��ن �إعداد م�سودة الإ�سرتاتيجية الت ��ي ع َّرفت ماهية النطاق العري�ض ،وحددت
الأهداف الأ�سا�سية للإ�سرتاتيجية ،مع و�ضع ت�صور ملهمة الهيئة ،ومهمة مقدمي
اخلدم ��ات ،وجمي ��ع اجلهات املعني ��ة الأخ ��رى ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�صعوبات التي
تواجه ن�شر �شبكات النطاق العري�ض وخدماته ،و�سبل التعامل معها.
ومت �إع ��داد درا�س ��ة بهذا ال�ش� ��أن ,وحتليل ل�س ��وق النطاق العري� ��ض يف اململكة،
و�إج ��راء املقارن ��ات الدولية بغر�ض ا�ستطالع �أف�ض ��ل املمار�سات العاملية يف هذا
املج ��ال ،كما مت و�ضع اخلطط والربامج واملب ��ادرات الهادفة �إىل حتفيز انت�شار
خدمات النطاق العري�ض يف جميع �أنحاء اململكة ،بالإ�ضافة �إىل مراجعة م�سودة

�إ�سرتاتيجي ��ة النطاق العري�ض التي �أعدتها الهيئ ��ة ،ومن ثم و�ضعها يف �صيغتها
النهائية .ويجري حالي ًا �إعداد التقرير النهائي للم�شروع ،متهيد ًا العتماده.

• العر�ض املرجعي لربط االت�صال البيني

ا�ستم ��رار ًا جله ��ود مراجعة العر�ض املرجع ��ي لربط االت�ص ��ال البيني وحتديثه
ب�ص ��ورة دورية؛ مت ا�ستط�ل�اع مرئيات العموم ح ��ول الوثيقة املعدل ��ة (الن�سخة
الرابع ��ة) املقدم ��ة م ��ن �شرك ��ة االت�ص ��االت ال�سعودي ��ة بو�صفها مق ��دم خدمة
م�سيط ��ر ،وحتليل املرئيات الت ��ي مت ا�ستالمها ،و�إجراء الدرا�س ��ات املقارنة مع
ال ��دول الأخرى ،ومن ث ��م مقارنتها بالأ�سعار واخلدم ��ات املعرو�ضة يف الوثيقة.
ومت حتديد التعدي�ل�ات املطلوب �إدخالها على وثيق ��ة العر�ض املرجعي ,ويجري
�إ�صدار قرار باعتماد تلك التعديالت.

• العر�ض املرجعي لإتاحة حق الو�صول �إىل دوائر النفاذ املحلية

�سب ��ق للهيئ ��ة �أن �أ�صدرت يف ع ��ام 2007م ق ��رار ًا باعتماد الن�سخ ��ة الأوىل من
وثيق ��ة العر�ض املرجع ��ي ,لدوائر النفاذ املحلية املقدمة م ��ن �شركة االت�صاالت
ال�سعودي ��ة ,بو�صفه ��ا مقدم خدمة م�سيط ��ر .وقد ت�ضمن الق ��رار �إلزام ال�شركة
بتقدمي بع�ض املتطلبات ملقدمي خدم ��ات االت�صاالت الهاتفية الثابتة ،ومقدمي
خدمات املعطيات .وقد مت البدء ب�إجراءات مراجعة للوثيقة؛ لتحديد اخلدمات
الت ��ي �سيتم تعديلها �أو �إ�ضافته ��ا ،و�أ�سعار تلك اخلدمات ،ومت ا�ستطالع مرئيات
العم ��وم حياله ��ا ،وحتليل املرئي ��ات امل�ستلمة ،و�إج ��راء املقارن ��ات الدولية حول
�أ�سعار اخلدمات امل�ضمنة بالعر�ض املرجعي ،وقد �صدر قرار من الهيئة باعتماد
التعديالت املطلوبة.
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• حتديد الأ�سواق وال�سيطرة يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات
يه ��دف امل�شروع �إىل مراجعة �أف�ضل املمار�س ��ات والتجارب العاملية ,يف ت�صنيف
�أ�س ��واق االت�صاالت وتقنية املعلومات من الناحي ��ة التنظيمية ،وتعريف الأ�سواق
املح ��ددة ذات العالقة ،ومراجعة املعايري التي يج ��ب تطبيقها؛ لتحديد مقدمي
اخلدم ��ة الذين له ��م �سيطرة يف �أي م ��ن الأ�سواق املحددة ،وحتدي ��د املتطلبات
التنظيمي ��ة للتعام ��ل مع الآثار الفعلي ��ة �أو املتوقعة على املناف�س ��ة� ,أو م�ستخدمي
خدم ��ات االت�ص ��االت .وبناءا عل ��ى الدرا�سات الت ��ي �أُجريت؛ مت �إع ��داد الإطار
التنظيم ��ي لتحديد الأ�سواق وال�سيط ��رة؛ ومت عر�ضة واعتماده من جمل�س �إدارة
الهيئ ��ة ،و�ص ��در بقرار م ��ن الهيئة ،و�أع ��د تقري ��ر لتحديد ال�سيط ��رة ،وحتديد
الأ�س ��واق ،ف�صدرت ( )10ع�شرة قرارات تت�ضمن الأ�سواق اخلا�ضعة لل�سيطرة،
ومقدم ��ي اخلدم ��ة امل�سيطري ��ن ،واملتطلب ��ات التنظيمي ��ة الالزم ��ة للح ��د م ��ن
ممار�سات ال�سيطرة ،ويجري حالي ًا متابعة تنفيذ هذه القرارات.

• حتديث �سيا�سة الف�صل املحا�سبي
يه ��دف هذا امل�ش ��روع �إىل مراجعة �سيا�سة الف�صل املحا�سب ��ي احلالية ،ودرا�سة
اخليارات املطروحة مبا يتما�شى مع التغريات التي طر�أت على �سوق االت�صاالت
يف اململك ��ة ،و�إع ��داد �إر�ش ��ادات تنظيمي ��ة للف�ص ��ل املحا�سبي ،و�إل ��زام مقدمي
اخلدمة ب�إتباعه ��ا عند تقدمي املعلومات والقوائم املالية املتعلقة بوحدات العمل
املختلفة لديهم .ومت يف هذا ال�صدد خالل العام 2010م �إجناز ما يلي:
� �إجراء درا�سات املقارنة لأف�ضل التجارب الدولية.
� �إعداد ورقة مناق�شة لتحديد اخليارات ،والتوجهات الأف�ضل ل�سيا�سة الف�صل
املحا�سبي يف اململكة ،والأنواع الأخرى من الف�صل التنظيمي.

� �إع ��داد م�سودات وثيقتي الإط ��ار التنظيمي ،والإر�ش ��ادات اخلا�صة بالف�صل
املحا�سبي ،ومت ا�ستطالع مرئيات.العموم حولهما.
ويج ��ري حالي ًا حتلي ��ل مرئيات العم ��وم امل�ستلم ��ة ،و�إعداد الوثائ ��ق يف �صيغتها
النهائية ،متهيد ًا العتمادها.

• مقا�سم الإنرتنت املحلية والدولية
يهدف هذا امل�شروع �إىل درا�سة مدى فعالية �إن�شاء مقا�سم �إنرتنت خلدمة حركة
الإنرتن ��ت املحلي ��ة والدولية يف اململكة ،ودرا�سة م ��دى احلاجة �إىل ترخي�ص لها
م ��ن عدمه ،مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل حت�سني خدمات الإنرتنت ،وتقليل �أ�سعارها
عل ��ى امل�ستخدمني النهائي�ي�ن ،وح�صر حرك ��ة الإنرتنت املحلية داخ ��ل اململكة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل جذب حركة الإنرتنت الإقليمية والدولية؛ وقد مت يف هذا ال�صدد
خالل العام 2010م �إجناز ما يلي:
� حتليل الو�ضع احلايل ملقا�سم الإنرتنت الدولية والوطنية ودرا�سته.
� �إجراء درا�سات مقارنة لأف�ضل التجارب الدولية.
� �إع ��داد وثيقة مرئيات عموم ب�ش�أن احلاج ��ة لإن�شاء مقا�سم �إنرتنت دولية يف
اململكة ,ومن ثم �إ�صدارها.
ويج ��ري العمل حالي ًا على حتلي ��ل مرئيات العموم ،ومن ثم �إع ��داد التقرير عن
م ��دى احلاجة �إىل و�ضع التنظيمات اخلا�صة مبقا�سم الإنرتنت املحلية والدولية
�أو تعديلها ،يف حال �إقرارها.
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• �إعداد م�ؤ�شرات الأداء ل�سوق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
به ��دف مراقبة قط ��اع االت�ص ��االت وتقنية املعلوم ��ات يف اململك ��ة ،وحتليل �أداء
املرخ� ��ص له ��م؛ مت تطوير تقرير �شامل ربع �سنوي لأ�س ��واق خدمات االت�صاالت
يف اململك ��ة ،من خالل حتليل البيان ��ات والأرقام الواردة من ال�شركات ،وح�ساب
م�ؤ�ش ��رات الأداء اخلا�صة بخدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات .وقد مت �إعداد
امل�ؤ�شرات ون�شرها يف نهاية كل ربع �سنة خالل العام 2010م ،و�سيتم اال�ستمرار
يف ذلك خالل الأعوام القادمة.

• االندماجات ,و�شراء احل�ص�ص ,والإفال�س يف قطاع االت�صاالت

تع ��د الهيئ ��ة م�شروع� � ًا يهدف �إىل �إع ��داد الإط ��ار التنظيمي ل�ش ��راء احل�ص�ص
واالندماج ��ات والإفال�س ،و�إجراءات درا�سة الطلبات املقدمة للهيئة ب�ش�أنها من
قب ��ل مقدمي خدمات االت�ص ��االت وتقنية املعلومات املرخ� ��ص لهم .ومت درا�سة
الأنظم ��ة املعم ��ول بها يف اململك ��ة لتحدي ��د م�س�ؤوليات اجله ��ات املخت�صة بتلك
الأمور،و�إع ��داد درا�سة املقارنات الدولية ،و�إج ��راءات درا�سة طلبات االندماج،
كم ��ا مت ا�ستط�ل�اع مرئي ��ات العم ��وم حياله ��ا وحتليلها؛ ويج ��ري حالي� � ًا �إعداد
الإجراءات يف �صيغتها النهائية ،متهيد ًا العتمادها.

• نقل الأرقام
تعم ��ل الهيئ ��ة على �إع ��داد �إر�شادات نق ��ل �أرقام خدم ��ات االت�ص ��االت الثابتة،
وحتدي ��ث وثيقة �إر�شادات نقل الأرقام خلدم ��ات االت�صاالت املتنقلة ،ودجمهما
يف �إر�شادات موحدة .ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 2010م �إجناز ما يلي:
� درا�س ��ة �أنواع نق ��ل الأرقام ،وميزات كل نوع وعيوب ��ه ،ودرا�سة جتارب الدول
الأخرى يف هذا املجال ،وتقدمي التو�صيات حول تطبيقها يف اململكة.

� و�ضع الأ�ساليب والإجراءات اخلا�صة بنقل الأرقام ،وحتديد التعرفة املنا�سبة
للخدمة.
� درا�س ��ة ت�أث�ي�رات تطبي ��ق التقني ��ات احلديثة مث ��ل �شبكات اجلي ��ل القادم،
واخلدمة ال�صوتية عرب بروتوكول الإنرتنت على خدمة نقل الرقم ،بناء على
�أف�ضل املمار�سات الدولية.
� درا�س ��ة �إمكاني ��ة دم ��ج �أنظمة نق ��ل �أرقام االت�ص ��االت املتنقلة م ��ع الأنظمة
املقرتح ��ة ،وتبي ��ان الت�أث�ي�رات املتوقع ��ة على مقدم ��ي خدم ��ات االت�صاالت
املتنقلة والثابتة.
� درا�سة جوانب �إر�شادات نقل �أرقام االت�صاالت املتنقلة احلالية ،التي تتطلب
حتديث� � ًا ,وذلك ل�ضمها لإر�شادات نقل الأرقام العامة (خلدمات االت�صاالت
املتنقلة والثابتة) املقرتحة.
� مراجعة م�سودة �إر�شادات نقل الأرقام وتنقيحها.
ويج ��ري حالي ًا �إعداد م�سودة وثيق ��ة �إر�شادات نقل الأرق ��ام ال�ستطالع مرئيات
العموم حولها ،متهيد ًا لإعدادها ب�شكلها النهائي.
ويف جم ��ال الإ�شراف على خدمة نقل الأرقام لالت�صاالت املتنقلة ،قامت الهيئة
بدرا�سة وحل (� )12163شكوى خالل العام 2010م ،كما واجهت الهيئة م�شاكل
يف تنفي ��ذ نقل الأرقام من قبل امل�شغلني ,واتخذت يف ذلك الإجراءات النظامية
جتاههم ب�إحالتهم للجنة النظر يف الف�صل يف املخالفات..
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• املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة
وا�ص ��ل املركز ال�سع ��ودي ملعلومات ال�شبكة ن�شاطه يف ت�سجي ��ل �أ�سماء النطاقات
ال�سعودية على �شبك ��ة الإنرتنت ،و�إدارتها .كما قام ب�إعتماد عدد من الإ�ضافات
املهمة للخدم ��ات املقدمة للم�ستخدمني عرب بوابة اخلدم ��ات الإلكرتونية ،التي
�ستمكنه ��م من �إجن ��از العديد من املهم ��ات والإجراءات ذاتي ��ا مبرونة و�سرعة
عاليتني ،وقد مت خالل العام 1432/1431هـ (2010م) �إجناز مايلي:
� �إ�ص ��دار ن�سخة جديدة م ��ن قواعد ت�سجي ��ل �أ�سماء النطاق ��ات� ,إذ تعد هذه
اخلدم ��ة من �أهم اخلدم ��ات الوطنية التي تقدمها هيئ ��ة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وت�سعى دوما �إىل تطويرها بغر�ض زيادة انت�شار ا�ستخدام �أ�سماء
النطاقات ال�سعودية.
�إ�ص ��دار الن�سخ ��ة املحدثة من الئح ��ة ت�سجيل �أ�سماء النطاق ��ات� ،ضمن النطاق
العلوي ال�سعودي (.)sa.
� �إع ��داد �ش ��روط ا�ستخ ��دام البوابة الإلكرتوني ��ة للمركز ال�سع ��ودي ملعلومات
ال�شبكة و�أحكامه.
� �إع ��داد الإر�شادات التنظيمي ��ة ون�شرها؛ الختيار �أ�سم ��اء النطاقات للجهات
احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية.
� �إع ��داد ن�سخ ��ة جديدة ون�شرها م ��ن وثيقة معايري حتدي ��د العالقة بني ا�سم
النطاق وامل�سجل.

• رف ��ع جاهزي ��ة اململكة لالنتق ��ال للإ�ص ��دار ال�ساد� ��س لربوتوكول
الإنرتنت ()IPv6

نتيج� � ًة للتطور ال�سريع يف ا�ستخدامات الإنرتن ��ت ،والزيادة الكبرية يف ال�شبكات
املبني ��ة على �أ�سا�س بروتوكول الإنرتنت ،وا�سته�ل�اك �أكرث من  %90من العناوين
املتاحة من الإ�صدار الرابع لربوتوكول الإنرتنت ()IPv4امل�ستخدم حاليا؛ توا�صل
الهيئ ��ة العم ��ل على رف ��ع جاهزي ��ة اململكة لالنتق ��ال �إىل الإ�ص ��دار ال�ساد�س من
�ضخم من العناوين؛ للوفاء
بروتوك ��ول الإنرتنت ( )IPv6الذي �سيتيح توفري ٍ
عدد ٍ
باملتطلبات العاملية احلالية وامل�ستقبلية .وقد مت يف هذا ال�صدد �إجناز ما يلي:
 ترقية �أجهزة البنية التحتية خلدمات الإنرتنت و�أنظمتها من �أجهزة خوادم،
و�شبكات ،و�أنظمة ت�شغيل؛ لتتواكب والتطور امل�ستمر يف �أنظمة خدمات
الإنرتنت ،من خالل توافقها مع اال�صدار ال�ساد�س.
 تفعيل الو�صول �إىل جميع خدمات الإنرتنت التي ت�شرف عليها الهيئة ،من
خالل �شبكة الإ�صدار ال�ساد�س لربوتوكول الإنرتنت .IPv6
 احل�صول على عناوين الإ�صدار ال�ساد�س للإنرتنت  IPv6اخلا�صة بالهيئة.
 تطوير نظام لتوفري ربط امل�ستخدم ب�شبكة الإ�صدار ال�ساد�س ،لربوتوكول
الإنرتنت .IPv6
 عقد ور�شة عمل داخلية عن جتربة الهيئة يف تطبيق الإ��ص��دار ال�ساد�س
لربوتوكول الإنرتنت .IPv6
ونتيج ��ة جلهود الهيئة؛ فقد ارتفع عدد اجلهات احلا�صلة على عناوين الإ�صدار
ال�ساد� ��س لربوتوك ��ول الإنرتن ��ت � IPv6إىل  19جه ��ة ،منها �س ��ت جهات ح�صلت
عليها يف ع ��ام  .2010وتوا�صل الهيئة جهودها يف حتفيز جميع اجلهات للتحول
للإ�صدار اجلديد.
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 -2حماية امل�ستهلك
• �شكاوى امل�ستخدمني

وفق� � ًا لأنظم ��ة الهيئ ��ة بخ�صو�ص توفري احلماي ��ة للم�ستخدم�ي�ن؛ مت العمل على
معاجل ��ة (� )16033شكوى و�إنهائه ��ا خالل الع ��ام 1432/1431هـ (2010م)،
مقارن ��ة بـ (� )9370شكوى خالل الع ��ام (2009م) .وتتعلق ال�شكاوى بالفوترة،
والإزعاج ��ات الهاتفية ،وجودة اخلدمات� ،أو ع ��دم توفرها ،ونقل الرقم وف�صل
اخلدمة وغريها.

• الف�صل يف خمالفات نظام االت�صاالت

قام ��ت الهيئ ��ة بو�صفها ممث�ل ً�ا لالدعاء العام يف جمال االت�ص ��االت – برفع ما
يق ��ارب ( )1602خمالفة �إىل (جلنة الف�صل يف خمالف ��ات نظام االت�صاالت)
خالل العام 1432/1431هـ (2010م) مقارنة بحوايل ( )1190خمالفة خالل
الع ��ام (2009م) .وقامت اللجنة من جهتها بدرا�سة ه ��ذه املخالفات ،و�إ�صدار
الق ��رارات اخلا�ص ��ة بها .وتتمث ��ل معظم ه ��ذه املخالفات يف قطوع ��ات الكيابل
الهاتفي ��ة ،ومتري ��ر املكامل ��ات الهاتفي ��ة بطريقة غ�ي�ر نظامية ،وحي ��ازة �أجهزة
ات�ص ��االت غري مرخ�صة وبيعها ،وبي ��ع بطاقات ات�صال م�سبق الدفع بطرق غري
نظامي ��ة ،وكذلك خمالفات تتعلق برتاخي�ص تق ��دمي خدمات االت�صاالت ،ونقل
الرقم ،وغريها

• تنظيم �أ�سعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
م ��ن منطلق ال�سعي حلماي ��ة حقوق امل�ستهلكني ،وتعزي ��ز املناف�سة العادلة؛ تعمل
الهيئة على تطبيق �أف�ضل الإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات امل�شغلني كافة .ويف
ه ��ذا الإطار ،مت البدء مب�ش ��روع لتنظيم �إجراءات التعرفة به ��دف تطوير �إطار

تنظيم ��ي ،وو�ضع �إجراءات حمددة للتعامل مع تقدمي اخلدمات والعرو�ض ،وفق
�أف�ض ��ل املمار�س ��ات العاملية؛ فتم �إع ��داد تقرير عن املقارن ��ات الدولية ،و�إعداد
م�س ��ودة الإط ��ار التنظيمي ،و�إج ��راءات طل ��ب املوافقة على تعرف ��ة اخلدمات،
ومت ا�ستط�ل�اع مرئي ��ات العم ��وم حيالهم ��ا ،وحتليل ال ��ردود امل�ستلم ��ة؛ متهيد ًا
العتمادهما.
ويف ال�سي ��اق نف�سه ووفق ًا للأنظمة والقواعد املعتم ��دة لتحديد �سقوف الأ�سعار،
وا�صل ��ت الهيئ ��ة درا�سة طلب ��ات �شركة االت�ص ��االت ال�سعودي ��ة (بو�صفها مقدم
خدم ��ة م�سيط ��ر) فيما يخ�ص تعرف ��ه خدماتها ،و�إ�صدار الق ��رارات التنظيمية
املنا�سبة ب�ش�أنها .وفيما يل ��ي ملخ�ص لأهم تلك القرارات (التفا�صيل يف امللحق
(ب) وموقع الهيئة على �شبكة الإنرتنت):

• تخفي�ض املقابل املايل لبع�ض اخلدمات مثل
�
�
�
�
�
�
�
�

تخفي�ض �أ�سعار خدمات �آفاق اخلطوط الرقمية.
تخفي�ض �أ�سعار خدمة الو�صول للإنرتنت املفلرت.
تخفي�ض �أ�سعار خدمة النفاذ للإنرتنت.
تخفي�ض تعرفة اال�شرتاك ال�شهري خلدمة �آفاق اخلطوط الرقمية.
تعديل تعرفة خدمة ال�شبكة االفرتا�ضية با�ستخدام بروتوكول الإنرتنت.
تعديل باقات خدمات برافو.
تعديل تعرفة باقات جوال لقطاع الأعمال.
تعديل تعرفة برودباند جود بل�س.
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• املوافقة على املقابل املايل لعدد من اخلدمات والباقات اجلديدة مثل
�
�
�
�
�
�
�

خدمة برودباند ب�سرعة  1ميجابت يف الثانية.
خدمتي (ماك�س برودباند جود) و(ماك�س برودباند جود بل�س).
تعرفة باقات برافو اجلديدة (برافو داتا /50برافو .)220
تعرفة باقات اجلوال اجلديدة وخدماتها امل�ضافة.
خدمة ال�سنرتال االفرتا�ضي لقطاع الأعمال.
تعرفة خدمة الأرقام املخت�صرة اخلما�سية وال�سدا�سية.
خدمةالإنرتنتعايلال�سرعة(100ميجا/ثانية)علىتقنيةالأليافالب�صرية.

• حتديث م�ؤ�شرات جودة اخلدمة ومتابعة تطبيقها

حر�ص� � ًا عل ��ى حماية حق ��وق امل�ستخدم�ي�ن ،ول�ضم ��ان تقدمي اخلدم ��ات بجودة
عالي ��ة ،تقوم الهيئ ��ة ب�شكل ربع �سنوي بدرا�سة التقاري ��ر الفنية الدورية الواردة
م ��ن مقدمي اخلدمة وحتليلها ،وا�ستخال� ��ص النتائج .واملتابعة امل�ستمرة معهم؛
لتح�سني ج ��ودة اخلدمة املقدمة .وبالإ�ضافة �إىل هذا مت الت�أكد من �صحة بع�ض
العرو�ض الرتويجية التي مت�س جودة اخلدمة من خالل التجارب امليدانية.

• مركز �أمن خدمات الإنرتنت
م ��ن منطلق تنفيذ املهمات املناطة بالهيئة فيم ��ا يتعلق برت�شيح مواقع الإنرتنت
الهادف اىل احلد من املحتوى ال�سيئ يف االنرتنت ،وحماية امل�ستفيدين من هذه
اخلدم ��ة ،قام مركز �أمن خدم ��ات الإنرتنت ب�إدارة �أنظم ��ة تر�شيح البيانات يف
اململكة وتنظيمها ومراقبتها ،وفى هذا ال�صدد ،مت �إجناز ما يلي:
� معاجل ��ة �أكرث من ( )676901طل � ٍ�ب للحجب �أو لرفع احلج ��ب� ،إ�ضافة �إىل
التعامل مع طلبات اال�ستف�سارات الأمنية.

�

�
�
�
�

جتدي ��د �أنظم ��ة الو�ص ��ول الآم ��ن امل�ستخدم ��ة؛ لت�أمني دخ ��ول اجلهات ذات
العالق ��ة ،ومقدمي اخلدمات على نظ ��ام �إدارة الرت�شيح ،مبا يدعم الو�صول
الآمن للجهات احلكومية لأنظمة الهيئة.
درا�سة عدد من برامج جتاوز �أنظمة الرت�شيح ،بهدف تطوير نظام الرت�شيح
يف امل�ستقبل.
الت�شغي ��ل التجريبي لبع�ض التطبيقات املخت�صة يف التعرف على املواقع التي
تقوم بتجاوز �أنظمة الرت�شيح.
التعامل مع ما يقارب من  175حالة تتعلق بتجاوز احلجب و�إيقافها.
�إعداد ال�سيا�سة العامة لرت�شيح مواقع الإنرتنت وخدماتها.

• مكافحة الر�سائل االقتحامية

متث ��ل الر�سائل االقتحامي ��ة �إزعاج ًا وتهدي ��د ًا مل�ستخدمي خدم ��ات االت�صاالت
وتقني ��ة املعلومات على امل�ست ��وى الوطني والعاملي ،و�أ�صبح ��ت ت�شكل خطر ًا على
م�ستقب ��ل االت�صاالت ،والتعام�ل�ات الإلكرتونية ،و�أمن املعلوم ��ات وامل�ستهلكني،
وجمتمعات الأعم ��ال؛ ف�ض ًال عما ت�شكله تلك الر�سائ ��ل من انتهاك خل�صو�صية
الأ�شخا� ��ص ،و�إمكانية ا�ستخدامها وع ��ا ًء للرتويج للإباحي ��ة ،والغ�ش والتزييف
واخل ��داع والت�ضلي ��ل ،ونق ��ل الفريو�س ��ات ،والأ�ش ��كال الأخ ��رى م ��ن املحتويات
املرفو�ضة.
وا�ستكم ��ا ًال للمراحل ال�سابقة التي انته ��ت ب�إعداد امل�سودة الأوىل لوثيقة احللول
املقرتحة للحد من م�شكالت الر�سائ ��ل االقتحامية ،وو�ضع خطة العمل املق�سمة
�إىل ت�س ��ع مب ��ادرات؛ مت �إعداد جمموع ��ة من املواد التوعوي ��ة ون�شرها ،وتد�شني
موق ��ع الربنامج على �شبكة الإنرتنت ( .)www.spam.gov.saكما قامت الهيئة
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ب�إع ��داد �ضواب ��ط للحد من الر�سائ ��ل االقتحامية ،ت�شتمل عل ��ى �ضوابط �إر�سال
الر�سائ ��ل الإلكرتونية ،وواجب ��ات املر�سل وامل�ستقبل لتل ��ك الر�سائل وحقوقهما،
ومهم ��ات وم�س�ؤوليات مقدمي اخلدمات املرخ�ص لهم باململكة .ومت اعتماد تلك
ال�ضوابط و�إ�صدارها بقرار من الهيئة.

• حتديث املوا�صفات الفنية لأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات
مت الب ��دء يف حتديث املوا�صف ��ات الفنية لأجهزة االت�ص ��االت وتقنية املعلومات،
�إ�ضاف� � ًة �إىل �إع ��داد موا�صفات جديدة للتقني ��ات امل�ستجدة ،وفق� � ًا للموا�صفات
واملعاي�ي�ر الدولي ��ة؛ وذلك ل�ضم ��ان ت�سهيل ا�ست�ي�راد الأجهزة ،ولتف ��ادي وجود
تكاليف �إ�ضافية ,نتيجة الخت�ل�اف املوا�صفات عما هو معمول به حملي ًا وعاملي ًا.
ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 1432/1431هـ (2010م) �إجناز ما يلي:
� ا�ستطالع مرئيات العموم حول م�س ��ودة وثيقة املوا�صفات؛ وحتليلها و�إدخال
التحديثات املطلوبة.
� �إكمال حتديث املوا�صفات.
� تدريب فريق العمل على تطبيق املوا�صفات الفنية املحدثة ,والآلية املتبعة يف
حتديث املوا�صفات الفنية م�ستقب ًال.

•نظام ف�سح�أجهزة االت�صاالت وتقنيةاملعلوماتالإلكرتوينواعتماده
يه ��دف امل�ش ��روع �إىل تطوير نظ ��ام ف�سح �أجه ��زة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات
يف الهيئ ��ة؛ عن طريق ت�أ�سي�س قاع ��دة معلومات للأجهزة املعتم ��دة واملف�سوحة
م ��ن قبل الهيئة ،و�إن�ش ��اء بوابة �إلكرتونية عرب موقع الهيئ ��ة الإلكرتوين؛ لتقدمي
طلب ��ات املوافقة على اال�سترياد ،والف�سح اجلمرك ��ي لأجهزة االت�صاالت وتقنية

املعلوم ��ات ،والب ��ت يف الطلب ��ات �إلكرتوني ��ا ،ورب ��ط النظام مع نظ ��ام م�صلحة
اجلمارك ،وذلك لإر�سال �إفادة الهيئة املتعلقة بالف�سوحات اجلمركية �إلكرتوني ًا؛
لتحقي ��ق الفعالية املن�ش ��ودة من النظام .بحيث يمُ كن النظ ��ام اجلديد اجلهات
الداخلي ��ة واخلارجية من تقدمي طلبات الف�سح ،واعتماد الأجهزة �إلكرتوني ًا �إىل
الهيئة ،بالإ�ضافة �إىل �إجناز �إجراءات الف�سح واعتماد الأجهزة ب�شكل �إلكرتوين
كامل .ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 1432/1431هـ (2010م) �إجناز ما يلي:
� �إعداد وثيقة حت�صر الإجراءات احلالية.
� �إعداد م�سودة وثيقة الإجراءات التي �سيتم العمل بها عند �إن�شاء النظام.
� حتدي ��د املتطلبات اخلا�ص ��ة بعملية ربط نظ ��ام الف�سح ،مع نظ ��ام م�صلحة
اجلمارك واملتطلبات اخلا�صة ب�إن�شاء النظام و�إدارته.
ويج ��ري العم ��ل حالي ًا عل ��ى تطوير النظ ��ام ،والربط مع اجله ��ات ذات العالقة
داخ ��ل الهيئ ��ة وخارجها،واعتماد وثيق ��ة الإجراءات التي �سيت ��م العمل بها عند
�إن�شاء النظام.

• الإ�شراف على خدمات االت�صاالت خالل مو�سمي رم�ضان واحلج
�ضم ��ن �سعي الهيئة للقيام بواجباتها يف �ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للحجاج
وال ��زوار واملعتمرين؛ مت ت�شكي ��ل فريق عمل من املخت�صني للقي ��ام مبتابعة �أداء
خدم ��ات االت�صاالت مبكة املكرم ��ة ،واملدينة املنورة ،وامل�شاع ��ر املقد�سة خالل
�شهر رم�ضان ومو�سم احلج.
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• برنامج التوعية ب�أمن املعلومات
يه ��دف الربنامج �إىل رف ��ع الوعي ب�أمن املعلومات عل ��ى امل�ستوى الوطني ،خالل
ال�سن ��وات اخلم� ��س القادم ��ة .ويحت ��وي الربنامج عل ��ى جمموعة م ��ن اخلطط
الزمني ��ة التي ت�ستهدف رفع الوعي العام ب�أمن املعلومات جلميع �شرائح املجتمع
باململك ��ة .ويتكون ه ��ذا الربنامج م ��ن �أدوات قيا�س م�ستوى الوع ��ي العام ب�أمن
املعلوم ��ات على امل�ستوى الوطني ،واال�ستعانة يف ذلك ب�آليات وحمالت �إعالمية؛
لرفع هذا امل�ستوى وفق خطة زمنية ،و�أهداف قيا�سية ،و�إ�سرتاتيجية حمددة.

• التوعية حول اال�ستخدام الأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات
ت�سع ��ى الهيئ ��ة لن�ش ��ر الوعي ح ��ول االت�ص ��االت واملعلوماتي ��ة ،وتعزي ��ز الثقافة
الرقمي ��ة ،وط ��رق اال�ستفادة املثلى منه ��ا ،وحماية للم�ستخدم�ي�ن ،وامل�ستفيدين
م ��ن تلك اخلدمات والتقنيات احلديثة .ويف هذا ال�سياق� ،أطلقت الهيئة حملتها
التوعوي ��ة الثاني ��ة ،لرف ��ع الوعي ب�أهمي ��ة ا�ستخ ��دام تقنية الإنرتن ��ت ،والتوعية
باملخاطر املحتملة نتيجة لال�ستخدام ال�سلبي ،وغري الر�شيد خلدمات ال�شبكة.

• برنام ��ج التوعي ��ة باحلقائ ��ق ح ��ول التعر� ��ض للموج ��ات
الكهرومغناطي�سية
يهدف هذا الربنام ��ج توعية العموم حول املوجات الكهرومغناطي�سية للرتددات
الراديوي ��ة ال�صادرة من هواتف وحمطات الهاتف املتنق ��ل ,وما يثار حولها من
مفاهي ��م .ويف هذا اجلانب مت عقد عدد من الن ��دوات التوعوية عن الإ�شعاعات
الكهرومغناطي�سية غري امل�ؤينة يف منا�سبات و�أماكن خمتلفة من اململكة .كما مت
حتدي ��ث كتيب بعنوان (احلقائ ��ق واملفاهيم اخلاطئة ح ��ول املوجات الال�سلكية
ال�ص ��ادرة عن الهواتف املتنقل ��ة واملحطات القاعدي ��ة الال�سلكية) الذي يجيب

ع ��ن اال�ستف�س ��ارات ال�شائعة حول ه ��ذا املو�ضوع .وكذلك ن�ش ��ر الأخبار املتعلقة
بالإ�شعاعات الكهرومغناطي�سية ،والرد على املقاالت ال�صحفية التي ال تعتمد على
�أ�سل ��وب علمي يف معاجلتها للمو�ضوع ،و�إجراء املقابالت التلفزيونية والإذاعية،
وعر�ض الإجن ��ازات والن�شاطات املتعلقة بالإ�شعاع ��ات الكهرومغناطي�سية التي
تقوم بها الهيئة على امل�ستوى الدويل.

� -3إدارة املوارد املحدودة
• �إدارة الرتددات ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي
اعتمد جمل� ��س الوزراء (اخلطة الوطنية للطيف ال�ت�رددي) بالقرار ذي الرقم
( )61والتاري ��خ 1429/3/2ه� �ـ (2008/3/10م) ،وتت�ضم ��ن اخلط ��ة حتديد
فئات امل�ستخدمني ،وجدول توزيع الرتددات على اخلدمات املختلفة ،مبا يتوافق
مع احتياجات م�ستخدمي ال�ت�رددات يف اململكة ،ويت�سق مع االجتاهات العاملية.
ومت الب ��دء بتنفيذه ��ا ح�سب اجل ��دول املر�س ��وم ابتدا ًء م ��ن 1429/5/2هـ على
ف�ت�رات حمددة يف اخلط ��ة (عامني ،ثالثة �أع ��وام وخم�سة �أع ��وام) .وفيما يلي
ن�سب �إخالء الرتددات بنهاية عام 2010م:
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ال �ت��رددات امل�ط �ل��وب �إخ�ل�ا�ؤه ��ا خ�لال
عامني من تاريخ بدء تنفيذ اخلطة

الرتددات املطلوب �إخال�ؤها خالل ()3
ثالثة �أعوام

الرتددات املطلوب �إخال�ؤها خالل ()5
خم�سة �أعوام

م�ستوى
التخ�صي�ص

ن�سبة
الإخالء

اململكة

%28

منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد

%19.7
%70.6
%85.3

اململكة

%0.5

منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد

%46.8
%12.4
%7.3

اململكة

%4.5

منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد

%1.7
%16.4
%11

وكما يت�ضح من اجلدول فهناك ت�أخر كبري يف تنفيذ اخلطة مقارنة بامل�ستهدف،
وذل ��ك ب�سبب عدم جتاوب بع� ��ض اجلهات احلكومية يف تنفي ��ذ ما يخ�صها من
اخلط ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة املنق�ضية من ��ذ ب ��دء �سريانه ��ا (�أنظر الف�ص ��ل .)1-9
و�ستوا�صل الهيئ ��ة متابعة تنفيذ اخلطة الوطني ��ة ،ومطالبة جميع اجلهات التي
لها خم�ص�صات ترددية غري متوافقة مع اخلطة ،ب�إخالء تلك الرتددات ،ح�سب
الإطار الزمني املعتمد يف اخلطة.

• حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم و�إدارتها
ا�ستكم ��ا ًال للن�شاطات اخلا�ص ��ة بتحديث اخلطة الوطني ��ة للرتقيم ملواكبة النمو
امل�ستقبل ��ي ،وتوفري املرونة ال�ستيعاب التقني ��ات واخلدمات اجلديدة؛ مت �إعداد
م�س ��ودة اخلطة الوطني ��ة املحدث ��ة للرتقيم ،وطلب ��ت مرئيات العم ��وم حيالها،
متهيد ًا لإعدادها ب�شكلها النهائي ،ورفعها ملجل�س �إدارة الهيئة العتمادها.
ويف جمال �إدارة اخلطة احلالية ،متت درا�سة طلبات تخ�صي�ص نطاقات الأرقام
والرم ��وز من مقدمي اخلدم ��ات ،وبع�ض اجله ��ات ،والبت فيه ��ا ،والتن�سيق مع
االحتاد الدويل لالت�صاالت بخ�صو�ص رموز تعريف ال�شبكات الال�سلكية .وكذلك
درا�س ��ة طلب تخ�صي�ص رمز ر�سائ ��ل ق�صرية جلمع التربع ��ات ل�صالح جمعية
ال�ب�ر اخلريية يف حمافظة الزلفي ،وللهيئ ��ة العامة لل�سياحة والآثار ال�ستخدامه
يف �أح ��دى اخلدم ��ات الإلكرتونية التفاعلي ��ة التي تقدمها الهيئ ��ة للم�ستفيدين.
و�أي�ض ًا درا�سة طلب للمديرية العامة ملكافحة املخدرات ال�ستخدامه يف الربنامج
الوقائ ��ي الوطني للط�ل�اب والطالبات .كما متت درا�سة طل ��ب ا�ستخدام الرمز
( )9111م ��ن قبل الهيئ ��ة امللكية يف ينبع ال�صناعي ��ة ،ودرا�سة طلب تخ�صي�ص
رقم ات�صال جماين ل�صالح وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

• �إر�شادات حق ا�ستخدام الطريق لتمديد ال�شبكات اخلارجية
من منطل ��ق ال�سعي لت�شجي ��ع املناف�سة ،ون�ش ��ر �شبكات االت�ص ��االت وخدماتها،
ولزي ��ادة �أع ��داد امل�شغلني؛ فق ��د قامت الهيئ ��ة ب�إع ��داد م�سودة �إر�ش ��ادات حق
ا�ستخ ��دام الطريق لتمديد ال�شبكات، و�إر�ش ��ادات امل�شاركة يف ا�ستخدام املواقع
لت�أ�سي� ��س ال�شبكات اخلارجية .ومت ا�ستطالع مرئي ��ات العموم حيالها وحتليلها،
و�إج ��راء درا�س ��ة مقارن ��ة دولي ��ة للممار�سات العاملي ��ة يف هذا ال�ش� ��أن ،وو�ضعت
امل�سودة النهائية لتلك الإر�شادات ،متهيد ًا العتمادها و�إ�صدارها.
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 -4البيئة التنظيمية وال�شفافية
• مراجعة �أنظمة الهيئة

• ا�ستطالعات مرئيات العموم

يه ��دف ه ��ذا امل�شروع �إىل �إج ��راء مراجع ��ة �شامل ��ة لأنظمة الهيئ ��ة ،على �ضوء
امل�س�ؤولي ��ات املناطة بها ،ونقل مهمات تقني ��ة املعلومات والإنرتنت �إليها ،خا�صة
بع ��د ان�ضم ��ام اململك ��ة �إىل منظم ��ة التجارة العاملي ��ة .وقد مت االنته ��اء من رفع
م�س ��ودة لتعديل نظام االت�صاالت �إىل جمل�س ال ��وزراء املوقر؛ للنظر فيها ،ومن
ثم �إقرارها وفق الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.

حتر�ص الهيئة عل ��ى االلتزام ب�أ�س�س الو�ضوح وال�شفافي ��ة ،وامل�شاركة يف الر�أي،
وااللت ��زام مببادئ العدالة والتوازن بني جميع الأطراف ذات العالقة مبن فيهم
امل�ستخدم ��ون من �أفراد وم�ؤ�س�سات ،وامل�ستثمرون ومقدمو اخلدمات ،واحلكومة
وال�صالح العام؛ ولهذا فقد مت خالل العام املن�صرم 1432/1431هـ (2010م)
ن�ش ��ر خم�سة طلبات ملرئيات العموم عن بع�ض الق�ضايا املهمة املتعلقة بالقطاع.
ويو�ضح امللحق (ج) تفا�صيل تلك الطلبات.

• حتديث البيئة التنظيمية

• قرارارت الهيئة

ت�سع ��ى الهيئة لتحديث �أنظمته ��ا وفق امل�ستجدات ،و�أف�ض ��ل املمار�سات العاملية؛
ويف �ض ��وء امل�س�ؤولي ��ات املناطة به ��ا ،مت خالل ع ��ام 1432/1431هـ (2010م)
�إجناز ما يلي:
� �ضوابط احلد من الر�سائل االقتحامية.
� الإطار التنظيمي لتحديد الأ�سواق وال�سيطرة.
� �ضوابط جمع التربعات اخلريية عن طريق الر�سائل الن�صية الق�صرية.
� �ضواب ��ط تقدمي خدم ��ات االت�ص ��االت عرب الأقم ��ار ال�صناعي ��ة با�ستخدام
املحطات املتناهية ال�صغر (الفي�سات).
� مراجعة نظ ��ام االت�صاالت ،واقرتاح التعديالت ،والرف ��ع للجهات املخت�صة
لالعتماد.

انطالق� � ًا من مهم ��ات الهيئة و�أنظمته ��ا املتعلقة بتنظيم القط ��اع ،وخا�صة تلك
املرتبط ��ة مبراقب ��ة �أداء ال�شركات املرخ� ��ص لها ،واتخاذ الإج ��راءات؛ ل�ضمان
الت ��زام تل ��ك ال�شركات ب�ش ��روط الرتاخي�ص ال�ص ��ادرة لها ،والنظ ��ر يف الأمور
املرتبط ��ة بالقط ��اع ،واتخاذ الق ��رارات الالزم ��ة حيالها؛ فقد مت خ�ل�ال العام
1432/1431هـ (2010م) �إ�صدار ( )39قرار ًا تنظيمي ًا.

• ن�شر م�ؤ�شرات الأداء ل�سوق خدمات االت�صاالت
يف �إط ��ار �سع ��ي الهيئة ملراقب ��ة �أداء �سوق خدم ��ات االت�صاالت؛ فق ��د مت �إعداد
تقارير ربع �سنوية خالل العام املن�صرم (2010م) ت�شتمل على م�ؤ�شرات الأداء
للقط ��اع من خالل حتليل البيانات الواردة من ال�شركات املقدمة للخدمات .ومت
ن�شر ملخ�ص لها (ن�شرة الهيئة الإلكرتونية) على موقع الهيئة الإلكرتوين.
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• تقرير عن قطاع تقنية املعلومات
يحتاج قط ��اع تقنية املعلومات يف اململكة �إىل التغل ��ب على العديد من املعوقات،
واال�ستف ��ادة م ��ن الفر� ��ص املتاح ��ة؛ لتنمي ��ة ه ��ذا القط ��اع وتطويره م ��ن جهة،
وج ��ذب اال�ستثمارات م ��ن جهة �أخرى .ومن ه ��ذا املنطلق قام ��ت الهيئة خالل
الع ��ام (2009م) بالبدء مب�ش ��روع لإ�صدار تقرير �سنوي ع ��ن و�ضع قطاع تقنية
املعلومات يف اململكة ،بحيث يك ��ون �أدا ًة جلذب االهتمام العام ب�أو�ضاع القطاع،
وحتفيز �صانعي القرار يف اجلهات العامة واخلا�صة؛ لإزالة العقبات التي تواجه
من ��وه ،وخلق بيئة تناف�سية �شفافة ،جتذب اال�ستثمار فيه وتقود �إىل تطويره .ومت
الإنته ��اء من التقرير واعتماده ون�شره خ�ل�ال العام 1432/1431هـ (2010م)،
ملتقى ح�ضره �أكرث من (� )600شخ�ص لرفع الوعي مبو�ضوعات
كم ��ا مت تنظيم ً
التقرير وتو�صياته ،ومناق�شة خمرجاته ،و�سبل التعاون بني املعنيني بالقطاع.

• الن�شاطات الإعالمية
تدرك الهيئة مهمتها يف توعية امل�ستخدمني واجلمهور ،والتفاعل مع الر�أي العام،
والرتوي ��ج للفر�ص اال�ستثمارية يف القط ��اع .ولذا مت تعيني متحدث ر�سمي با�سم
الهيئ ��ة للتعامل مع و�سائل الإعالم املختلف ��ة ،وامل�شاركة يف الأن�شطة والفعاليات
الإعالمية ،و�إطالق ن�شرة �إلكرتونية ربع �سنوية مل�ؤ�شرات �أداء القطاع.

 -5اخلدمة ال�شاملة
• اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�صندوق اخلدمة ال�شاملة

ا�ستكما ًال للمراحل ال�سابقة التي انتهت ب�إن�شاء �صندوق اخلدمة ال�شاملة؛ فقد مت
االنته ��اء من �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية ,واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية
لل�صندوق ،املنبثق ��ة عن جمل�س �إدارة الهيئة ،وهي التي حتدد الأهداف لتوجيه
عمليات ال�صندوق؛ لتطبيق �سيا�سة اخلدمة ال�شاملة ،وحق اال�ستخدام ال�شامل،
وتعمل على تنفيذ الربامج وامل�شاريع؛ لتوفري اخلدمات ال�صوتية وخدمات الإنرتنت
ذات النط ��اق العري�ض و�إتاحتها للمناطق النائية غري املربحة جتاري ًا ،وال تتوفر
فيها خدمات االت�صاالت ،وفيما يلي �أبرز الن�شاطات التى �أجنزت فى هذا املجال:
� مراجعة قواعد بيانات ال�صندوق وحتديثها.
� �إعداد م�سودة اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�صندوق ،وا�ستطالع املرئيات حيالها.
� �إجراء ع ��دة درا�سات حول حتديد مقدمي اخلدم ��ات امل�ؤهلني للمناف�سة يف
تنفيذ م�شروعات ال�صندوق ،وح ��ول م�صادر متويله ،و�إجراء درا�سة مقارنة
عاملية حول ن�شر النطاق العري�ض.

• اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية لل�صندوق

بن ��اء ًا على الأهداف والإ�سرتاتيجيات امل�ضمن ��ة باخلطة الإ�سرتاتيجية املعتمدة
لل�صندوق؛ فقد مت اجناز مايلي:
� �إعداد اخلطط الت�شغيلي ��ة ال�سنوية الأوىل للعام 2010م واعتمادها يف �ضوء
امليزاني ��ة املعتم ��دة؛ �إذ ا�شتمل نط ��اق عمل اخلطة على م�ش ��روع واحد ي�ضم
ت�س ��ع حمافظات ،وهي جمي ��ع املحافظات التابعة ملنطقة احل ��دود ال�شمالية
(عرع ��ر ،ورفح ��اء ،وطري ��ف) وجميع املحافظ ��ات التابع ��ة ملنطقة اجلوف
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(القري ��ات ،ودوم ��ة اجلندل ،و�س ��كاكا) �إ�ضاف ��ة �إىل حمافظ ��ات (الداير،
والري ��ث ،وال ��درب) مبنطق ��ة ج ��ازان .وبل ��غ �إجم ��ايل عدد مواق ��ع اخلدمة
الإلزامية التى ت�ضمنتها اخلطة  462موقع ًا.
� �إع ��داد اخلطة الت�شغيلية ال�سنوية الثانية للع ��ام 2011م واعتمادها ،و�إعداد
املوازن ��ة املالي ��ة له ��ا ,وقد ا�شتمل ��ت اخلطة عل ��ى م�شروع�ي�ن� :أولهما يغطي
حمافظة القنفذة يف منطق ��ة مكة املكرمة ،وحمافظات (النما�ص ،وبلقرن،
وبي�ش ��ة) يف منطقة ع�سري؛ �إ�ضافة �إىل جمي ��ع املحافظات يف منطقة الباحة
(العقي ��ق ،والباحة ،واملن ��دق ،واملخواة ،والقرى ،وبلجر�ش ��ي ،وقلوة) .ويبلغ
�إجم ��ايل مواقع اخلدمة الإلزامي ��ة لل�صندوق التي يغطيه ��ا نطاق عمل هذا
امل�ش ��روع  2196موقع ًا .وامل�شروع الثاين يغطي حمافظتي (املجمعة ،ورماح)
مبنطقة الريا�ض� ،إ�ضاف ��ة �إىل حمافظات (اخلفجي ،وحفر الباطن ،وقرية
العليا) باملنطقة ال�شرقية .ويبلغ �إجمايل مواقع اخلدمة الإلزامية لل�صندوق
التي يغطيها نطاق عمل هذا امل�شروع  138موقع ًا.
� �إعداد م�سودة نطاق عمل م�ش ��روع تقدمي خدمات االت�صاالت ملواقع الهزات
الأر�ضي ��ة غ�ي�ر املخدومة مبنطقة تب ��وك ،ومنطقة املدينة املن ��ورة ،وح�ساب
مبل ��غ الدعم ،و�إعداد املوازنة املالية للم�شروع؛ وقد مت رفعه �إىل وزارة املالية
العتماد امليزانية املطلوبة.

• �أن�شطة تنفيذ م�شروعات ال�صندوق
� امل�شروع اال�ستك�شايف (امل�شروع الأول)
يه ��دف امل�ش ��روع اال�ستك�ش ��ايف ل�صن ��دوق اخلدم ��ة ال�شامل ��ة �إىل تقيي ��م الطرق
البديل ��ة؛ لتوفري خدمات ال�صن ��دوق (اخلدمة ال�صوتية وخدم ��ة الإنرتنت ذات
النط ��اق العري�ض) وتقييم اخليارات الفنية واملالي ��ة والإدارية ،وقيا�س حتديات

اجلودة ،واجلدوى االقت�صادية ،وا�ستجابة ال�سوق ،ومناذج اخلدمة ،واملوا�صفات
الفنية .ومت حتديد نطاق عمل امل�شروع واملوافقة عليه من قبل (اللجنة التنفيذية
لل�صن ��دوق) ،و�إعداد وثائ ��ق املناف�سة التي ت�شمل :وثيقة طل ��ب تقدمي العرو�ض،
واملوا�صفات الفنية ،ونطاق العمل ،ووثيقة اتفاقية ال�صندوق التي �سيتم �إبرامها
م ��ع مقدم ��ي اخلدم ��ة ال�شامل ��ة .ومت ط ��رح امل�ش ��روع يف الربع الأخ�ي�ر من عام
1431/1430ه� �ـ (2009م) .ليك ��ون امل�شروع الأول لل�صن ��دوق ،والبداية الفعلية
لربامج ال�صندوق للخدمة ال�شاملة ،وحق اال�ستخدام ال�شامل للخدمة ال�صوتية،
وخدم ��ة الإنرتن ��ت ذات النط ��اق العري� ��ض .وهي الت ��ي تغطي جمي ��ع التجمعات
ال�سكانية غري املخدومة يف حمافظة املهد يف منطقة املدينة املنورة ،وحمافظتي
خلي� ��ص ،والكام ��ل يف منطق ��ة مكة املكرم ��ة ،ومت ا�ستقب ��ال العرو� ��ض وحتليلها
وتقييمه ��ا ،ومت تر�سي ��ة امل�ش ��روع ,وتوقي ��ع اتفاقية خدمات ال�صن ��دوق مع مقدم
العر�ض الفائز� ,شركة احتاد ات�صاالت (موبايلي) ،و ُبدئ يف التنفيذ.

• امل�شروع الثاين (اخلطة الت�شغيلية الأوىل)
مت �إع ��داد وثائ ��ق عملي ��ات املناف�س ��ة وطرحه ��ا (وثيق ��ة طلب تق ��دمي العرو�ض
واملوا�صفات الفنية ووثيقة اتفاقية ال�صندوق) و�إعداد املوازنات مل�شروع اخلطة
الت�شغيلي ��ة الأوىل للع ��ام 1432/1431هـ (2010م) الذي ميث ��ل امل�شروع الثاين
لل�صن ��دوق .وه ��و ي�شتم ��ل على جمي ��ع املحافظ ��ات يف كل من منطق ��ة احلدود
ال�شمالي ��ة (عرع ��ر ،ورفح ��اء ،وطري ��ف) وجميع املحافظ ��ات التابع ��ة ملنطقة
اجل ��وف (القريات ،ودومة اجلندل ،و�س ��كاكا) �إ�ضافة �إىل حمافظات (الداير،
والري ��ث ،والدرب) مبنطقة جازان ،كما مت ا�ستقبال العرو�ض وتقييمها ،وتوقيع
اتفاقية خدمات ال�صندوق ,مع مقدم العر�ض الفائز؛ �شركة االت�صاالت املتنقلة
ال�سعودية (زين) ،و ُبدئ يف التنفيذ.
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 .11إنجازات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

• �سيا�سات جمتمع املعلومات الوطنية واال�سرتاتيجيات الإلكرتونية
�أع ��دت مدين ��ة املل ��ك عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقني ��ة خط ��ة حت ��دد الأولوي ��ات
الإ�سرتاتيجية لتقنية املعلومات ,فيما يتعلق بجانب البحث والتطوير واالبتكار يف
جمال تقنية املعلومات .ويعد هذه اخلطة مكملة للخطة الوطنية لتقنية املعلومات
واالت�ص ��االت ,الت ��ي �أعدتها وزارة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات يف عام .2004
وق ��د بنيت ه ��ذه اخلطة على مدخ�ل�ات م�ستخدمي تقني ��ة املعلومات ,واجلهات
ذات العالق ��ة بها يف اململكة ،مبا يف ذل ��ك اجلهات احلكومية ,والقطاع اخلا�ص
واجلامعات التي ت�ستخدم تقنية املعلومات� ,أو تقوم ب�أعمال البحث والتطوير يف
هذا املجال.
وق ��د حددت اخلط ��ة �أربع جم ��االت ,ذات �أولوية �إ�سرتاتيجي ��ة يف جمال البحث
والتطوي ��ر يف تقنية املعلومات ,وه ��ي ذات �أهمية للمملكة وتتمثل يف  )1املعاجلة
الآلي ��ة للكالم واللغة  )2احلو�سبة فائقة الأداء  )3النظم وال�شبكات  )4هند�سة
الربجميات والأنظمة املبتكرة.

• ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �أو ال�شراكة متعددة القطاعات
فيم ��ا يتعل ��ق مببادرة املل ��ك عبد اهلل للمحت ��وى العربى الرقم ��ى؛ قامت املدينة
بعقد �ش ��راكات بينها وبني العديد من اجلهات ذات العالقة فى اململكة ,كوزارة
الثقافة والإعالم ،وبع�ض اجلامعات ال�سعودية ،والرتبية والتعليم؛ وذلك لإثراء
ال�شبكة العاملية باملحتوى العربى الرقمى.

• البنية الأ�سا�سية للإنرتنت
وا�صل ��ت املدين ��ة تق ��دمي خدماتها ف ��ى جم ��ال الإنرتن ��ت للجه ��ات الأكادميية
والبحثي ��ة ,وبع�ض اجلهات احلكومية ,تطبيق َا للق ��رار ال�سامى ذي الرقم ،229
حيث مت �إجناز امل�شاريع الإ�سرتاتيجية ,واخلدمات التى من �أبرزها ما يلى:
ال�سع ��ات الدولية:مت تعزيز الطاقة اال�ستيعابية للخط ��وط الدولية� ,سعي ًا لت�أمني
خدم ��ة الإنرتن ��ت با�ستمرارية وج ��ودة عالي ��ة وخ�صو�صية معلوماتي ��ة مميزة؛
وذل ��ك بزيادة قدره ��ا  %60خلطوط االرتب ��اط الدولية .بلغ حج ��م اال�ستهالك
الكل ��ى  %62من ال�سعة الإجمالية ،ويحتل القطاع الأكادميى ن�س�سبة عالية منها.
كم ��ا متتلك املدينة �سعة احتياطية بن�سبة  %38للح ��االت الطارئة .وبلغ �إجماىل
اجله ��ات املرتبطة باخلدمة  36م�ستفيد ًا منهم  23جه ��ة �أكادميية وبحثية و13
جهة حكومية.
ا�ستح ��داث فرع وحدة خدمات الإنرتنت مبحافظة جدة :مت اختيار حرم جامعة
املل ��ك عب ��د العزيز مقر ًا لوح ��دة خدمات الإنرتن ��ت؛ وذلك لرف ��ع درجة جودة
اخلدمة ,و�ضمان ا�ستمراريتها.
م�شروع بناء ال�شبك ��ة الأكادميية التى تربط جميع اجلهات الأكادميية والبحثية
ف ��ى اململكة ,ب�سعات عالية فيما بينها؛ لال�ستفادة من التطبيقات احلديثة مثل:
التعليم عن بعد ،وامل�ؤمترات واملحا�ضرات احلية ،ف�ض ًال عن توفري الربط البينى
بني ه ��ذه ال�شبكة من جهة وال�شب ��كات الأكادميية من جه ��ة �أخرى (اخلليجية،
العربية ،والعاملية).
م�ش ��روع الإ�صدار ال�ساد� ��س لربوتوكول الإنرتنت ()IPv6؛ وتع ��د املدينة �أول من
ق ��ام بتطبي ��ق الربوتوكول ف ��ى اململكة ،كم ��ا تعد �أي�ض� � ًا من الأوائل ف ��ى منطقة
ال�شرق الأو�سط.
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تطوي ��ر البنية الأ�سا�سية لل�شبك ��ة ب�شكل م�ستمر ,لتحقيق ج ��ودة عالية متميزة؛
حيث بلغ حجم ال�سعة امل�ؤمنة  10جيجابيت ،كما مت رفع درجة الأمن املعلوماتى،
وا�ستب ��دال غالبية اخلادمات الرئي�سة ب�أجهزة �أخرى متطورة ،ف�ض ًال عن توفري
نظام حديث متكامل حلفظ البيانات االحتياطية ,والرجوع لها عند احلاجة.
تقدم املدينة دعم ًا فني ًا ا�ستباقي ًا ب�صورة دائمة ،ي�شمل مراقبة ال�شبكة ,ومراقبة
خط ��وط االت�ص ��االت الداخلية واخلارجي ��ة ,ومعرفة �سعة اخلط ��وط ,وحوادث
االنقط ��اع العاملي ��ة ,والتحكم فى توجيهه ��ا ،ويعمل الدعم الفن ��ى على مدار 24
�ساع ��ة طيلة �أيام العام .وقد بلغ عدد طلبات الدعم  342طلب ًا مت ا�ستقبالها من
خ�ل�ال نظام اال�ستقبال الإلكرتونى ،وكذل ��ك املئات من االت�صاالت الهاتفية فى
جمال التخ�ص�ص.

• اال�ستثم ��ار يف تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت والتداب�ي�ر
احلكومية الداعمة
تبن ��ت املدينة �آلي ��ة �إن�شاء حا�ضنات التقنية ،وا�ستعانت ف ��ى ذلك باختيار �أف�ضل
امل�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة فى هذا جم ��ال؛ لتق ��دمي خدماتها الإداري ��ة ,ونقل اخلربة
لفريق العمل الوطنى .بلغ عدد احلا�ضنات التى �أن�ش�أتها املدينة ثالث حا�ضنات؛
منه ��ا حا�ضنة (ب ��ادر) لتقنية االت�صاالت واملعلوم ��ات ،ويوجد فى (بادر) متثيل
لع ��دد م ��ن اجلهات مبا فيه ��ا الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعية بالريا� ��ض ،وجمعية
احلا�سب ��ات ال�سعودي ��ة ،واجلمعي ��ة ال�سعودي ��ة لهند�س ��ة االت�ص ��االت ،وجمعي ��ة
املخرتعني ال�سعوديني.
احت�ضن ��ت (ب ��ادر)  26فكرة علمية منبثقة عن نتائج بحثي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل 95
طلب احت�ضان ال تزال حتت �إجراءات التقومي ،و 9طلبات �أحيلت جلهات �أخرى.
وجدير بالذكر �أن  6من امل�شاريع التى احت�ضنتها (بادر) قد �أفلحت يف احل�صول
على دعم متويلى من بنك الت�سليف لت�أ�سي�س �شركات منتجة للتقنية املحت�ضنة.

بلغ ��ت ا�ستثم ��ارات العم�ل�اء  150مليون ريال ،منه ��ا ا�ستثمارات مقدم ��ة على �أنها
قرو�ض بـ  53.67مليون ريال ،وفرت  174وظيفة ،وبلغ الدخل الأويل لـ  12حمت�ضن ًا
� 292ألف ريال �شهري ًا ،ولدى اثنني منهم م�شاريع مطلوبة بـ  12مليون ريال.
بلغ ع ��دد املبتعثني من املدينة ف ��ى جماالت الهند�سة والتقني ��ة حتى عام 2009
( )90مبتعث ًا.

• تطوير املحتوى الرقمي املحلي والوطني
يقدر حجم املحتوى العربي الرقمي املن�شور على �صفحات �شبكة الإنرتنت ,وعلى
خمتلف الو�سائط الإلكرتوني ��ة ح�سب تقديرات كربى حمركات البحث العاملية,
مث ��ل جوج ��ل وياهو ب�أك�ث�ر من  %1من جمم ��ل املحتوى الرقمي العامل ��ي ,بعد �أن
كانت قبل �سنوات قليلة ال يتجاوز  .%0.3وتعد هذه الن�سبة دون امل�ستوى املقبول
مقارن ��ة بن�سبة املتحدثني باللغ ��ة العربية يف العامل ,التي تبلغ  %5كما ال تتنا�سب
�أي�ض� � ًا مع ن�سبة امل�ستخدم�ي�ن العرب للإنرتنت التي تبلغ الي ��وم  .%3.3و�إدراك ًا
لأهمي ��ة عن�صر املحت ��وى بو�صفة ثالث العنا�ص ��ر الأ�سا�سية ملجتم ��ع املعلومات,
�إ�ضاف ��ة �إىل العن�صرين الآخرين وهما العن�صر الب�شري املتعلم ,وعن�صر البنية
التحتي ��ة ,مبا يف ذلك نظم االت�ص ��االت والأجهزة الرقمية ،ومل ��ا ميثله املحتوى
الرقم ��ي م ��ن �أهمية للع ��امل العربي ب�صفة عام ��ة واململكة ب�صف ��ة خا�صة؛ نظر
لكونه ��ا قبلة الع ��امل الإ�سالمي ,ومنبع اللغة العربية؛ فق ��د وجه خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن حفظه اهلل ب�إطالق مب ��ادرة امللك عبد اهلل للمحت ��وى العربي لتكون
مب ��ادرة وطنية رائدة ذات ت�أثري و�أبعاد �إقليمية عربي ��ة وعاملية .وقد ُو ِ�ضع لهذه
املبادرة ر�ؤية طموحة ووا�ضحة تتمثل فيما يلي:
«تعزي ��ز املحت ��وى الرقم ��ي العرب ��ي �إنتاج� � ًا وا�ستخداما مبا يحق ��ق التنمية

والتحول ملجتمع املعرفة ,مع احلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية».
ولأن حتقي ��ق ر�ؤية املب ��ادرة يتطلب تفعي ��ل منظومة من امل�شاري ��ع والربامج
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الوطني ��ة والعربية؛ ف�إن ر�سم خطة �إ�سرتاتيجي ��ة ,ت�ضم جميع اجلهات ذات
العالق ��ة ,يف قالب موحد من الأه ��داف والأولويات وامل�شاري ��ع؛ ي�صبح �أمر ًا
بالغ الأهمية ,لهذا فقد قامت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وهي
اجلهة التي ت�شرفت بالإ�شراف على تنفيذ هذه املبادرة ،ب�إعداد خطة وطنية
للمحتوى الرقمي تهدف �إىل:
yت�سخري املحتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول �إىل جمتمع معريف.
y
�yضمان ح�صول جميع �شرائح املجتمع على املعلومات الإلكرتونية ,والفر�ص
y
املتاحة عربها.
yاحلف ��اظ على الهوي ��ة العربي ��ة والإ�سالمي ��ة للمجتمع ,وتعزي ��ز املخزون
y
الثقايف واحل�ضاري الرقمي.
yمتك�ي�ن اململكة والع ��امل العربي من �إنت ��اج حمتوى �إلك�ت�روين عربي ثري؛
y
خلدمة املجتمعات العربية والإ�سالمية.
وق ��د ت�ضمن �إعداد اخلطة الكث�ي�ر من البحث والتحلي ��ل ,والدرا�سات والت�شاور
م ��ع ذوي العالقة يف اململكة وخارجها .كما كان هناك توا�صل وت�شاور مكثف مع
العدي ��د من القيادات البارزة واخلرباء ,يف القطاعني العام واخلا�ص من خالل
ف ��رق عمل متخ�ص�صة عملت بالت ��وازي مع فريق �إع ��داد اخلطة .وقد اقرتحت
اخلط ��ة �أك�ث�ر من  50م�شروع� � ًا ت�ضم كوكب ��ة متنا�سقة ,ومتكاملة م ��ن امل�شاريع
التطويرية والتنظيمي ��ة .ومت تق�سيم هذه امل�شاريع وفق خم�سة م�سارات �أ�سا�سية
ه ��ي  )1بيئة �سوق املحتوى الرقمي  )2التعري ��ب والثقافة الإ�سالمية � )3إ�سهام
القطاع احلكومي  )4اجلوانب التنظيمية  )5البنية التحتية الإلكرتونية .وملزيد
م ��ن املعلومات عن مبادرة امللك عب ��داهلل للمحتوى العربي؛ ميك ��ن زيارة موقع
املبادرة الإلكرتوين على الرابط .www.econtent.org.sa

• �أدوات وبرجمي ��ات تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�ص ��االت وبرام ��ج
البحث والتطوير يف معاجلة اللغة العربية
يع ��د معهد بح ��وث احلا�سب يف مدين ��ة املل ��ك عبدالعزيز للعل ��وم والتقنية �أحد
املراك ��ز الرائ ��دة يف اململكة ,يف جمال تقني ��ة املعلومات ب�ش ��كل عام ويف جمال
معاجلة اللغة العربية ب�شكل خا�ص .وقد قام املعهد ب�إجراء العديد من الأبحاث,
لتطوي ��ر العديد من النظم اخلا�صة مبعاجلة اللغ ��ة العربية املكتوبة واملنطوقة.
وت�شم ��ل هذه النظم نظم التعرف على ال ��كالم ونطقه ,ونظم الت�شكيل والتحليل
ال�ص ��ريف والنح ��وي ,وقواع ��د البيان ��ات اخلا�صة به ��ا .كما طور املعه ��د �أنظمة
للتع ��رف ال�ضوئ ��ي على الن�صو� ��ص العربية املطبوعة ,وجمموع ��ة من اخلطوط
العربي ��ة مفتوحة امل�صدر ,ومعجم عربي تفاعلي .كم ��ا يعمل املعهد على تطوير
حمرك بحث عربي �شامل متوافق مع خ�صائ�ص اللغة العربية ,و�أنظمة للرتجمة
الآلي ��ة� .أي�ض ًا ،طور املعهد العديد من التطبيقات العربية املخ�ص�صة للعمل على
الهواتف املحمولة .وتخ�ضع جميع هذه الأنظمة والأدوات للتطوير امل�ستمر داخل
املعهد للو�صول �إىل �أعلى جودة ممكنة.
ويف جم ��ال الربجميات املفتوح ��ة امل�صدر؛ قام معهد بح ��وث احلا�سب بتد�شني
م�ش ��روع متخ�ص� ��ص يف ه ��ذا املج ��ال .وذلك به ��دف ت�شجي ��ع ا�ستخ ��دام هذه
الربجميات وتعزيزها من خالل القيام باملهمات التالية:
الإ�سهام يف �إعداد ال�سيا�سات الوطنية حول معايري وتقنيات امل�صادر املفتوحة.

�إن�شاء مكتبة رقمية للربجميات املفتوحة امل�صدر.

التع ��اون يف �إدخال مفاهيم الربجمي ��ات املفتوحة يف املقررات الدرا�سية ,يف

جماالت تقنية املعلومات واالت�صاالت.
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ن�ش ��ر الوع ��ي الع ��ام بالربجمي ��ات املفتوح ��ة امل�ص ��در ،واملعاي�ي�ر املفتوحة،

واملحتوى املفتوح ،والنفاذ املفتوح.
توفري �آليات الدعم الفني واال�ست�شاري للقطاع احلكومي الذي يقرر االنتقال

ً
ً
جزئيا �أو كليا للربجميات املفتوحة امل�صدر� ,أو املعايري املفتوحة.
التع ��اون يف تطوي ��ر وتوف�ي�ر الربامج التدريبي ��ة للتقنيات احل ��رة واملفتوحة

امل�صدر.
دع ��م البح ��ث والتطوير يف جم ��ال الربجمي ��ات املفتوحة امل�ص ��در؛ خلدمة

االحتياجات املحلية والإقليمية.
التعاون مع حا�ضنات تقنية املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة؛ لدعم وت�شجيع

امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الواعدة التي توظف التقنيات املفتوحة.
وملزي ��د م ��ن املعلومات ح ��ول امل�ش ��روع الوطني لتقني ��ات الربجمي ��ات املفتوحة
امل�صدر ،ميك ��ن زيارة املوقع الإلكرتوين للربنامج عل ��ى النطاق العربي (متاح.
ال�سعودية) �أو النطاق االجنليزي (.)www.motah.org.sa

• البح ��ث والتطوي ��ر واملبادرات/امل�شاري ��ع يف قط ��اع تكنولوجي ��ا
املعلومات واالت�صاالت
تويل مدين ��ة امللك عبدالعزيز للعل ��وم والتقنية عناية كب�ي�رة بالأبحاث املتعلقة
بتكنولوجي ��ا املعلوم ��ات واالت�صاالت .حي ��ث يعد معهد بح ��وث احلا�سب ،التابع
للمدين ��ة ،م ��ن املراك ��ز املتخ�ص�ص ��ة املتميزة يف ه ��ذا املجال .وق ��د �أن�شئ هذا
املعهد عام  1992م ليك ��ون مركز ًا لإعداد البحوث والدرا�سات ,وتقدمي احللول
املبتك ��رة بجودة عالية وتقنيات متقدمة ,كم ��ا يقوم بتقدمي اال�ست�شارات و�إقامة
امل�ؤمت ��رات واللقاءات العلمية ,ومد ج�سور التعاون مع مراكز الأبحاث والتطوير
الدولي ��ة والإ�سهام يف ت�أهيل الك ��وادر الب�شرية الوطني ��ة املتخ�ص�صة من خالل

برنامج االبتعاث للدرا�سات العليا .وتغطي ن�شاطات معهد بحوث احلا�سب �أربعة
جماالت رئي�سية هي:
ال�صوتيات واللغويات.

النظم وال�شبكات.

احلو�سبة العلمية.

هند�سة الربجميات والنظم املبتكرة.

فف ��ي جم ��ال ال�صوتيات واللغوي ��ات؛ قام املعه ��د ب�إجراء العديد م ��ن الأبحاث,
وتطوير العدي ��د من النظم اخلا�صة مبعاجلة اللغ ��ة العربية ,مثل نظم التعرف
على الكالم ,واحلروف املطبوعة ,والتحليل النحوي وال�صريف ,والرتجمة الآلية,
وحمركات البحث .ويف جمال النظم وال�شبكات� ،أ�س�س املعهد معم ًال متخ�ص�ص ًا
ب�شب ��كات احل�سا�سات الال�سلكية ،كما نفذ العدي ��د من امل�شاريع املتخ�ص�صة يف
�أم ��ن املعلومات� .أما فيما يتعل ��ق بهند�سة الربجميات والنظ ��م املبتكرة؛ فيقوم
املعه ��د حالي ��ا بتنفي ��ذ م�ش ��روع وطني للربجمي ��ات املفتوح ��ة امل�ص ��در ,ويقوم
�أي�ض� � ًا بتطوير و�أقلم ��ة جمموعة م ��ن التطبيقات اخلا�صة بالأجه ��زة املحمولة,
ونظ ��م معاجلة القيا�سات احليوي ��ة .كما يقوم املعهد حالي ��ا ببناء معمل متطور
للحا�سب ��ات فائق ��ة الأداء؛ لتوف�ي�ر متطلب ��ات احلو�سب ��ة العلمي ��ة املتقدمة مثل
النمذجة واملحاكاة.
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 .12إنج��ازات جمعي��ة المكتب��ات والمعلوم��ات
السعودية

• ت�سجي ��ل ا�س ��م اجلمعية يف هيئ ��ة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات يف
امل�شروع الوطني لتقنية املعلومات
مت تن�سي ��ق مع هيئة االت�صاالت وتقني ��ة املعلومات باململكة؛ لت�سجيل اجلمعية يف
الهيئة �ضمن امل�شروع الوطني لتقنية املعلومات.

• افتتاح فرع اجلمعية يف منطقة مكة املكرمة
يهدف فرع اجلمعية يف مكة املكرمة �إىل العمل على حتقيق ر�سالة اجلمعية الأم,
و�أهدافها الرئي�سية يف جميع �أنحاء املنطقة الغربية.
حتقي ��ق �أعل ��ى م�ستوى ج ��ودة لالرتق ��اء باملهنة واملهني�ي�ن وتعزي ��ز مكانتهم يف
املجتم ��ع ،وحت�سني خدم ��ات املكتب ��ات واملعلومات ,مبا يحقق و�ص ��ول املعلومات
جلميع �أفراد املجتمع ال�سعودي.
وق ��د �أ�ش ��رف الفرع على تنفيذ اللقاء العلم ��ي الأول ،وتنظيم يوم املهنة ,ف�ضال
عن تفاعله امل�ستمر وتعاونه؛ لتحقيق �أهداف اجلمعية.

• حتديث موقع اجلمعية وتطويره و�إعادة ت�صميمه
اهتم ��ت �إدارة اجلمعي ��ة بتطوي ��ر موق ��ع الإنرتن ��ت  www.slia.org.saو�إع ��ادة
ت�صميمه؛ ليتواكب مع التطوير امل�ستمر يف اخلدمات االلكرتونية.
وق ��د مت حتدي ��ث وزي ��ادة املحت ��وى ،وتخ�صي�ص �صفح ��ات خا�صة ب ��كل فعالية،
وهناك مواقع خا�صة بامل�ؤمترات ،ومواقع خا�صة باملنتدى.

وم ��ن خ�ل�ال تل ��ك املواق ��ع مت التوا�ص ��ل والتفاعل م ��ع امل�سجل�ي�ن يف امل�ؤمترات
واملنتدي ��ات ،ومت و�ض ��ع قاعدة بيان ��ات �إلكرتوني ��ة للأع�ض ��اء واملهتمني بقطاع
املكتبات واملعلومات ,يتم تزويدهم ب�أخبار اجلمعية والتخ�ص�ص.

• �إعداد دليل معايري اختيار الكتب من قبل �أمناء املكتبات
يت ��م العم ��ل على و�ضع معاي�ي�ر اختيار الكت ��ب ,حتى يتمكن �أمن ��اء املكتبات من
الرج ��وع لهذه املعاي�ي�ر ,وللحد م ��ن االجته ��ادات الفردية ،بحي ��ث تكون جميع
املكتبات باململكة بنظام موحد.

• �إع ��داد م�شروع لإن�شاء جمعية عل ��ى م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي با�سم درا�سات املعلومات تنبثق من اجلمعيات الوطنية
مت �إعداد ورقة تت�ضمن نظام و�أهداف اجلمعية ,و�سلمت لأمانة جمل�س التعاون،
وهي يف مرحلة االعتماد.

• التوعية املهنية
ت�سعى جمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية �إىل تعريف املتخ�ص�صني واملهتمني
بقط ��اع املكتب ��ات واملعلومات ب�أهمي ��ة مهنته ��م ,و�أنها مهن ��ة ذات طابع خدمي
ي�سعى في ��ه املخت�ص جاهدا �إىل خدم ��ة امل�ستفيدين بجمي ��ع �شرائحهم ,خدمة
ذات متي ��ز ,متكن امل�ستفيد من الو�ص ��ول �إىل املعلومة ب�أي�سر الطرق و�أق�صرها.
كم ��ا تق ��وم بن�شر ثقاف ��ة التعلي ��م امل�ستمر ,وذل ��ك بتذليل العقب ��ات التي تواجه
امل�ستفيدي ��ن يف احل�صول على املعلومات ,وتعري ��ف املجتمع ب�أهمية املتخ�ص�ص
يف خدمة املعلومة ,ونقلها له ��م .والدعوة �إىل الدورات وور�ش العمل وامل�ؤمترات
التي ترعاها ،وقد جنح ��ت اجلمعية يف ذلك ,حيث نظمت م�ؤمترين ومنتديني,
وملتقيني ,ودورتني ,و�أ�صدرت جمموعة من الكتب ودورية.
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• برنامج التعاون مع الأق�سام العلمية التي تدر�س التخ�ص�ص
حتر� ��ص اجلمعي ��ة عل ��ى �أن يك ��ون هن ��اك توا�ص ��ل دائ ��م بينه ��ا وب�ي�ن الأق�سام
العلمي ��ة الت ��ي تدر�س التخ�ص� ��ص ,ويتمثل ه ��ذا التوا�صل يف ا�ست�ش ��ارة �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س يف الأق�سام العلمية و�إ�شراكهم ,وط ��رح مو�ضوعات وق�ضايا يتم
مناق�شته ��ا و�إقراره ��ا م ��ن قب ��ل الأع�ضاء ,ومن ثم ف� ��إن التعاون يف ه ��ذا وثيق,
وحتر� ��ص اجلمعية علي ��ه� .إميان ًا منها ب� ��أن �أع�ضاء هيئة التدري� ��س يف الأق�سام
العلمية ه ��م �أدري بهموم املهن ��ة ,و�أعرف مب�ضامني التخ�ص� ��ص وخ�صائ�صه.
وق ��د جنحت اجلمعية يف ذلك حي ��ث دعت �أع�ضاء الأق�س ��ام يف جمال املكتبات
واملعلومات يف جميع اجلامعات للم�شاركة يف مانظمته اجلمعية.

• �إقامة امل�ؤمتر ال�ساد�س جلمعية املكتبات
مت تنظي ��م امل�ؤمت ��ر ال�ساد� ��س بعنوان (البيئ ��ة املعلوماتي ��ة الآمن ��ة :الت�شريعات
واملفاهي ��م والتطبيق ��ات) .وكانت حم ��اور امل�ؤمتر ه ��ي :املح ��ور الأول القوانني
وال�سيا�س ��ات والت�شريع ��ات املعلوماتية؛ مث ��ل الت�شريعات القانوني ��ة للمعامالت
الإلكرتوني ��ة ,وت�شريع ��ات و�أنظم ��ة حماي ��ة املعلوم ��ات ,وقوانني و�آلي ��ات حماية
حق ��وق امللكية الفكري ��ة ,وقوانني وت�شريعات حماية املجتم ��ع ,والرقابة .واملحور
الثاين� :إتاح ��ة املعلومات و�سالمتها ك�إتاحة املعلوم ��ات يف ظل تطبيقات الويب,
وم�ص ��ادر الو�صول احل ��ر ,وم�صداقية املعلوم ��ات وموثوقيته ��ا ,وا�سرتاتيجيات
�أمن املعلومات وتقنياتها ,و�أمن �شبكات املعلومات .وبروتوكوالت ومعايري حماية
وت�أمني املعلومات� .أما املحور الثالث فهو خا�ص باخل�صو�صية :مثل اخل�صو�صية,
وتقنيات تعزيز اخل�صو�صية ,واخل�صو�صية وحماية البيانات ,واخل�صو�صية يف
تطبيق ��ات الويب .واملحور الراب ��ع :يتحدث عن البنى الداعم ��ة لأمن املعلومات
كالت�شف�ي�ر ,وتخويل ال�صالحيات ,والتوقي ��ع الإلكرتوين ,وعالمات حفظ حقوق

امللكية الفكرية ,وال�شبكات االفرتا�ضية ،واجلدران النارية .ويف املحور اخلام�س؛
يناق�ش امل�ؤمتر التطبيقات احلديثة لأمن املعلومات ,ك�أمن احلكومة الإلكرتونية,
و�أم ��ن تعام�ل�ات التجارة االلكرتوني ��ة ,و�أمن التعام�ل�ات البنكي ��ة ,و�إدارة �أمن
وحماية نظم املعلومات .و�أمن وحماية املعلومات يف تطبيقات الويب� .أما املحور
ال�ساد� ��س فيعن ��ى باالجتاه ��ات احلديثة لأم ��ن املعلومات .والقيا�س ��ات احليوية
( )Biometricوالت�شف�ي�ر الكم ��ي ( .)Quantum Cryptographyوالتنقيب عن
البيان ��ات ( .)Data Miningويتح ��دث املح ��ور ال�ساب ��ع عن احل ��رب املعلوماتية
مث ��ل اجلرمية الإلكرتوني ��ة ,واالخرتاق ��ات والقر�صنة ,والإره ��اب الإلكرتوين,
والتج�س� ��س الإلك�ت�روين .و�أخ�ي�ر ًا املح ��ور الثامن ,حي ��ث ناق� ��ش امل�ؤمتر عر�ض
جتارب وخربات الآخرين.

• اللقاء العلمي الثاين بعنوان يوم املهنة
انطالقا م ��ن مهمة جمعية املكتبات واملعلوم ��ات ال�سعودية جتاه املهنة واملهنيني
م ��ن خريجي �أق�س ��ام املكتب ��ات واملعلوم ��ات ،يف خمتل ��ف مناطق اململك ��ة؛ فان
اجلمعي ��ة ترغ ��ب يف تبني عق ��د ن�شاط �سن ��وي يتمثل يف (يوم املهن ��ة) يف بع�ض
املناطق الرئي�سة يف اململكة ،وذلك حتقيقا للأهداف الآتية:
 �إتاحة فر�ص عمل منا�سبة خلريجي �أق�سام املكتبات واملعلومات يف م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص.
 �إتاحة فر�ص تدريبية خلريجي �أق�سام املكتبات واملعلومات من قبل ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املختلفة.
 فت ��ح �آفاق جدي ��دة لعمل خريج ��ي �أق�سام املكتب ��ات واملعلوم ��ات يف خمتلف
املجاالت املت�صلة بقطاع املعلومات.
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 تعريف جهات العمل بقدرات خريجي �أق�سام املكتبات واملعلومات وم�ؤهالتهم
وموا�صفاتهم.
 التع ��رف عل ��ى متطلب ��ات �س ��وق العم ��ل؛ لتطوير خريج ��ي �أق�س ��ام املكتبات
واملعلومات ,وت�أهيلهم وفق ًا الحتياجات تلك ال�سوق.
 تعريف خريج ��ي �أق�سام املكتب ��ات واملعلومات بجهات العم ��ل املختلفة ,التي
ميكن �أن تتيح لهم فر�ص عمل منا�سبة مل�ؤهالتهم.
 �إن�شاء قاعدة بيانات ت�ضم معلومات عن فر�ص العمل املتاحة ،ومعلومات عن
خريجي �أق�سام املكتبات واملعلومات؛ لتكون مبثابة حلقة و�صل بني اجلانبني.

• تنظيم جمموعة من الدروات التدريبية وهي
 تنظيم املعلومات.
 مراكز وم�صادر التعلم.
 القيادة والإبداع يف م�ؤ�س�سات املعلومات.

• �إ�صدار �سل�سلة كتب املعلومات
مت �إ�صدار كتابني �ضمن م�شروع �سل�سلة كتب املعلومات.
 كتاب �أ�سا�سيات علم املعلومات.
 كتاب .web 2

 .13الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت
قامتاجلمعيةال�سعوديةلهند�سةاالت�صاالتومنخاللالر�ؤيةامل�ستقبليةللجمعيةبـمايلي:

خدمة جمتمع االت�صاالت يف اململكة ,تقني ًا واجتماعي ًا.

الإ�سهام يف تنمية �أداء قطاع االت�صاالت.

التع ��اون امل�ستم ��ر ,والتن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات احلكومي ��ة؛ كمراك ��ز الأبحاث

وال ��وزارات والهيئ ��ات املتخ�ص�ص ��ة ,و�ش ��ركات تقدمي خدم ��ات االت�صاالت
وتقني ��ة املعلوم ��ات ,وال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات التجاري ��ة العامل ��ة يف قط ��اع
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة.
العمل على م�شاركة اجلهات املختلفة يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية ,وتوجهها مبا

يخدم تطور قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة.
عقد جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة ال�سعودية لهند�سة االت�ص ��االت �سبعة وثالثني

اجتماع� � ًا ,اتخذ فيها العديد م ��ن القرارات والتو�صي ��ات ,التي تهدف دعم
ن�شاطات اجلمعية وتطويرها ,وكل ما من �ش�أنه خدمة �أع�ضائها.

• تنظيم وعقد (امل�ؤمتر الدويل لتقنيات االت�صاالت الأول)
 بعنوان (نحو �صناعة ات�صاالت وطنية متقدمة).

وقد تطلب عق ��د م�ؤمتر دويل بهذا احلجم؛ �إعداد ًا دقيق ًا وجمهود ًا كبري ًا
مرتبط ًا بجدول زمني ,ومن املعامل الرئي�سة لتنظيم هذا امل�ؤمتر مايلي:
احل�ص ��ول عل ��ى موافق ��ة املق ��ام ال�سام ��ي بالرق ��م /1000م والتاري ��خ

1430/3/5ه ��ـ ،عل ��ى قي ��ام اجلمعية ال�سعودي ��ة لهند�سة االت�ص ��االت بعقد
امل�ؤمتر الدويل لتقنيات االت�صاالت.
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احل�ص ��ول على موافقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري� /سلطان بن عبدالعزيز

ويل العه ��د ,نائ ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء ,وزير الدفاع والط�ي�ران واملفت�ش
العام ،لرعاية امل�ؤمتر.
تكوين جلان متعددة حت�ضريية وعلمية وتنظيمية و�إعالمية وغريها.

�إعداد و�إر�سال ن�شرات ودع ��وات بالربيد الإلكرتوين والعادي ,ويف ال�صحف

املحلية والأجنبية؛ �إىل الأفراد والقطاع احلكومي واخلا�ص.
املراجعة العلمية للبحوث العملية املقدمة وقبول ( )32بحث ًا.

عقد امل�ؤمتر يف جامعة امللك �سعود البهو الرئي�سي قاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر،

خالل الفرتة من االثنني �إىل الأربعاء � 5-3صفر 1431/هـ املوافق /20-18
يناير2010/م.
�إن�شاء موقع �إلكرتوين للم�ؤمتر http://Icct2010.com

عدد اخلرباء املتحدثني من خارج اململكة كانوا خم�سة متحدثني.

عدد املتحدثني من اخلرباء املحليني كانوا خم�سة.

ً
كان ع ��دد احل�ضور ( )250فردا من املهند�س�ي�ن ,وقطاع الأعمال ,و�أ�ساتذة

اجلامعات.
ن�ش ��ر بحوث ومقاالت امل�ؤمتر الدويل لتقني ��ات االت�صاالت على موقع البوابة

الإلكرتونية لوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
http://www.mcit.gov.sa/arabic/downlod#hdm

وكان ه ��ذا امل�ؤمت ��ر فر�ص ��ة لتب ��ادل املعلوم ��ات واخل�ب�رات م ��ع �أب ��رز اخل�ب�راء
واملتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال االت�صاالت داخل اململكة وخارجه ��ا ،والوقوف عند �آخر
التطورات وامل�ستجدات .وي�أتي هذا امل�ؤمتر امتداد ًا الهتمام حكومة خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن و�سم ��و ويل عه ��ده الأم�ي�ن -حفظهم ��ا اهلل -مبج ��ال تقني ��ة املعلومات
واالت�ص ��االت� ،إميانا منه ��ا �أن االعتماد عل ��ى التقنية يف هذا الع�ص ��ر ُيعد �أ�سا�سا
للتط ��ور والرقي ,وموا�صل ��ة التقدم والنهو�ض باالقت�صاد وتق ��دم املجتمع؛ ل�ضمان
ا�ستم ��رار جناح برام ��ج التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية ,وحتقي ��ق اال�ستفادة
الق�صوى من املوارد املتاحة ,خلدمة القطاعات التنموية املُختلفة يف اململكة.
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 .14إنجازات مجلس الغرف التجارية الصناعية
 -1التجارة الإلكرتونية

• �سوق التجارة الإلكرتونية ()www.tijarah.com.sa
�سوق �إلك�ت�روين على �شبكة الإنرتنت يجمع البائعني ,وه ��م الأع�ضاء امل�شرتكني
يف الغرف ��ة التجارية وال�صناعية بجدة ,وخ�صو�ص ��ا �أ�صحاب املن�ش�آت التجارية
ال�صغرية ,واملتو�سطة احلجم بامل�شرتين ,وهم �شرائح املجتمع كافة.
وميك ��ن ه ��ذا ال�س ��وق البائعني م ��ن عر� ��ض منتجاته ��م وخدماتهم عل ��ى �شبكة
االنرتنت ب�ش ��كل �سل�س ومري ��ح ,ودون احلاجة �إىل اال�ستثم ��ار املبا�شر ,بتطوير
بوابات� ,أو منافذ بيع �إلكرتونية خا�صة بهم.
كم ��ا يوفر هذا ال�سوق راح ��ة البال للم�شرتي ��ن والأمان واملوثوقي ��ة املطلوبة من
امل�شرتي ��ن عل ��ى �شبكة الإنرتن ��ت من خالل الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعية ,وهي
تكمن يف �ضمان وجود بائع حقيقي يف الطرف الآخر من عملية ال�شراء.
 -2امل�شاريع الإلكرتونية الداخلية

• م�ش ��روع البواب ��ة الوطنية ملعلومات امل�شرتك�ي�ن بالغرف التجارية
وال�صناعية
ق ��ام جمل� ��س الغ ��رف ال�سعودي ��ة بتنفي ��ذ م�ش ��روع البواب ��ة الوطني ��ة ملعلوم ��ات
امل�شرتكني؛ لتب ��ادل معلومات امل�شرتكني بثماني ��ة وع�شرين ( )28غرفة جتارية
و�صناعي ��ة خمتلفة تقع يف ثالث ع�ش ��رة ( )13منطقة �إدارية يف اململكة العربية
ال�سعودية .ويه ��دف هذا امل�شروع �إىل توفري معلومات م�شرتكي الغرف التجارية
وال�صناعية ال�سعودية لــ:

 اجله ��ات احلكومية ,وخا�صة وزارة التجارة وال�صناع ��ة ,عرب القناة التكاملية
احلكومية ,التي تدار من قبل برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سر).
 الغرف التجارية وال�صناعية الإقليمية والدولية.
 امللحقيات التجارية ب�سفارات خادم احلرمني ال�شريفني يف �أنحاء العامل.
 اجلهات ذات العالقة.
كم ��ا يهدف م�شروع البوابة الوطنية ملعلوم ��ات امل�شرتكني �إىل مد ج�سور التعاون
بني رجال و�سيدات الأعمال باململكة ,ونظرائهم ,حمليا واقليميا ودوليا.

• نظام العالقات التجارية واال�ستثمارية بني اململكة ودول العامل
هو عبارة عن بوابة الكرتونية ملجل�س الغرف ال�سعودية ,تتيح جلميع م�ستخدمي
الإنرتن ��ت حول الع ��امل معلومات العالق ��ات التجارية واال�ستثماري ��ة بني اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ودول الع ��امل ،وذلك م ��ن خالل عر�ض تقاري ��ر حتتوي على
جداول ور�سومات بيانية.
امل�شاريع االلكرتونية امل�شرتكة

• م�ش ��روع نظ ��ام ا�ص ��دار اال�شرتاك بالغرف ��ة التجارية وال�صناعية
االلكرتوين للم�ؤ�س�سات الفردية
يج ��ري حاليا العمل م ��ع وزارة التج ��ارة وال�صناعة للبدء يف تنفي ��ذ م�شروع نظام
�إ�صدار اال�شرتاك بالغرف ��ة التجارية وال�صناعية االلكرتوين للم�ؤ�س�سات الفردية,
ليكمل نظ ��ام ال�سجل التجاري الإلك�ت�روين للم�ؤ�س�سات الفردي ��ة الذي مت تد�شينه
من ال ��وزارة م�ؤخرا .ويهدف ه ��ذا امل�شروع �إىل ت�سهيل املعام�ل�ات احلكومية على
املواطن�ي�ن ,وقطاع الأعمال من �شركات وم�ستثمري ��ن ,من خالل حتويل �إجراءات
ت�سجيل امل�ؤ�س�سات الفردية بنظام ال�سجل التجاري ,ونظام اال�شرتاك بالغرفة �إىل
خدمات �إلكرتونية؛ لت�سهيل اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين واملواطنني وتطويرها.
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• م�شروع �إن�شاء مكاتب برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية
(ي�س ��ر) للت�سجي ��ل ,و�إ�ص ��دار الهوي ��ات الإلكرتوني ��ة وال�شه ��ادات
الرقمية للمن�ش� ��آت التجارية مبقار الغرف التجارية وال�صناعية
الـ ( )28يف ( )13منطقة �إداراية يف اململكة العربية ال�سعودية
�أطل ��ق برنام ��ج التعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة (ي�س ��ر) خدم ��ة الت�سجيل
للمن�ش� ��آت وممثليها ,ال ��ذي يهدف �إىل متك�ي�ن املن�ش�آت التجاري ��ة باململكة �إىل
اال�ستف ��ادة من اخلدمات الإلكرتونية احلكومية التي تطرحها عدد من اجلهات
احلكوم ��ة� .إذ حت�صل كل من�ش�أة عل ��ى هوية �إلكرتونية موحدة متكنها من تنفيذ
خمتلف اخلدمات الإلكرتونية احلكومية ,وذلك عرب البوابة الوطنية للتعامالت
الإلكرتوني ��ة احلكومي ��ة (�سع ��ودي) ( .)www.saudi.gov.saوبع ��د عملي ��ة
الت�سجي ��ل يبد�أ برنامج ي�س ��ر مرحلة التحقق من الهوي ��ة الإلكرتونية للمن�ش�آت،
م ��ن خالل تد�شني مكات ��ب ت�ست�ضيفها وزارة العم ��ل ال�سعودية مبناطق الريا�ض
وجدة وال�شرقية.
ونظ ��را لالنت�شار اجلغ ��رايف للغرف التجاري ��ة وال�صناعية الثماني ��ة والع�شرين
( )28بث�ل�اث ع�ش ��رة ( )13منطق ��ة �إداري ��ة حول اململك ��ة .وملا متثل ��ه الغرف
التجاري ��ة وال�صناعية من حلقة و�صل بني اجله ��ات احلكومية ومن�ش�آت القطاع
اخلا� ��ص؛ قام برنام ��ج ي�سر باالتفاق مع جمل�س الغ ��رف ال�سعودية ,وهي اجلهة
الت ��ي متث ��ل القطاع اخلا�ص باململك ��ة العربية ال�سعودية بالب ��دء مب�شروع افتتاح
مكات ��ب الإ�صدار والتحقق من الهوي ��ة الإلكرتونية للمن�ش� ��آت التجارية بالغرف
التجاري ��ة وال�صناعي ��ة الثماني ��ة والع�شري ��ن ( )28املنت�شرة يف �أرج ��اء اململكة
العربية ال�سعودية .وقد بد�أت املرحلة الأوىل من امل�شروع بدءا بالغرف التجارية
وال�صناعي ��ة املتواج ��دة مبناط ��ق الريا�ض وج ��دة وال�شرقية؛ عل ��ى �أن ت�ستكمل
املنظومة عرب افتتاح املكاتب بالغرف التجارية وال�صناعية الأخرى.

 -3الدرا�سات والبحوث ومراكز املعلومات

• �إ�صدارات ,و�أوراق عمل ,وتقارير ,ومذكرات جمل�س الغرف ال�سعودية
• الإ�صدارات
 التقرير ال�سنوي للمجل�س ,العدد الثاين والع�شرون.
 �إ�صدار التقرير ال�سنوي للمجل�س ,العدد الثالث والع�شرون.
 �إ�ص ��دار التقرير االقت�ص ��ادي ال ��دوري للمجل�س (الع ��دد الثالث ع�شر
والرابع ع�شر واخلام�س ع�شر).
 �إ�ص ��دار التقرير االقت�صادي ال ��دوري للمجل�س (الع ��دد ال�سابع ع�شر،
والثامن ع�شر ،والتا�سع ع�شر ،والع�شرون).
 �إ�صدار مطوية االقت�صاد ال�سعودي (الإ�صدار التا�سع 2010م).
 �إ�صدار الدليل العقاري ال�سعودي 2010م.
 �إ�صدار الدليل اال�سرت�شادي ل�شباب الأعمال.
 �إ�صدار دليل خدمات �سيدات الأعمال 2010م0
 �إ�صدار دليل خدمات اململكة للمجموعة املكتبية (الإ�صدار ال�سابع 2010م).
 �إ�صدار الدليل العمراين ال�سعودي 2010م.
 �إ�صدار جملة قطاع النقل.
 �إ�صدار جملة اجلودة.
 �إ�صدار جملة املقاولني.
 �إ�صدار جملة ال�صناعات.
 �إ�صدار ال�شركات امل�ساهمة.
 جملة العقار والبناء.
 �إ�صدار كتيب �سياح ��ة ال�صحة واال�ست�شفاء ,باك ��ورة �إ�صدارات اللجنة
الوطنية ال�صحية.
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• �أوراق العمل واملذكرات

 �إعداد ورقة عمل عن الفر�ص اال�ستثمارية يف منطقة جازان.
 �إع���داد ورق ��ة عمل بالنقاط امل�ح��وري��ة لتن�شيط احل ��وار والنقا�ش
ح � ��ول :ال �ت��وج �ه��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل�ترب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م يف امل�م�ل�ك��ة
(من منظور القطاع اخلا�ص).
 �إع ��داد ورقة عم ��ل حول خط ��ة جمل�س الغ ��رف ال�سعودي ��ة للتعامل مع
�إج ��راءات مكافحة الإغراق الت ��ي اتخذتها ال�صني �ضد بع�ض املنتجات
البرتوكيماوية ال�سعودية.
 �إع ��داد ورق ��ة عم ��ل ع ��ن الت�ضخ ��م يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
(الفر�ص والتحديات).
 ورقة نقاط رئي�سي ��ة حول :امل�س�ؤولية االجتماعية للقطاع اخلا�ص ,ودور
جمل�س الغرف ال�سعودية يف تعزيزها.
 ورقة عمل حول مكافحة الغ�ش التجاري.
 ورقة حول القطاع اخلا�ص وجمل�س الغرف يف خطة التنمية التا�سعة.
 ورقة حول العالقات ال�سعودية الفرن�سية :نحو �شراكة اقت�صادية متكاملة.
 ورق ��ة حول م�ستق ��ل التخطي ��ط يف البني ��ة التحتي ��ة (امل ��اء والكهرباء
واالت�صاالت) يف اململكة العربية ال�سعودي واملقدمة يف منتدى م�ستقبل
التخطيط يف البنية التحتية يف العامل.
 البعد االقت�صادي يف العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية و�أمريكا.
 ورق ��ة املرئيات الت ��ي �أعدها احتاد الغرف اخلليجي ��ة عن �سبل معاجلة
تداعي ��ات الأزمة املالية العاملية على اقت�صادي ��ات دول جمل�س التعاون
اخلليجي.

 ورق ��ة املعوقات والتحديات التي تواج ��ه اال�ستثمار يف اململكة من وجهة
نظر املجل�س.
 ورقة تطوي ��ر وتفعيل دور احتاد الغرف اخلليجي ��ة يف ال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة يف مواجهة الأزمة املالية العاملية.

• العرو�ض
 �إعداد عر�ض مرئي ح ��ول تعديل �إ�سرتاتيجية املوارد الب�شرية واملقدمة
يف منتدى جدة الثاين للموارد الب�شرية.
 �إع ��داد عر� ��ض مرئ ��ي ح ��ول �آليات حتقي ��ق الأم ��ن الغذائ ��ي يف الدول
الإ�سالمي ��ة (ر�ؤي ��ة القطاع اخلا�ص) مقدمة يف م�ؤمت ��ر الأمن الغذائي
والتنمية الزراعية يف الدول الإ�سالمية.
 �إع ��داد عر�ض مرئي ح ��ول �آليات ت�شجيع تدفقات التج ��ارة واال�ستثمار
بني اململكة و�سوريا (ر�ؤية القطاع اخلا�ص ال�سعودي) مقدمة يف امل�ؤمتر
الثالث ع�شر لرجال الأعمال وامل�ستثمرين العرب يف دم�شق.
 �إع ��داد عر�ض مرئي ح ��ول �آفاق اال�ستثمار يف اململك ��ة يف ظل تداعيات
الأزم ��ة املالية العاملة (ر�ؤي ��ة القطاع اخلا�ص) مقدمة يف ندوة ا�ستثمار
ر�أ�س املال الوطني والأجنبي يف اململكة.
 �إع ��داد عر�ض مرئ ��ي حول العالق ��ات االقت�صادية ال�سعودي ��ة التون�سي
مداخ ��ل حتقي ��ق امل�شارك ��ة االقت�صادي ��ة الكاملة مقدم ��ة يف االجتماع
اخلام�س ملجل�س الأعمال ال�سعودي التون�سي.
 �إعداد عر� ��ض مرئي حول �آفاق ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص وم�صلحة
اجلم ��ارك لت�سهيل التج ��ارة (ر�ؤية القطاع اخلا� ��ص) مقدمة يف ور�شة

79

80

التقرير السنوي 1431هـ

العم ��ل الت ��ي تنظمه ��ا م�صلح ��ة اجلم ��ارك ح ��ول (اجلم ��ارك وقطاع
الأعمال :حت�سني الأداء من خالل ال�شراكة).
 �إعداد عر�ض مرئي حول العالق ��ات التجارية واال�ستثمارية بني اململكة
وجنوب �أفريقيا (التحديات وو�سائل التطوير).
 �إع ��داد عر�ض مرئي ح ��ول �آفاق اال�ستثمار يف اململك ��ة يف ظل تداعيات
الأزمة املالية العاملية (ر�ؤية القطاع اخلا�ص).
 �إع ��داد عر� ��ض مرئ ��ي ح ��ول الأزم ��ة املالي ��ة العاملي ��ة وتداعياتها على
االقت�صاد الوطني.
 �إع ��داد عر�ض مرئي حول الأزم ��ة املالية العاملي ��ة وتداعياتها على دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
 �إع ��داد عر� ��ض مرئي ح ��ول ا�ستثمار ر�أ� ��س املال الوطن ��ي والأجنبي يف
اململكة – الواقع والتحديات.
 �إعداد عر�ض مرئي حول العالق ��ات التجارية واال�ستثمارية بني اململكة
وجمهورية ال�صني.
 �إعداد عر�ض مرئي حول قطاع املقاوالت ال�سعودي (الواقع والتحديات).
 �إعداد عر�ض مرئي حول مرئي ��ات القطاع اخلا�ص ب�ش�أن �سبل معاجلة
تداعي ��ات الأزمة املالي ��ة العاملية على اقت�ص ��ادات دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
 �إعداد عر�ض مرئي حول املحاور الرئي�سة للر�ؤية الإ�سرتاتيجية للقطاع
اخلا�ص ال�سعودي حتى عام  ٢٠٢٥م.
 �إع ��داد عر�ض مرئي حول �سب ��ل جتاوز �آثار الأزم ��ة املالية العاملية على

التج ��ارة واال�ستثمار بني اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ومملكة بريطانيا
(ر�ؤية القطاع اخلا�ص ال�سعودي).
 �إعداد عر�ض مرئي حول توجه اململكة اقت�صاد ًيا نحو �أفريقيا (الفر�ص
و�آليات التغلب على املعوقات.
 �إع ��داد عر� ��ض مرئي حول حترير تدفق ��ات ال�سلع واخلدم ��ات ور�ؤو�س
الأم ��وال بني البلدان العربي ��ة ملواجهة تداعيات الأزم ��ة املالية العاملية
(ر�ؤية القطاع اخلا�ص ال�سعودي).
 �إع ��داد عر� ��ض مرئي ح ��ول تفعيل العالق ��ات االقت�صادية ب�ي�ن اململكة
والدول الأفريقية – بحث �آليات تفعيل التجارة واال�ستثمارات ال�سعودية
مع الدول الأفريقية.
 �إعداد عر�ض مرئ ��ي حول ال�صادرات واال�ستثمارات العربية ,ومواجهة
تنامي ال�سيا�سات احلمائية يف ظل الأزمة املالية العاملية.
 �إع ��داد عر�ض مرئ ��ي حول العالق ��ات ال�سعودية اليمني ��ة (من اجلرية
اجلغرافية �إىل ال�شراكة االقت�صادية).
 �إع ��داد عر�ض مرئ ��ي حول دور القطاع اخلا� ��ص و�أجهزته امل�ؤ�س�سية يف
م�سرية التكامل االقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
 �إعداد عر�ض مرئي حول العالقات االقت�صادية امل�صرية اخلليجية.
 �إع ��داد عر� ��ض مرئي حول مع ��دل منو التج ��ارة البينية ل ��دول منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي.

التقرير السنوي 1431هـ

• التقارير
 تقرير بالتحديات اال�ستثمارية التي تواجه �سيدات الأعمال.
 تقرير فر�ص ومزايا وحتديات التجارة واال�ستثمارات ال�سعودية يف دول
القارة الأفريقية.
 تقرير معوقات عمل املر�أة يف القطاع اخلا�ص.
 تقرير التطورات االقت�صادية الأخرية يف دبي (احلقائق – االنعكا�سات
– الدر�س امل�ستفاد).
 املقاالت ال�صحفية:
 -4توعية املجتمع

• برامج التوعية

  تنظيم ور�شة عمل عن مكافحة الغ�ش التجاري.
  تنظيم ور�شة عمل عن (مواجهة الغ�ش التجاري والتقليد والتعدي على
حقوق امللكية الفكرية)
  تنظي ��م ندوة عن (الوقاية من مر�ض (� )H1N1أنفلونزا اخلنازير) يف
عدد من املناطق بالتعاون مع وزارة ال�صحة.
  م�شارك ��ة اللجنة الوطنية الفرعي ��ة لل�صناعات الدوائي ��ة بالتعاون مع
الهيئة العامة للغذاء والدواء يف حملة ثقافة الدواء.
  م�شاركة اللجنة الوطنية ال�صحية بالتعاون مع وزارة ال�صحة يف ت�شغيل
بع�ض الأطباء واال�ست�شاريني خالل �شهري رم�ضان ،وذي احلجة.

  م�شارك ��ة اللجنة الوطنية ال�صحية يف م�ؤمت ��ر الرعاية ال�صحية للطب
البديل ,وال�صحة واال�ست�شفاء بدبي.
  م�شارك ��ة اللجنة الوطني ��ة ملنتجي الألبان الطازج ��ة ,يف برنامج اليوم
الوطني ل�شرب احلليب.
  م�شارك ��ة اللجنة الوطنية ملنتجي الألبان الطازجة ,يف برنامج مكافحة
مر�ض احلمى القالعية.
  عقد ثالث ندوات عن مركز الرتقيم.
  تنظيم �أربع ندوات عن توطني الوظائف.
  تنظيم �أربع دورات تدريبية لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية.
  �إقام ��ة ن ��دوات تعريفية عن برنام ��ج كفالة متويل املن�ش� ��آت ال�صغرية,
التابع ل�صندوق التنمية ال�صناعية.
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