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 كلمة رئيس اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات
مــن وــنوات ليســع بال عيــد  ,كانــع مقــاييس اــور ا مــم ــا لــديها مــن ــناعات قيلــة ,ومصــانع مــخمةن لذــن هـ
املعادلة قد غريت ,بل و غريت كثرياً ,فقد ذـو املناقـة ,أو املدينـة نـن لتلـن ـناعات متقدمـة ,و قنيـات عاليـةن لذـن
ر ف ــع فيه ــا م ــداخن املص ــانع ,و
احلاووبي حتى أ

ع ــج بض ــجيج الص ــناعات .هــ املعادل ــة اجلدي ــد و ــادت في ــي املعلوم ــات و قني ــات الن ــر

حع ناعة ذات فاعلية ك ري يف التقدم ورفاهية ال ـعو وذات مـردود عـالي فذريـاً واقتصـادياً ,مـع قلـة

ذلفتها يف جمال العتادن وإ كا ذلن مع ار فـا يف حااا هـا إق قـدرات عقليـة مـ ز  .وبهـ السـمات الـ قل ـع معادلـة
عامل الصـناعةن أ ـ حع دول العـامل الثالـ  ,نـن لذـن أ يذـو نـا نصـيب السـ ت يف التقـدم والرقـي ,ومـن هـ املنالقـات
عنيــع اململذــة العربيــة الســعودية به ـ ا اجلانــب حر ـًا منهــا علــى وقيــا مواردهــا مــن العقــول الســعودية ,ومــن ــم اــوير
اقتصاديا ها ,وال ح عن طريت للوطن يف عامل املعلومات املتنامي.
ومن خالل ه احليثيات ان ثقع ,اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات معنية برفـع مسـتوا الفهـم والـوعي العـامن ملسـاند
ا ه ــداف وااو ــاا يجيات الوطني ــة ذات العالق ــة جتم ــع املعلوم ــات .و ــاعية يف ذل ــن إق عهي ــه اجله ــود ,و وو ــيع دائ ــر
امل اركة بني مجيع شرائح اجملتمـعن ومـن ـم ققيـت متال ـات التحـول إق جمتمـع املعلومـات ,وهـو ا مـر الـ ي يعـد اليـوم
واها اوهريا ممن ا ولويات الوطنية لدفع مسري التنمية يف ال الد.
ويســعدني باوــم مجيــع أعضــا اللجنــة الوطنيــة جملتمــع املعلومــات أ أقــدم التقريــر الســنوي ا ــا

باللجنــة ,ال ـ ي

يستعرض أهم ن اطا ها ,وإجنازا ها خالل العام 3411 -3412هـ (2133م) .وهي إجنازات ذات طيا واوع من التنـو ن كـا مـن
أبرزهــا م ــاركة اللجنــة يف إعــداد قريــر املالمــح الوطنيــة جملتمــع املعلومــات يف اململذــة العربيــة الســعودية للعــام 2133م,
ا ا

بلجنة ا مم املتحد ا قتصادية وا اتماعية لغربي آويا (ااوذوا) .باامافة إق متابعة أعمـال برنـامج املعلومـات

للجميع التابع ملنظمة ا مم املتحد للابية والعلم والثقافة(اليونسذو) ,وك لن متابعة إجنازات اجلهات املمثلة باللجنة.
وووف وا ل اللجنة بعو اهلل اهودها الرامية إق ققيت التفاعل ,وا نفتاح مع العامل ا ـاراين للو ـول باململذـة
إق مركــه عــاملي متقــدم مــن التاــور املعلومــا ي ,و ــجيع القاــا ا ــا  ,واجملتمــع املــدني علــى ااوــهام يف ذلــن ,ورفــع
مستوا الوعي بني أفراد اجملتمع.
وادير بالتنويي أني مل يذن لتلن ااجنازات مـن إمذانيـة للتحقـت ,والتاـويرن لـو التوايهـات الراشـد حلذومـة خـادم
احلرمني ال ريفني ودعمها املتوا ل للقااعات كافةن حتى ققت أهداف النهضة التنمويـة .وبهـ املناوـ ة ,يسـع إ
أ أشذر أعضا اللجنة ,واجلهات ال لثلونهان على دعمهم اللجنة .وال ذر مو ول لذـل مـن أوـهم يف جناحهـا ,أو وـاندها
يف القيام بأعمانا.
واهلل من ورا القصد ,وانادي إق ووا الس يل.

م .ع داهلل بـن ع ـدالـعهيـه الـض ـ ــرَّا
حمافظ هيئة ا صا ت و قنية املعلومات
ورئيس اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات
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 امللخص
حيتــوي ه ـ ا التقريــر علــى بــات عــن أبــرز أن ــاة اللجنــة الوطنيــة جملتمــع املعلومــات وإجنازا هــا ,خــالل العــام املــالي
3412هـ(2133م) وبرنامج املعلومات للجميع ,التابع ملنظمة ا مم املتحد للابية والعلم والثقافة (اليونسذو).
كمـا يســتعرض التقريـر أيضـاً أهــم أن ـاة اجلهــات املمثلـة باللجنــة الوطنيــة جملتمـع املعلومــات وإجنازا هـا خــالل فــا
التقرير ,وهي:
 وزار ا صا ت و قنية املعلومات
 وزار الداخلية
 وزار ا اراية
 وزار التعليم العالي
 وزار الابية والتعليم
 وزار الثقافة وااعالم
 وزار التجار والصناعة
 وزار املالية
 وزار ا قتصاد والتخايط
 وزار الصحة
 هيئة ا صا ت و قنية املعلومات
 مدينة امللن ع دالعهيه للعلوم والتقنية
 مجعية املذت ات واملعلومات السعودية
 اجلمعية السعودية نندوة ا صا ت
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 برنامج املعلومات للجميع ()IFAP
إ من أبرز نتـائج القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات رحلتيهـا ا وق والثانيـةن هـو ـ
ا واوية ,وا هداف ال

زعمـا العـامل لعـدد مـن امل ـاد

ؤدي إق بنا جمتمع معلوما ي اامع ,هدفي اانسا  ,ويتجي حنو التنميةن حبيـ يسـتايع كـل

فرد فيي اوتحداث املعلومات واملعارف ,والنفاذ إليها واوتخدامها و قامسها  ,ويتمذن ا فراد واجملتمعـات مـن خاللـي سـخري
إمذانيا هم كاملةن للنهوض بتنميتهم املستدامة ,وقسني نوعية حيا هم.
وقد مت قديد عدد من خاوط العمل ال مشلع مهمة احلذومات ,ومجيع أ حا املصلحة يف النهـوض بتذنولوايـا
املعلومات وا صا ت ,من أال التنمية ,وا هتمام بال نى التحتية للمعلومات وا صا تن وذلن ل نا جمتمـع معلومـا ي
ا ــامع ,حبيــ ي ــتم النف ــاذ إق املعلوم ــات واملعرف ــة ,وبن ــا الق ــدرات ,وبن ــا الثق ــة وا م ــن يف او ــتعمال ذنولواي ــا املعلوم ــات
وا صا ت و ا يقا ها ,باامافة إق ققيت ال يئـة التمذينيـة ,والتنـو الثقـايف واللغـوي ,وووـائط ااعـالم بانـب ا بعـاد
ا خالقية جملتمع املعلومات.
وقــد أدت م ــاركة اليونســذو يف املراحــل املختلفــة للقمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات ,ابتــدا مــن طــرح فذــر القمــة حتــى
انتها املرحلة الثانية وا خري مـن القمـةن إق غـيري يف بعـم مفـاهيم اليونسـذو حـول ا وـ ا الـ أدت إق واـود الفجـو
املعلوما يــة (املعرفيــة) بــني دول ال ــمال واجلنــو  .إذ أدركــع اليونســذو بــأ العمــل علــى وــد الفجــو الرقميــة لــن يــؤدي إق
قلـيص الفجـو املعرفيــة واملعلوما يـة فحسـبن بــل ويسـهم أيضــا يف افيـا الفقـر والقضــا علـى اجلهـل .وبنــا علـى ذلــن
قامع اليونسذو بإن ا برنامج املعلومات للجميع ال ي يركه على عـدد مـن الـ امج يف جمـال ا صـا ت واملعلومـات ,كمـا
اا ت العديد من ا اوات ,لتنفي خاوط العمل ال أوكلع لليونسذو من القمة العاملية جملتمع املعلومات.
كما قامع اليونسذو على إ ر م اركا ها يف ااتماعات القمة العاملية جملتمع املعلومات باعتماد بيا اديد لروالتهان
مت إدرااي يف إواا يجيتها املتوواة ا ال ,للفـا مـن  2112إق 2131م .ويف هـ ا ال يـا مت إدخـال (ا صـا ت واملعلومـات)
من ممن أ ركا الرئيسية لروالة اليونسذو ,بانب ا ركا السابقة (الابية والعلوم والثقافة).
ويعــد برنــامج املعلومــات للجميــع أحــد ال ـ امج الدوليــة ال ـ

ت نــا منظمــة ا مــم املتحــد للابيــة والعلــوم والثقافــة

(اليونسذو) و ارك فيي حذومات الدول ,وهو مواي لتعهيه حت احلصـول علـى املعلومـات واملعرفـة مـن أاـل التنميـة .ويسـعى
ال نامج إق ققيـت عـدد مـن ا هـداف يف الـدول ا عضـا  ,واملسـاعد يف قـديم النصـيحة وامل ـور نـم ,وـيما الـ ين مل
صل إليهم إمذانيات النفاذ ل يئة جمتمع املعلومات ,ووا أكانوا من الدول املتقدمة أم النامية .ومـن أبـرز أهـداف ال نـامج
ما يلي:
 قفيه النقاش على املستوا العاملي حول التحديات ا خالقية والقانونية وا اتماعية ,املتعلقة جتمع
املعلومات.



عهيه و ووعة النفاذ إق املعلومات على النااق ال عيب ,من خالل نظيم ورقمني املعلومات و ونها.
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 املساعد يف قديم النصيحة وامل ور جلميع الناس ,ال ين يفتقرو ل يئة جمتمع املعلومات ,ووا أكا
ذلن يف الدول املتقدمة أم النامية.
 دعم التدريب ,واوتمرارية التعليم ,يف جمال ا صا ت واملعرفة واملعلوما ية.




دعم إنتاج ابتوا ابلي ,و

دريب و ثقيا السذا ا

ليني.

عهيــه اوــتخدام املقــاييس الدوليــة ,وأفضــل املماروــات يف ا صــا ت ,واملعرفــة ,واملعلوما يــة يف اجملــا ت
املر اة باليونسذو.




دعم ش ذات املعرفة ,ومصادر املعلومات واملعارف ,على املستوا ابلي وااقليمي والدولي.
دعم الاابط املعريف و املعلوما ي على املستويات كافة.
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 أبرز أن اة برنامج املعلومات للجميع ( )IFAPيف الفا السابقة
•

ااتما أعضا مذتب (ا يفا ) لتعهيه مرحلة ا لتهام
ااتمــع أعضــا مذتــب اجمللــس الــدولي احلذــومي ل نــامج املعلومــات للجميــع (إيفــا ) ا اتمــا الثــامن ع ــر يف مقــر
اليونسذو يف باريس يف الفـا مـن  22-23ف ايـر  .2133وأ ـاح ا اتمـا فر ـة وـتعراض التقـدم الذـ ري الـ ي أحـرز يف عـام
 2131من خالل جمموعات عمل ا قـاد ,وبعـم اللجـا الوطنيـة لأليفـا يف اجملـا ت ذات ا ولويـة بـو ا ميـة املعلوما يـة
وحفظ املعلومات  ,واملعلومات من أال التنمية ,و إمذانية احلصول على املعلومات وأخالقيات املعلومات.
ومشلــع النتــائج الرئيســية جملموعــات العمــل علــى م ــرو مدونــة ا خــالق جملتمــع املعلومــات

ســة مقاحــاتن لتعهيــه

عمــل اليونســذو يف بنــا جمتمعــات املعرفــة يف فــا الســنتني املق لــة  .2131- 2132كمــا مت اعتم ـاد م ــرو مدونــة ا خــالق
جملتمع املعلومات من ق ل مذتب ا يفا  ,حتى يتم عرمي على املؤمتر العام لليونسذو للنظر فيي.
أفادت التقارير أني يف عام  2131العديد من اللجا الوطنية لأليفا  ,وخا ـة يف راباـة الـدول املسـتقلة وآوـيا وابـيط
انـاد  ,كانـع ن ـاة  ,وأاـرت عـددا مـن ا ن ـاة التدري يـة والوطنيـة واملـؤمترات ااقليميـة ,وقامـع بن ـر و ـائت السياوــة
العامة الرئيسية.
كما أعاي اهتمام خا

لتحديد كيفية قسني التأ ري ال امل و عهيه  ,وفعاليـة و ومـوح ا يفـا علـى الصـعيدين

الوط والدولي .ووافت ا اتما على نفي إواا يجيات لتقاوم أفضل املماروات على نااق واوع ,وانياكل التنظيميـة
ال أوهمع يف جناح العديد من اللجا الوطنية لأليفا  ,فضال عن ن ر أكثر م ادرات ا يفا فعالية.
اختــتم الســيد /كــوزمني  ,رئــيس ا يفــا ا عمــال الـ نفـ ت خــالل ا اتمــا الثــامن ع ــر بقولــة "عملنــا خــالل هـ
ا يام املامية  ,بالتعاو الو يت مع ا مانة العامة لليونسذو  ,بأفضل ومع لتن يط اجلهودن للوفـا بتواهـات ا قـاد .هـ ا
العمل مهم ادا .ا يفا هو ال نامج الوحيد ال ي ي مل احلذومات ال

ركه على بنا جمتمعات املعرفـة والتعدديـة .إ

أولويات عمل ا يفا مرورية لذل من ال لدا النامية واملتقدمة ".
ويت ــألا مذت ــب ا يف ــا م ــن ال ــدول ا عض ــا الثم ــاني التالي ــة  :النمس ــا  ,ال ازي ــل  ,و ــاحل الع ــاج  ,الذوي ــع ,

في ــا ,

ومدغ قر والفل ني وا قـاد الرووـي .ويرأوـها السـيد /كـوزمني (ا قـاد الرووـي) .باامـافة إق أعضـا املذتـب .وااتـ
ا اتما عددا من الدول ا عضا واملنظمات الدولية غري احلذومية.

•

مؤمتر لأليفا ل نا جمتمعات املعرفة لدول الذارييب
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أقامع اليونسذو مؤمتراً إقليميـاً هـو ا ول لأليفـا يف مناقـة الذـارييب ,وذلـن يف مدينـة وـا اـورج ,عا ـمة ارينـادا
بالفا من 35اق  31يونيو  .2133وقد حضر املؤمتر أكثر من 51مندوبًا لثلو 31دولة.
عقد املؤمتر قع شعار (بنا جمتمعـات املعرفـة لـدول الذـارييب) ويهـدف املـؤمتر إق متذـني بلـدا مناقـة الذـارييب مـن
ومع خاة عمل واقعية من شأنها ل ية احتيااات التنمية ,و جيع إن ا جمتمعات املعرفة يف املناقة.
ه ا احلدث  ,ال ي نظمتي اليونسذو بالتعاو مع حذومة ارينادا ,ناقش املواميع التالية :


 دور برنامج املعلومات للجميع يف بنا جمتمعات معرفة شاملة.
 خمراات القمة العاملية جملتمع املعلومات (.)WSIS
 عمل اليونسذو يف متابعة خمراات القمة العاملية جملتمع املعلومات (.)WSIS
مفهوم جمتمعات املعرفة يف وياق مناقة ال حر الذارييب.

من املتوقع أ قوم الوفـود امل ـاركة باعتمـاد إعـال وياوـي ,ب ـأ بنـا جمتمعـات املعرفـة يف مناقـة الذـارييب ,وومـع
خاة عمل من شأنها أ عاجل ا حتيااات املتوقعة لدول مناقة الذارييب فيمـا يتعلـت ب نـامج املعلومـات للجميـع .وأعـر
إ يسيدرو ,من مذتب اليونسذو يف كينغستو  ,عن ار ياحي ب أ إقامة اليونسذو مؤمترا به ا هميـة يف املناقـة .فقـد حـا
الوقع لقاد مناقة ال حر الذـارييب العمـل علـى الـتفذري إ وـاا يجي حـول بنـا جمتمعـات املعرفـة وخلـت قافـة املعلومـات
للجميع.
حضر املؤمتر رئيس وزرا ارينادا ورئيس اجملموعـة الذاري يـة ( )CARICOMالسـيد /يلمـا ومـاس ,ورئـيس املـؤمتر
العام لليونسذو السيد /دافيدوو هي ور .

•

اليونسذو قدم النتائج ا ولية مل رو ا يفا ( شفافية ومسؤولية الو ول إق املعلومات يف مناقة إنديا ) يف
بوليفيا
قــدمع اليونســذو النتــائج ا وليــة مل ــرو ا يفــا (شــفافية ومســؤولية الو ــول إق املعلومــات يف مناقــة إنــديا ) ,إق
نظرائهم ابليني الرئيسيني يف باز وبو ووي (بوليفيا) يف الفا من  31إق  32أغساس.
ش ــارك يف ا اتم ــا ا ول للوكال ــة ال وليفي ــة للنه ــوض جتم ــع املعلوم ــات ( , )ADSIBن ــثلني م ــن وزار العل ــوم
والتذنولوايا ,و وزار الابية والتعليم ,واللجنة الوطنية لليونسذو ,ومؤوسات اجملتمع املدني)مؤوسة ريدس ومؤوسة إي
ومؤوسة ا يليو(.
ُق ــدم خ ــالل اللق ــا  ,بع ــم أه ــم نت ــائج منتص ــا الف ــا باام ــافة إق خ ــط ا و ــاس املتعل ــت بال ــفافية والو ــول إق
املعلومــات,

ــاركة ال لــديات ا ربــع امل ــاركة يف بوليفيــان وال نــامج التــدرييب حــول ( ذنولوايــا املعلومــات وا صــا ت

لتحقيت ال فافية وم اركة املواطنني) نفـ ت يف بو ووـين كمـا ُقـدم خـالل اللقـا امل ـاد التوايهيـة علـى معـايري صـميم
امل ــاركة ,و نفي ـ اوــاا يجيات احلذومــة االذاونيــة ابليــة يف بوليفيــا ,وجمموعــة مــن املعــايرين لتحقيــت ال ــفافية يف
ميهانية احلذومات ابلية.
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وأقهرت ا حباث واـود حااـة ماوـة لتعهيـه قـدرات املـوارد واوـتثمارهان لذـي ذـو ذنولوايـا املعلومـات وا صـا ت يف
ـلب التخاـيط والتنفيـ والتقيـيم علـى مسـتوا احلذومـة ابليـة .كمـا بينـع ا حبـاث بـأ املعلومـات حـول إدار ا مــوال
العامة ,جيب أ ذو أكثر ن اطا وشفافية ,وك لن ال4اوانب الرئيسـية مـن عمليـات ـنع القـرار يف السياوـة ابليـة.
كما أقهرت مدا معرفة املواطنني بإمذانيات ذنولوايـا املعلومـات وا صـا ت  ,ولذـن وقعـا هم

ـهال منخفضـة ,عنـدما

يتعلت ا مر بإمذانا ها من أال التنمية.
كما مت نظيم احلدث الثاني ,وهي الندو ا وق حول ال فافية واحلذومة االذاونية  ,وذلن بالتعاو مـع املنظمـات
غ ــري احلذومي ــة يف بو وو ــي ي ــوم  32أغس ــاس .ك ــا ان ــدف م ــن هــ الن ــدو

ــادل أفض ــل املمارو ــات املتعلق ــة باو ــتخدام

ذنولوايا املعلومات وا صا ت لتعهيه ال فافية وم اركة املواطنني.
كا احلضور من اانب املنظمات املدنية  ,وموقفي ا دمة املدنية ابلية ,والقاد ابليني واملواطنني .قدم املواطنو
وموقفو ال لدية خالل الندو  ,جتاربهم وخ ا هم فيمـا يتعلـت

عـاجل النصـو  ,واـداول ال يانـات والويـب( 2.1اانانـع ,

واملدونات  ,ومتصفحات الويب وغريها من ا دوات) بهدف التوا ل وال حوث ,و ادل املعلومات املتعلقة بإدار مدينتهم.
ومن املوموعات ا خرا ال متع غايتها:
 كيفية ققيت أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات وخاوط عملها.
 كيفية طلب املعلومات العامة على املستوا ابلي واوتخدامها.
 احلذومة االذاونية  :ااجنازات وومع معايري لتعهيه ال فافية يف ال لديات.
 شفافية امليهانية :إ واا يجيات لتعهيه حرية الو ول إق املعلومات ا ا ة بامليهانيـة  ,و عهيـه م ـاركة
املواطنني.
 امل ــاد التوايهي ــة ح ــول او ــتخدام ذنولواي ــا املعلوم ــات وا ص ــا ت لتعهي ــه ال ــفافية وإو ــاا يجيات
احلذومة االذاونية.
النتائج ا خرا مل رو ا قاد يف بوليفيـا ,تضـمن ـدريب حنـو  11مـن مـوقفي ا دمـة املدنيـة ابليـة وقـاد اجملتمـع
املــدني يف ذنولوايــا املعلومــات وا صــا ت ,مــن أاــل التنميــة ن و وعيــة الســلاات الوطنيــة وابليــة علــى نفي ـ احلذومــة
االذاونية ,ومعايري شفافية املعلومات يف بوليفيا.

•

مؤمتر برنامج املعلومات للجميع لتعهيه التنو اللغوي والثقايف يف الفضا السي اني
أقيم املؤمتر الدولي الثاني املع بالتنو اللغوي والثقايف يف الفضا االذاوني ال ي عقد بـني  34 -32يوليـو  ,2133يف
ياكو سن ,يف ا قاد الرووي .شارك يف ه ا املؤمتر  311من ا

ا من أكثر من  11دولة لثلـو

سـة مـن التجمعـات

ااقليمية ملنظمة اليونسذو.
وقد مت نظـيم هـ ا احلـدث مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة الرووـية جملتمـع املعلومـات ,التابعـة لـ امج املعلومـات للجميـع
(,)IFAPواجلامعــة ا قاديــة ل ــمال شــرق أورب ـا ,ومركــه التعــاو ااقليمــي للمذت ــات ,وال ـ ذة العامليــة () MAAYA
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للتنو اللغوي ,وا قاد الال ي بدعم من اليونسذو  ,ووزار الثقافة يف ا قاد الرووي  ,واللجنة الوطنية لالقـاد الرووـي
التابعة لليونسذو.
وفر املؤمتر من ا لت ادل ا

ات الدوليـة امل تذـر  .وقـدمع مـا جمموعـي  11ورقـة أ نـا انعقـاد املـؤمتر مـن ق ـل ا ـ ا

املتميهين ,ال ين لثلو املنظمات احلذومية الدولية واملنظمات الدولية واحلذومات والقاا ا ا

وا وواط ا كادلية

واجملتمع املدني .وقد مذن نو واود ورقات العمل احلضور من قديد جمموعة من القضايا ,وواهات النظر يف العديد من
التخصصات نا شذل قدياً داعم ًا لل قا والتنمية ,واحلفاق على اللغات والثقافات يف الفضا االذاوني.
أوــهم املــؤمتر يف عهيــه اهــود اليونســذو املســتمر ن لتوطيــد جمتمعــات املعرفــة ال ــاملة و اويرهــا ,وك ـ لن برنــامج
املعلومــات للجميــع التــابع لليونســذو .كمــا كانــع املومــوعات املاروحــة لل ح ـ مر اــة ار اطــا و يقــا بأولويــات اهتمــام
(ا يفــا ) ومعنيــة بذيفيــة نفيـ التو ــيات الصــادر مــن املــؤمتر ,مــن خــالل ومــع م ــاريع حمــدد و نفيـ ها بالتنســيت مــع
اليونسذو ,واللجا الوطنية لأليفا .
وقد مت إعداد و يقة خمراات قتوي على مداو ت و و يات املؤمتر بعنوا (دعو للعمـل ياكو سـن  :خارطـة طريـت
حنو مؤمتر القمة العاملي للتعدد اللغات  )2131ال ي اعتمد باامجا خالل اجللسة ا تامية للمؤمتر

•

املؤمتر الدولي ل لمحافظة على املعلومات الرقمية يف مووذو
نظمع اللجنة الوطنية لالقاد الرووي التابعة لليونسذو يف مالع شهر أكتوبر املؤمتر الدولي ا ول من نوعي عن ه ا
املومو  ,قع رعاية اليونسذو ,وحبضور نثلني من مجيع التجمعات ااقليمية ملنظمة اليونسذو .ناقش ه ا املؤمتر الدولي
الــ ي عق ــد يف موو ــذو القض ــايا ا كث ــر موم ــوعية يف ابافظ ــة عل ــى املعلوم ــات الرقمي ــة ,كم ــا نوق ــع م ــاكل وأف ــاق
ابافظــة علــى املعلومــات الرقميــة يف جمتمــع املعلومــات .وكــا هـ ا احلــدث خاــو اديــد يف نفيـ ا اــة ااوــاا يجية
لأليفا .
قامع اجلنة الوطنية الرووية بالتعاو مع مركه املذت ات ااقليمي بالدعو ن ا املؤمتر .ومت وفري الدعم للمؤمتر من
ق ل وزار الثقافة يف ا قاد الرووي ,والوكالة الفدرالية

صا ت الصحافة وااعالم يف ا قاد الرووي ,واللجنة الوطنية

التابعة لليونسذو.
حضــر املــؤمتر حنــو  341م ــاركا ,مــن بيــنهم مــديرو نفي ـ يو ونثل ـو ك ـ ا املذت ــات ,ودور ابفوقــات واملتــاحا
واملؤوســات ال حثيــة والتعليميــة ,ومجعيــات ا ـ ا  ,واملنظمــات الدوليــة وانيئــات احلذوميــة وووــائل ااعــالم ,ودور الن ــر
و ــناعات ذنولواي ــا املعلوم ــات وا ص ــا ت ,وغريه ــا م ــن أ ــحا املص ــلحة امل ــاكة يف ابافظ ــة عل ــى امل ــدا الاوي ــل
للمعلومات الرقمية من  11دولة.
وووف ين ئ املؤمتر من ًا لتحديد التحديات واحللول طويلـة ا اـل ومناق ـتهان للمحافظـة علـى املعلومـات الرقميـة ,
ومن أهم حماور النقاش: :
 فلسفة ابافظة على املعلومات الرقمية على املستويات الدولية وااقليمية والوطنية واملؤوسية ,وأواليب
ذلن  ,والسياوات والقوانني وا ن اة املتعلقة ب لن.
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 املهمــات والوقــائا  ,وحقــوق ومســؤوليات املؤوســات التقليديــة واحلديثــة ,ومــدا م ــاركتها الفعليــة يف
املهمات أو احنصار عملها يف احلفاق على املدا الاويل للمعلومات الرقمية فحسب.
 التدريب امله يف ابافظة على املعلومات الرقمية.
ويتم نظيم دورات حول املوموعات التالية :
 احلفاق على املعلومات  :املناقر الا يعية الرقمية.
 السياوات والتعليم من أال ابافظة على املعلومات الرقمية.
 النهج الوطنية  ,احللول  ,والرؤية.
 حفظ الو ائت الرقمية النصية.
 احلفاق على الو ائت السمعية وال صرية الرقمية.
ومن املقرر ن ر نتائج أعمال املؤمتر بالصيغتنين املا وعة والرقمية باللغتني الرووية وا نذليهية.
ان ثقع أهمية ه ا احلدث من كوني اا للتحضري لدعم إواا يجية واوعة لليونسذون لرفع الـوعي ,وبنـا شـراكات
عامليــة .كمــا وــيحفه أيضــا ا بعــاد القانونيــة والتذنولوايــة والثقافيــة وا قتصــادية والسياوــية وا منيــة وغريهــا مــن ق ــل
املؤمتر الدولي لليونسذو يف احلفاق على الااث الرقمي ,ال ي ويعقد يف كندا يف و تم .2132
عد اليونسذو و ول اجلميع إق املعلومات شرطا أواوـياً ,ل نـا جمتمعـات املعرفـة  ,واحلفـاق علـى املنهجيـةن بو ـفها
أواوـ ًا للن ــر املســتمر للمعلومــات مــن ايــل إق ايــل .يف عــامل يتهايــد ار اطــي بالتذنولوايــات الرقميــةن نــا ي ــذل قــدي ًا
كـ رياً أمـام املؤوســات التقليديـة (املذت ــات وابفوقـات واملتــاحا) ملواك ـة النمـو الســريع يف جمـال املعلومــات .وهـو أمــر مل
يس ت لي مثيل يف التـاري ن إذ أ ـ ح لـديها معلومـات ه ـة اـدا ,ومتقل ـة يف العصـر الرقمـي .ومـن غـري املـراح بقـا ابتـوا
الرقمي على قيد احليا  31أعوام  ,وليس ه ا بس ب ـدهور الناقـل فحسـب  ,بـل بسـ ب قـادم ال ـذل .مـع اـور قنيـة حفـظ
املعلومــات ,وباملقارنــة  ,نــا وــيؤدي إق م ــذالت أكثــر عقيــد ,وأكثــر حساوــية ,كمــا أ وــهولة الو ــول وـوف ــؤدي إق
ااهمــال  ,ومــن ــم  ,إق نســيا املعلومــات غــري املتــوفر علــى اانانــع .إ مــن ابــرز مهمـات برنــامج املعلومــات للجميــع التــابع
لليونســذو ,هــو ــوفري منـ ملناق ــة السياوــات الدوليــة  ,وكـ لن امل ــاد التوايهيــة للعمــل علــى ابافظــة علــى املعلومــات
والو ول إليها عامليا.

•

املؤمتر الدولي ا ول للثقافة احلر يف كويتو
نظم مذتب اليونسذو يف كويتو ,بالتعاو مع عدد من اجلهات ابليةن املؤمتر الدولي ا ول للثقافة احلـر يف كويتـو ,
بــااكوادور  ,يف الفــا مــن  31إق  21أكتــوبر 2133م ,وأقــيم ه ـ ا املــؤمتر مــمن إطــار نفي ـ نتــائج القمــة العامليــة جملتمــع
املعلومات ( )WSISيف أمريذا الال ينيةن باامافة إق أني يعد واحـدًا مـن ا ن ـاة الـ يـدعمها برنـامج املعلومـات للجميـع
(.)IFAP
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وقد ضمن املؤمتر عددًا من املوائد املستدير  ,والدورات التدري يـة الـ عنيـع باملناق ـات اجلاريـة حـول حريـة الو ـول
إق مـواد الـتعلم والثقافـة مـن خـالل ا يـت رخـص امل ـا اابـداعي ) (Creative Commons licensesواوـتخدامها,
و اوير ال امج ذات املصدر املفتوح ,باامافة إق مناق ة التحديات ال

وااي حقوق امللذية الفذرية.

ومن أبرز املواميع ال طرحع للنقاش خالل املؤمتر ما يلي:
 املصادر التعليمة املفتوحة ) ,(OERوال جميات اجملانية وذات املصدر املفتوح (.)FOSS
 احلذومات والسياوات العامة لال صا ت و قنية املعلومات.
 اجلامعات وا رشيفات الرقمية.
 حوكمة اانانع .
وقــد حضــر املــؤمتر عــدد مــن نثلــي املؤوســات احلذوميــة ,واجلهــات ا كادليــة ,ومنظمــات اجملتمــع املــدني ال ـ ين
أوهموا يف عهيه النقاش العام حول ذنولوايا املعلومات وا صا ت ,والو ول إق املعلومات ومواد التعليم والثقافة.

•

املد الرقمية  :فر ة لإلكوادور
قام مذتب اليونسذو يف كيتـو ,وذلـن بالتعـاو مـع الـوزار ااكوادوريـة لال صـا ت وجمتمـع املعلومـات ()MINTEL
مـؤخرا بتنظــيم  ,منتــدا بعنــوا (املـد الرقميــة  :فر ــة لإلكــوادور) ,وذلــن يف إطـار برنــامج املعلومــات للجميــع (إيفــا ).
ويهــدف املنتــدا إق وعيــة اجلهــات العامــة وا ا ــة يف الدولــة حــول اامذانيــات ,واملهايــا الـ

تيحهــا ذنولوايــا املعلومــات

وا صا ت للمجتمعات وا قتصاديات  ,وك لن ملناق ة كيفية قليص الفجو الرقمية.
افتتح احلفل نائب وزير ا صـا ت وجمتمـع املعلومـات ( ,أوغووـتو اوـ ) ,وحضـر العديـد مـن نثلـي الـوزار  .ويسـعى
املنتـدا إق قـديم املعلومـات للقاـا العـام وا ـا

ا كـوادوري حـول ا جتاهـات واملفـاهيم الدوليـة  ,مثـل (مـد املعرفــة).

و هدف ه امل ادر اوتذ اف كيفيـة قـديم أفضـل التقنيـات وا ـدمات للمـواطنني ,مـن أاـل ل يـة احتيااـا هم اليوميـة.
وك لن وا ل اجملتمعات ابلية حبي  ,ذو قادر على التفاعل ,و ادل املعلومات ,وا ـ ات ,واحلصـول علـى ا ـدمات
ا اتماعية الرقمية.
و قد مت نظيم ه ا احلدث يف وياق م رو ا يفـا (شـفافية ومسـؤولية الو ـول إق املعلومـات يف مناقـة إنـديا ) .يف
ه ا السياق ,يعمل مذتب اليونسذو يف كيتو وبالتعاو مع خمتلا ال لديات ااكوادورية ,من أال دعم عملية رقيم املـد ن
وذلــن يف إطــار إوــاا يجية ااكــوادور الرقميــة  ,كمــا عتــهم وزار ا صــا ت دعــم نفي ـ ه ـ امل ــادرات ,و عهيــه التحــول
التذنولواي لل الدن لتحقيت أهدافها يف نفي وع مد رقمية بني عامي  2132و .2135
و قــال أوـ ني يف كلمتــي ا فتتاحيــة "يف عــامل العوملــةن اجملتمــع الـ ي ي ــجع علــى العمليــات التعليميــة وااعالميــة
وا اتماعية والثقافية ,وفقا للتقدم التذنولواين هو جمتمع يستسـلم للركـود .إ التذنولوايـات اجلديـد هـي أدا فعالـة
لتوليــد فــر

التنميــة و وــوف ســاعد علــى احلــد مــن التفــاوت بــني خمتلــا املنــاطت واملــد  ,و عهيــه ا نــدماج ا اتمــاعي

وا قتصادي والثقايف للقااعات ابرومة من السذا
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من خالل املنتدان أ وهم مذتب اليونسذو يف كيتو عهيـه اوـتخدام ذنولوايـا املعلومـات وا صـا ت يف القاـا العـام,
باامافة إق قسني الو ول إق املعلومات ,و جيع م اركة املواطنني يف عمليات اااذ القرار و عهيه حماوـ ة وشـفافية
وفعالية احلذومة.

 أهداف اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات
ياكه اهتمام اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات ,يف إطار برنامج املعلومات للجميعن على عدد من اباور من أبرزها:
 التوا ــل مــع برنــامج ( املعلومــات للجميــع ) ابــراز خاــط اململذــة ,واهودهــا حنــو التحــول إق جمتمــع
املعلومات.
 رفع مستوا الوعي بأهمية برنامج (املعلومات للجميع) وأهدافي.



جيع القاا ا ـا

واجملتمـع املـدنين لإلوـهام والتحـول إق جمتمـع املعلومـات ,فيمـا يتعلـت

اـط

برنامج املعلومات للجميع.
 التنسيت مع برنامج املعلومات للجميع – منظمة اليونسذو  -فيما يتعلت حور اهتمام اللجنة.
 ا وــتفاد مــن التعــاو ااقليمــي والــدولين مــن خــالل ا فاقيــات ,ومـ كرات التفــاهم وغريهــا مــن بــرامج
التعاو الدولية وااقليمية ,فيما يتعلت حور اهتمام اللجنة.
 التنسيت بني أعمال اللجنة ,وا اط الوطنية ذات العالقة.
 ااعداد والتحضري وامل اركة يف أن اة برنامج املعلومات للجميع وااتماعا ي.
 قديد القضايا وا ولوياتن بنا على الومع الراهن للمملذةن فيما لي عالقة ب نامج املعلومات للجميع.
 دعم وفري خدمات املعلومات وا صا تن لتحقيت أهداف برنامج املعلومات للجميع.
 التنسيت مع اجلهات ا اراية ,وفقاً ملا هو معمول بي ,فيما خيص برنامج املعلومات للجميع.
 متابعة نفي مهمات اللجنة من خالل اجلهات املعنية كل فيما خيصي.
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 أهم ا ن اة وا جنازات
• رفع مستوا الوعي بأهمية التحول إق جمتمع املعلومات
مــن حمــاور اهتمــام اللجنــة الوطنيــة جملتمــع املعلومــات ,العم ــل علــى رفــع مســتوا الــوعي بأهميــة برنــامج (املعلوم ــات
للجميـع) وأهدافـين نـ ا حر ـع اللجنـة الوطنيـة جملتمـع املعلومـات علـى إ ـدار عـدد مـن املا وعـات التعريفيـة يف خمتلـا
ا ن ــاة والفعاليــات ذات العالقــة ,ومــن خــالل اجلهــات املمثلــة باللجنــة و وزيعهــان وذلــن لرفــع مســتوا الــوعي لــدا أفــراد
اجملتمــع حنــو أهميــة التحــول إق جمتمــع معلومــا ي ,باامــافة إق التعريــا همــات اللجنــة وأعمان ـا يف إطــار ااوــهام يف
قويل اجملتمع إق جمتمع معلوما ي ن و قوم اللجنـة حاليـًا بتنفيـ م ـرو احلملـة التوعويـة الـ ي يهـدف إق رفـع مسـتوا
الوعي بأهمية التحول إق جمتمع املعلومات.

• امل اركات الدولية:
قوم اللجنة بالتوا ل مع املنظمات الدولية ذات العالقة ب نـامج املعلومـات للجميـع ,وذلـن عـن طريـت متثيـل اململذـة
يف ا اتماعات الرمسيةن كما قوم تابعـة املسـتجدات الدوليـة ذات العالقـة جتمـع املعلومـات ,وإعـداد التقـارير ا ا ـة
جتمع املعلومات يف اململذة العربية السعودية.

• إعداد قرير املالمح الوطنية جملتمع املعلومات لعام 2133م
بنا على طلب من جلنة ا مم املتحد ا قتصادية وا اتماعية لغربي آويا (إوذوا) ب أ إعداد قرير املالمح الوطنية
جملتمــع املعلومــات للعــام 2133ن فإنــي مت إعــداد قريــر (املالمــح الوطنيــة جملتمــع املعلومــات باململذــة العربيــة الســعودية للعــام
 )2133وذلن بالتنسيت مع اجلهات املمثلة باللجنة.

• إواا يجية اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات:
قامع اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات بتنفي م رو إواا يجية عمـل اللجنـة الوطنيـة جملتمـع املعلومـاتن إذ يهـدف
امل رو إق قديد القضـايا وا ولويـات ,للتحـول إق جمتمـع املعلومـات ,بنـا علـى الومـع الـراهن للمملذـة ,فيمـا لـي عالقـة
ب نامج املعلومات للجميع .حي مت ومع انيذل التنظيمي والوقيفي للجنـة الوطنيـة جملتمـع املعلومـات ,ومت اعتمـاد مـن
ق ل أعضائها.
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 إ جنازات اجلهات املمثلة يف عضوية اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات

 .3إجنازات وزار ا صا ت و قنية املعلومات:
من أعمال الوزار ذات العالقة بـالتحول جملتمـع املعلومـاتن إعـداد ا اـط ,والسياوـات ,والـ امج ,وامل ـاريع ,وامل ـادرات,
ال

ساعد على التحول جملتمع املعلومات ,وقفيه اجلهات ا خرا على ذلن .وفيما يلي بعم إجنـازات الـوزار خـالل عـام

3411/3412هـ (2133م) ذات العالقة بأهداف اللجنة الوطنية جملتمع املعلومات:

 ا اة الوطنية لال صا ت و قنية املعلومات
قامع وزار ا صا ت و قنية املعلومات بإعداد خاة وطنية شاملة لال صا ت و قنية املعلومـاتن قـدد رؤيـة ا صـا ت
و قنيــة املعلومــات يف اململذــة علــى املــدا ال عيــد ,وخاــة

ســية لتنفي ـ ه ـ الرؤيــة .وقــد مت إقــرار ا اــة يف عــام 3422هـ ـ

(2111م) ,وكانع رؤية ا اة تمثل يف " :التحول إق جمتمع معلوما ي ,واقتصاد رقمي ,لهياد اانتااية ,و وفري خـدمات
ا صا ت و قنية املعلومات جلميع شرائح اجملتمع ,يف مجيع أحنا ال الد ,وبنا
املصادر الرئيسة للـدخل" .ويف هـ ا العـام أ ـدرت الـوزار التقريـر ا ـا

ناعة قويـة يف هـ ا القاـا ن لتصـ ح أحـد

بالعـام 3411/3412ه ـ (2133م) بعنـوا (التحـول إق

جمتمــع املعلومــات) كمــا اوــتمرت الــوزار يف متابعــة نفيـ اجلهــات احلذوميــة املنــاط بهــا نفيـ م ــاريع ا اــةن لتحقيــت
ا هداف والرؤية ,وعقد العديد من ا اتماعات وورش العمل ,ومتابعة مؤشرات التحول إق جمتمع املعلومات ,وعمل املقارنة
الدولية بني اململذة والدول ا خرا .و تعاو الوزار حاليًا مع أحـد بيـوت ا ـ

ا وت ـارية املتخصصـة للعمـل علـى إعـداد

ا اة ا مسية الثانية ,قاطعـة شـوطًا مـن مراحـل امل ـرو  ,خيـتص بـالتعرف علـى التجـار الدوليـة ,وا طـال علـى مجيـع
الدراوات والتجار وا اط الوطنية وااقليمية والدولية امل ابهة .و عتمـد الـوزار يف منهجيتهـا إشـراك املعـنني مـن أفـراد,
واهات حذومية وقاا خا  ,وك لن أخ ا فذار من العموم عن طريت موقع إلذاوني خمصص ن ا الغرض.

 برنامج التعامالت االذاونية احلذومية
مت إطــالق إوــاا يجية وطنيــة للتعــامالت االذاونيــة احلذوميــة ,وخاــة نفي يــة أوقن للعمــل من ـ عــام 2115م ,برؤيــة
حمــدد تمثــل يف " :أ يــتمذن اجلميــع بنهايــة عــام 2131م مــن أي مذــا  ,ويف أي وقــع مــن احلصــول علــى خــدمات حذوميــة
ستوا متميه ,قـدم باريـت متذاملـة ووـهلة مـن خـالل العديـد مـن الووـائل االذاونيـة اآلمنـة .وقـد متذـن ال نـامج مـن
خالنــا ققيــت مســتهدفات لــن الفــا ن كمــا انتهــى مــؤخراً مــن إعــداد ا ا ـة التنفي يــة الثانيــة للتعــامالت االذاونيــة
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احلذومية ( , )2132-2132للمضي قدمًا يف املسري التنمويـة الـ بـدأ أ رهـا يظهـر يف غال يـة ا ـدمات الـ

قـدمها خمتلـا

اجلهات احلذومية .وقد اعتمد ال نـامج يف إعـداد ا اـتني علـى م ـاركة كـل ا طـراف ذات العالقـةن لالوـتفاد مـن كـل
الرؤا واملقاحات ال نا  ,ولذي يتم إعداد خاة نفي ية متذاملة غاي كل ا حتيااات ,و وفر احللـول وا دوات النااحـة
ال

ساعد على ققيت املستهدفات.
ون ا ال نامج وم ادرا ي أهمية يف دعم التحول إق جمتمع املعلومات ,بالتنسيت بني خمتلـا اجلهـات احلذوميـةن الـ

كــا ن ـا اهــود ملحوق ـةً يف قويــل أعمانــا ,مــن عــامالت ورقيــة إق عــامالت إلذاونيــة ب ــذل ــدرجيي .وفيمــا يلــي أبــرز
ا عمال ال متع خالل فا ه ا التقرير:
 ا نتهــا مــن اعــداد ا اــة التنفي يــة الثانيــة للتعــامالت االذاونيــة احلذوميــة للفــا 2132 – 2132م,
وا عتماد على ا

املااكمة من نفي ا اة التنفي ية ا وق ,والدروس املستفاد منها .وقد شارك

يف إعــدادها جلنــة اوت ــارية متثــل عــددا مــن اجلهــات احلذوميــة ,وأخــرا متثــل القاــا ا ــا
اوت اري من بيوت ا

إق اانــب

العاملية.

 اوــتمرار دعــم م ــاريع ا ــدمات االذاونيــة باجلهــات احلذوميــةن إذ يســتمر التوا ــل والتنســيت والــدعم
واملتابعة مـع القااعـات احلذوميـة املختلفـة ,فتـتم متابعـة نفيـ م ـاريع ا ـدمات االذاونيـة ,وقديـد
ومع ا دمة ,ومتابعة التقدم ب أنها ,ونس ة نفي ها ,بد ا من الدراوة وانتهـا بالتنفيـ بصـور كليـة,
وي مل ذلن قديم خدمات اوت ارية متنوعة.



ووــعة ش ـ ذة التعــامالت االذاونيــة احلذوميــة اآلمنــة ( .)GSNو هــدف ه ـ ال ـ ذة إق ربــط اجلهــات
احلذومية ركه بيانات التعامالت االذاونية احلذومية بال نامج ,وهي به ا حلقة و ل بـني خمتلـا
اجله ــات احلذومي ــة .و ه ــدف إق وحي ــد آلي ــة ا ر ــاط و قلي ــل ذلفته ــا ,كم ــا س ــهم يف امل ــاركة يف
املعلومات بني اجلهات .وقد مت أويس ه ال ذة واملركه بأعلى املوا فات الفنية وا منية.

 قن ــا التذام ــل احلذومي ــة ( )GSBو ه ــدف القن ــا إق ــوفري ال ني ــة التحتي ــة امل ــاكةن ل ــتمذني ق ــديم
ا دمات احلذومية االذاونية ,والقيام بعمليات التذامل الالزمةن و عمل بو فها نظاماً ذاملياً ووـيااً
يتــاح مــن خاللــي العديــد مــن ا ــدمات امل ــاكة بــني اجلهــات احلذوميــة ,كخــدمات التــيقن مــن هويــة
املستخدم ,وأمن املعلومـات ,وخـدمات الـدفع وااشـعار االذاونـي ,و ـادل ال يانـات امل ـاكة بـني اجلهـات
احلذومية ,وي لغ عدد اجلهات املر اة بالقنا ( )13اهة.
 ا وــتمرار يف ربــط اجلهــات بال ـ ذة احلذوميــة اآلمنــة ,وقــد جنــح م ــرو ال ـ ذة احلذوميــة اآلمنــة يف
ققيت أهدافي املرحلية املتمثلة يف وحيد آلية ا ر اط بني خمتلا اجلهات احلذومية ,بدراة عالية من
الذفــا وا عتمادي ــةن إق اان ــب ــوفري و ــرعات نق ــل عاليــة لل يان ــات ,و ــوفري ووــيط و ــري وآم ــن لنق ــل
ال يانات ,فضالً عن إمذانية التووعة املستق لية وفقاً حتيااات كل مرحلة
يسـر) وفـتح قنـوات للتوا ـل ا اتمـاعي وامل ـاركة االذاونيـة هـدف بوابـة
 ا وتمرار يف قدي بوابة ( ِّ
سـر) لهيـاد حجــم التوا ـل مــع اجلهـات احلذوميــة املختلفـةن مـن أاــل قـديم املعلومــات ,و ـادل أفضــل
(ي ّ
املماروات .كما متثل ال وابة أدا فعالة يقدم من خالنا برنامج التعامالت االذاونيـة احلذوميـة أفضـل
التجار العاملية يف جمال التعامالت االذاونية احلذومية.
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 املركه الوط للتصديت الرقمي:
جيــري العمــل علــى

ــغيل ال نيــة التحتيــة للمفــا يح العامــةن عــن طريــت املركــه الــوط للتصــديت الرقمــي بــوزار

ا صا ت و قنية املعلومات .ومن اجنازات املركه ذات العالقة باللجنة ما يلي:



دشـني عـدد مـن ا ــدمات واملنتجـات ,منهـا خدمــة ( ذامـل) الـ

هــدف إق قـديم ا ـدمات ا وت ــارية

الفنية للجهات احلذوميةن للمساعد يف اوير احللول ,والتا يقات امل نية على منظومة ال نية التحتيـة
للمفا يح العامةن وك لن خدمـة (اـاهه) الـ

هـدف ااـرا ا خت ـارات الالزمـة علـى منتجـات حفـظ

املفا يح ا ا ة املقدمة من ق ل ال ـركات املصـنعةن وذلـن للتأكـد مـن ااههيتهـا ,وققيقهـا ملعـد ت
أمنيــة عاليــة املســتوا ,ومــن ــم أهيلــها لالوــتخدام يف اململذــة ب ــذل مو ــوق .كـ لن مت إطــالق خدمــة
(رابــط) ال ـ

هــدف إق ربــط اجلهــات احلذوميــة بــاملركه الــوط للتصــديت الرقمــي ,واويلــها بإ ــدار

احتيااا ها من شهادات التصـديت الرقمـي وإدار هـا ,وأخـريا خدمـة ( ـدريب) الـ وـوف سـهم يف معاجلـة
قلة الوعي لدا ا فراد واجلهـات حـول منظومـة ال نيـة التحتيـة للمفـا يح العامـةن مـن خـالل قـديم عـدد
من حصص الوعي العام ,وعقد الندوات واملؤمترات وورش العمل.



من اانب آخر مت ا نتها مـن م ـرو الاخـيص ملقـدم خـدمات التصـديت التجـارين وذلـن بالتعـاو مـع
هيئة ا صا ت و قنية املعلومات ,بعد أ مت قييم ال ـركات املتقدمـة و أهيلـها وفقـاً للعنا ـر واملعـايري
الالزمة للتقييم واملفاملة ,ومن املتوقع أ

دأ يف قديم ا دمة يف الربع الرابع من  2132م .

 ااواا يجية الوطنية من املعلومات باململذة العربية السعودية
يه ــدف هــ ا امل ــرو إق وم ــع إو ــاا يجية مناوــ ة م ــن املعلوم ــات,

ــمل املعلوم ــات املالي ــة ,والتع ــامالت احلذومي ــة

والصحية والتعليميـة وغريهـان لضـما أمـن املعلومـات الـوط  ,وققيـت ا مـن ا قتصـادين إنفـاذاً لقـرار جملـس الـوزرا ذي
الرقم  22والتاري 3413/1/22هـ.

 ال وابة الوطنية للتعامالت االذاونية احلذومية ( وعودي):
شهد العام املالي 3411/3412هـ (2133م) قدي بوابة (وعودي) و اويرها و ا يت املعايري العاملية ,وأفضل املماروـات يف
جمـال ال وابـات االذاونيــة احلذوميـة .فقــد مت ا يـت معــايري ا مـم املتحــد علـى بوابــة )وـعودي( ,بهــدف قسـني مســتوا
السعودية و ر ي ها يف قويم ا مم املتحد  .و عد ال وابة الوطنية للتعامالت االذاونية احلذومية (وعودي) نافـ متذاملـة
لعامل التعامالت االذاونية احلذومية يف اململذة العربية السعوديةن فمن خالنـا يسـتايع املواطنـو واملقيمـو وال ـركات
والهوار مـن أي مذـا  ,الو ـول إق ا ـدمات احلذوميـة االذاونيـة يف اململذـة العربيـة السـعودية ,و نفيـ عـامال هم بسـرعة
وكفا عالية .كما عد منف ا معلوما يًّا لن ر ا خ ار والفعاليات املتعلقة با دمات االذاونية واجلهـات املُقددَّمـة إليهـا,
إق اانــب أنهــا ــوفر دلــيالً للجه ـات احلذوميــة ,و ســتعرض عــددا ك ـ ريا مــن روابــط ا نظمــة واللــوائح والقــوانني وا اــط
وامل ادرات السعوديةن فضالً عنها أنها وفر قسماً خا ـاً قتـوي ـفحا ي علـى معلومـات عـن اململذـة العربيـة السـعودية .وقـد
بلغ عدد زوار ال وابة ( )2.543.551زائرا خالل العام 2133م .وو ل العدد اامجالي للخدمات االذاونية علـى بوابـة (وـعودي)
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بنهاية عام 2133م إق ( )3151خدمة إلذاونية قدمها ( )325اهة حذوميـة رئيسـية وفرعيـة .وبلـغ العـدد اامجـالي لألنظمـة
واللوائح املن ور يف ال وابة ( )424نظاماً و ئحة.

 اوير ابتوا الرقمي ابلي والوط :
إ ا ــوير ابت ــوا ابل ــي ه ــو أح ــد ا ه ــداف ا واو ــية للخا ــة الوطني ــة لال ص ــا ت و قني ــة املعلوم ــات .و ق ــوم وزار
ا صا ت و قنية املعلومات بتنفي اائه (التميه الرقمي) ,وهي مسابقة ونوية لتذريم أفضل املواقع االذاونية مـن حيـ
ابتوا العربي ,يف عدد من الفرو  .وذلن بهدف ناوب كمية حمتوا اللغة العربية على ال ـ ذة العامليـة للمعلومـات ,مـع
نسـ ة املتحــد ني بهــا يف العــامل .كمــا ؤكــد الــوزار حر ــها املســتمر علــى

ــجيع امل ــادرات ال ـ

ســهم يف ذثيــا الواــود

العربي يف اانانع.



جيع امل اركة الفعالة يف ابافل الدولية املعنية با صا ت و قنية املعلومات:

قوم الوزار بتمثيل اململذة يف ابافل ااقليمية والدولية ,ملا نـا مـن أهميـة يف خلـت فـر

لت ـادل ا ـ ات يف التحـول

جملتمع املعلومات .ومن ا مثلة على ذلن:



رأس الوزار جملس إدار املؤوسة العربية لال صا ت الفضائيةن وهي إحـدا املؤوسـات العربي ـة الرائ ــد ,
ال ـ

عمــل قــع مظلــة اجلامعــة العربيــة .ومتتلــن اململذــة احلصــة ا كـ يف رأس مــال املؤوســة ,كمــا

قتضن مقر املؤوسة وإحدا حما التحذم.
 اململذة نثلة بالوزار عضو يف ا قاد الدولي لال صا ت من ُ عام 3141م ,ونا مهمات إجيابية فـي أعمـال
ه املنظمة الدولية بو فها إحدا الوكـا ت املتخصصـة لألمـم املتحـد املسـؤولة عـن قاـا ا صـا ت
و قنية املعلومات يف العامل
 شاركع الوزار ونثلو قاا ا صا ت باململذة يف ااتماعات جملـس ا قـاد الـدولي وجلانـي املختلفـة,
بصفتها عضوًا فيي.
 اململذة منتخ ة لعضوية جملس ا قاد الدولي لال صا ت للفا (2134-2131م).
 امل ـ ــاركة يف منتـ ــدا ال حـ ــرين الـ ــدولي للحذومـ ــة االذاونيـ ــة  2133باملنامـ ــة ,نظمتـ ــي هيئـ ــة احلذومـ ــة
االذاونية ملذة ال حرين يف الفا من  32-32مايو 2133م.
 امل اركة يف مـؤمتر قاـر لتذنولوايـا املعلومـات وا صـا ت ( ,)QITCOM 2011وقـد عقـد يف الدوحـة يف
الفا من  22-24مايو 2133م ,ونظمي اجمللس ا على لال صا ت و قنية املعلومات.
 امل اركة يف مؤمتر الذويعن وقد عقد اجلهاز املركـهي للمعلومـات بالذويـع ,واوـتمر مـن  32-32نـوفم
2133م.
 امل اركة حبفل وزيع اائه السلاا قـابوسن لإلاـاد يف ا ـدمات االذاونيـة احلذوميـة ,وقـد نظمتـي
هيئة قنية املعلومات بسلانة عما يف  32ديسم 2133م.
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 شــاركع الــوزار يف العديــد مــن املــؤمترات واملنتــديات واملعــارض ,وورش العمــل الدوليــة ذات العالقــة بقاــا
ا صا ت.

 زياد الوعي يف جمال املعلوما ية:
يتم نفي عدد من الن اطات ذات العالقة ,برفع الوعي يف جمال املعلوما ية ,وذلن على خمتلا املستويات ,من مثل:
 ن ر وقدي عدد من املنهجيات ا واشادية ,والو ائت ا ا ة بتا يقات التعـامالت االذاونيـة ,وأمـن
املعلومات وا صو ية.
 م ادر بنا قدرات و نمية مهارات التعامالت االذاونية يف القاا احلذومي (قدرا ن) ,فقـد مت ا نتهـا
مــن املرحل ــة الثانيــة م ــن ه ـ امل ــادر  ,ال ـ

نفــ ها وزار ا صــا ت و قني ــة املعلومــات ,نثل ــة ب ن ــامج

التعــامالت االذاونيــة احلذوميــة .وقــد ضــمنع عقــد  411دورات دري يــة يف  11مدينــة ,واوــتفاد منهــا 12
اهة حذومية ,ومت إمتام دريب  1.112متدر من اجلهات احلذومية.
 التعليم التنفي ي ,وهو برنامج متذامل للقيادات التنفي ية لتقنيـة املعلومـاتن وذلـن مـن خـالل شـراكة
علمية مع اهات أكادلية عاملية ,ع ورش عمل أواوية.



اــوير مذت ــة برجميــة ( )libraryمواهــة للجهــات احلذوميــة ,الـ

ســتخدم بيئــات قنيــة معينــة حبســب

احتيــاج كــل اهــةن وذلــن بهــدف ســريع عمليــة ا وــتفاد مــن ا ــدمات املتــوافر و ســهيلها ع ـ قنــا
التذامل.


 ا وتمرار يف قدي بوابة (يسِّر) وفتح قنوات للتوا ل ا اتماعي ,وامل اركة االذاونيةن لهياد حجـم
اوير دليل ف لذيفية ار اط اجلهات احلذوميةن لتذو مهود لقنا التذامل.

التوا ل مع اجلهات احلذومية املختلفة ,من أال قديم املعلومات ,و ادل أفضل املماروات.
 عمل الن رات والذتي ات وا فالمن إذ مت متع ط اعة العديد من الذتي ات واملاويـات ,و صـميم العديـد مـن
ا فــالم التعريفيــة ا ا ــة بالتعــامالت االذاونيــة احلذوميــة وإخرااهــا ,وبال نيــة التحتيــة للمفــا يح
العامة باللغتني العربية وااجنليهية.



نفي م رو حمامـرات ن ـر الثقافـة واملعرفـة الرقميـة نـ ا العـام ,وقـد مت إقامـة  342حمامـر يف املـد
الذ ـ ا يف مجيــع منــاطت اململذ ــةن وحضــرها  52.212شخص ـ ًا (طــال وطال ــات ومعلمــني ومعلمــات وم ــن
العموم).



نفي م رو قوافل التدريب االذاوني ,وقد مت يف هـ ا العـام ا نتهـا مـن إعـداد

سـة فصـول دري يـة

متنقلة وجتهيهها  ,كما مت نفي  121دور حضرها  5.215متدرب ًا وقد أقيمع يف املناطت الريفية والقرا,
حي مشلع  313قرية موزعة على  21حمافظة يف  2مناطت.
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 امل اركة يف املعارض واملناو ات ابلية ,مثل:
 ندو (قياس ا دا يف ا اهه احلذومية :رؤا حملية وجتار دولية) يف  3مجـادا ا وق 3412ه ـ ( 5إبريـل
2133م).
 ورشة عمل قنيات ال امج ذات املصدر املفتوح  ,ونظمتها مدينة امللن ع ـدالعهيه للعلـوم والتقنيـة خـالل
الفا من  21إق  21مجادا ا ول 3412هـ ( 1-3مايو 2133م).
 النــدو الســنوية الثامنــة لــديوا املراق ــة ,و ــوق نظيمــي ديــوا املراق ــة العامــة ,وانعقــدت عهــد اادار
العامة يف الرياض يف  4مجادا اآلخر 3412هـ ( 1مايو 2133م).
 مع ــرض ا ــايتذس الس ــعودية 2133من وق ــد أق ــيم ق ــع رعاي ــة وزار ا ص ــا ت و قني ــة املعلوم ــات دين ــة
الرياض خالل الفا من  32-31مجادا اآلخر 3412هـ املوافت  31-32مايو  ,2133وشاركع الوزار بناح
فيــي .ومشــل املعــرض عــدداً مــن ورش العمــل وابامــرات العامــة ,واملتخصصــةن ق ـدمتها كــل مــن :ا مانــة
العامة للخاة الوطنيـة لال صـا ت و قنيـة املعلومـات ,وبرنـامج التعـامالت االذاونيـة احلذوميـة (يسـر),
واملركه الوط للتصديت الرقمي .كما مت فيي دشني م رو قوافـل التـدريب االذاونـي ,الـ ي يتذـو
م ــن ح ــافالت جمه ــه ب ــأاهه

احلاو ــب اآلل ــي ,وخ ــدمات اانان ــع ,جت ــو به ــا أرا ــا اململذ ــة لتق ــديم

ابامرات.
 ندو (التعليم اجلامعي يف عصـر املعلوما يـة :التحـديات والتالعـات) نظمتهـا اــام ـع ــة طـ ــي ـ ـ ــة ,باملدينـة
املنور  ,خالل الفا  21-21مجادا ا خر 3412هـ ( 11مايو إق  3يونية 2133م).
 املؤمتر الثاني لقمة احلذومة االذاونية يف الرياض ,ال ي انعقد يف  4راب 3412هـ ( 2يونية 2133م).
 امللتقى القيـادي ا ولن لتاـوير أدا ا اهـه احلذوميـة ,وقـد نفـ معهـد املدينـة للقيـاد والريـاد  ,التـابع
ملدينة املعرفة ا قتصـاديةن بالتعـاو مـع كليـة اادار العامـة باململذـة املتحـد  ,واوتضـافتي املدينـة املنـور
خالل الفا  21إق  21شوال 3412هـ (  23-32و تم 2133م).
 ملتقى ( قنيـة املعلومـات ا ول للجامعـات السـعودية :التحـديات والتوقعـات) والـ ي عقد ـي اامعـة اامـام
حممد بن وعود ااوالمية بالرياض يف الفا من  21إق  11شوال 3412هـ ( 22-21و تم 2133م).
 ملتقى احلوو ة السحابية ,ونظمتي وزار الدفا والاريا يف  5ذو القعد 3412هـ ( 1أكتوبر 2133م).
 املعرض الدولي السعودي لال صا ت واالذاونيات ,و قنية املعلومـاتن وقـد عقـد خـالل الفـا مـن  32إق
 23ذواحلجة 3412هـ ( 31-34نوفم 2133م) ,برعاية وزار ا صا ت و قنية املعلومات.
 ندو (مواقـع اانانـع :الواقـع والامـوح والتحـديات) وقـد عقـد ها وزار ا صـا ت و قنيـة املعلومـات يـوم
الثال ــا  22ذو احلج ــة 3412ه ـ ـ ( 22ن ــوفم 2133م) ,يف الري ــاض ,وذل ــن م ــمن فعالي ــات ا ــائه التمي ــه
الرقمي
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 .2إجنازات وزار الداخلية:
ســعى وزار الداخليــة ,نثلـةً بقااعا هــا املختلفــةن إق قــديم خــدمات نيــه لعمــوم املــواطنني واملقــيمني ,وفــت أفضــل
املماروات واحللول التقنية احلديثة ,وذلن دعماً مل ادرات اململذة يف جمال التحول إق جمتمع معلوما ي ,يعتمـد يف أعمالـي
على التعـامالت احلذوميـة االذاونيـةن نـا يسـهم يف عهيـه أمـن الـوطن ,و سـهيل ـوفري ا ـدمات للمـواطن واملقـيم ,باـرق
متعدد ٍ ,ووهلةٍ وميسر .
وممن ه ا ااطار العام نالت م ادرات وزار الداخلية التقنية ع حمورين أواونين همـا ن ـر التعـامالت االذاونيـة
لألفــراد واجلهــات احلذوميــة ,ع ـ خمتل ــا القنــوات االذاونيــة احلديثــةن لرف ـع مس ــتوا ا مــن الــوط  ,مــن خــالل بن ــا
ا يقات إلذاونية آمنةٍوفعالة .وقد كانع الوزار وـ ّاقةً يف هـ ا اجملـال بـالتحول إق جمتمـع املعلومـات فهومـي املتقـدمن
من خالل قيامها بالعديد من اجلهود ,والتنظيمات ,وامل روعات التقنية.
ومن ـ أكثــر مــن  11عام ـًا قامــع الــوزار بت ـ

فذــر إن ــا مركــه املعلومــات الــوط ن ل نــا أنظم ـةٍ مركهي ـةٍ متاــور ٍ

ومتجــدد ٍ لــدعم مجيــع قااعــات الــوزار يف قــديم خــدما ها لعمــوم املــواطنني واملقــيمني ,ومنـ ذلــن الوقــع ,والــوزار ــعمل
ااهــد علــى قــدي أنظمتهــا وش ـ ذات ا صــانا ,مســتخدمة مجيــع الووــائل املتاحــة مــن خاــوطٍ أرمــيةٍ ,وأقمــار ــناعيةٍ,
معتمد يف ذلن على خاط منهجية ملواك ة التاورات املستمر يف جمال قنية املعلومات وا صـا ت ,وققيقـاً ملتال ـات
قااعــات الــوزار  .وقــد ملــس مجيــع املــواطنني واملقــيمني فوائــد هـ ا نظمــة الـ

عمــل علــى مــدار الســاعة طــوال العــام ,دو

وقا ,يف سهيل عامال هم مع قااعات الوزار ومنها:

 املديرية العامة للجوازات:
وعع الوزار إق اوير ومذننة مجيع أعمال مناف اململذة اجلوية وال يـة وال حريـة ,إمـافة إق ن ـر أاهـه ا ـدمات
ال ا يــة ,و قــديم خــدمات إلذاونيــة متاــور  ,متاح ـة للمــواطن واملقــيم ,علــى مــدار الســاعة ,قــع مســمى (برنــامج أب ــر)
للخدمات االذاونية لألفراد من أبرز ه ا دمات:
 إ دار صاريح السفر .
 إ دار أشري خروج وعود .
 إ دار أشري خروج نهائي للمذفولني.
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 ا طال على وجالت املذفولني والتابعني .
 ا طال على الحية التأمني للمذفولني.

 وكالة الوزار لألحوال املدنية:
مت العمل على متذني مجيع مذا ب ا حوال املدنية من التعامل ب ذلٍ آلي وميسر ,مع مجيـع الوقـائع املدنيـة ,مـن و د
وزواج وطالق ووفا ن إمافة إق قديم خدمات إلذاونية على مدار الساعة لعموم املواطنني تمثل ا يلي :
 خدمــة املواعيــدن و تــيح ه ـ ا دمــة للمــواطنني اختيــار املوعــد املناوــب ,ملرااعــة فــرو ا حــوال املدنيــة
باململذة ,لتنفي أي خدمة يرغ ها يف الوقع واملوعد املناوب.
 خدمة بيانا ين وه ا دمة تيح للمواطن فويم اجلهات احلذومية املر اة آلياً بسجالت الوزار مـن
رغب اجلهة احلصول عليها.

ا طال على بيانا ي ,واوتقا املعلومة الدقيقة ال
 ا وتعالم عن التأمني الصحي.
 ا وتعالم عن أحقية أدا فريضة احلج.

 اادار العامة للمرور:
قــوم الــوزار ع ـ ه ـ ا القاــا احليــوي بتاــوير آليــات العمــل ع ـ

نظــيم رخــص الســري ,و ســجيل املرك ــات ,وم ـ ط

خمالفات السري بارق آلية متميه  ,إمافة إق خدمات إلذاونية تضمن :
 ا وتعالم عن التأمني على املرك ات .







اوتعالم عن و يقة أمني ملرك ة.
إمافة مستخدم ملرك ة.
إلغا مستخدم ملرك ة.
طل ات فويم واارا املوافقة.
اوتعالم عن فاويم على املرك ات.

و قوم الوزار بالعمل علـى ققيـت أهـدافها ااوـاا يجية الـ
أهميــة كـ ا ملواك ــة التاــور الــتق  .ورفــع مســتوا ا ــدمات الـ

ضـعها وـنويان لتل يـة متال ـات قااعا هـا  ,كمـا ـولي
قــدمها ع ـ خمتلــا القااعــات و اويرهــا .وهــو مــا

ينعذس م اشر على ا دمات املقدمة للمواطن ,واملقيم والهائر ,من خالل نفيـ عـد ٍد مـن الـ امج ,وامل ـاريع احليويـة الـ
ركه يف غال ها على حمورين رئيسني هما( :ا من) و (ا ـدمات االذاونيـة) ,أو يـتم نفيـ هـ امل ـاريع وفقـاً لـ امج نـا
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أهــداف حمــدد  ,يــتم ققيقهــا مــن خــالل عــدد مــن امل ــاريع ,وفيمــا يلــي إيضــاح هــم إوــهامات الــوزار يف قــول اململذــة إق
جمتمع معلومات.
 أو ً  :برنامج ا دمات االذاونية من خالل بوابة الـوزار االذاونيـة ( )www.moi.gov.saالـ

عـد

قنا ا صال رئيسي مع املواطن واملقيمن لتقديم ا دمات االذاونية ,والروـائل النصـية انا فيـة املواهـة
لألفراد ,وقد مت إطالقها بالتنسيت مع القااعات املعنية ,ومن خـالل نفيـ محلـة وعيـة إعالميـة لل وابـة
ومــا قتويهــا مــن خــدماتٍ ومنــاذج إلذاونيــة ,هــدف إق ســهيل عامــل املــواطنني واملقــيمني مــع قااعــات
الوزار  ,و قليل ا خاا ال رية يف إدخال ال يانات,إذ هيئ ه ا ال نامج ا مذانية للمواطن واملقيم ,من
قديم طل ي و نفي ب ذل شخصي ,دو احلااة إق مرااعة مذا ـب قااعـات الـوزار املختلفـة .ولقـد مت
مراعا اوانب ا صو ية عند صميم ه ال وابة بتقسيم ا دمات ,إق خدماتٍ عامة لعموم املواطنني
واملقــيمني ,وخــدماتٍ خا ــة يــتم الو ــول نــا ,بعــد التأكــد مــن هويــة ال ــخص ,حبيـ يــتم التعامــل مــع
بيانات املواطن واملقيم ,كما عامل اجلهات املالية حسابات عمالئها ,فيتم إشعار املسـجلني و ن ـيههم عـ
الروــائل النصــية ,عنــد إاــرا أي غــيري ياــرأ علــى بيانــا هم ال خصــية ,أو قــر انتهــا إحــدا و ــائقهم
الصادر من اجلهات ا منية ,كرخصة وري أو اواز وفر أو غريها.



انيـاً  :لتا يــت أقصــى دراــات ا مــن وا صو ــيةن مت نفي ـ برنــامج خــا

لتســجيل الســمات احليويــة

للمــواطن واملقــيم ,بو ــفها إحــدا الووــائل احلديثــة للتعــرف علــى انويــة ,واوــتخدامها لتذــو أواوـاً يف
التعامــل مــع ال وابــات اآلليــة للســفر(  )eGateيف كــل مــن ماــار امللــن خالــد الــدولي بالريــاض وماــار
امللن فهـد الـدولي باملناقـة ال ـرقية يف املرحلـة ا وق .ومـن خـالل هـ ا دمـة يتـاح للمسـافرين إمتـام
عملي ــات ال ــدخول وا ــروج م ــن اململذ ــة دو احلاا ــة للم ــرور عل ــى م ــوقفي اجل ــوازات يف منافــ اململذ ــة.
ك لن يتم ا وتفاد من برنامج السمات احليويـة يف نظـيم عمليـة دخـول القـادمني للعمـل يف اململذـة
وخرواهم ,وإ دار انوية الوطنية ال قمل شرحية إلذاونية قوي بيانات املواطن ,وبصما ي الع رية
وال ــهادات الرقميــة ,وذلــن ل نــا منظوم ـةٍ متذامل ـةٍ متثــل انويــة االذاونيــة للمــواطن .و ع ـد الــركن
ا واوي يف ا يت التعامالت االذاونية اآلمنة.



الثاً  :باامافة إق اهتمام الوزار با نظمة املواهة للمواطنني واملقيمني م اشر  ,عنيع بتاـوير أنظمـة
الوزار الداخليةن حلفظ حقـوق املـرااعني ,و سـهيل عاملـهم مـع قااعـات الـوزار  ,لت ـمل ا يـت أنظمـة
ا صا ت اادارية يف قااعات الوزار  .كمـا كانـع الـوزار وـ اقةً علـى مسـتوا اململذـة يف ا يـت أحـدث
ا نظمة العاملية وا ا ة بإدار املوارد ,وال

سمى ( )ERPوكا ذلن يف عام 2115م ,وأ

حع الـوزار

املراع ا واس ي اهة رغب يف اوتخدام مثل ه ا النظام العاملي.
 رابعاً  :عمل الوزار حالياً على اوير أنظمة املعلومات اجلغرافية ( )GISلالوتفاد مني يف ورعة ايصال
خدمات الـوزار إق املـواطن واملقـيم ,يف حـال اوـتدعى ا مـر ذلـن ,عـ وـيارات الـدوريات ا منيـة ,املـهود
بأنظمة املعلومات اجلغرافية وأنظمة ت ع املرك ات ).(AVL
 خامساً :رابط ا نظمة مع اجلهات احلذومية ا خران إذ قامع الوزار  ,ومن وقع طويل ,بـالربط امل اشـر
م ــع ع ــددٍ م ــن ال ــوزارات ذات العالق ــةن لتس ــهيل و ــول زوار اململذ ــة م ــن ع ــاملني ومعتم ــرين وحج ــاج (وزار
ا اراية ,وزار العمل ,وزار احلج) ا حيقت أهداف الوزار  ,ويضمن وفري املعلومة بدقـة ووالوـة ,ـؤمن
عملية الدخول وا روج من اململذة وإليهان إمافة إق الربط مع دول جملس التعاو  ,فيما خيص التنقل
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بانوية الوطنية ,وك لن الـربط اآللـي الذامـل مـع اانابـول السـعودي ,ويـتم العمـل حاليـاً علـى وقيـع
عددٍ من ا فاقيات يف ه ا اجلانب مـع اهـات حذوميـةٍ أخـران لتحقيـت م ـدأ ـوفري املعلومـة

صو ـية

عالية.
 وادواً  :اوير خدمات التوقيـان إذ كانـع الـوزار  ,وعـ قااعا هـا ا منيـة وا دميـة أكثـر اوت ـرافاً
للمستق ل ,ع قويل مجيـع طل ـات التقـديم اليدويـة للوقـائا املتاحـة بـالوزار وقااعا هـا ,إق عمليـة
إلذاونية شاملةٍ ملعايري الق ـول والفـرز وا ختيـارن نـا كـا لـي ا ـر الذـ رييف سـهيل التقـديم ,وإ احتـي
جلميع شرائح اجملتمع ,وفت التوايهات السامية.
 وابعاً  :ن ر أاهه ا دمات ال ا ية ) ,(Kiosksويف ه ا اجلانب عمل الوزار على ن ر أاهه إلذاونية
يف امليـ ــادين ,وا مـ ــاكن العامـ ــة ال ــ ير ادهـ ــا املـ ــواطن واملقـ ــيمن ا احـ ــة التسـ ــجيل يف خـ ــدمات الـ ــوزار
االذاونيــة ,والتو ــت اآللــي مــن هويــا همن نــا يغ ـ املــواطن واملقــيم ع ـن مرااعــة قااعــات الــوزار ن ـ ا
الغرض.



امن ـاً  :ذثيــا اجلانــب الت ــدرييب املتخصــص ,وذلــن لالوــتفاد املثل ــى مــن ا نظمــة التقنيــة واحلل ــول
الفنيــةن إذ ركــهت الــوزار علــى اجلانــب التــدرييب ال ـ ي يعــد مــن أهــم العنا ــر الرئيســية ,لتاــوير ورفــع
مستوا ا دا واانتااية للذـوادر ال ـرية العاملـة لـديهان مـن خـالل عقـد الـدورات التدري يـة املتخصصـة
ملنسوبيها يف اوتخدام ا نظمة اآللية املتاور  ,وما يستجد من أنظمة وبرامج يف اجملا ت املختلفة.
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 .1إجنازات وزار ا اراية:
ولي الوزار أهميتي بالغة لقااعي املعلومات والتقنيةن ملا نا من دور أواوي وحموري يف عمل الوزار ن وذلن من خـالل
وفري املعلومات بميع أشذانا وأنواعها ,يف الوقع املناوب ,وبارق متقدمة ,ملساعد متخ ي القـرارات بميـع مسـتويا هم,
و قديم ا دمات املساند  ,باوـتخدام التقنيـات املناوـ ة جلميـع املسـتفيدين يف الـداخل وا ـارج ,و ـا يـوفر الوقـع واجلهـد,
وخيفم التذاليا العالية ب ذل مو ت وآمن.
وبتوايهـ ــات مـ ــن ـ ــاحب السـ ــمو امللذـ ــي وزيـ ــر ا ارايـ ــة ,فقـ ــد ـ ــدر القـ ــرار الـ ــوزاري ذو ال ـ ـرقم  13213221والتـ ــاري
3413/12/32ه ـ بإن ـا وكالـة اديــد قـع مسـمى ( وكالــة الـوزار ل ـئو املعلومـات والتقنيــة ) ـر ط نظيميـاً بصــاحب
السمو امللذي وزير ا اراية .وير ط نظيمياً به الوكالة اادارات التالية :ـ


مركه املعلومات والدراوات واادارات التابعة لي.



اادار العامة لتقنية املعلومات وا صا ت.

و عمل الوكالة على ال نا والتاوير لعدد من ا نظمة وااارا ات ,لتوفري أفضـل ا ـدمات ,والـدعم يف جمـا ت
املعلومات والتقنية.

 إدار املعلومات:
عنـى هـ اادار بتقـديم خـدمات الـدعم املعلومـا ي يف املركــه ,ناـوي هـ اادار إداريـا قـع وكالـة الـوزار ل ــؤو
املعلومات و التقنية  .وهـي مسـؤولة عـن التعامـل مـع مجيـع املعلومـات الصـادر والـوارد للمركـهن عـن طريـت ر ـد املعلومـات
ومجعهــا و و يقهــا  ,ومــن ــم إعــاد ن ــرها للمســتفيدين منهــا حبســب ا حتيــاج .كمــا

ــرف ادار املعلومــات علــى ال وابــة

االذاونية للوزار  .ومن أقسام اادار :

•

ال وابة االذاونية
حظيع ال وابـة االذاونيـة بـدعم ومتابعـة شخصـية مـن ـاحب السـمو امللذـي ا مـري وـعود الفيصـل ,وزيـر ا ارايـة,
ومســو وكيــل وزار ا ارايــة ,ومســو وكيــل الــوزار ل ـؤو املعلومــات والتقنيــة .و عمــل علــى ال وابــة االذاونيــة كفــا ات

التقرير السنوي للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات لعام  4123هـ

26

وــعودية شــابةن لتحقيــت أهــداف قيــاد ه ـ ال ـ الد و واها هــا ,بضــرور ااوــرا يف ـ

بيئــة العمــل االذاونــي يف مجيــع

جما ت خدمات الدولة.
وقد أكد حصول بوابة احلذومـة االذاونيـة بـوزار ا ارايـة السـعودية علـى أكثـر مـن اـائه إقليميـة وحمليـة ,علـى
ققيت نقلة نوعية يف جمال قنية املعلومات بالوزار  ,ولقد كا أخر ه اجلوائه اائه ااجناز للتعامالت االذاونية فر
( قديم خدمة أفضل فراد اجملتمع) (حذومة -فرد)  2131م
ومت ااطالق التجرييب لل وابة االذاونية اجلديد على نظام  SharePointال ي يتميه عن النظام القديم بعدد من
املهايــا ,منهــا الســرعة يف التحــدي  ,نــا يســهم يف إجنــاز مهمـات عمــل فريــت ال وابــة االذاونيــة ,ووــيتم دشــيني إ شــا اهلل
قري اً.
كما مت إمافة مواقع رمسية اديد ممن ال وابة االذاونية للوزار :
 لقا املعرفة
 ورشة عمل للتوعية عاهد حظر ا ولحة ال يولواية
 ورشة عمل للتعريا بقرار جملس ا من ذي الرقم  3541ب أ احلد من انت ار أولحة التدمري ال امل.



منتديات ال ا السعودي الدولية.

 منتدا العالقات السعودية النمساوية.
 منتدا قمة التضامن ااوالمي بثالث لغات (عربي – إجنليهي – فرنسي)
2112م

2111م

2131م

2133م

الو ا

)3

عدد زيارات ال وابة االذاونية

3321221

3223445

1532351

4112121

)2

معدل الهيارات اليومية

322252

221112

421321

423552

)1

عدد زوارا ملوقع ا اراي

42411211

21435211

2325514

1551123

)4

عدد زوارا ملوقع الداخلي

33251

32125

24312

22254

)5

عدد زوارا ملوقع ا جنليهي

441112

214212

112421

121223

)2

عدد املستندات ال مت اوتعرامها

5511211

1212122

1232122

31511151

)1

عدد الهوار لل وابة للمر الواحد

243211

24411

12441

11315

)2

أكثر شهر متع فيي زيار ال وابة

11132

يوليو 2111

يوليو 2131

و تم 2133

)1

اقل شهر متع فيي زيار ال وابة

41543

و تم 2111

يونيي 2131

أغساس 2133

التقرير السنوي للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات لعام  4123هـ

27

ااحصائية املختصر ا ا ة لل وابة املعلومات االذاونية

•

قسم الن ر االذاوني
وهــو القســم املعـ بر ــد املوم ـوعات ااعالميــة الصــادر يف ووــائل ااعــالم العربيــة وا ان يــة الـ

تعــرض للمملذــة

العربية السعودية ول اً أو إجياباً ,وك لن العديد من القضايا وا حداث على الصـعيد ااقليمـي والـدولي  .ويقـوم بإ ــدار
الث ن رات يومية:

اا دارات اليومية:


الن ر اليومية العربية.

 الن ر اليومية ااجنليهية.
 الن ر اليومية ا قتصادية.
و تضــمن هـ الن ــرات ,أخ ــار ,ومقــا ت ,وقلــيالت ,و قــاريرن صــدر علــى شــذل ن ــرات ــحفية يوميــة لتــهم بال ــذل
واملضمو الصحفي يف الصياغة وا ختيار والا يب .وقتوي الن ر العربية على كاريذا ري يومي يواكب أحداث السـاعة,
وكـ لن مــواد إحصــائية اقتصــادية ووياوــية ,واكــب املومــوعات املن ــور ال ـ

ــري إق حــدث عــام حملــي أو إقليمــي أو

دولي.

•

قسم الر د االذاوني ()MC
يعنى مركه الر د االذاوني للصحا ابلية بالتعامل مع املعلومات ,من حي ال ح عنها ,وجتميعها من جمـا ت
متعـدد  ,مــن مـمنها (الصــحا ابليـة  ,واملواقــع االذاونيـة) فيــتم ر ـدها و و يقهــا ,ومـن ــم إخرااهـا ,وإروــانا للجهــات
املعنية(وفارات  ,ومسؤولني) .
و تضــمن الن ــرات ,أخ ــارًا ,ومقــا ت ,وقلــيالت ,و قــاريرن صــدر علــى شــذل ن ــرات يوميــة ,لتــهم بال ــذل واملضــمو
الصحفي يف الصياغة وا ختيار والا يب ,وقد بلغ عدد الن رات ال أ درها املركه عام 2133م ( )2213ن ر  ,أي مـا يعـادل
حوالي  25ن ر أو وعية قري اً.
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و ذل (اريد الرياض  ,و اريد اجلهير ) العدد ا كـ فيمـا مت ر ـد للن ـرات  ,أمـا بالنسـ ة للمواقـع االذاونيـة
فذانع ( حيفة و ت االذاونية) هي ا برز .

•

قسم الن ر ا جنليهي :
يقوم بن ر املوموعات على املوقع ,و رمجتهان باامافة إق إعداد بعم التقارير .وبلـغ عـدد املومـوعات الـ مت ن ـرها
على املوقع  3541موموع ًا.
إحصائيات الن ر على ال وابة االذاونية باللغة ااجنليهية 2133 – 2131

أخ ار القياد

512

أخ ار الوزار

422

أخ ار احلذومة

221

ال عثات السعودية يف ا ارج

12

وزير ا اراية

31

الفعاليات

4

الذلمات الرمسية

ادم احلرمني ال ريفني

2

الذلمات الرمسية لسمو ولي العهد

3

السري ال ا ية لسمو ولي العهد

2

السري ال ا ية لسو نائب وزير ا اراية

3

منتدا العالقات السعودية النمساوية

11

منتدا قمة التضامن ااوالمي

42

 اادار العامة لتقنية املعلومات وا صا ت:
قدم اادار العامة لتقنية املعلومات وا صا ت خدما ها جلميع الوكا ت ,واادارات يف ديـوا الـوزار وفروعهـا ,كمـا
قدم خدما ها كثر من  333نثليي خارج اململذة.
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ومت او ــتخدام قي ــاس برن ــامج التع ــامالت االذاوني ــة احلذومي ــة (يس ــر) م ــن وزار ا ص ــا ت و قني ــة املعلوم ــات ل ــوزار
ا اراي ــة يف م ــدا التح ــول للتع ــامالت االذاوني ــة بو ــفي قييمـ ـ ًا رمسيـ ـ ًا والـ ـ ي يعذ ــس التاـ ــور يف ق ــديم ا ــدمات
االذاونية على مدا ا ربع ونوات ا خري .
نســتعرض فيمــا يلــي حمــاور رئيســة ومـ ــح مــدا التقــدم يف ا ــدمات املقدمــة مــن اادار العامــة لتقنيــة املعلومــات و
ا صا ت:

•

اندف ااواا يجي
لدا اادار العامة لتقنية املعلومات و ا صا ت هدف إوـاا يجي وهـو " قـول الـوزار إق حذومـة إلذاونيـة فاعليـة,
وجمتمع معريف بالتا يت ا مثل لتقنية املعلومات وا صا ت ".
لثل اجلدول التالي مدا التقدم يف مقاييس أدا التحول للتعامالت االذاونية ,حسب قياس برنامج التعامالت
االذاونية احلذومية (يسر) – وزار ا صا ت و قنية املعلومات :
90.00%
85.00%
80.00%
86.35%

75.00%
77.74%

76.10%

70.00%

72.60%

65.00%

معدل التحول لعام 2133 -2131م معدل التحول لعام 2111م

•

معدل التحول لعام 2112م

معدل التحـول لعام  2111م

ا هداف السنوية لإلدارات العامة لتقنية املعلومات و ا صا ت
يومح ه ا اجلدول ا هداف السنوية الناجتة عن ا اـة ااوـاا يجية ,لـإلدار العامـة لتقنيـة املعلومـات وا صـا ت.
ويظهر اجلدول نس ة إجناز كل هدف على حد :
ا هداف السنوية (الفرعية)

اوير نظام شئو السعوديني يف ا ارج  /املرحلة ا وق(القضايا اجلنائية )
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نس ة ااجناز

%11
31

الربط مع الديوا امللذي

%311

العمل على و يت وإدار ا عمال  BPMو قسنها  BPIو إعاد هندوتها BPR

%51

خاة احالل أاهه ()Mac Mini

% 311

خاة لتل ية حااة نثليات خادم احلرمني ال ريفني يف ا ارج با اهه

% 311

خاة دعم مقام الوزار با اهه

% 311

خاة إوت دال ا اهه املنتهية الصالحية

% 311

خاة ل ية حااة فرو الوزار با اهه

% 311

خاة حااة ووع الوزار املستق لي

% 311

خاة احتياطات دعم أعمال الوزار يف أن اة وفعاليات خمتلفة ومؤقتة

% 311

اوير ال نية التحتية لل ذات داخل الوزار و املمثليات (زياد السرعة بنس ة )%2511

% 311

زياد الااقة ا وتيعابية لالنانع

% 311

نفي املرحلة ا امسة للربط ع ا قمار الصناعية( وفري أاهه وبرجميات وقاع غيار)

% 15

غيل خدمة الروائل القصري لنظام الوقائا ()SMS
جتهيه مركه ال يانات اجلديد ()Data Center
غيل نظام وري العمل لدا  31نثليات
الربط مع برنامج احلذومة االذاونية "يسر" من خالل ال ذة اآلمنة GSN

•

% 311
% 311
%11
%25

امل اريــع املستق ليــــة
 نظام شؤو السعوديني يف ا ارج ( املرحلة الثانية  /القضايا املدنية واحلقوقية).
 نظام شؤو السعوديني يف ا ارج (املرحلة الثالثة  /سجيل اجلواز ).
 زياد السعات الفضائية ,وفت متال ات النمو ا وتهالكي السنوي ,ووفت متال ات التا يقات اجلديد .


 نفي م رو .ITIL Implementation
 ركيب نظام .BMC Remedy Software
 الربط مع وزار احلج.
 الربط مع الغرف التجارية.
 الربط مع وزار العمل.
وفري وويلة ربط احتياطية للممثليات.
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 نقل ا نظمة إق مركه ال يانات اجلديد (.)data center
 إن ا مراكه اهين و أنظمة نس ا حتياطي.

 .4إجنازات وزار التعليم العالي:
ــارك وزار التعل ــيم الع ــالي يف ققي ــت رؤي ــة اململذ ــة ,للتح ــول إق جمتم ــع املعلوم ــات ,وق ــد ض ــمنع خا ــة ال ــوزار
ااواا يجية عددًا من ال امج وامل اريع ال عنيع فيها بااوهام يف التحول جملتمع املعلوماتن وذلن اوتجابة للتواهات
السامية الساعية لتاوير التعليم العالين نظراً لذوني دعامة رئيسة للتحول جملتمع املعلومـات ,ومواك ـةً للتواهـات العامليـة
العصــرية .وقــد اعتمــدت الــوزار يف منهجيتهــا عنــد إعــداد هـ ا التقريــر ,ا سـاق التــام مــع واهــات اللجنــة الوطنيــة جملتمــع
املعلومات ,املن ثقة عن برنامج منظمـة ا مـم املتحـد للابيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـذو) انـادف إق عهيـه حـت احلصـول
على املعلومات واملعرفة ,من أال التنمية.
ويف أ نــا اــوير م ادرا هــا ووياوــا ها للتحــول جملتمــع املعلومــات ضــع وزار التعلــيم العــالي نصــب أهتمامهــا منــوذج
اليونسذو للتقييم ال ي يقع يف حهمة من املفاهيم واملوموعات نواهها فيما يأ ي:
 الدعم القيادي :من املؤكد أهمية الدور القيادي لتحقيت التغيري يف اجملتمعات واملن ـتت ,ـا يفضـي إق
واود وياوات وطنية ,وخاّط وأطر نظيمية خا ة بتا يت قنية املعلومات وا صا ت .إ واود خاة
وطنيــة لال صــا ت و قنيــة املعلومــات ,وخاــة لتاــوير التعلــيم العــالي ,ومشونــا للعديــد مــن امل ــادرات يف
ناـاق قنيــة املعلومــات ,واعتمادهمـا مــن املقــام السـامين نــو خــري دليـل علــى ــوفر هـ ا الــدعم القيــادي يف
اململذة ,ال ي ي ذل بيئة موا ية لدمج قنية املعلومات,وا صا ت يف النظام التعليمي الوط .
 ال نيــة التحتيــة :أوــيس قنيــة املعلومــات وا صــا تن مــن أاهــه وش ـ ذات ,وقواعــد بيانــات ,و ا يقــات,
و اويره ــا باو ــتمرار م ــن أا ــل دع ــم عملي ــة التعل ــيم وال ــتعلّم ,و ــدريب الا ــواقم ا كادلي ــة وااداري ــةن
وتخدام قنية املعلومات وا صا ت يف التعليم والعمل على ن رها.
 ا وتخدام  :عهيه إمذانية الو ول لتقنيـة املعلومـات وا صـا ت يف املـدارس ,واوـتخدامها يف اجلامعـات
ورفع كثافتها.
 املناهج الدراوية :قفيه اجلامعات على دمج قنية املعلومات وا صا ت يف املنـاهج الدراوـية ,و قـدلها
من خـالل اوـتخدام قنيـة املعلومـات وا صـا ت ,و دريسـها علـى أنهـا مومـوعات متخصصـة حبـدّ ذا هـا,
وك لن دريسها للتخصصات املختلفة.
 املهارات والنتـائج :نسـ ة املـدرّبني علـى املهـارات احلاوـوبية ا واوـية أو املتخـرّاني مـن اجملـا ت الدراوـية
العامــة واملتخصصــة املتعلّقــة بتقنيــة املعلومــات وا صــا ت ,ومــا هــو التا ـوّر يف بنيــة املهــارات يف مجيــع
جما ت قنية املعلومات وا صا ت والنتائج ال

نتجها ا نظمة التعليمية الوطنية ونوياً.

يقدم ه ا التقرير إجنازات وزار التعليم العالي لدعم أهداف ال نامج ممن مثانية حماور هي:
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 قفيه النقاش على املستوا العاملي حول التحديات ا خالقية والقانونية وا اتماعية املتعلقـة جتمـع
املعلومات.


 املساعد يف قديم النصيحة وامل ور جلميع الناس ال ين يفتقرو ل يئة جمتمع املعلومات ,وـوا أكـا
عهيه و ووعة النفاذ إق املعلومات على النااق ال عيبن من خالل نظيم ورقمني املعلومات و ونها.

ذلن يف الدول املتقدمة أم النامية.
 دعم التدريب ,واوتمرارية التعليم ,يف جمال ا صا ت واملعرفة واملعلوما ية.
 دعم إنتاج ابتوا ابلي ,و



دريب و ثقيا السذا .

عهيــه اوــتخدام املقــاييس الدوليــة ,وأفضــل املماروــات يف ا صــا ت ,واملعرفــة ,واملعلوما يــة يف اجمل ــا ت
املر اة باليونسذو.

 دعم ش ذات املعرفة ,ومصادر املعلومات واملعارف ,على املستوا ابلي والدولي.
 دعم الاابط املعريف واملعلوما ي على املستويات كافة.
ويف ما يلي ن

عما مت ققيقي من اجنازات ممن ا هداف امل كور آنفاً.

 قفيه النقاش على املستوا العاملي حول التحديات ا خالقيـة والقانونيـة وا اتماعيـة ,املتعلقـة
جتمع املعلومات.
قامع وزار التعليم العالي بتفعيل ه امل ادر  ,من خالل برنامج اابدا و التميه عضـا هيئـة التـدريس الـ ي ضـمن
عــدد مــن الـ امج املتخصصــة يف قنيــة املعلومــات ,و ن ــر الثقافــة االذاونيــة يف اجلامعــات بغيــة التعريــا بهـ التوايهــات
العاملية ,وب الوعي وا هتمام بدعم م ادرا ها لدا أعضا هيئة التدريس ومن يف حذمهم ,ومن املأمول أ يؤدي ذلن لتعهيه
اوــتخدام قنيــات املعلومــات وا صــا ت املختلفــة يف العمليــات ا كادليــة وال حثيــة ,وا وــتفاد مــن ا ـ ات والتجــار
العاملية ونقلها إق اجلامعات السعودية ا يـدعم مسـاعي التحـول جملتمـع املعرفـة ويوطـدها ,كمـا وتسـهم هـ ا اـو يف
نمية مهارات ال ح العلمي ومقوما ي ,وزياد فاعلية مهارات التدريس ,و اوير الفعالية ال خصية لعضو هيئة التدريس.
ولقـد حر ــع الـوزار أ يذــو اـوير و نفيـ هـ الـ امج عــن طريــت اجلامعـات احلذوميــة ,و
ا ان ية -أفرادا ومؤوسات -من ذوي ا

ــاركة مــن الذفــا ات

العاملية فى اجملا ت ذات العالقة وموعات ال امج التدري ية املعتمد .

كما قامع اجلامعات بتنظـيم عـدد مـن املـؤمترات والنـدوات,

ـاركة عامليـة ملناق ـة القضـايا املاروحـة علـى السـاحة

الثقافية ااقليمية والعاملية املتعلقة بالتحول إق جمتمع املعلومات ,ومنها على و يل املثال احلصر:
 عقدت اامعة ا مام ملتقى قنية املعلومات ا ول للجامعـات السـعودية عـام 3412-3413ه ـ  ,والـ ي وـاهم
يف مجع املعنيني بتقنية املعلومات يف اجلامعات السعودية وغريها ,ملناق ة أبـرز" التحـديات والتوقعـات" يف
جمــال قنيــة املعلومــات ,و ــادل ا ـ ات العلميــة والتقنيــة ال ـ

ســهم يف اــوير التقنيــة يف اامعــات

اململذة.
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 عقـ ــدت اامعـ ــة طي ـ ــة مـ ــؤمتر التعلـ ــيم املسـ ــتمر وقـ ــديثات جمتمـ ــع املعرفـ ــة خـ ــالل الفـ ــا مـ ــن  34إق
3412/2/32هـ.

 عهيــه و ووــعة النفــاذ إق املعلومــات علــى الناــاق ال ــعيب ,مــن خــالل نظــيم ورقمنــي املعلومــات
و ونها.
•

منظومة وفري االذاونية
عملع الوزار على اوتذمال منظومة وفري االذاونية ال

ضم العديـد مـن املنظومـات الفرعيـة ,حيـ نـتج عنهـا 111

خدمة إلذاونية ,موزعة على  21نظاما ,وادم ما يربوا على ( )1شرائح خمتلفة من املستفيدين ,آخ يف احلسـ ا وـهولة
الو ول للخدمة ومو وقيتها.

•

بوابة وزار التعليم العالي
عد بوابـة الـوزار مـن أهـم وااهـات التوا ـل للـوزار مـع املسـتفيدين كافـة .ومتتـاز ال وابـة بتخصـيص ابتـوا حسـب
فئات الهائرين للموقع  ,حي مت قسيم ابتوا إق ال ة أقسـام رئيسـة هـي (عـن الـوزار – التعلـيم يف اململذـة – التعلـيم يف
ا ارج)  ,كما مت ر يب ابتوا داخل ه التصنيفات ا يسمح لهائر املوقع ورعة الو ول للمعلومة ال يريد الو ـول
إليها.
ونظراً إق أ الوزار ولي اهتمام ًا بالغ ًا

ادرات احلذومة االذاونية  ,فقد مت عرض ا دمات االذاونية ب ـذل بـارز

من خالل ال وابة .و قدم ال وابة خدمات للال ة وللجامعات و امللحقيات ,إمافة إق ا دمات العامة .
ه ا وحيتوي املوقع العديد من ا دمات التفاعلية للهوار ,مثل ا وئلة وا اوبة  ,اجلامعـات املو ـى بهـا  ,نظـام الـدعم
الف  ,وا وتفتا ات واوتاالعات الرأي  ,وامل اركة يف التعليت على ا خ ار الرمسية .

•

مواقع امللحقيات الثقافية
عد مواقع امللحقيات الثقافية همه الو ل بني الاال وامللحقيات ,وجمتمعات الدول ال

واد فيهـا هـ امللحقيـات

 .و قدم ه املواقع العديد من املعلومـات عـن نظـام التعلـيم يف الدولـة املضـيفة ,واحليـا فيهـان ليـتمذن امل تعـ مـن التعـرف
على ااارا ات ق ل و ولي ل لد الدراوة .و عنى مواقع امللحقيات بإبراز التعاو الثقايف بني الدولة املضيفة واململذة املتمثل
يف ا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الثقافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوات وابام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكة ,والعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الفعالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا.
كما أ من شأ مواقع امللحقيات – وعددها  11ملحقية  -ااوهام يف ذوين الصور ال هنيـة ااجيابيـة عـن اململذـة العربيـة
السعودية يف اجملتمعات ا خرا.
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•

موقع مركه امللن ع د اهلل الدولي
ومع موقع مركه امللن ع د اهلل
ويهــدف املوقــع للتعريــا

دمة اللغة العربية

دمة اللغة العربية ,ليذو وويلة وا ل فعالة للمركه مع اجملتمع العربي بعامة.

ــدمات املركــه وبراجم ـي و قــدلها ,كمــا ين ــر املوقــع اوــتاال رأي اجلمهــور يف قضــايا اللغــة

العربية املهمة .و توفر على املوقع أحباث ودراوات يف جمال عمل املركه  ,ويتابع املوقع اديد ااوهامات انادفـة للمحافظـة
على والمة اللغة العربية.

•

موقع املذت ة الرقمية
يتيح موقع املذت ة الرقمية السعودية – أحد خدمات املركه الوط للتعلم االذاوني والتعليم عن بعد  -الو ول إق
مصــادر املعلومــات الرقميــة ختلــا أنواعهــا لل ــاحثني يف اجلامعــات ,ومؤوســات التعلــيم العــالي .و واــد الذتــب واجملــالت
العلمية بالنص الذاملن وقوي املذت ة منها ما يهيد علـى  321.111مئـة و وـتني ألـا كتـا رقمـي و  21قاعـد معلومـات يف
مجيع التخصصات العلمية و انندوية ,والا ية واادارية ,وأكثر من  111ناشر عاملي يف خمتلا التخصصات العلمية.

•

موقع مر د التعليم العالي
يقـ ــدم موقـ ــع مر ـ ــد التعلـ ــيم العـ ــالي العديـ ــد مـ ــن ا ـ ــدمات واملعلومـ ــات ملسـ ــتخدميي علـ ــى اخـ ــتالف فئـ ــا هم ,و نـ ــو
اصصا هم .ويستايع الهائر اوتخال

وقميلها واهينها ,العديد من املؤشرات وال يانات حول التعليم العالي يف اململذة

 ,مثل مؤشرات الاال وهيئات التدريس والعاملني ,ومؤشرات اانفاق على التعليم العالي  ,واجلـود وال حـ العلمـي .كمـا
يســتايع املتصــفح قــرا وقميــل واــهين أحــدث من ــورات مر ــد التعلــيم العــالي وقرا ــي واهينــي ,ومــن أبرزهــا جملــة
الرا د الدولين إمافة إق قرا أحدث ا خ ار وآخرها يف جمال التعليم العالي ابلي وااقليمي والعاملي.

 اجلامعات
وعع اجلامعات لتحقيت ه ا اندف من خالل :
 اوــتذمال قــدي و اــوير ال نــى التحتيــة و ووــعتهان وإعــاد هيذلــة مراكــه ال يانــات ,واوــتذمال إيصــال
ش ذة احلاوب اآللي ,و وفري ش ذات ا صال الالولذي ,وربط فرو كل اامعة ب ـ ذتها اآلمنـةن لـتمذني
الو ول السريع لل يانات.



وفري بنية قتية ساعد على قـديم عـد خـدمات إلذاونيـة ٌسـهم يف قويـل م ـاني اجلامعـات إق م ـا
ذكية ,ساعد يف إدار العمل ,و سهيل قديم املواد التعليمية




أويس عمادات للتعليم االذاوني يف عدد من اجلامعات السعودية.
نفيــ ع ــدد م ــن الــ امج التدري ي ــة ذات العالق ــة بتقني ــة املعلوم ــات يف برن ــامج نمي ــة ااب ــدا  ,و التمي ــه
عضا هيئة التدريس باجلامعات.

 قامع الوزار باوتحداث عدد من الذليات ا هلية ا ا ة بتقنية املعلومات.
 دعمــع الــوزار حضــور عــدد مــن أعضــا هيئــة التــدريس للمــؤمترات ,والنــدوات الداخليــة ,وا ارايــة ذات
العالقة بتقنية املعلومات.
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 أن ـ ــأت اجلامعـ ــات حسـ ــابات يف ش ـ ـ ذات التوا ـ ــل ا اتمـ ــاعي مثـ ــلLinkedIn
 .Twitterواندف من هـ ال ـ ذات هـو خلـت بيئـة إلذاونيـة متذـن اجلامعـة مـن التوا ـل مـع طالبهـا

,FaceBook,

احلاليني وا رجيني ,وك لن الاال املهتمني ب امج اجلامعة من خمتلا بقا العامل.



قـوم بعـم اجلامعـات بتا يـت منظومـات إلذاونيـة معروفـة بذفا هـا يف أمتتـة ا عمـال ,و ـوفري خــدمات
إلذاونية ملختلا فئات أ حا املصلحة ,وعلى رأوهم الاال  ,وأعضا هيئة التدريس ,ومـن هـ الـنظم
نظام بانر  ,Bannerونظام ويب وي ـي  ,WebCTونظـام إدار الـتعلم بـالك بـورد  Blackboardونظـم
ا صــال املرئــي والصــو ي  .Video Conferencingو تذامــل ه ـ الــنظم مــع ال وابــات االذاونيــة
للجامعات ,و ر ط نظومة للروائل القصري ال

وفر املعلومات اللحظية للمستفيد من ا دمات.

 إ ا يــت ه ـ املنظومــات يــودي إق ــراكم العديــد مــن املعلومــات االذاونيــة حــول عــامالت أ ــحا
املصلحةن ا يوفر بيئة ادار ا دا بذفا وواقعية ,وعياً ااذ القرارات بنا على معلومات وإحصا ات.
 قامــع اامعــة ا مــري نــور بتا يــت نظــام احلضــور االذاونــي يف الفصــولن لتــوفري معلومــات عــن حضــور
الاال ات عضا هيئة التدريس.
 قامع اامعة وك بتا يت نظام لل ذاوا االذاونية يف اامعة ـوك ,وهـو يتـابع مـن ق ـل معـالي مـدير
اجلامعة شخصياً ,نا يتيح ادل املعلومات

•

صو ية على أعلى مستوا.

املساعد يف قديم النصيحة وامل ور  ,جلميع الناس ال ين يفتقرو إق بيئـة جمتمـع املعلومـات ,وـوا أكـا
ذلن يف الدول املتقدمة أم النامية.
 قامع عدد من اجلامعات بعقد شراكات مع شركات حملية و عامليةن منها على و يل املثال شراكة كل
من اامعة امللن وعود ,و اامعة ا مري ولاا بن ع دالعهيهن مع شركة ويسذو لتنفي برامج دري ية
يف اجلامعات السعودية ,ومساند الاال يف احلصول على املعـارف التقنيـة احلديثـة مـن مصـادرهان ومـن
م يستفاد من م اريع التخرج يف ا عمال امليدانية.
 كما قامع الوزار يف السنوات الثالث ا خري بإقامة معرض دولي للتعليم العالي ,ويعد فر ـة حقيقيـةن
للتوا ل بني القااعات ا كادلية ,والقااعات اانتااية ,والاال الراغ ني يف احلصـول علـى التعلـيم
العالي ,كما أ احع الفر ة للجامعات يف قديم روالتها ا كادلية ,وعرض اه مـن جتاربهـا ل ـرائح
املعنيني بها يف اجملتمع السعودي.
 أطلقع اامعة الاائا م رو ود الفجـو  ,بـني مهـارات احلاوـب ,والتعلـيم االذاونـين لالر قـا بذفـا
أعضا هيئة التدريس ,والاال يف ه ا النااق.

•

دعم التدريب ,واوتمرارية التعليم ,يف جمال ا صا ت واملعرفة واملعلوما ية.
عتقـد منظمــة اليونسـذو أ اوــتخدام قنيـة املعلومــات مـمن قــروف ـحيحةن وــيذو لـي أ ــر كـ ري يف ووــيع فــر
التعلّم ل رائح متنوعة أكثر من السذا  ,بعيـداً عـن احلـوااه الثقافيـة ,وحـدود املؤوسـات التعليميـة .كمـا لذـن أ سـهم
التقنية يف قسـني عمليـة التعلـيم /الـتعلّم مـن خـالل اـوير أنظمـة نقـل املعرفـة التقليديـة ,وقسـني نوعيـة نتـائج الـتعلّم,
و سهيل اكتسا و اوير املهارات الفنيةن فدلومة التعلّم مدا احليا ؤدي لتحسني كفا املؤوسات الوطنية.
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قامع عدد من اجلامعات بتنفي م اريع وبرامج من شأنها ,رفع الوعي هارات قنية املعلومات ,و انت ارها ,وذلـن عـن
طريت :



السنوات التحضريية يف اجلامعات السعودية ال

تضمن ما يقل عن  %21من مناهجها يف جمال قنية

املعلومات.


 إن ا مركه الوط للتعليم االذاوني ,و التعلم عن بعدن و وقيع عدد من ا فاقيات به ا ا صو و
نفي عدد من الدورات التدري ية ملساعد أعضا هيئة التدريس وتخدام قنية املعلومات.

م اد (جتسري) ال وقعها معالي الوزير ,مع معالي مدير اامعـة امللـن وـعود ,هـي إحـدا أوـاليب دعـم و
التعليم االذاوني و وفري .

•

دعم إنتاج ابتوا ابلي ,و

دريب السذا و ثقيفهم.

قامع عدد مـن اجلامعـات السـعودية باوـتحداث بـرامج لـدرا املااسـتري و الـدكتورا يف جمـا ت ا صـا ت و قنيـة
املعلوم ــات يف كــل م ــن اامع ــة املل ــن و ــعود ,و اامع ــة املل ــن فه ــد للــ اول و املع ــاد  ,و اامع ــة املل ــن ع ــدالعهيه .و ق ــوم
اجلامعات السعودية بتوفري بيئات مناو ة لل احثني من خالل :
 إن ا عدد من املعامل احلديثة ,و املراكه ال حثية.
 ا شااك يف قواعد ال يانات ,و اجملالت ,و الدوريات املتخصصة يف جمال ا صا ت و قنية املعلومات.
 وفرت اامعة ا مري نور بنع ع دالرمحن اشااكات لسع وع رين قاعـد مـن قواعـد املعلومـات العامليـة
يف التخصصات املختلفة ,وذلن

دمة الاال خصو اً طال الدراوات العليا وأعضا هيئة التدريس.

 انتهــع اامعــة ا مــري نــور بنــع ع ــد الــرمحن مــن إن ــا مذت ــة إلذاونيــة ضــم  1114روــالةً اامعي ـةً
إلذاونية و  2211خماوطات و  1312كتا إلذاونية و  31برناجمًا عليميا و  35برناجمًا وعوياـ
 أوسع اامعة امللن وعود بن ع دالعهيه للعلوم الصحية مركـه ـدريب خرجيـي الدراوـات العليـا ,الـ ي
تضمن أهدافي بنا قواعد ال يانات املعرفية الا ية ,ونقل املعرفـة وا ـ

للاـال  ,والعـاملني املماروـني

يف اجملال.

•

عهيه اوتخدام املقاييس الدولية ,وأفضل املماروات يف ا صا ت ,واملعرفـة ,واملعلوما يـة يف اجملـا ت املر اـة
باليونسذو.
قضي م اد اليونسذو حول قنية املعلومات وا صا ت يف التعلـيم بأنـي "يتعـ ّر ققيـت الو ـول إق التعلـيم العـالي,
ووا يف الدول املتقدمة أم النامية ,دو اللجـو إق أوـاليب الـتعلّم عـن بُعـد أو أوـاليب الـتعلّم ا فاامـية" .3ونـ ا يتواـب
أوــيس ال نيــة التحتيــة وبنائهــا و اويرهــا بــالتوازي مــع التووــعات الـ

ــهدها اجلامعــات .فقــد نــع اجلامعــات م ــاريع

اــوير مســتمر ن لتووــعة ال نــى التحتيــة وفق ـاً للمســتجدات ,و ــا يتناوــب مــع حجــم الالــب علــى ا ــدمات املعلوما يــةن
كال يد االذاوني ال ي أ

ح مظهراً من مظاهر احليا اجلامعية ,ووويلة ا صال فاعلة بني عنا رها الرئيسة.
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وقد مت وويع ه ا اجملال بـإطالق قنـا (عـالي) الفضـائية( ,وهـي قنـا فضـائية متلذهـا وزار التعلـيم العـالي) لت ـ علـى
القمــر العربــي عربس ـات (بــدر) ب ـادد  31111عمــودي .ولذــن متابعتهــا أيض ـاً علــى املوقــع  .http://aalitv.edu.saو هــدف
القنا خدمة الاال وأعضا هيئة التدريس باململذـة وخاراهـا.و تـيح الفر ـة للمؤوسـات ا كادليـة لتحقيـت ال ـراكة
اجملتمعية بني اجلامعات واجملتمع ,و وفري ما لـديها مـن خمـهو
وإيصانا من خالل ال

قـايف ,وأن ـاة عليميـة متنوعـةن لقاـا اجلمهـور الواوـع,

الفضائي .كما هـدف إق العنايـة بـامل تعثني والتوا ـل معهـم ,و فعيـل مهمـة ااعـالم اجلديـد ـا

حيفــظ انويــة الوطنيــة ,وا ر ــاط بــالوطن .وإبــراز اهــود امل تعــثني يف اجملــا ت التعليميــة ,وا بتذــارات العلميــة ,والتقــدم
التق  ,وإبراز دور العلما وال احثني والاال وامل تعثني ,ال ين حققوا إجنازات علميي بارز .

 دعم ش ذات املعرفة ,ومصادر املعلومات واملعارف ,على املستوا ابلي وااقليمي والدولي.
•

التوا ل اجملتمعي
لن توانى وزار التعليم العالي يف الرقي بقاـا التعلـيم العـالين لذـي يـنهم معـي خمراـات لـن املؤوسـات ,وانيئـات
التعليمية ,وإمداد ووق العمل بقااعية العام وا ا

بااقات ب رية مؤهلة ,أهيالً علمي ًا و قافي ًا عالي ًا.

وقــد أخـ ت وزار التعلــيم العــالي علــى عا قهــا العمــل يف التوفيــت بــني لــن الذــوادر ال ــابة واملؤهلــة مــن كــال اجلنســني
(راال و نسا ) و سهيل التوا ل بينهما وبني املؤوسـات واملنظمـات بميـع أشـذانا وقااعا هـا مـن خـالل برنـامج (التوا ـل
اجملتمعي) .

•

ار اط وزار التعليم العالي باجلهات ا خرا
نظراً للافر التعليمية انائلة ال

هدها اململذة العربية السعودية بازدياد عدد اجلامعـات احلذوميـة وا ا ـة ,ـا

فيهــا الذليــات املتخصصــة ,وازديــاد عــدد الال ــة امللــتحقني باملؤوســات التعليميــة بالــداخل وامل تعــثني للخــارج ,والتــهام وزار
التعلــيم العــالي هما هــا وواا ا هــان فقــد قامــع الــوزار

ضــاعفة أعمانــا و اــوير آليا هــا واوــتحداث أنظمــة إليذاونيــةن

لتواكب عصر املعلومةن بهدف سهيل التوا ل بني الاال يف الداخل وا ارج ,ورباهم بهات ابتعا هم ,ووا أكـانوا عـن
طريت برنامج خادم احلرمني ال ريفني لالبتعاث ا اراي ,عن طريت اهات ا بتعاث ا خرا .
دعمع وزار التعليم العالي اجلامعات احلذومية السعودية بإن ـا مراكـه نقـل التقنيـةن وققـت الذـثري مـن ذلـن ومـن
مثل:
 م رو وادي الرياض للتقنية بامعة امللن وـعود ,الـ ي يهـدف إق اوـتقاا شـراكات حمليـة وعامليـة
لالوتثمار داخل امل رو  ,و وقيا الذفا ات لديهان لتسهم يف يسري إمنا املؤوسـات ا قتصـادية ,إمـافة
إق احلصول على خدمات ذات قيمة مضافة.
 مركه ولاا بن ع ـدالعهيه للعلـوم والتقنيـة (وـايتن) بامعـة امللـن فهـد للـ اول و املعـاد  .و تمثـل
روالة املركه يف ن ر م اد العلوم ,و إبداعات التقنية عن طريت عرمها بأوـاليب حديثـة ونتعـة فـراد
اجملتمع ,وخا ة الناشئةن من أال ووـيع آفـاقهم العلميـة و
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التقنيةن كي يص حوا قادرين علـى مواك ـة املسـتجدات العلميـة ,ومـؤهلني للرقـي بأنفسـهم ووطـنهم إق
مستويات متميه .
 أن أت اجلامعات عددًا ك ريًا من مراكـه ال حـ العلمـي بلغـع أكثـر مـن  21مركـها حبثيـا متخصصـا,
كما أن أت عددًا من املعامل ال حثية ال زادت على  3321معمال حبثياً ,ومنها على و يل املثال :


مركه التميه ال حثي يف ه اشة العظام.



مركه التميه ال حثي يف قلية امليا .



مركه التميه ال حثي يف التتكل.



مركه التميه ال حثي يف اوير عليم العلوم والرياميات.



مركه حبوث احلج والعمر .



مركه حبوث النخيل والتمور.



مركه حبوث اجلينوم الايب.



مركه حبوث الدراوات ال يئية.



مركه حبوث التقنية احليوية.



مركه حبوث املوارد ال رية.



مركه حبوث املواد انندوية.



مركه حبوث الااقة املتجدد .



مركه حبوث ذرير ال اول والذيماويات.



مركه حبوث الثرو احليوانية وا وبئة ال يارية.



مركه متيه احلوو ة العربية بامعة امللن فهد لل اول و املعاد .



مركه متيه أمن املعلومات يف اامعة امللن وعود.



مركه حبوث ا صا ت و احلاو ات اآللية بامعة امللن فهد لل اول و املعاد .

 أن ــأت اجلامع ــات ع ــددًا م ــن كراو ــي ال حـ ـ بامل ــاركة م ــع اه ــات حملي ــة لتموي ــل ال حـ ـ العلم ــي.
و تقــاطع أهــداف مركــه التميــه ,وكراوــي ال ح ـ العلمــي مــع أهــداف التحــول إق جمتمــع املعلومــاتن
وذلن من خـالل ـوفري ال يئـة املالئمـة لل حـ والتاـوير ,ـا يـدعم التنميـة املسـتدامة يف اململذـة ,ويعـهز
فر

منو ا قتصاد القائم على املعرفـة ,ويـربط خمراـات ال حـ العلمـي يف اجلامعـة حبااـات اجملتمـع,

لتحقيــت التذامــل يف جمــال ال ح ـ العلمــي بــني اجلامعــة بوحــدا ها املختلفــة ,واملؤوســات ال حثيــة داخــل
اجلامعــة وخاراهــا .ون ـا جيــدر ذكــر يف ه ـ ا املقــام ,أ أن ــا ه ـ الذراوــي يــدعم اوــتقاا العقــول
امل دعــة و ــدري ها ,والذفــا ات املتميــه يف خمتلــا جمــا ت ال ح ـ العلمــي حملي ـاً ودولي ـاًن ا ــرا املذانــة
العلميــة وال حثيــة للمملذــة علــى املســتوا العــاملي .كمــا لذــن إن ــا قواعــد بيانــات للخ ـ ا يف اجملــالت
التخصصية الـ

عمـل هـ الذراوـي العلميـة يف جما هـان فمـن احلـا ت املؤكـد علـى مـرور ققيـت

ذلن اآل ي:

التقرير السنوي للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات لعام  4123هـ

39



يضــم كروــي ال ــي حممــد الراشــد للدراوــات املصــرفية ااوــالمية قاعــد بيانــات ضــم املتخصصــني,
وا



ا يف جمال املصرفية ع العامل.

ضم قاعد بيانات ا

ا  ,املتعاونني مع كروي ا مري نايا ,لدراوات الوحـد الوطنيـة بامعـة ا مـام

حممد بن وعود أكثر من  151خ رياً وخ ري .


يضــم كروــي حب ـ اريــد اجلهيــر مئــة وع ــر أكــادليني يف اصصــات الذروــي وهــي تمحــور حــول
لس ــانيات احلاو ــو الـ ـ ي يه ــدف ل ــدعم ابت ــوا العرب ــي عل ــى شـ ـ ذة اانان ــع ,ودراو ــة رقمن ــة اللغ ـ ــة
الع ــرب ـ ـيـ ــة ,والتـ ـع ــلي ــم االذاوني اللغوي.

•

دعم الاابط املعريف واملعلوما ي على املستويات كافة.
ي مل مفهوم (جمتمعات املعرفة) عند اليونسـذو اكتسـا مجيـع ال ـرائح ا اتماعيـة للمعرفـة مـن خـالل التعلـيم
والتعلم مدا احليا ن ووا أكا ذلن من داخل أنظمة التعليم املدروـي الرمسيـة ,أم خاراهـا .ولتحقيـت ذلـن بـد مـن
م اركة القااعات املختلفة ان اً إق انب مع القااعات ا كادليةن لتحقيت الت ادل والاابط املعريف .وقد مت ذلن من
خــالل م ــاركات القاــا ا ــا
متميه  ,وأ

بذراوــي ال حـ العلمــي يف اجلامعــات الســعودية ,اوــتجا نــا القاــا ا ــا

اوــتجابة

حع مثا لل راكة اجملتمعية .وخري مثال على ه الذراوي املتخصصة:
 كروي اجلهير للصحافة االذاونية بذلية اآلدا والعلوم اانسـانية يف اامعـة طي ـة ـحيفة اجلهيـر
( أوس 3412هـ).
 كروي حيفة اجلهير لدراوات ااعالم اجلديدن برعاية مؤوسـة اجلهيـر للصـحافة والا اعـة والن ـر
يف اامعة ا مام حممد بن وعود ( أوس يف 3421/2/31هـ).
 كراوي املعلوما ية الا ية املتخصصة.
 Health Promotion Center اامعة امللن وعود بن ع دالعهيه للعلوم الصحية.
 E-health Center اامعة امللن وعود بن ع دالعهيه للعلوم الصحية.
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 .5إجنازات وزار الابية والتعليم:
قاعــع وزار الابيــة والتعلــيمن نثلــة يف املركــه الــوط للمعلومــات الابويــة ,شــوطا ك ـ ريا يف جمــال التحــول إق
التعامالت االذاونية وقد انعذس ه ا التاـور علـى النتيجـة النهائيـة للقيـاس الرابـع (2133م) الصـادر يف شـهر ربيـع الثـاني
3411هــ مــن برنــامج التعــامالت االذاونيــة احلذوميــة (يســر) و أشــرفع عليــي وزار ا صــا ت و قنيــة املعلومــاتن إذ حققــع
الــوزار مؤشــر إجنــاز قــدر  .%12.51و لقــد أهلــع ه ـ النسـ ة الــوزار إق ا نتقــال إق مرحلــة التحســني و التميــه ,ال ـ

ع ـد

املرحلة ا خري من مراحل ااههية القااعات احلذومية للحذومة االذاونية.
وقــد كــا للم ــاريع ااوــاا يجية ,الـ مت نفيـ اــه كـ ري منهــا ,ــأ ري وامــح خــالل الفــا املامــية علــى مســتوا
ا عمــال يف وزار الابيــةن نــا انعذــس بومــوح علــى ااههيــة الــوزار  ,للتحــول حنــو التعــامالت االذاونيــة .و مــن أهــم ه ـ
امل اريع ما يلي :

 م رو أواس:
املنجه بالذامل ,يهدف إق الب املعلومات ا واوـية للمعلمـني واملـوقفني والاـال  ,ومقارنتهـا مـع املعلومـات املواـود
يف مركــه املعلومــات الــوط  ,عــن طريــت شــركة العلــم ,و صــحيح املعلومــات ا اطئــة ,مــع احلفــاق علــى ــحة املعلومــة,
وك ـ لن وحيــد ال يانــات ,والــب املعلومــات املتــوفر يف مصــادر وقواعــد بيانــات خمتلفــة ,ومــن ــم مقارنتهــا ,والعمــل علــى
صــحيح املعلومــات ا اطئــة يف مصــدرها .نظــراً لذــو امل ــرو أواوــي يف التحــول مــن ناحيــة ربــط الــنظم املركهيــة ,مــع
م رو (يسر) لتدقيت ال يانات أ نا إارا العمليات.

 م رو الربط ال ذي:
هــو م ــرو لــربط مجيــع املــدارس وامل ــاني ااداريــة ب ـ ذة اانانــع .وقــد مت ربــط ( )2222مدروــة عــن طريــت ا قمــار
الصـناعية  VSATمــن إمجــالي ( )2423مدروـة و ( )411مذتــب إشــراف ,وم ـا إداريــة أخــرا عـن طريــت  IP VPNمــن
إمجــالي ( )221مذت ــا و م ن ــى إداري ـاًن وذل ــن لتذ ــو مجيــع امل ــدارس واادارات مر ا ــة بال ـ ذة يف مجي ــع أحن ــا اململذ ــة ,و
متذينها من ا صال باانانع ,واوتخدام النظم املوحد مثل فارس ونور وا ارطة التعليمية (......العمل اار علـى نفيـ
امل رو ).

 م رو نور:
هــو نظــام معلومــا ي شــامل للعمليــة التعليميــةن يعتمــد علــى أحــدث مــا و ــلع إليــي التقنيــة يف جمــال اادار الابويــة
االذاونيـة ,ويغاــي مجيــع املــدارس الـ
( 2121وقيف ــة إليذاوني ــة)

م ــس و

ــرف عليهــا الــوزار  .وقـد وفــر النظــام ,ووــيوفر العديــد مــن الوقــائا االذاونيــة
س ــني ( )55ش ــرحية م ــن املس ــتفيدين ,م ــن خ ــالل ( )54نظام ــا فرعي ــا ,و ق ــدم هـ ـ

ا دمات ل رائح خمتلفةن منها الاالب  ,واملعلم  ,و ولي ا مر  ,ومدير املدروة  ,و امل رف الابوي ,و انع القـرار و غريهـم,
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ويفــوق عــددهم ع ــر ماليــني مســتخدم .كمــا ويســهم النظــام يف إعــداد التقــارير الالزمــة ,و ــوفري املعلومــات ا واوــية عــن
العمليــة الابويــة عنــد احلااــة إليهــا ,وبالذيفيــة املرغــو فيهــا(.مت إجنــاز عــد مراحــل وجي ـري العمــل علــى نفيـ املراحــل
ال اقية من امل رو )

 م رو فارس:
و يهدف إق اوتخدام أحدث أواليب قنية املعلومات وا صا تن لتحقيـت ا وـتثمار ا مثـل للمـوارد ااداريـة واملاليـة
للــوزار  ,وذلــن مــن خــالل (أمتتــة) مجيــع اااــرا ات ااداريــة واملاليــة ,وفــت أفضــل املعــايري ,واملمارو ـات املا قــة يف اجلهــات
احلذومية (.مت إجناز عد مراحل ,وجيري العمل على نفي املراحل ال اقية من امل رو )

 م رو نظام ا اتماعات املرئية:
هــو م ــرو لذــن ا اتمــا بــني املئــات مــن منســوبي ومسـؤولي الــوزار يف ااتمــا واحــد مــن خــالل  352موقعـ ًا خمتلفـ ًا
باململذةن نا يهيد من فعالية ا اتماعـات ,وافـيم ذلفتهـا وإمذانيـة ا صـال بـني القاـاعني الراـالي والنسـائي بذفـا
وفعاليــة .ومشــل امل ــرو جتهيــه قاعــات ا اتمــا
مرئي ــة عالي ــة اجل ــود و

ــغيلها ,و

واقــع ابعــة جلهــاز الــوزار  ,وإدارات الابيــة والتعلــيمن بــأاهه ااتماعــات

ــتمل بن ــود هــ العملي ــة عل ــى وري ــد أاه ــه ا اتماع ــات املرئي ــة بالقاع ــات واملذا ــب

و ركي ها ,و وريد ا اهه ا ا ة بدعم أاهه ا اتماعات املرئيـة و ركي هـا و

ـغيلها ,داخـل مركـه املعلومـات ,وغريهـا

من ا عمال اان ائية والفنية الالزمة ( مت إجناز امل رو بالذامل).

 م رو ا ارطة التعليمية:
ويهدف إق بنا نظام معلومات اغرايف ,يليب احتيااات وزار الابية والتعليم ب ذل ولس وفعال ادار نتلذا هـا ,و
مرافقها ,و يانتها ,واملساعد يف اااذ القرارات املناو ة ,وووف يذو

ا يت امل رو على عد مراحل متسلسلة ومتتابعة.

و هــدف املرحلــة ا وق إق بنــا نظــام معلومــات اغــرايف أواوــي يتضــمن قاعــد بيانــات اغرافيــة قتــوي علــى مجيــع املواقــع
اجلغرافية للمرافت التعليمية يف اململذة ,و إحدا يا هان باامافة إق جمموعـة الوقـائا ا واوـية الـ

سـتخدم ,مـن أاـل

إدخال ال يانات املذانية والو فية ,وقرا ها وقديثها وح فها ,وال ح عنها ,وط اعة التقارير ( .مت إجناز املرحلة ا وق).

 م رو إجناز:
بنـا بيئـة عمـل متذاملـة ,وموحـد  ,وفعالـة ,وآمنـة ,متتـة وادار ا عمـال املذت يـة ,امل نيـة علـى نظـام ادار ابتـوا
املؤوسي ,من خالل اوتخدام أفضل التقنيات العاملية يف ه ا اجملال وأكثرها اور( .جيري العمل لتنفي املرحلة ا وق).

 م رو ال وابة االذاونية للوزار :
يهدف ه ا امل ـرو إق اـوير خـدمات املوقـع الرئيسـي ,ومواقـع الوكـا ت ,و إمـافة مواقـع فرعيـة اديـد بقوالـب
خا ـةن ادارات العمـوم ,وإدارات الابيـة والتعلـيم ,ومواقـع اللقـا ات واملـؤمتراتن مـع مـرور إمـافة ا ـدمات االذاونيـة
بصفة مستمر وقسينها ,و قديم خدمات املنتديات .و من أهداف امل رو أيضا ,بنا خدمات الاالب ,واملعلم ,وولي ا مر,
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وخدمات منسوبي الوزار  ,وإدار الابية والتعليم ,و ضمني خدمات ا نظمة املركهيـة مـن خـالل ال وابـة( .مت ا نتهـا مـن
املرحلة ا وق و جيري ااعداد للمرحلة الثانية).

 م رو ذامل ا نظمة التقنية:
و يهـدف إق دراوـة نـر خـدمات  Bus )ESB(Enterprise Serviceوبنائـي للتذامـل بـني ا نظمـة و امل ـاريع
احلاليـة ,واملسـتق لية لتقنيـة املعلومـاتن ووـيتم التذامـل بـني ا نظمـة علـى مسـتوا ا ـدمات الـ

وـيوفرها كـل نظـام

لألنظمـة ا خـرا مـن خـالل  The Open Groupو وـيتم ذلـن بتا يـت مراحـل وخاـوات آليـة Service Oriented
) Architecture (SOAباعتماد هيذلية).Architecture Framework (TOGAF
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 .2إجنازات وزار الثقافة وااعالم:
 رعايــة الــوزار مللتقيــات ونــدوات ومــؤمترات اــص النــواحي املعلوما يــة يف اململذــة ,و اــور اوــتخدامها يف
اجملال ااعالمي.
 قرير ووق ااعالمن بإطالق قنوات ا قسام ا ا ة وإن ا هيئات مستقلة لإلعالم.
 التعــاو مــع مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيــةن انتــاج بــرامج وعويــة قنيــة علميــة ,عــرف الفــرد
واجملتمع به التقنيات.
 قي ــام أاه ــه ال ــوزار املختلف ــة وخصو ـ ـاً املرئي ــة واملس ــموعة ,ب ـ ـ ب ــرامج ع ــن او ــتخدامات التقني ـ ــة ,أو
اوتضافة بعم املختصني ,للحدي عن ه ا اجملال يف برامج أخرا .
 حماولة التنسيت مع القااعات املعنية باوتخدامات التقنية احلديثةن انتاج برامج عنى به ا املومو .
 القيام بتغاية مجيـع املناوـ ات ,واملـؤمترات ,والنـدوات ,والـ

ـجع علـى اوـتخدامات التقنيـةن و ومـيح

فوائدها .
 ا شااك يف املؤمترات والندوات العربية ال
 ا شــااك يف املــؤمترات والنــدوات العربيــة الـ

جع على اوتخدامات التقنيةن و وميح فوائدها.
ــجع اوــتخدامات التقنيــة احلديثــة ونـ ا قامــع الــوزار

باوتضــافة ااتماعــات جلنــة ااعــالم االذاونــي العربــي يف الريــاض خــالل نهايــة عــام 2111م وك ـ لن
امل اركة يف ااتماعات لن اللجنة:



قوم الوزار بت جيع اوتخدامات التقنية احلديثة ,من خالل ب براجمها عن طريت أاهه هـا ااعالميـة
املسموعة واملرئية على اانانع وك لن حماولة ومع مجيع أن اتها الثقافية على اانانعن من أال
سهيل حصول اجلميع على املعلومات والن اطات املتعدد .



قوم الوزار برفع مستوا موقفيها بإحلاقهم بالدورات املختلفة يف اوتخدامات التقنية احلديثـة ,ودورات
(  ) ICDLوجيري العمل خالل العـام اجلديـدن للقيـام بالعديـد مـن ا ن ـاة والفعاليـات ,والـ امج الـ
دخل ممن مهمات الوزار .

 حصول الوزار على اائه التميه يف ا يت نظام اايط املوارد ال رية ,يف املسابقة ال أقيمع يف دبـي
على هامش معرض (اايتذس) .
 إط ــالق املوقــع االذاوني لل ـ ااذاعـي والتلفهيوني للــوزار عــلى اانانع ( . ) www.sm.gov.sa
 إن ــا إدار لإلع ــالم اجلدي ــد يف ال ــوزار  ,عن ــى باو ــتخدامات وو ــائلي املختلف ــة ( الفيسـ ـ وك  ,و ــويا ,
واليو يو ) وك لن ا وتفاد من العديد مـن الـ امج التلفهيونيـة وااذاعيـة للتوا ـل مـع امل ـاهدين
واملســتمعني ,مــع ال ـ علــى اليو يــو  ,للذــثري مــن الـ امج ,وا وــتفاد مــن ه ـ التقنيــة

دمــة أهــداف

الوزار .
 ب خدمات وكالة اان ا السعودية ( واس ) على ال ذة ألعنذ و ية.



جيع ااعالم االذاوني بميع أمناطي ,ودعم امل ادرات الفردية واجلماعية.
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 نو واوتقاللية و عدد ااعالم
عد وزار الثقافة وااعالم اجلهة املسؤولة عن مجيـع ووـائل ااعـالم املقـرو  ,واملسـموعة ,واملرئيـة واملذتوبـة ,ومـا يت عهـا
من حركة التأليا والن ر والثقافة .وهي معنية بومع ا هـداف العامـة وآليـات التنفيـ  ,وا وـس ااوـاا يجية ,والـ امج
ااعالمية والثقافية ,واللوائح ,والنظم ااعالمية للملذة ,كما

رف على إنتاج ال امج ااذاعية والتلفهيونية.

ومتتلن اململذة العربية السعودية عد ووائل إعالمية مرئية ,ومسموعة ,ومقرو  ,وخا ة ال ذة الفضائية العربية
ال

متتلن فيها السعودية  22يف املئة من إمجالي القنوات ,ال ي لغ عددها أكثر من (  ) 111قنا فضائية.
باامافة إق إ ن ع ر (  )32قنا لفهيونيـة فضـائية حذوميـي ,منهـا وـع قـوات ( ) 2خمصصـة لل ـ ا والريامـة,

ك لن القنوات ااذاعية السعودية املتعدد  ,ال

ي

اغل ها  24واعةن باامـافة لـ عم القنـوات املومسيـة ,مثـل إذاعـة

التوعيـة يف احلـج والقنـوات املواهـة ,مثـل ال نـامج ا وربـي ,كمـا مت الاخـيص
مواات  mوقد بدأت بال

مـس قنـوات إذاعيـي خا ـة ,ـ علـى

من فا وايه .

أما الصحافة فهنـاك عـد مؤوسـات

ـحفية يصـدر منهـا )(31

ـحيفة باللغـة العربيـة ,و (  ) 1ـالث ـحا باللغـة

ااجنليهيـة ,وواحـد باللغـة ا ورديـةن إمـافة إق جمموعـة كـ ري مـن الصـحا االذاونيـة والـ أ ـ ح نـا العديـد مـن
املتابعني .
وفيما يتعلت لذية ووائل ااعالم ,فإ هناك ووائل إعالمية حذومية ,وأخـرا ت ـع للقاـا ا ـا ,

ـمل مجيـع

الووـائل ااعالميـة مـن إذاعـة و لفهيـو و ـحافة ,و ـحا إلذاونيـة .كمـا قـوم وزار الثقافـة وااعـالم بإ ـا ا هـداف
والسياوات ابدد لإلعالم بأنواعين إذ

مل ال امج التوعوية ال

قمل روائل هادفة يف خمتلـا اجملـا ت التعليميـة,

والثقافيـة ,والصـحية ,والعالقـات ا اتماعيـة ,وحماربـة الظـواهر السـيئة ,ون ـر العـادات احلسـنة ,وإنتـاج الـ امج بأفضـل
ا واليب ال

جع على منو عقلية ا طفال وال ا  ,وحثهم على التحصيل العلمي والثقايف بأنواعها.

 ااعالم ومهمتي يف جمتمع املعلومات
قـوم وزار الثقافـة وااعـالم ,وفـت ا هـداف والسياوـات ابـدد ن بإنتـاج الـ امج الداعيـة لتذـوين جمتمـع معلومـات,
ووا أكا ذلن ع ال امج التلفهيونية أو ااذاعية ,أم اانتاج الصحفي.
ويف جمال اوتخدام ااعالم التقليدين لتقليص الفجو املعرفية و يسري و ـول املعرفـة إق املنـاطت الريفيـة خا ـة,
فقـد قامـع وزار الثقافـة وااعـالم بإن ــا العديـد مـن املروـالت ااذاعيـة والتلفهيونيـة يف مجيـع أحنـا اململذـة ,وخا ـة
املناطت النائية و اجل لية بهدف إيصال ال

إق أك قدر نذن مـن مسـاحة اململذـة العربيـة السـعودية ,وحـ املؤوســات

الصحفية على مستوا اململذة على ايصال الصـحا إق املنـاطت النائيـة و قـديم التسـهيالت الضـرورية نـا .والتوا ـل عـ
الـ امج ااذاعيـة والتلفهيونيـة امل اشـر مـع اجلمـاهري يف لـن املنـاطت ,وكـ لن فعيـل قنيـة اانانـع بالتوا ـل مـع
اجلمهور يف املناطت كافة ,وإ احة الفر ة نمن لالوتفاد من ال امج أملقدمي ,من مجيع قااعات الوزار  ,وامل اركة فيها .
التقرير السنوي للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات لعام  4123هـ

45

وقــد مت الســماح للقاــا ا ــا

مــؤخرا بإن ــا حماــات إذاعيــي خا ــة (  )fmغاــي أغلــب منــاطت اململذــة العربيــة

السعودية.
ويتم التوا ل يف ه املناطت أيضا ع ا ن اة والفعاليات الثقافية ,ووا أكا ذلن ع ا ندية ا دبية أم ع
ا ن اة ال

قدمها املذت ات العامة يف أكثر من )  ( 21مذت ة ,ولذنها أ قوم همة املراكه الثقافية إق حني إن ا

مراكه قافيي متخصصة ,وجيري العمل حالياً على إن ا
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 .1إجنازات وزار التجار الصناعة :
 ا دمة االذاونية لقاا التجار
حجه اوم جتاري :متذن ا دمة العميل من قديم طلب حجه اوم جتاري الذاونيا واملوافقة عليي من ق ل املوقـا
املختص الذاونيا دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .
إ دار وجل جتاري :متذن ا دمة العميل من قـديم طلـب إ ـدار وـجل جتـاري الذاونيـا واملوافقـة عليـي مـن ق ـل
املوقا املختص الذاونيا دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .
جتديد وجل جتاري :متذن ا دمة العميل من قديم طلب جتديد وجل جتاري الذاونيـا واملوافقـة عليـي مـن ق ـل
املوقا املختص الذاونيا دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .
إ دار عقد أويس شركة :متذن مقدم الالب من ع ئـة بيانـات عقـد أوـيس ال ـركة واحلصـول علـى املوافقـة
عليــي إلذاونيــا بــالربط مــع بعــم اجلهــات احلذوميــة ا خــرا ,وي ــمل ناــاق الت ــغيل ا ولــي احلــالي

دمــة إ ــدار عقــد

شركة الذاونياً ال ركات ذات املسئولية ابدود  ,وشركات التضامن ,و شركات التو ية ال سياة.
القائمة االذاونية لل ركات املساهمة :متذـن ا دمـة مـن اوـتعراض مجيـع ال ـركات املسـاهمة مـع امذانيـة
ال ح باوم ال ركة.
ا وتعالم عن ا مسا التجارية :ا وتفسار عن ا مسا التجارية من حي معرفة حالة ا وم التجاري (
مستخدم أو غري مستخدم) مع إمذانية معرفة كافة ا مسا التجارية ال قتوي على اه من ا وم املراد ال ح عني
وإقهار ( ا وم التجاري ,رقم السجل التجاري ,املدينة ,نو السجل ,حالة السجل).
ا وتفســار عــن معلومــات عامــة لســجل جتــاري ل ــركة :تــيح ا دمــة للمســتفيد ا وــتعالم عــن معلومــات
ال ركات (ا وم ,رقم السجل التجاري ,املدينة ,نو السـجل ) وذلـن مـن خـالل رقـم السـجل التجـاري أو عـن طريـت ا وـم
التجاري ,وبالتالي ا طال على بعم املعلومات العامة واملصرح لي ااطال عليها.
ا وتفسار عن معلومات عامة لسجل جتاري ملؤوسة فردية :تيح ا دمة للمستفيد ا وتعالم عـن معلومـات
املؤوسات الفردية (ا وم ,رقم السجل التجاري ,املدينة ,نو السجل ) وذلن مـن خـالل رقـم السـجل التجـاري أو عـن طريـت
ا وم التجاري ,وبالتالي ااطال على بعم املعلومات العامة واملصرح لي ااطال عليها.
ا وتفسار عن معلومات فصيلية لسجل جتاري ل ـركة :تـيح ا دمـة للمسـتفيد ا وـتعالم عـن معلومـات
ال ركات (ا وم ,رقم السجل التجاري  ,املدينة  ,نو السجل ) يف حال رغ ة املستفيد من التحقت مـن ـحة بيانـات وـجل
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جتاري وذلن من خالل رقم السجل التجاري ورقم السجل املدني لصاحب السجل.كما تيح لصـاحب املن ـأ التحقـت مـن
حة ال يانات ا ا ة بي واملواود بأنظمة الوزار .
ا وتفسار عن معلومات فصـيلية لسـجل جتـاري ملؤوسـة الفرديـة :تـيح ا دمـة للمسـتفيد ا وـتعالم عـن
معلومات املؤوسة الفردية (ا وم ,رقم السجل التجاري  ,املدينة  ,نو السجل ) يف حال رغ ة املستفيد من التحقت من حة
بيانات وجل جتاري وذلن من خالل رقم السجل التجاري ورقم السجل املدني لصاحب السجل.كما تيح لصاحب املن ـأ
التحقت من حة ال يانات ا ا ة بي واملواود بأنظمة الوزار .
ا وتفســار عــن حالــة وــجل جتــاري :يــتم مــن خــالل هـ ا دمــة ا وــتعالم عــن حالــة و ــاري ا نتهــا للســجل
التجاري ( قائم  ,منتهي ,م او ) وإقهار اري ا نتها  ,وبالتالي التحقت من حة وحالة أي وجل جتاري الذاونيا.
قائمــة الســجالت التجاريــة التابعــة لســجل مــدني معــني :عمــل ا دمــة علــى ا وــتعالم عــن كافــة الســجالت
التجارية املر اة بسجل مدني واحد و ذو ه ا دمة لألشخا

التحقت ا م

املصرح نم فقط.

للسجل التجاري :تيح ه ا دمة ا وتعالم عن املعلومات التفصيلية لسجل جتـاري معـني عـن

طريت ا وم التجاري أو رقم السجل التجاري أو رقم السجل املدني و ذو ه ا دمة لألشخا

املصرح نم فقط.

 ا دمة االذاونية لقاا الصناعة
نظــام ااعفــا اجلمركــي :متذــن ا دمــة املصــنع مــن قــديم طل ــات ااعفــا اجلمركيــة ا ا ــة بــي الذاونيــا
واملوافقة عليي من ق ل املوقا املختص الذاونيا دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .
ا وتفسار عن حالة طلب إعفا مجركي :متابعة حالة طلب ااعفا اجلمركـي مـن خـالل إدخـال رقـم الالـب
وإقهار حالة الالب(مستويف ال روط ,غري مستويف ال ـروط ) مـع إبـدا أوـ ا الـرفم يف حالـة عـدم ق ـول الالـب .و عمـل
ا دمة على التقليل من عدد املرااعني للوزار ملتابعة الال ات املرولة و قديم املعلومة للمستخدم ب ذل إلذاوني.
ا وتفسار عن قرارات ااعفا اجلمركـي :متذـن ا دمـة املسـتفيد مـن معرفـة قـرارات ااعفـا املتعلقـة باملصـنع
ومرااعة مجيع القرارات السابقة من خالل رقم املصنع أو اوم املصنع .وبالتـالي ا طـال عليهـا الذاونيـا مـن ق ـل املسـتفيد
ودو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .

ا وتفسار عن طل ات ااعفا اجلمركي ا ا ة

صـنع :متذـن ا دمـة املصـنع مـن ا وتفسـار عـن مجيـع

طل ات ااعفا اجلمركي ا ا ة بي وذلن من خالل رمه املصنع دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
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ا وتفسار عن الرمه املنست " "HSاجلمركي ( للمنتج  -لآللة  -للماد ا

ـام) :متذـن ا دمـة املسـتفيد

مــن معرفــة الرمــه املنســت " "HSاجلمركــي ( للمنــتج  -اآللــة  -للمــاد ا ــام) وذلــن مــن خــالل كتابــة اوــم املنــتج

انــة

ال ح  .نا لذن املستخدم من ا وتفاد من الرمه اجلمركي ل عم املراوالت الرمسية.
ا وتعالم عن املواد اجلمركية املعفا  :متذن ا دمة املصنع من ا وتفسـار عـن مجيـع املـواد اجلمركيـة املعفـا
وذلن من خالل اوم املاد و السنة و رقم املاد و صنيا املاد دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.

إ دار رخيص

ناعي م دئي :متذن ا دمة العميل من قديم طلب إ دار رخيص ناعي ملد ونة الذاونيا

واملوافقة عليي من ق ل املوقـا املخـتص الذاونيـا دو احلااـة إق مرااعـة م نـى الـوزار بواوـاة و ـيلي عـن طريـت ناقـل
بريدي.
إ دار رخيص نهائي :متذن ا دمـة العميـل مـن قـديم طلـب إ ـدار ـرخيص ـناعي نهـائي الذاونيـا واملوافقـة
عليي من ق ل املوقا املختص الذاونيا دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار بواواة و يلي عن طريت ناقل بريدي.
طلب أييد العمالة :متذن ا دمة املصنع من قديم طلب أييد عمالة إلذاونيا دو احلااة إق مرااعة الوزار .
ا وتعالم عن أرقام طل ات الاخيص الصناعي :متذن ا دمة املصنع من ا وتعالم عن أرقام الال ات املتعلقة
برقم املصنع دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتفسار عن الااخيص الصناعية ملد ونة :ا وـتعالم عـن بيانـات الااخـيص الصـناعية ابـدود

ـد وـنة

واوتخراج ال يانات ا ا ة بها ( الذيا القـانوني ,اوـم امل ـرو  ,ـاري النهايـة  ,عنـاوين الو ـول االذاونيـة) مـع إمذانيـة
املستخدم متابعة اري انتها الاخيص آليا.

ا وتعالم عن رقم طلب رخيص

ناعي اديـد :متذـن ا دمـة املصـنع مـن ا وـتعالم عـن رقـم طلـب ـرخيص

ــناعي ادي ــد املتعل ــت ب ــرقم الس ــجل امل ــدني أو رق ــم الس ــجل التج ــاري ح ــد ال ــركا دو احلاا ــة إق مرااع ــة ال ــوزار
وا وتفسار عن ذلن.
ا وتعالم عن طلب رخيص اديد :متذن ا دمة املصنع من ا وتعالم عن حالة طلـب ـرخيص ـناعي اديـد
برقم الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتعالم عن طلب عديل رخيص :متذن ا دمة املصنع من ا وتعالم عن حالة طلب عديل رخيص ناعي
برقم الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وــتعالم عــن طلــب ووــعة مصــنع :متذــن ا دمــة املصــنع مــن ا وــتعالم عــن حالــة طلــب ووــعة مصــنع بــرقم
الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
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ا وتعالم عن طلب إعاد وريا رخيص

ـناعي :متذـن ا دمـة املصـنع مـن ا وـتعالم عـن حالـة طلـب إعـاد

وريا رخيص ناعي برقم الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.

ا وتعالم عن طلب إلغا رخيص

ناعي :متذن ا دمة املصنع مـن ا وـتعالم عـن حالـة طلـب إلغـا ـرخيص

ناعي برقم الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتعالم عن طلب قويل إق وط  :متذن ا دمة املصنع من ا وتعالم عن حالة طلب قويل إق وط برقم
الالب دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتعالم عن طلب دمـج :متذـن ا دمـة املصـنع مـن ا وـتعالم عـن حالـة طلـب دمـج بـرقم الالـب دو احلااـة إق
مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتعالم عن طلب أييد عمالة :متذن ا دمة املصنع من ا وتعالم عن أرقام طل ات أييـد العمالـة ا ا ـة بـي
وذلن من خالل رمه املصنع دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
قدي بيانات مصنع :متذـن ا دمـة املصـن ع مـن قـدي بيانـات املصـنع دو احلااـة إق مرااعـة الـوزار وقـدي
ال يانات.
ا وتعالم عن حالة املصنع :متذن ا دمة من ا وتعالم عن حالة مصنع مـا (قـائم ,ملغـى) وذلـن مـن خـالل رقـم
املصنع دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار .
بااقة املصنع االذاونية :متذن ا دمة مالن املصنع من ااطال والتحقـت مـن بيانا ـي املواـود يف النظـام لـدا
الوزار دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
معلومــات املصــنع :ا وــتعالم عــن عنــاوين املصــنع ( ــندوق ال يــد  ,الرمــه ال يــدي  ,املدينــة  ,انــا ا ,الفــاكس,
انا ا اجلوال) وذلن من خالل ال ح باوم املصنع.
ا رشيا االذاوني للقرارات الوزارية ملصنع :متذن ا دمة املصنع من ا طـال علـى مجيـع القـرارات الوزاريـة
ا ا ة بي لدا الوزار دو احلااة إق مرااعة م نى الوزار وا وتفسار عن ذلن.
اوتعالم عـن املصـانع حسـب الن ـاط الصـناعي أو املناقـة :ا وـتعالم عـن املصـانع حسـب ن ـاط معـني حبيـ
يســتايع املس ــتخدم ع ــرض قام ــة باملص ــانع ال ـ

عم ــل عل ــى هــ ا الن ــاط ال ـ ي يه ــم املس ــتخدم (املوق ــع ,العن ــوا  ,ان ــا ا

,الفاكس ) وذلن من خالل اختيار ن اط املصنع أو اختيار اوم املناقة ال يواد بها املوقع.
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اوتعالم عن املصانع حسب املنتجات :عمل ا دمة على إقهار قائمة بذافة املنتجات املتاابقة مع كلمة ال حـ
مــع إ احــة اجملــال للمســتخدم مــن إن ــا قائمــة للمنتجــات املــراد ا وــتعالم عنهــا ب ــذل فصــيلي ومــن ــم ا وــتعالم عــن
معلومات الو ول االذاونية ا ا ة باملصانع املصنعة ن املنتجات .
الااقة اانتااية ملصنع :متذن ا دمة التاار أو املستثمر من معرفة الااقة اانتااية ملصنع مـا دو احلااـة إق
مرااعة م نى الوزار وا وتفسار عن ذلن.

 ا دمة االذاونية لقاا املستهلن
مؤشر السلع ا وتهالكية :عـرض قائمـة للمسـتهلن تووـط أوـعار بعـم السـلع ابليـة خـالل فـا حمـدد ,
مع قائمة با وعار اليومية حسب املدينة ومناف ال يع .
اابالغ عن حالة غش جتاري :إروـال حالـة بـالغ عـن غـش جتـاري إلذاونيـا وذلـن مـن خـالل ع ئـة منـوذج حيتـوي
على (اوم ابل ,العنــوا ,الن ــاط ,اجملال ,و ا املخالفة ,اوـم امل لـغ  ,ل ـف ــو ,ال يد االذاوني( و تم متابعة ال الغ من
خالل اجلوال.
ا وتفسار عن متووط أوعار املواد الغ ائية ااوـ وعي حسـب املـد  :عـرض قائمـة للمسـتهلن (اوـم املنـتج
,الوز ,السعر ,الفا ) تووط أوعار السلع خالل فا حمدد وذلن من خالل اختيار اوم املدينة.
ا وتفسار عن متووط ا وعار ااو وعي لصنا معني :عرض قائمة للمسـتهلن (اوـم املنـتج ,الـوز ,السـعر
,الفا ) تووط أوعار السلع خالل فا حمدد وذلن من خالل كتابة اوم الصنا املواد ال ح عني .
ا وتفســار عــن اوــعار املــواد الغ ائيــة اليوميــة :عــرض قائمــة للمســتهلن (اوــم املنــتج ,الــوز ,الســعر يف متــاار
متوفر ,الفا ) برد اختيار اوم املدينة املرغوبة.
ا وتفسار عن متووط ا وـعار ااوـ وعي للمـواد الغ ائيـة خـالل فـا معينـة :عـرض قائمـة للمسـتهلن

(اوم املنتج ,الوز ,السعر ,الفا ) تووط أوعار السلع من خالل اختيار فا حمدد .
ا وتفســار عــن متووــط ا وــعار ملنــتج ع ـ

روــائل اجلــوال :املقــدر علــى طلــب ا وــتعالم عــن أوــعار الســلع

بتحديد املدينة وذلن عن طريت اجلوال.

ا وتفسار عن ا وعار اليوميي ملنتج ع

اجلوال :ساعد ه ا دمـة املسـتهلن علـى ا وتفسـار عـن ا وـعار

اليومية ملنف معني وذلن عن طريت اجلوال.
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ا شااك ا و وعي يف خدمة روائل اجلوال وعار السلع ا وـتهالكية :سـاعد هـ ا دمـة املسـتهلن
على ااطال على أوعار السلع ا وتهالكية أو وعيا.
الااخ ــيص امل دئي ــة للمختـ ـ ات :لذ ــن م ــن خ ــالل ا دم ــة إ ــدرا الااخ ــيص امل دئي ــة للمختـ ـ ات ا ا ــة
الذاونياً ومن غري مرااعة مقر الوزار .

ا و ــتعالم ع ــن الااخ ــيص النهائي ــة للمختـ ـ ات ا

ا ــة :ع ــن طريقه ــا لذ ــن ا وتفس ــار ع ــن معلوم ــات

الااخيص النهائية للمخت ات ا ا ة.

ا وتعالم عن الااخيص امل دئية للمخت ات ا

ا ة :ا طال على املعلومات ا ا ـة بـالااخيص امل دئيـة

للمخت ات ا ا ة.

ا وتعالم عن الااخيص النهائية للمخت ات ا

ا ة واملستعا بها :متذن من معرفة معلومـات املختـ ات

ا ا ة واملستعا بها

ا وتعالم عن اوعار املختـ ات ا

ا ـة املرخصـة مـن الـوزار  :مـن خـالل ا دمـة لذـن ا طـال علـى اوـعار

املخت ات ا ا ة املرخصة من الوزار .

 ا دمة االذاونية لقاا القانونية
نظام منازعـات ا وراق التجاريـة :تـيح ا دمـة لل ـركات واملؤوسـات وال نـوك وابـامني قـديم دعـاوي منازعـات
ا وراق التجاريـة عـن طريــت اانانـع مــن خـالل ع ئــة احلقـول ا ا ـة بذــل مـن (املــدعي  ,املـدعى عليــي  ,الوكيـل ال ــرعي
,بيانات الورقة التجارية ) ومن م يتم إروانا للوزار ملرااعتها ومتابعتها وقديد اري وموعد للقضية دو احلااـة لهيـار
مقر الوزار .
اوتعالم برقم قيـد اللجنـة القانونيـة :ا وـتعالم عـن رقـم القـرار وحالـة القـرار لقضـايا اللجنـة القانونيـة وذلـن
بإدخال رقم قيد اللجنة القانونية والسنة.
اوتعالم برقم قيد معالي الوزير :ا وتعالم عـن رقـم القـرار وحالتـي لقضـايا اللجنـة القانونيـة وذلـن بإدخـال رقـم
قيد معالي الوزير والسنة.
اوتعالم برقم قيد ال ؤو القانونية :ا وتعالم عن رقم القـرار وحالتـي لقضـايا اللجنـة القانونيـة وذلـن بإدخـال
رقم قيد ال ؤو القانونية والسنة.
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اوتعالم برقم

ادر الفـر  :ا وـتعالم عـن رقـم القـرار وحالتـي لقضـايا اللجنـة القانونيـة وذلـن بإدخـال رقـم ـادر

الفر والسنة.

 ا دمة االذاونية لقااعات أخرا
الن ر االذاوني للعالمات التجارية :ال ح إلذاونياً عن العالمات التجارية ال مت ن رها يف نظام.
ال ح يف دليل املعارض :ال ح إلذاونيا عن املعارض املقامة من خالل اختيار (املدينـة ,التـاري ) مـع كتابـة اوـم
املعـ ــرض ووـ ــيتم إقهـ ــار ال يانـ ــات املتعلقـ ــة باملعـ ــارض ( ـ ــاري بدايـ ــة املعـ ــرض ,ـ ــاري نهايـ ــة املعـ ــرض ,مـ ــد املعـ ــرض  ,نـ ــو
امل اركة,املدينة ,املنظم ).
ااوتعالم عن خاـط منظمـي املعـارض :عـرض قائمـة بذافـة أمسـا املعـارض واملـد الـ وـيقام بهـا املعـارض مـع
معلومات الو ول االذاونية(انا ا ,ال يد االذاوني) وذلن من خالل كتابة اوم املنظم باحلقل ا ا

بال ح .

ا وتفسار عن معلومات عامة لوكالة جتاريـة :متذـن الهائـر للخدمـة مـن ا وتفسـار عـن معلومـات الوكـا ت
(اوم الوكالة باللغة العربية وااجنليهية  ,اوم الوكيل ,معلومات ا صال بالوكالة  ,معلومات ا صال بالوكيل  ,نااق
التغاية ) وذلن من خالل رقم الوكالة أو اوم الوكالة بالعربي أو ااجنليهي .
ا وتفسار عن معلومات فصيلية لوكالة جتارية :متذن ا دمة املستفيد من معرفة كافة املعلومات املتعلقة
بالوكالي التجارية دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
ا وتفسار عن معلومات عامة ملهنة حـر  :متذـن ا دمـة املسـتفيد مـن معرفـة املعلومـات العامـة عـن مذا ـب املهـن
احلر دو احلااة إق مرااعة الوزار وا وتفسار عن ذلن.
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 .2إجنازات وزار املالية:
 اوير ا نظمة التا يقية للوزار :
اوتمرت الوزار يف اوير ا نظمة التا يقية وقسينهان بعد أ اوتذملع نفي ا نظمة الرئيسـية ,بإوـتخدام أحـدث
التقنيات املعروفين لتخايط موارد املن أ ( )ERPو مل:





اوير أنظمة احلسابات العامة للدولة و غيلها.



اوير نظام أوامر الدفع و غيلي.



اوير نظام ا عتمادات املستندية و غيلها .



اوير نظام إعداد احلسا ا تامي للدولة وط اعة ,و غيل النظام .



اوير نظام متويل امليهانية العامة و غيلي.



اوير نظام العقود و غيلي ,ورباي آلياً باادارات ذات العالقة وهي:



امليهانية العامة ,واادار القانونية.



اوير نظام القروض و غيلي .



اوير نظام ااعانات و غيلي .



اوير نظام قليل التذاليا و غيلي .



اـ ــوير ا نظمـ ــة ال كيـ ــة ( )Business intelligenceلـ ــدعم القـ ــرار نظمـ ــة امليهانيـ ــة واحلسـ ــابات

اوير و غيل نظام إعداد وط اعة و ليغ نظام امليهانية العامة للدولة ا يف ذلن الوقائا .
اوير أنظمة اايرادات العامة للدولة و غيلها.

وا يرادات ,و غيلها.
كما قامع الـوزار بتنفيـ م ـرو ادار ابتـوا ,وأرشـفة الو ـائت ووـري املعـامالت إلذاونيـان لتقليـل اوـتخدام الـورق,
قدر اامذا  ,نا أوهم يف رفع كفا ا دا  ,و سهيل متابعة املعامالت آلياً وهو ا مـر الـ ي أدا إق زيـاد اانتاايـة و قليـل
التذاليا.
وبــدأت الــوزار يف ميذنــة أعمــال املصــروفات العامــةن مثــل الاــوار يف حالــة الذــوارث وغريهــا .وجيــري التخاــيط حالي ـاً
لتنفي مهيد من أعمانا وميذنتها ,وخصو ًا ما يتعلت بأمالك الدولة .
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 اوير ال نية التح ية وجتهيهها ملرحلة التعامالت االذاونية وهي :
 ربط مهيد من الفرو واملذا ب املنت ر يف اململذة ,بالديوا العام بالرياض.
 م رو ربط اجلهات احلذوميةن مع نظـام وـداد ,إذ مت ربـط معظـم اجلهـات احلذوميـة مـع التفعيـل ,كمـا
ويأ ي بالتفصيل.

 التعامالت االذاونية احلذومية:
•

موقع الوزار على اانانع :
مت اوير موقع الوزار على اانانع وقسيني ,ليـتم قـديم الذـثري مـن خـدمات الـوزار  ,وـوا أكـا ذلـن نـا يتعلـت
منهــا باملعلومــات مثــل ا نظمــة واللــوائح والتعليمــاتن مــا كــا يتعلــت نجــهات الــوزار ن مثــل املعلومــات املتعلقــة بامليهانيــة
والعقود ,أو خدمات الوزار  ,وك لن ا دمات التفاعلية ا اتماعيةن كالفيس وك و ويا وغريها.

•

خدمات اانانع والتوا ل االذاوني:
قامــع الــوزار بتــوفري خدمــة اانانــع ملســؤولي ومــوقفي الــوزار وك ـ لن قــديم ال يــد االذاونــي جلميــع اادارات,
واملوقفني ال ين قدموا بالب ا دمة.
كما يتم قديم خدمات اروال الروائل القصري  ,للهوا ا النقالةن لالشعار بإجناز املعامالت (ب ـذل مجـاعي أو فـردي)
جلميع اادارات والفرو واملذا ب ,نـا يسـهم يف وـرعة إيصـال املعلومـات للمسـتفيدينن وـوا أكـا ذلـن ملـوقفي الـوزار أم
للمرااعني ,نا أوهم يف قسني بيئة العمل ,ورفع الذفا اانتااية ,و سهيل قديم ا دمات إلذاونيا ,ومتابعة ا دا .

•

ا دمات االذاونية:

الوقائا
تيح ه ا دمة إمذانية اوتعراض الوقائا ال اغر ال

رغب وزار املاليـة اشـغانا ـواطنني وـعودينين باامـافة

إق إمذانية اوتعراض فا يل كل وقيفة .و يذو التقدم على ه الوقائا آليا ,دو احلااة للحضـور شخصـيا إق مقـر
الــوزار  ,وذلــن بعــد إن ــا حســا شخصــي مــمن ال وابــة .كمــا يســتايع املســتخدم ك ـ لن اوــتاال مواعيــد املقــابالت
ال خصية ا ا ة بذل وقيفةن من خالل ال وابة االذاونية ,وذلن بعد ا يتم ن ر ه املواعيد.
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متابعة امللحوقات و ا قااحات
لذن لألشخا

ال ين قدموا ملحوقات أو اقااحات للوزار متابعة مقاحا هم من خالل ال وابي.

ا وتعالم عن قروض املتوفني
يــتم إعفــا املتــوفني املقامــني مــن ــندوق التنميــة العقــاري بنــا علــى ا مــر الســامي ذي ال ـرقم  :أ  32 /و التــاري :
3412/1/21هـ ولذن ا وتعالم عن ومع القرض من خالل ال وابة.

ا وتعالم عن ر يد مدفوعات ا دمات
ت ــيح هــ ا دم ــة االذاوني ــة للم ــواطنني واملق ــيمني ا و ــتعالم ع ــن ر ــيد م ــدفوعات ا ــدمات املت ق ــي يف حس ــا
خدمتهم مع خمتلا اادارات ,نم و فراد أورهم.

ا وتعالم عن أوامر الدفع
تيح ه ا دمة ا وتعالم عن أوامر الدفع على أوامر الصرف.

ا وتعالم عن نظام املقررات و القواعد
تيح ه ا دمة ا وتعالم عن املقررات و العوائد ا ا ة باملواطن التمتع به العوائد.

متابعة املعامالت املقدمة للوزار
يقدم نظام ا وتفسار لصاحب املعاملة إمذانية معرفة ومع املعاملة املقدمة من ق لي إق الوزار  ,ومعرفة حالتها.

خدمات إمافية
جمموعة من ا دمات املقدمة من الوزار ملتصفحي ال وابة االذاونيـة .و قـوي هـ ا ـدمات علـى مواقيـع الصـال ,
حالة الاقس ,حمول العمالت ,املوقع اجلغرايف للوزار  ,و غريها من ا دمات ا خرا

املنافسات
ه ا دمة متذن املوردين من اوتعراض مجيع املنافسات املن ور  ,ومعاينة مجيع بيانات املنافسة التفصيلية ,والتقـدم
بال ــات ال ــرا  .ويتالــب التقــدم ن ـ الال ــات أ يذــو املســتخدم احلــالي مســجال لــدا الــوزار  ,وللــن عضــوية مــورد.
وإاــرا ات ال ــرا ــتم بالذامــل مــن خــالل ال وابــة االذاونيــة ,ويــتم ليــغ املــورد عـ ال يــد االذاونــي ,والروــائل النصــية
القصري بميع املعلومات الالزمة ,امتام عملية ال را .
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خدمة إروال SMS
يتمذن موقفو وزار املالية من اوتخدام ه ا دمة يف إروال روائل نصية ل خص معني أو جملموعة من ا شخا .

•

الت ادل االذاوني للمعلومات مع اجلهات احلذومية :



قديم أول خدمة إلذاونية حذومية حذومية ,وهي خدمة أوامر الدفع للعديد من اجلهـات احلذوميـة عـن
طري ــت ال ـ ـ ذة الوطني ــة اآلمن ــة ( )GSNم ــن خ ــالل برن ــامج التع ــامالت االذاوني ــة احلذومي ــة (يس ــر)
وااــط الــوزار لتاــوير إاــرا ات ا دمــة ب ــذل يغـ متامــا عــن اوــتخدام ا وراق ,وحيــول ا دمــة إق
وويلة إلذاونية ب ذل كامل.

 قويل روا ب موقفي الدولة م اشر إق حسابا هم ال نذية عن طريت نظام (وريع).
 قويــل مســتحقات املقــاولني مــن ال ــركات واملؤوســات م اشــر اق حســابا هم ال نذيــةن عــن طريــت نظــام
وريع ,وهو ا مر ال ي مذّن املقاولني من احلصول على النقد باريقة أور وأيسر.
بعد ا يت ه ا دمة (بداية عام 2131م) زاد ا نفاق احلذومي ع الووـائل االذاونيـةن إذ و ـل إق أكثـر مـن %21
من نفقات امليهانية العامة للدولةُ ,صرف إلذاونياً باريقة وريعة وآمنة ,وه النس ة يف ازدياد مستمر ,ومتوقع نا غاية
معظم نفقات الدولة.


 اوتق ال املعلومات املتعلقي باايرادات ,ابصلة من مؤوسة النقد آليا.
 اوتق ال املعلومات املتعلقي بال يذات ,املصروفة من مؤوسة النقد ,وإارا املاابقة آلياً.
 قوم الوزار بالت ادل االذاوني للمعلومات املختلفة للجهات احلذوميةن بعد ووائط إلذاونية منها:
هويد مؤوسة النقد العربي السعودي باملعلومات املتعلقي بال يذات الوزارية املا وعة.

•



قديم املعلومات املتعلقة باملوقفني لصندوق التنمية العقارية.



قديم املعلومات املتعلقة بالعمال للمؤوسة العامة للتأمينات ا اتماعية .



قديم املعلومات املتعلقة لديوا املراق ة العامة .



قديم املعلومات املتعلقة بت ليغ امليهانية العامة للجهات احلذوميةن مثل وزار ا دمة املدنية .



قديم املعلومات املتعلقي بنظام الفهروة السعودي.



ا يت قنية ال اركورد يف معامالت الوزار مثل ا صا ت اادارية.

ال ركة السعودية لت ادل املعلومات إلذاونيا ( ادل)
أوســع ال ــركة واــب قــرار جملــس الــوزرا املــؤرف يف 3411/1/1هـ ـ املوافــت 2111/2/11م ,بو ــفها شــركة مســاهمة
وعودية باوم (ال ركة السعودية لت ادل املعلومات إلذاونياً ادل)
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و هدف ال ركة إق ا وتثمار يف ن اط قنية املعلومات وا صا ت والصناعات املعرفية على أوس جتارية.
واــا أوــيس (شــركة ــادل) بعــد جنــاح وزار املاليــة ,نثلــة يف ــندوق ا وــتثمارات العامــةن وبالتعــاو مــع مصــلحة
اجلمـارك السـعودية (ال ـرين ااوـاا يجي) بتنفيـ امل ـرو السـعودي لت ـادل املعلومـات إلذاونيـاً  SaudiEDIو ا يـت
خدما ــي االذاوني ــة .وانــدف م ــن هــ ا امل ــرو  :خدم ــة اململذ ــة رقميــ ًا ,و ــوفري الس ــرعة وال ــفافية يف ا عم ــال ,و س ــريع
ااا ــرا ات احلذومي ــة و س ــياها ,فيم ــا بينه ــا وب ــني القا ــا ا ــا  ,حيــ يرك ــه عل ــى قا ــا التج ــار الدولي ــة (خ ــدمات
ا وترياد والتصدير .)e-trade
وقــد قــام امل ــرو الســعودي لت ــادل املعلومــات إلذاوني ـاً بتا يــت العديــد مــن ا ــدمات لإلوــترياد والتصــدير و نفي ـ ها
إلذاونيـ ـاًن كتق ــديم املنافيس ــع ,وإدار إذ التس ــليم ,و ق ــديم بيان ــات ااو ــترياد ,وبيان ــات التص ــدير ,و ص ــاريح التحمي ــلن
باامافة إق الربط االذاوني امل اشر ( )Host to Hostو قديم خاابات التعديل إلذاونياً .وه ا ـدمات االذاونيـةن
من شأنها سهيل ااارا ات التو يقيي لوكال ال حن ,واملخلصيني اجلمركيني ,واملستورديني باململذـة العربيـة السـعودية,
ورباهم إلذاويناً مع مصلحة اجلمـارك السـعودية (ال ـرين ااوـاا يجي) واملؤوسـة العامـة للمـوانئ ,وشـركات متعهـدي
املــوانئ ,ومجيــع الــوزارات وانيئــات احلذوميــة ذات العالقــة ,مــن مثــل (ا اــوط الســعودية ,وانيئــة العامــة للغ ـ ا والــدوا ,
وانيئة السعودية للموا فات واملقاييس واجلود  ,وهيئة ا صا ت و قنية املعلومات ,ووزار الداخلية ,ووزار الهراعـة ,ووزار
الصحة ,ومصلحة ا حصا ات العامة ,ومصلحة الهكا والدخل)...
وقهرت النتائج ااجيابية التى انتها احلذومة السعودية ,من سهيل ا ارا ات ,و سريع عمليات ا وترياد والتصـدير,
يف قرير ال نن الدولي عن نافسية بيئة ا وتثمارن إذ ومعها يف املركه (السادس ع ر) على مستوا العامل بني  323دولة.

اوائه امل رو :



اائه احلذومة االذاونية لدول جملس التعاو لدول ا ليج العربية (عما )  21ديسم .2111
اائه ا مم املتحد

دمة العامة لفئة (زياد ال فافية واملسا لة واوتجابة ا دمة العامة لالحتيااات

املركه الثاني على مستوا العامل).


احلصول على در ذرلي من ق ل مصـلحة اجلمـارك وذلـن جلهـود ال ـركة يف ا يـت مفهـوم (النافـ
الواحد باجلمارك السعودية).



وف ــت ال واب ــة الوطنيـ ـة للتع ــامالت االذاوني ــة احلذومي ــةن مت ص ــنيا و ــع خ ــدمات م ــن خ ــدمات نظ ــام
( )Saudi Ediلتذو ممن أكثر سع خدمات إلذاونية اوتخداماً يف ال وابة الوطنية.
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•

نظام امل ايات احلذومية االذاوني ()e-procurement
بدأت وزار املالية بااعداد لتنفي م رو إوـاا يجي وطـ للمنافسـات وامل ـايات احلذوميـة االذاونيـةن يـتم خاللـي
قويل إارا ات املنافسة ,وعمليات أمني امل ايات احلذوميةن لتذو إلذاونيـة ووـط بيئـة آمنـة ,ـؤمِّن مـن خالنـا اجلهـات
احلذومية مستلهما ها ,و تمذن من طرح منافسا ها بسرعة وشفافية عالية ,وقد عاقدت الوزار مع إحدا ال ركات العاملية
املتخصصةن لومع خاة التنفي املرحلية ,وإعداد التصور العام للم رو .

 ا فاقية ك ار العمال مع ال ركات العامليي :
مت وقيــع ا فاقيــة مــع بعــم ال ــركات العامليــين لاخــيص منتجــات ال ــركة املســتخدمي يف الــوزار  ,واحلصــول علــى
الدعم الف نا.

 العمل على اوير وقسني ا نظمة ا خرا :
 النظام املالي للوزار .
 نظــام شــؤو امل ــوقفني والروا ــب :مت دشــني نظ ــام ح ــدي يواك ــب العــات املس ــؤولني بتق ــديم خ ــدمات
إلذاونية راقية لعموم املوقفني.
 نظام ا صا ت اادارية ووري العمل.
 نظام رف املقررات والعوائد السنوية املركهي للفرو واملذا ب كافة.




اوير نظام مصلحة أمالك الدولة ,والسجل العقاري .
اـ ــوير ال ـ ـ امج الالزم ـ ـة و قـ ــديم ا ـ ــدمات ل ـ ـ عم الوكـ ــا ت واادارات املتخصصـ ــين مثـ ــل ال ـ ـؤو
ا قتصادية ,و ندوق ا وتثمارات العامة ,وحماة كهربا النا رية ,ومصلحة ماابع احلذومة.

 ا نتها من اوير نظام الفهروة السعودي ,بإوتخدام ا نظمة احلديثة.

 ا ارا ات اادارية :
قامــع الــوزار بتنفي ـ قــرارات جملــس الــوزرا املتعلقــي بتقنيــة املعلومــات ,مثــل إن ــا اادار العامــة لتقنيــة املعلومــات
املر اة م اشر

عالي الوزير ,ومثل

ذيل جلنة التعامالت االذاونية باشراف معالي الوزير ,ورئاوة معالي نائـب الـوزير,

وعضوية وكال الوزار  ,واملديرين العامني.
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 م اركات الوزار :
 الوزار شرين رئيسي يف برنامج التعامالت االذاونية احلذومية ,نثلة

اركة معالي وزير املاليـة يف

اللجنة ااشرافية العليا ,وك لن م اركة أربعة أعضا من الوزار يف اللجنة التوايهية لل نامج ,ـا
يف ذلن نائب رئيس اللجنة التوايهية لل نامج ,ويقوم ب لن مدير عام ا دار العامة لتقنية املعلومات
 عضوية الوزار يف اللجنة الوطنية جملتمع املعلوماتن نثلة دير عام ا دار العامة لتقنية املعلومات .
 عضوية الوزار يف اللجنة ا منية الدائمة لإلنانع .
 شــاركع الــوزار يف الذــثري مــن اللجــا املتخصصــة يف هيئــة ا ـ ا يف جملــس الــوزرا ن لدراوــة ا نظمــة
واللوائح املتعلقة بتقنية املعلومات.
 امل اركة يف العديد من املؤمترات ,والندوات الداخلية وا اراية .
 امل ـاركة يف اللجــا الداخليــةن لتاــوير قنيــة املعلومـات يف بعــم اجلهــات احلذوميــة ,مثــل وزار التعلــيم
العالي ,ووزار الابية والتعليم ,ووزار الصحة ,ووزار الداخلية وغريها .

 التدريب :
قامــع الــوزار بتــدريب معظــم املــوقفنين عــن طريــت قــديم العديــد مــن الــدورات يف خمتلــا اجملــا ت املتعلقــي بتقنيــة
املعلوم ــات ,ومنه ــا مقدم ــة يف احلاو ــب اآلل ــي واانان ــع ,ونظ ــام قاع ــد ال يان ــات (أكس ــس) ,ونظ ــام اجل ــداول االذاوني ــة
(إكســل) ,ونظــام معاجلــة الذلمــات (الــوورد) ,أمــن املعلومــات وإدار الوقــع ,نظــام عــرض التقـارير (ال اوربوينــع) ــا يف ذلــن
التدريب على نظام اايط موارد املن أ اجلديد( )ERPوغريها.
ســر) بتــدريب بعــم املــوقفني علــى دور
كمــا قامــع الــوزار بالتنســيت مــع برنــامج التعــامالت االذاونــي احلذوميــة (ي ّ
رخصة ال هاد الدولية
ومت ذل ــن با و ــتفاد م ــن مرك ــه الت ــدريب احل ــدي امل ــهود ب ــ ذة موح ــد  ,ومر ا ــة به ــاز ع ــرض من ــوذاي ,يتمي ــه
وا فات قنية عاليةن لتقـديم نـدوات ,و ـدريب ,وورش عمـل جلميـع مـوقفي وكـا ت الـوزار وادارا هـا ,وكـ لن مـوقفي
اجلهات احلذومية املر اي

دما ها.

كما قوم الوزار بتدريب عدد من خرجيي اجلامعات ,وكليات التقنية ,ومعهد ا دار العامة يف مرحلة التا يت .

 منجه ات بعم اجلهات املالية ا خرا :
قــوم وزار املاليــة وفروعهــا مثــل مصــلحة اجلمــارك ,و مصــلحة الهكــا والــدخل ,و ــناديت التنميـة و ــناديت ااقــراض
واجلهات املالية ا خرا يف اململذةن مثل مؤوسة النقد العربي السعودي و املؤوسـة العامـة للتقاعـد همـات اليلـةن لتاـوير
ا قتصاد الوط  ,واحلفاق على مذتس ا ي ,وهو ا قتصاد ال ي يعد ا ك يف ال رق ا ووـط ,وا حـدث نظيمـا وأنظمـة.
ومن ه ا نظمة:-
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•

ال ذة السعودية للمدفوعات
عد ش ذة املدفوعات السعودية ( ,)SPANالـ أن ـئع عـام 3111م ,شـ ذة املـدفوعات اآلليـة الوحيـد يف اململذـة العربيـة
السـعوديةن إذ ـربط كافــة أاهـه الصـرف اآللــي وطرفيـات نقـاط ال يــع يف مجيـع أحنـا اململذــة ب ـ ذة مـدفوعات مركهيــة,
ذ ــو مهمته ــا بإع ــاد واي ــي العملي ــات املالي ــة إق اجله ــة املص ــدر لل ااق ــة ,و ــوا أكان ــع مص ــرفاً حمليــاً أم خدم ــة في ــها
( )VISAأو خدمة أمذس ( )AMEXأو خدمة ماوا كارد (.)MasterCard
و الــب مؤوســة النقــد العربــي الســعودي مــن املصــارف كافــة إ ــدار بااقــات وــحب آلــي ,متوافقــة ب ــذل كامــل مــع
ال ذة السعودية للمـدفوعات ,و قـدم مجيـع ا ـدمات للعميـل النهـائي بـدو روـوم ,بصـرف النظـر عـن اهـاز السـحب اآللـي
املستخدم ,أو اجلهة امل غلة لي ,أو اجلهة املصدر ل ااقة العميل.
ويواد اآل حوالي ع ر أ ف اهاز وحب آلي ,وما يقار الثمانني ألا نقاة بيع متصلة بال ـ ذة ,وقـد بلـغ إمجـالي
عدد العمليات ال مت نفي ها ع ش ذة ( )SPANيف عام 2112م أكثر من  451مليـو عمليـة

لـغ يهيـد عـن  211مليـار

ريال ( 23.1مليار دو ر أمريذي)
كما عمل مؤوسة النقد حالياً على قدي نظام ش ذة املدفوعات ع

اوير نظام ( )SPAN2ال ي يوفر مهيداً من

ا دمات االذاونية اآلمنة ,باوتخدام مفا يح الت فري العمومية ( ,)PKIكما يتيح وفري خدمات الدفع االذاوني عـ
أاهه انا ا النقال.

•

النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة واملعروف اختصاراً بـ (وريع)
مت

غيل النظـام مـن ق ـل مؤوسـة النقـد العربـي السـعودي يف 3432/3/32ه ـ املوافـت 3111/5/34م وهـو مـن أحـدث نظـم

املدفوعات والتسويات ال نذيةن متوااً ب لن عقداً من ااجنازات الذ ري ال شهد ها اململذة العربية السـعودية .وقـد أحـدث
نظام (وريع) وال ي مت صميمي وفقاً ملفهوم التسويات اامجالية اآلنية ور يف جمـال ا عمـال املصـرفية اآلليـة ,واملعـامالت
التجارية يف اململذة ,إذ ي ذل ال نية ا واوية ال

يعتمد عليها عدد من أنظمة التسويات اامجالية اآلنية.

إ نظام (وريع) نظـام متذامـل للتسـويات اامجاليـة اآلنيـةن إذ يتـيح جلميـع املصـارف ابليـة إاـرا التحـويالت املاليـة
فيما بينها بالريال السعودي بصور فورية ,من خالل حسابا ها لدا املؤوسة ,كما أني يتميه بعملي طيلـة ا ربـع و الع ـرين
واعة متيحا ا وتفاد القصوا من إمذانيات النظام ,باامافة إق أني يضمن إجناز الدفع مع عدم قابلية النقم ,كما أني
يعاي املصارف حرية الو ول حلسابا ها لدا املؤوسة ,و مراق ة مراكهها املالية بصور مستمر .

قسني الذفا :
يوفر نظام (وريع) نيهات عمل على قسني كفا النظام يف اململذة ,من عد أواي هي :
 التقليل من احتيااات السيولة الالزمة لعملية قويل ا موال.
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 اختصار الوقع املستغرق امتام عملية قويل ا موال.
 قدر املصارف على مراق ة ويولتها واوتخدامها بصور أكثر فعالية ,من خالل السماح نا بإدار املراكه
املالية ,والسيولة ب ذل مستمر.
 من املهايا ال

ؤدي إق عهيه الذفا أيضاًن املذاوب الـ جينيهـا اجلميـع ,مـن الـتخلص مـن العمليـات,

وااارا ات الورقية ,ال كانع ستخدم وابقا.

مساند قويل ا موال على نااق دولي:
يهــدف نظــام (وــريع) بالدراــة ا وق إق قــديم خدمــة لتســهيل التحــويالت املاليــة الداخليــة بالريــال الســعودين ولذــن
نظ ــراً همي ــة العملي ــات املالي ــة الدولي ــةن فق ــد مت يف نظ ــام (و ــريع) او ــتخدام طريق ــة تف ــت م ــع املع ــايري الدولي ــة القائم ــة
واملقاحة ,للتحويالت املالية ع احلدود .فعلى و يل املثال مت ياغة روـائل الـدفع ط قـاً للمعـايري الدوليـة املسـتخدمة يف
ش ذة (وويفع).

املدفوعات ذات ا وتحقاق اآلال:
إ أحدا السمات الرئيسية للنظام ,هي قدر ي على معاجلة املدفوعات ذات ا وتحقاق اآلال ,واملستحقة يف اليوم نفسي
يف عملي ــة نفي ي ــة واح ــد  .كم ــا يس ــتايع النظ ــام نفيــ العملي ــات ذات القيم ــة املر فع ــة ,ومع ــامالت قي ــود م ــدين ,ودائ ــن
باجلملة .وبواي خا  ,يتمتع النظام بإمذانيات لذن من خالنا سوية مدفوعات الت ادل التجاري ,وااعتمادات املخصصة
للروا ب ,ومدفوعات الفوا ري الدوريةن مثل فوا ري ا دمات العامة.

دمج متذامل لنتائج أنظمة املقا ة:
يدمج نظام وريع نتائج املقا ة ,والتسوية جلميع ا نظمة القائمة ,مثل:
 ال ذة السعودية للمدفوعات(.)SPAN
 نظام ووق ا وهم السعودية اآللي ( داول .)TADAWUL
 غرف املقا ة اآللية (.)ACH
وكـ لن بيو ــات مقا ــة أخــرا ذــو يف مركــه مــالي موحــدن يــتم نفيـ التســويات بــني املصــارف مــن خــالل حســابات
املصا رف لدا املؤوسة نا يقلل من املخاطر املر اة بأوما

ايف التسويات املختلفة ال

ن أ عن ه ا نظمة.

السمات املر اة بأمن املعلومات
يتميه نظام وريع بأني ي مل عدداً من املعايري ,وااارا ات ا منية املتقدمة ,وهي:
 اوتخدام التواقيع االذاونيةن لضما مصدر املدفوعات.
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 مجيع خاوط الربط ,وش ذات ا صا ت املستخدمة يف نظام وريعن ستخدم قنيات الت فري املتقدمة.




يتاح الدخول لنظام وريع ,إ من خالل ال ااقات ال كية ,ولألشخا

املصرح نم فحسب.

تم مراق ـة مجيـع مواقـع نظـام وـريع بإحذـام ,وـوا أكـا ذلـن يف املؤوسـة أم ال نـوك ,حبيـ

يسـمح

بالدخول إق مواقع النظام إ للموقفني املصرح نم فحسب.



واد أيضا دابري احتياطيـة ,تمثـل يف ركيـب مـهدوج لألاهـه  ,ومواقـع احتياطيـة للاـوار  ,واملسـاند
عند احلااة.

 هناك دابري احتياطية إمافية مالئمة ,تعلت بأمن املعلومات ,ورفع التقارير ,ومرونة النظام وغريها.
هـ الســمات ا منيــة اضــع ملرااعــة و اــوير مســتمرن لضــما عمــل النظــام بصــور ولســة ,ويف بيئــة آمنــة قنيـاً ,وذات
قذم مركهي مو وق.

بعم خدمات نظام وريع:
خدمة التحويالت املصرفية:
لقــد كانــع التحــويالت بــني املصــارف وعمالئهــا ,ق ــل قــديم نظــام (وــريع) نفـ باوــتخدام طــرق قليديــة كــالتلذس
وال يذات ,أو محل النقد بغرض التحويلن نا جيعل إجناز معامالت التحويل وإمتامهـا يسـتغرق الذـثري مـن الوقـع واجلهـد,
ويعرمها إق عدد من املخاطر ,أما اآل فقد مت ربط مجيع أنظمة املدفوعات املالية بني ال نوك بواواة نظام (وريع) حبي
يستايع العمال التحويـل مـن أي حسـا بنذـي وإق أي حسـا داخـل اململذـة العربيـة السـعودية آليـاً ,بيسـر وآمـا  ,ويف فـا
زمنية قياوية.

خدمة إيدا الروا ب ال هرية
كا

رف الروا ب فيما وابت ,يتم بإ دار ال يذات ,أو الـدفع النقـدي ,وهـي عمليـة بايئـة وجمهـد للقاـاعني العـام

وا ا  ,وك لن للعمال  .أما اآل ومع نظام (وريع) فقـد أ ـ ح بإمذـا املؤوسـات احلذوميـة والتجاريـة ,ـرف الروا ـب
واملســتحقات ال ــهرية بصــور آليــةن حبيـ يــوفر نظــام (وــريع) خدمــة التحويــل الســريع للرا ــب ,ال ـ ي وا ــي يــتم قويــل
الرا ب م اشر من القاا  ,أو ـاحب العمـل إق احلسـا املصـريف ا ـا

بـاملوقان ويغـ بـ لن عـن احلضـور ال خصـي

لفرو املصارف ,إمافة إق إمذانية التمتع هايا ال ذة السعودية للمدفوعات ( )SPANونقاط ال يع.

خدمة احلسم امل اشر
إ ذـرار دفـع الفــوا ري وا قسـاط ال ـهرية املنتظمــة أحـد ا وـ ا الرئيســية زدحـام املصـارف ,وانت ــار الاـوابري الـ ي
يؤدي إلي زياد العب على العمال  ,وموقفي املصارف بصور غري مق ولة لذال الارفني .أما اآل  ,وباوتخدام نظـام (وـريع)
فاني لذن سوية ه املدفوعات آليا ,دو احلااة إق زيار العميل للمصرف شخصياًن إذ يسمح (وـريع) بـأ يقـوم أي بنـن
بإارا قيد مدين على حسـا العميـل ,وقويـل ا مـوال حلسـا املسـتفيد لـدا أي بنـن يف اململذـة ,وبسـقا أعلـى للخصـم
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الدوري ,حيدد مـن ق ـل العميـل .و ـورد ا حصـائيات أ امجـالي م ـالغ الـدفعات عـن طريـت نظـام وـريع لعـام 2133م جتـاوز ال ـ
( )51ريليو ريال وإمجالي عدد الدفعات جتاوز ( )41مليو .

إمجالي م الغ الدفعات

إمجالي عدد الدفعات
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•

نظام وداد للمدفوعات
نظام وداد للمدفوعات (وـداد) هـو أحـد أنظمـة مؤوسـة النقـد العربـي السـعودين وهـو نظـام مركـهي لعـرض الفـوا ري,
واملدفوعات ا خرا ودفعها إلذاونياً يف اململذة العربية السعودية ,فمهمتي ا واوية سهيل عملية دفـع الفـوا ري واملـدفوعات
ا خرا و سريعها ع مجيع القنوات املصـرفية يف اململذـة ( فـرو ال نـوك وأاهـه الصـرف اآللـي وانـا ا املصـريف واانانـع
املصرفية).
مت بنا ه ا النظام يف الربع الثال من  2114ليذو احلل الف ا وهل جلميـع ا طـراف ,وذلـن بتقلـيص ا ر اطـات
املتعــدد  ,إق ار ــاط واحــد وــوا أكــا ذلــن لل نــوك أم لل ــركات املفــو ر ن إذ يعمــل وــداد بو ــفي ووــيا ًا بــني الاــرفني,
ويضـمن التنظــيم املــالي ,و وزيــع التذــاليا والفوائــد ,ويُمذــن العميــل مــن ســديد مجيــع فــوا ري  ,مــن خــالل القنــوات ال نذيــة
املتعدد  ,دو قديد بنن معني ن العمليات.

خدمات وداد
 الربط مع وداد لنح اجلهات املفو ر ال

رغب بتحصيل مستحقا ها من عمالئها القدر على قصـيل

مســتحقا ها إلذاوني ـًا عــن طريــت مجيــع القنــوات ال نذيــة املتاحــي يف اململذــي و ــمل حالي ـًا  3.442فرع ـاً
مصرفياً و  1.415اهاز رف آلي (وقري اً ع أاهه نقاط ال يـع) ,باامـافة إق قنـوات انـا ا املصـريف
ومواقع ال نوك على اانانع وال

قدمها مجيع املصارف ابلية يف اململذـة حبيـ يسـتايع أي شـخص

يف أي مذا يف اململذة أو حتى خارج اململذة أ يستخدم خدمة وداد بدو سجيل مس ت يف النظام.



ستايع اجلهات املفو ر ا ختيار بني قديم خدمة الدفع املس ت بدو فا ور (مثل بااقة انا ا املسـ ت
الدفع) وخدمات دفع الفوا ري العاديـة أو كليهمـا يف نفـس الوقـع ,وكـ لن ا ختيـار بـني خدمـة ااشـعار
الفوري ,أو غري الفوري بعمليات سديد العمال  ,وذلن حسب احتيااات اجلهة ومتال ا ها.



يواد حااة لفتح حسابات يف كـل ال نـوك ,حيـ أ وـداد جيمـع امل ـالغ املدفوعـة للمفـو ر مـن مجيـع
ال نوك املر اة مع وداد ,وقويلها إق احلسابات ال نذية للمفو رين يف يوم عمل واحد.


 يوفر وداد خدما ي ,لدعم عمليات ا ر اطات مع نظام وداد ,من خالل فريت عمل متخصص ,يعمل على
قديم قارير دورية للمفو رين عن مجيع عمليات الدفع والتحويل ,عن طريت وداد ,وماابقة احلسابات.

هييئة ال نوك واملفو رين لالنضمام لنظام وداد.



وفري منف إلذاوني ( )Portalللجهات املفو ر  ,ليذو

ثابة وويلي ا صال ,لذنهم من معرفة ومتابعة

مجيــع فا ــيل العمليــات املر اــة بســداد ,وال ـ قــدث ب ــذل فــوري ,ويســمح نــم بإروــال ال ــذاوي أو
ا وتفسارات.



وفري مركه

دمات العمال

دمة ال نوك واملفو رين على مدار السـاعة ,ويقـدم خـدمات الـدعم الفـ

والتق .
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ولنظــام (و ــداد) مهم ــة فاعلــة يف وم ـع املق ــاييس واملع ــايري الوطني ــة للــدفع وال وك ــو ت اآلمن ــة و اويره ــا .وذل ــن
للتعامل االذاوني املالي ,و ذوين قاعد مهمة لتاوير ا دمات االذاونيـة ,والـ

تعـدا حـدود عمليـات سـديد الفـوا ري

ا عتياديـة .كمـا ويسـاعد يف ومــع بنيـة ماليـة قتيـة للحذومــة االذاونيـةن مـع ققيـت عــد أهـداف إوـاا يجية ملؤوســة

النقد العربي السعودي ,من أهمها التذامل فيما بني ال نوك واملفو رين ,والتقليل مـن محـل النقـد داخـل اململذـةن ملـا فيـي مـن
أخاار مثل احتمال عرمي للسرقة ,أو التلا أو الضيا  ,و وحيد أوس املدفوعات االذاونية وبه ا يتم عهيه الثقة وا ما
يف الدفع االذاوني يف اململذة.
وقد قام النظـام بـربط ا ـ ع ـر بنذـاً و ـغيلها و أكثـر مـن  311اهـة مفـو ر حذوميـة ,وقاـا خـا  ,وجيـري العمـل
على ربط املهيد من اجلهات احلذومية ,وغري احلذوميـة .وقـد بلـغ عـدد اجلهـات احلذوميـة الـ مت رباهـا بالنظـام خـالل عـام
2131م ( )21اهةن ليصل ب لن عدد اجلهات احلذومية إق ( )11اهة.
ويف ف اير 2133م حصل نظام (وـداد) للمـدفوعات علـى شـهاد أيـهو  ISO 1113يف نظـام إدار اجلـود ن و هـو نظـام يـوفر
عــددا مــن املتال ــات الـ

ســاعد وــداد علــى ققيــت رمــا العمــال  ,مــن خــالل ا ــدمات الـ

وفرهــا ,و تفــت و لــيب وقعــات

العمال  .كما تضمن أيضاً املتال ات الالزمة للتاوير املستمر يف إدار نظام اجلود .
كما خياط القائمو على نظام (وداد) إق اطالق مهيد من ا دمات االذاونية ال

ليب حااة املستخدمني ,مثل

زياد عدد املفو رين إق أكثر من ع ر آ ف مفو ر ,وخدمات الدفع الفوري وغريها.
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•

السوق املالية السعوديي ( داول)
بلغع القيمة السوقية لألوهم املصـدر يف نهايـة عـام  2133م  3.211مليـار ريـال .فيمـا بلغـع القيمـة اامجاليـة لألوـهم
املتداولة خالل عام  2133م نـحو  3.112مليار ريال.
وبلــغ إمجــالي عــدد ا وــهم املتداولــة خــالل عــام 2133م  42مليــار وــهم ,أمــا إمجــالي عــدد الصــفقات املنفـ خــالل عــام
2133م فقد بلغع  25.5مليو

فقة.
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 .1إجنازات وزار ا قتصاد والتخايط:
 أو ً:
ــدر ا م ــر الس ــامي الذ ــريم رق ــم ( )542و ــاري 3411/3/2هـ ــ ,يقض ــي بتذلي ــا جلن ــة برئاو ــة مع ــالي وزي ــر ا قتص ــاد
والتخاــيط مــن أاــل ا ــروج باوــاا يجية وطنيــة شــاملة وعمليــة للتحــول إق جمتمــع املعــريف مدعومــة ب ـ امج نفي يــة
وزمنية حمدد الذلفة .وي تمل إطار العمل على ما يلي:
 إارا مرااعة و قيـيم وقليـل قليـل للواقـع احلـالي للمملذـة يف خاوا هـا للتحـول إق اجملتمـع املعـريف
وقديد مذامن القو ونقاط الضعا والتحديات ال

وااي مسري التحول للمجتمع املعريف.


 دراوـة مسـت وا التنسـيت والتذامـل املواـود حاليـًا بـني اجلهـات املختلفـة يف نفيـ هـ الـ امج وامل ــاريع,
قييم ال امج وامل اريع واجلهود احلالية لتحديد مدا قدر ها على ققيت أهدافها.

ووم ــع املقاح ــات الالزم ــة لض ــما وا ــود مس ــتوا متق ــدم م ــن هـ ـ ا التنس ــيت والتذام ــل ب ــني ا ا ــط
وا واا يجيات وال امج وامل اريع.
 دراوــة جتــار عينــة مــن الــدول املتقدمــة والــدول ذات ا قتصــادات ال ـ يهة باململذــة ال ـ حققــع اــورات
ك ري يف جمال التحول إق اجملتمع املعريف.
 قديد رؤية وامحة وروالة حمدد

واا يجية التحول جملتمع املعرفة ,مع ومع أهداف كمية ونوعيـة

حمدد وقابلة للقياس.
 قديد اآلليات وا دوات وال امج وامل اريع ال لذن أ سهم يف ققيت أهداف ا واا يجية.
 قديد ذلفة ه ال امج وامل اريع واجلهات املنف وآليات املتابعة والرقابة.
 اقااح اجلهة املراعية ال وتتوق ااشراف واملتابعة على نفي ا واا يجية وم رات اختيارها.
و نفيـ اً للتوايــي الســامي امل ــار إليــي أعــال  ,ا فقــع وزار ا قتصــاد والتخاــيط مــع معهــد التنميــة الذــوري  KDIعلــى
التعاو لالماال بتنفي ه ا امل رو ال ي يتضمن إعداد اواا يجية وطنية للتحول إق جمتمع املعرفـة وخاـة نفي يـة
نا ,ويستهدف عهيه قول اململذة إق جمتمع املعرفة وبنا اقتصاد قائم على املعرفة.
من اهة أخرا ,وإمافة للجنة ااشرافية امل ذلة بـا مر السـامي ,فقـد مت

ـذيل أمانـة نفي يـة مـن اجلانـب السـعودي

وفريت عمل و الث ع ر جلنة فنية ووع جمموعات عمل .كما مت صميم موقع للم رو على ش ذة اانانع وـتخدامي
كمنصة عمل للم اركني فقط يف إعداد ا واا يجية وخاتها التنفي ية ,حي ومعع فيي كـل و ـائت امل ـرو  .وقـد قـام
معهد التنمية الذوري بت ذيل فريت عمل من عـدد مـن ا ـ ا رفيعـي املسـتوا ,كمـا اـرا

ـذيل فريـت نظـرا مقابـل مـن

اجلانب السعودي.
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ويف إطار ااعداد لالواا يجية قام الفريت املع بعقد ااتماعات مع العديد من اجلهات ذات العالقة باململذـة ,وإاـرا
مقابالت مع املسؤولني بالقااعني العام وا ا  .كما أاري املهيد من ا عمال امليدانية واملقـابالت مـع اجلهـات احلذوميـة
واملعاهد ا كادلية واملؤوسات املالية وال ركات ذات العالقة بامل رو .
ويلي عملية إعداد و يقة ا واا يجية العمل إعداد ا اة التنفي ية التفصيلية .وويتم خـالل عمليـة ااعـداد إقامـة
أربع ورش عمل وطنية ,ودعـو خـ ا معهـد التنميـة الذـوري للقيـام بعـدد مـن الهيـارات للمملذـة وزيـار لوفـد وـعودي لذوريـا.
كما وتُجرَا عد دراوات مساند  ,ولقا ات نسيت بني ه ا اة واوـاا يجيات وخاـط القااعـات الرئيسـة .وـيتم هـ ا
العمـل كــامالً يف إطـار ااتماعــات دوريــة للجنـة ااشــرافية وأمانـة امل ــرو وفريــت العمـل واللجــا الفنيـة وجمموعــات العمــل
امل ار إليها آنفاً.

 انياً:
عذ ــا وزار ا قتص ــاد والتخا ــيط يف الوق ــع ال ــراهن عل ــى إع ــداد م ــرو دراو ــة اوت ــارية لتحوي ــل التع ــامالت إق
التعامالت احلذوميـة االذاونيـة بالتعـاو مـع أحـد بيـوت ا ـ  ,وبالتنسـيت مـع برنـامج التعـامالت احلذوميـة االذاونيـة
(يسر) .ويتضمن نااق عمل الدراوة عدداً من النقاط من أهمها:



إعداد نظر ذاملية شـاملة لتحويـل كافـة ن ـاطات الـوزار إق العمـل احلذـومي االذاونـي وفقـاً لألدلـة
ا واش ــادية املق ــر م ــن برن ــامج التع ــامالت احلذومي ــة االذاوني ــة ,والقي ــام بتعري ــا وام ــح للخ ــدمات
ومعايري موا متها حتيااات املستفيدين.



قديد ال نية التحتية وا نظمة املالوبـة لتنفيـ النظـر ال ـمولية املتذاملـة ,ومقارنتهـا ـا هـو مواـود
فعليا ,وقديد مـدا مناوـ تي بومـعي احلـالي أو اـوير بأوـلو معـني أو اوـت دالي ,أخـ اً بعـني ا عت ـار
موا مة املخراات مع متال ات برنامج "يسر" ,على أ يتم النظر يف أية عديالت أو إمـافات علـى انيذلـة
احلالية لل نية التقنية ,أو ال امج القائمة ,أو املوقع االذاوني احلالي للوزار .

 عم ــل خا ــة مرحلي ــة وأولوي ــات لتا ي ــت أنظم ــة التع ــامالت االذاوني ــة الـ ـ

ق ــدمها ال ــوزار  ,وقدي ــد

ااارا ات وا اوات وا دوات وا واليب ال يتواب ا اعها.
 إعــداد ال ــروط واملوا ــفات لاــرح ا نظمــة املســتحد ة أو املعدلــة واملاــور للتنفي ـ  ,وحبي ـ

ذــو قابلــة

للتاوير مستق الً.



قييم ومع الااقم ال ري احلالي الف وااداري ومال متي لالنتقال للتعامالت االذاونية احلذوميـة,
وقديد ا حتيااات التدري ية نم ,وقديد الوقائا الفنية املالوبة واملؤهالت الالزمة للعاملني عليها.



قديد إطـار التصـميم العـام نيذليـة التذامـل نظمـة املعلومـات داخليـًا وخارايـًا لـدعم ذاملـها ورباهـا
ب قية ا اهه احلذومية من خالل قنا التذامل احلذومية.

 إعــداد منهجيــة ادار م ــاريع قنيــة املعلومــات والتعــامالت االذاونيــة احلذوميــة ,و أوــيس مذتــب إدار
امل اريع . PMO
 إعداد كراوات شروط لتنفي أهم امل اريع الداعمة للتحول إق التعامالت االذاونية.
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 نقل املعرفة إق منسوبي الوزار .

 الثاً:
يف إطار حمور قنية املعلومات وا صا تن لتحقيت ا هداف التنموية لأللفية,

ري ال يانات إق اور معـد ت النمـو

يف مؤشرات ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة خالل الفا بـني عـامي ( .)2133-2114فقـد ار فـع معـدل عـدد امل ـاكني
يف انا ا املتنقل من ( )%41.1من السذا يف عام 2114م إق ( )%322بنهاية عام 2133م ,وار فع معدل مستخدمي اانانع من
( )%31.1من السذا إق ( )%41.5للفا نفسها ,يف حني بلغ معدل خاوط انا ا الثابع العاملة ( )%32.2من السـذا يف عـام
2133م مقارنة بـ ( )%32.2يف عام 2114م.
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 .31إجنازات وزار الصحة:
قر

قنية املعلومات وا صا ت بالعمل على ققيت و ا يت بنود ا اة ا واا يجية للصحة االذاونية

واملن ثقــة مــن وايهــات حذومــة خــادم احلــرمني ال ــريفني يف ا يــت احلذومــة االذاونيــة يف مجيــع القااعــات احلذوميــة ,
حي

سعى ا وـاا يجية يف إجيـاد ا وـتخدام املوحـد لتذنولوايـا ا صـا ت واملعلومـات االذاونيـة يف القاـا الصـحي ,

وذلن من خالل أربعة ركائه رئيسة نالت من خالنا وهي  ( :رعاية املرمى  -القياس والتعاو  -وفري التذامل والـربط -
وقويل أنظمة وزار الصحة ) وبتا يت ذلن توفر بيئة مالئمـة جلمـع ال يانـات الصـحية للمـواطنني واملقـيمني يف اململذـة
وإمذانية ادنا إلذاونيـًا بـني املؤوسـات احلذوميـة املختلفـة نـا يـنعذس يف اـوير ومنـو ا ـدمات الصـحية وإيصـانا إق
مستوي وإيصانا إق مستوا العات املريم .
و تلخص أهم امل اريع وااجنازات فيما يلي:

 م رو اوير ا واا يجية الوطنية للصحة االذاونية eHealth Strategy
وقد مت بنا ا اة ا واا يجية الوطنية للصحة االذاونية اوتنادًا علـى ا اـة ا وـاا يجية للـوزار والـ

ر ذـه

على قديم الرعاية ال املة واملتذاملة للمريم.
حي ـ اوــتفاد قنيــة املعلومــات وا صــا ت مــن التجــار العامليــة يف بنــا خاتهــا ا وــاا يجية للصــحة االذاونيــة
وذلــن مــن خــالل إشــراك اوت ــاريني عــامليني وحملــيني يف بنــا ا اــة والعمــل علــى قويلــها إق واقــع مــن خــالل ا ــروج
ارطــة طريــت قتــوي علــى أكثــر مــن  21م ــرو قــوم بارحهــا خــالل  5وــنوات ليــتم نفي ـ ها علــى مــدار الع ــر وــنوات
القادمة.

 أويس مذتب إدار ا واا يجية وإدار التغيري (. )SMO
ان ــدف م ــن هــ ا امل ــرو ه ــو أو ــيس و ــغيل مذت ــب إدار ا و ــاا يجية وإدار التغ ــيري ,ووم ــع إا ــرا ات ودلي ــل إدار
اوــاا يجية الصــحة االذاونيــة ,ويقــوم فريــت العمــل حاليــا با نتهــا مــن قضــري ومرااعــة كراوــة ال ــروط واملوا ــفات
للعمل على طرحها للمنافسة.

 أويس مذتب ادار م اريع قنية املعلومات . PMO
انــدف مــن ه ـ ا امل ــرو هــو أوــيس و ــغيل مذتــب إدار امل ــاريع وومــع إاــرا ات ودليــل و اــوير نظــام إدار امل ــاريع
مل اريع الصحة االذاونية ,وقد مت ا نتها من مرحلة التأويس و يتم حاليا

التقرير السنوي للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات لعام  4123هـ

غيل املذتب من ق ل ال ركة ا وت ارية.

70

 اوير مركه ال يانات بالوزار – املرحلة ا وق.
أطلقــع إدار قنيــة املعلومــات وا صــا ت بــوزار الصــحة املرحلــة ا وق مــن وــحابتها احلاوــوبية ا ا ــة Private
 Cloud Computingيف راب 3412هـ ال

عد أول وحابة حاووبية خا ة يف القاـا احلذـومي والقااعـات الصـحية يف

اململذة ,وذلن بعد اكتمال مجيع أعمال التجهيه.
و ذل املرحلة ا وق من امل رو قديم خدمات ال نية التحتية ( ,)IaaSوال وـتتيح للـوزار ا وـتفاد القصـوا مـن
اوت ثمارا ها يف جمال قنية املعلومات وا صا ت من خالل متذني العـاملني يف مراكـه املعلومـات مـن قـديم خـدمات ـوفري
ال ني ــة التحتي ــة للمس ــتخدمني بس ــرعة وفعالي ــة عالي ــة ,حيــ أنه ــا و ــتعاي ال ــوزار الق ــدر عل ــى مض ــاعفة أع ــداد ا ــوادم
الظاهرية بسرعة ومرونة عاليةن حي

دعم ه ال يئة عددا ك ريا من أنظمة الت غيل ووعات ال اكر ووحـدات التخـهين

ولذـن إدار مجيـع هـ ا ـدمات مـن خـالل وااهـة عامـل روـومية موحـد ( ,)Single Pane of Glassحيـ يـتم طلـب
ا دمة عن طريـت بوابـة خدمـة ذا يـة  Self-Service Portalافـم الـهمن املالـو لتل يـة احتيااـات املسـتخدمني مـن
ا وادم من أوابيع إق واعات عد .

 اوير ش ذة الوزار السلذية والالولذية .
يهدف امل رو إق اوير ووائل ا صال ال ذة السلذية والالولذية بالوزار .

 فعيل ال يد االذاوني .
مت ا نته ــا م ــن م ــرو ال ي ــد االذاون ــي ام ــافة و فعي ــل ال ي ــد االذاون ــي جلمي ــع الع ــاملني يف وزار الص ــحة
واملديريات التابعة نا ,من خالل خدمة سجيل ذا يي متوفر يف ال وابـة االذاونيـة مـع التحقـت مـن هويـة ـاحب احلسـا
عند التسجيل أول مر باوتخدام خدمة يقـني (مـن شـركة العلـم) والـ يـتم مـن خالنـا التحقـت مـن ـحة ال يانـات وفقـا
للسجالت الرمسية ,ويتم إروال رمه التفعيل للجوال أو ال يد االذاوني ال خصي.

 سيري معامالت الصادر والوارد ب ذل إلذاوني بالوزار من خالل برنامج (مراوالت)
ط قع قنية املعلومات وا صا ت نظاماً إلذاونياً خا اً باملراوالت "ا صا ت اادارية" وخصو ا يف الصادر والوارد
يف ديوا الوزار وال

عت من اادارات املهمة نظرا لت ادنا املعلومات ووا الداخلية أو ا اراية .
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 دراوة شاملة للجاههية االذاونية لـ  222من أ

حية .

أبرمع قنية املعلومات وا صا ت عقداً مع أحدا ال ركات املتخصصة يف جمال الدراوات وال حـوث وذلـن لتنفيـ
"م رو الدراوة ال املة للجاههية االذاونية يف املن تت الصحية ,و غاي الدراوة 242مست ـفى 21 ,مديريـة  21,مسـتود
طيب على مستوا اململذة" على أ ذو مد نفي امل رو  2أشهر بدايةً من شهر راب .3411

 إن ا بنية قتية ل ذات ا صال لـ 342مست فى على مستوا اململذة .
إن ـا و هيئـة شـ ذات ا صـا ت ل ـ 342مست ـفى ـابع للـوزار علـى مسـتوا اململذـة مقسـم علـى مـرحلتني :املرحلــة ا وق
ضم  51مست فى فيما ضم املرحلة الثانيـة  12مست ـفى  ,ومـد التنفيـ للمرحلـة ا وق كمـا هـو خماـط هـي 1وـنوات
انقضى منها ونتا من بداية اناالق نفي امل رو  ,فيما ويتم ال د يف نفي املرحلة الثانية بـإذ اهلل بعـد ا نتهـا مـن
املرحلة ا وق.

 الربط االذاوني بني وزار الصحة وعدد من اجلهات احلذومية ا خرا .
أنهع قنية املعلومات وا صا ت عدداً من امل اريع املهمة يف ه ا اجملال ,ومنها:
 الـربط مــع شـ ذة التعــامالت االذاونيـة احلذوميــة اآلمنـة ()GSNمــمن برنـامج التعــامالت االذاونيــة
احلذومية (يسر).
 الــربط مــع انيئــة الســعودية للتخصصــات حي ـ مت ا نتهــا مــن الــربط الذامــل مــع انيئــة ,ومــن خــالل
عمليــة الــربط مــع قاعــد بيانــات انيئــة الســعودية للتخصصــات أ ـ ح باامذــا معرف ـة حالــي ســجيل
املما رس الصحي واملعلومات ا ا ة بتسجيلي و الحية التسجيل والفئـة املصـنا عليهـا مـن خـالل ربـط
م اشـر مـع نظـام شــؤو املـوقفني ,باامـافة إق الــربط امل اشـر مـع أنظمـة إدار الااخـيص الا يـة يف مــا
خيص الذوادر الصحية.
 جيري حاليا التنسيت للربط مع مركه املعلومات الوط .

 إطــالق ال وابــة االذاونيــة ل ـوزار الصــحة بصــور فاعليــة متذاملــة وققيقهــا اــائه التميــه يف
ا يت احلذومة االذاونية على مستوا دول جملس التعاو العربي ا ليجي .
أطلقع قنية املعلومات وا صا ت ال وابة االذاونية ا ا ـة بـوزار الصـحة حبلتهـا اجلديـد حيـ حر ـع ا اـة
ا واا يجية املوموعة مل رو ال وابة االذاونية ممن أهدافها ا وق علـى ل يـة رغ ـة املـواطنني مـن خـالل سـهيل بعـم
ااارا ات ا ا ة عامال هم واوتفسارا هم باوتخدام عدد من ا دمات االذاونية املخصصة ن ا الغرض.
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 اوير نظم املعلومات اجلغرافية الصحية –( GISاملرحلة ا وق ).
يهــدف هـ ا امل ــرو إق إاــرا مســح ميــداني للمواقــع الصــحية بميــع املنــاطت ورباهــا بال وابــة االذاونيــة مــن أاــل
أمني ورعة الو ول ن املواقع عن طريت النظام االذاونـي ,وجيـري العمـل حاليـا علـى ومـع املوا ـفات الفنيـة وكتابـة
كراوة ال روط واملوا فات للمرحلة الثانية.

 ا يت املرحلة النهائية من م رو برنامج إدار ا ورّ االذاوني .
بدأ نفي املرحلة النهائية من م رو إدار ا ور إلذاونيا و ا يقي على مجيـع املست ـفيات التابعـة للـوزار يف مجيـع
منــاطت اململذــة ,و يقــوم ه ـ ا النظــام االذاونــي بإعاــا املعلومــات الذاملــة عــن حالــة ا و ـرّ املواــود يف املست ــفيات علــى
مستوا اململذة باامافة إق التخصصات الصحية للمرمى املنوّمني فيها باامافة إق عدد التخصصات العالاية املتوفر
يف كل مست فى على حدا وعدد ا ور فيها.

 نظام قياس مؤشرات ا دا . KPIs
اوير نظام إلذاوني لقياس مؤشرات ا دا يف املست فيات التابعة للوزار .

 نظام متابعة اجلود والنوعية يف املست فيات Clinical Audit
يهدف امل رو إق اوير نظام إلذاوني ملتابعة اجلود والنوعية يف املست فيات.

 نظام التوقيا االذاوني.
متذن ه ا دمة لألشخا

الراغ ني يف العمل بوزار الصحة قـديم طل ـات التوقيـا آليـاً دو احلااـة إق احلضـور

شخصيا إق الوزار  .حي أ الـوزار وـتقوم بن ـر إعـال عـن التوقيـا يف بوابتهـا االذاونيـة ,ومـن ـم يقـوم راغـ ني العمـل
بتقديم طل ا هم ع ال وابة االذاونية وذلن بعد إن ائهم حلسا يف ال وابة ليتمذنوا من متابعة الالب إلذاونياً.

 نظام اوت يانات املرمى .
يهدف برنامج اوت يانات املرمى لتسهيل عملية مجع وإدخال ا وت يانات عن طريت اوـتخدام التقنيـات احلديثـة مثـل
الويب من ق ل موقا عالقات املرمى يف املست فى ,حي يتم اهين نتائج ا وت يانات إلذاونيا لالوتفاد منها حقا يف
قياس مدا رما املرمى وق ونم عن ا دمات املقدمة يف املست فيات.
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 نظام الوقاية من ا مراض الوبائية واملعدية (حصن) .
اندف من ه ا امل رو هو ومع الدراوات وال حوث ا ا ة ب ا ا مراض املعدية والوبائية وأو ا انت ارها ,من اال
ومع خاط وقاية ومذافحة ه ا مراض.

 م رو التاوير التنظيمي لقاا ال ؤو املالية واادارية .
يهدف امل رو إق إعاد هندوة ااارا ات وقسينها بهدف أمتمتها ويساعد ه ا امل رو يف زياد كفا وورعة نفي
ااارا ات اادارية واملالية واااذ القرار.

 نظام ااحالة الايب .
يهــدف نظــام ااحالــة الاــيب إق أمتمــع إاــرا إحالــة املرمــى بــني املست ــفيات احلذوميــة حي ـ يــتم إروــال الال ــات
و صنيفها حسب احلالة (طوار  ,مهدد للحيا  ,مرمى منـومني ,مرمـى عيـادات خارايـة) ومتابعتهـا الذاونيـا نـا يضـمن
ورعة و ول املعلومات وا وتجابة عليها .كما يقدم ال نامج جمموعة من التقارير.

 م ــــرو الدراوــــة ا وت ــــارية ملتال ـــــات نظــــام املعلومــــات الصـــــحية لــــوزار الصــــحة املرحلـــــة
ا وق(. )MINI HIS
يهدف امل رو لت غيل اجلهئيات ا واوية من نظام املعلومات الصحي ( )HISلدا املست فيات الصغري التابعة لوزار
حبي ـ

غاــي ه ـ ا نظمــة الن ــاطات ااداريــة ( )Administrativeللمرمــى كفــتح امللــا للمــريم وادولــة املواعيــد

و سجيل زيارات و نقالت وخروج املرمى.

 املواليد والوفيات .
يهدف م رو خدمي سجيل املواليد والوفيات الذاونيًا إق اـوير خدمـي متذـن املست ـفيات احلذوميـة وا ا ـة مـن
ال عـن الت ليـغ
التسجيل االذاونـي للمواليـد وا لوفيـات وإروـانا الذاونيـًا لألحـوال املدنيـة عتمادهـا و و يقهـا لتذـو بـدي ً
الورقي علماً با ال يانات ويتم حفظها ب ذل رئيسي يف وزار الصحة.
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 نظام فحص ما ق ل الهواج إلذاونياً .
مت ا نتهــا مــن املرحلــة ا وق مــن ال وابــة االذاونيــة لاــاليب فحــص مــا ق ــل الــهواج ,حي ـ يهــدف امل ــرو إق ــوفري
خدمات فحص ما ق ل الهواج إلذاونيا حي يتم من خالل ال وابة قديم ه ا دمة وادولة املواعيد إلذاونياً واوـتخدام
ال صــمة االذاونيــة لتو يــت معلومــات املتقــدم كأحــدث قنيــة متاحــة يف ه ـ ا اجملــال كمــا وــيتم ربــط اجلهـات احلذوميــة
ا خرا ذات العالقة به ال وابة يف املرحلة الثانية.

 نظام محاية حديثي الو د (RFIDاملرحلة ا وق) .
مت ا نتها من نفي ه املرحلة ويهدف امل رو إق ا يت نظام محاية حديثي الو د يف  32مست ـفى نسـا وو د ,
والـ ي يهــدف إق محايــة حــديثي الــو د مــن ا ختاــاف والت ــديل غــري املقصــود يف املست ــفيات ,وذلــن باوــتخدام قنيــات
قديد انوية باوتخدام مواات الراديو ,وجيري حاليا إارا ا خت ارات النهائية على النظام.

 م رو مراق ة السموم (أو ار) املرحلة ا وق .
مت ا نتهــا مــن املرحلــة التجري يــة للنظــام علــى املناقــة ال ــرقية يف اململذــة ويهــدف امل ــرو إق ربــط كافــة مراكــه
مراق ة السموم يف اململذة بنظام إلذاوني مركـهي ,ويـوفر هنـا النظـام عـدد مـن ا ـدمات االذاونيـة املتخصصـة يف جمـال
مراق ة السموم ملنسوبي الوزار واملتعاملني معها ,ويتم حاليا التجهيه لل د باملرحلة الثانية من امل رو .

 نظام سجيل ا حداث اجلسيمة يف املست فيات .
مت ا نته ــا م ــن نفيــ م ــرو نظ ــام س ــجيل ا ح ــداث اجلس ــيمة يف املست ــفيات ,ويه ــدف امل ــرو إق ا ــوير نظ ــام
ا حداث اجلسيمة حي يـتم مـن خاللـي سـجيل ا حـداث وا خاـا اجلسـيمة الـ قصـل يف املست ـفيات مثـل (اختاـاف
ا طفال ,نقل الدم ب ذل خاطئ... ,إخل) وإبالغ مسئولي الوزار ب لن باوتخدام روائل اجلوال ,حي يتم سـجيل ومتابعـة
ا حـداث الا يـة اجلسـيمة الـ قـدث يف املست ـفيات خـالل  42وــاعة حبـد أقصـى وإشـعار املسـئولني م اشـر وقـع حــدو ها
خ ااارا ات الالزمة.

 نظام ا رشفة االذاونية لصور ا شعة يف  22مست فى (.(PACS
يتم حاليا نفي املرحلة الثانية من م رو نظـام ا رشـفة االذاونيـة لصـور ا شـعة يف عـدد مـن املست ـفيات ,ويهـدف
امل ــرو إق جتنيــب املــريم مــن التعــرض لألشــعة لعــد مــرات نــا حيقــت الفائــد لذــل مــن املــريم واجلهــات ا خــرا ذات
العالقة ,كما يتم حاليا العمل على كتابة كراوة ال روط واملوا فات للمرحلة الثالثة للم رو .
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 النظام اآللي ل نوك الدم .
يـتم حاليـا دراوـة ا يـارات املختلفـة لاـرح كراوـة ان ـا نظـام مركـهي ل نـوك الـدم ,لريبـط النظـام مجيـع مراكـه
بنوك الدم باململذة كما يربط املت عني وابتااني به ا النظام ,وب لن يسهل ادل املعلومات بني بنوك الدم ملعرفة مـدا
ـوفر فصـائل الـدم النـادر  ,وذلـن مـن ااـل ابافظـة علـى وـالمة املرمـى الـ ين حيتـااو نـ ا النـو مـن الفصـائل وذلــن
ب هياد ورعة الو ول للمت عني ال ين حيملو نفس فصيلة الدم عند احلااة.

 م اريع خا ة باحلج:
•

ا يت برامج قنية إحصائية وأخرا للر د الوبائي ع مجيع مناف اململذة ويف امل اعر املقدوة.
رباع قنية املعلومات وا صا ت مجيع املناف يف اململذة ووا ال ية أو اجلوية أو ال حرية بنظـام منافـ احلـج ,حيـ
يقــوم ه ـ ا النظــام بإحصــا احلجــاج الوا ــلني واللقاحــات ال ـ أخ ـ ها كــل حــاج يف بــالد والتأكــد مــن أخ ـ للعالاــات
الوقائيــة ال ـ

عاــى لــي يف خمتلــا مناف ـ اململذــة ,كمــا أ النظــام مــوز علــى مجيــع مناف ـ الــدخول يف اململذــة العربيــة

السعودية من مناف برية واوية وحبرية .

•

نفي برنامج "النظام ااحصائي" للوقوف على وري العمل ست فيات امل اعر املقدوة .
اعتمدت قنية املعلومات وا صا ت برنامج النظام ااحصائي باحلج (نظام وجالت املرمى) حيـ يهـدف هـ ا النظـام
إق إدخال بيانات املرااعني واملنومني باملست فيات واملراكه الصحية ناقة مذة املذرمة واملدينة املنور  ,ومن م معاجلتهـا
وقليلها وعرمها عرما مناو ا وتخدامها يف التخاـيط و ـناعة القـرار ,وذلـن لتقـديم خدمـة ـحية أفضـل للحجـاج
واملعتمرين.

•

اوتحداث برنامج إلذاوني لتوزيع مهام القوا العاملة باحلج .
اوتحد ع قنية املعلومات وا صا ت برنامج إلذاوني خا

يهتم بتنظيم القـوا العاملـة أ نـا فـا احلـج ,ويهـدف

نظام القوا العاملة إق سجيل و وزيع املرشـحني للعمـل نـاطت احلـج (مذـة املذرمـة واملدينـة املنـور واملنافـ ) وذلـن دعمـا
للقوا ال رية املواود أواواً به املناطت ,وذلن لتقديم خدمات حية أفضل لضيوف الـرمحن خـالل فـا احلـج قـع
إشراف جلنة القوا العاملة باحلج بالوزار وإدار احلج والعمر
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•

إطالق برناجمي "إجياد" و "يقظ"
أطلقع قنية املعلومات وا صا ت جمموعة من ا ـدمات الصـحية يف مووـم حـج للعـام 3412ه ـ  ,وذلـن عـ بوابتهـا
االذاونية ال

هتم بصحة احلجاج واملعتمرين ومعظم ه ا دمات يتم فعيلها خالل فا ي العمر واحلـج فقـط ,ومـن

ه ا دمات وال امج نظام إجياد لإلبالغ عن املفقودين أ نا احلج ,إذ عملع إدار قنية املعلومات وا صا ت على إطـالق
نظام إجياد ع بوابتها االذاونية كنو من ا دمات الصحية املقدمة ع اانانع

دمة احلجـاج ومؤوسـات الاوافـة

ومحالت احلج ,إذ يعد نظام إجياد اوتذما ً ملا بدأ ي الوزار من وقيا التقنية لتأمني خدمات احلجاج الصحية ,حيـ يـتم
ربط ه ا النظام بميع املست فيات املعنية املواود يف مناطت أدية مناون احلج مذة املذرمة واملدينة املنور .
كما قامع قنية املعلومات وا صا ت بتدشني قاعد بيانـات متخصصـة علـى ال وابـة االذاونيـة قتـوي علـى نتـائج
فحص وائقي حافالت احلجاج أطلت عليي مسـمى يقـظ  ,والـ ي يهـدف إق ـوفري قاعـد بيانـات قتـوي علـى أمسـا وـائقي
احلافالت ال ين أقهرت نتائج فحصهم ااجيابية عن عـاطيهم أحـد أو بعـم أنـوا املخـدرات ,وإدرااهـا علـى موقـع اانانـع
لتسهيل ورعة و ول املعلومة إق اجلهات املعنية ااذ ااارا ات املناو ة .

 اجلوائه ال حققتها الوزار .
اــائه ااجنــاز للتعــامالت االذاونيــة احلذوميــة عــن م ــرو أو ــار ,اــائه ومــؤمتر احلذومــة االذاونيــة الثــاني لــدول
جملس التعاو ا ليجي امل رو املتميـه  ,اـائه التميـه يف ال وابـة االذاونيـة بالتنسـيت مـع برنـامج التعـامالت احلذوميـة
االذاونية "يسر" وال حصـل ع عليهـا قنيـة املعلومـات وا صـا ت بـوزار الصـحة كأفضـل اجلهـات اوـتعدادًا مـن اجلهـات
احلذومية امل مولة بتقييم قرير ا مم املتحد جلاههية احلذومة االذاونية ,وك لن منحع الوزار اائه معهد ال ـرق
ا ووط للتميه وذلن حبصونا على أفضل اواا يجية يف قاا الصحة االذاونية .
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 .33إجنازات هيئة ا صا ت و قنية املعلومات:
 عهيه املنافسة و اوير القاا
 )1الرتاخيص وحترير السوق
وا ــلع انيئــة أن ــاتها حنــو عهيــه املنافســة بإ ــدار ــراخيص اديــد لعــدد مــن ا ــدمات املختلفــة ,وإلغــا بعــم
الااخيص ا خرا .وقد بلغ إمجالي الااخيص الصادر  230رخيصاً بنهاية العام 2011م,
واوـتذما ً ل نــامج قريـر وــوق ا صــا ت الثابتـة وفتحــي للمنافســة ,و ـدور قــرار جملــس الـوزرا ذي الــرقم )(38
والتاري 18/2/1429هـ (26/2/2008م) باملوافقة على منح راخيص إن ا ش ذات ا صا ت ابتة عامة ,و قديم خدما ها,
لذل من شركة اقاد ع يب ,وشركة اقاد ا صا ت الضوئية ,وال ـركة السـعودية لال صـا ت املتذاملـةن فقـد مت إ ـدار
الاخيص ل ركة اقاد ع يب يف 5/4/1430هـ بعد طرح أوهمها لالكتتا العام ,وأطلقـع ال ـركة خـدما ها جتاريـاً يف
12/6/1430هـ (6/6/2009م) .كما مت طرح أوهم ال ركة السعودية لال صا ت املتذاملـة لالكتتـا العـام ,ومت أوـيس
ال ركة وجيري العم ل حالياً مع ال ركة وتذمال باقي إارا ات إ دار الااخيص ,ومن م إطالق خدما ها جتارياً .
كمــا يــتم ب ــذل دوري متابعــة التــهام مقــدمي خــدمات ا صــا ت الثابتــة واملتنقلــة ,وخــدمات املعايــات املــرخص نــا,
اط ن ر ال ذة والتغاية املضمنة بالعروض املقدمة منهم للحصول على الرخصة.

 )2الرتاخيص املوحدة وإعادة بيع اخلدمات
بهــدف عهيــه املنافســة و ــجيع انت ــار ا ــدماتن قامــع انيئــة بتـ

م ــرو يهــدف إق دراوــة التواهــات العامليــة فــى

جمــال الااخــيص املوحــد  ,وإعــاد بيــع ا ــدمات ,ومــدا مناوـ تها للتا يــت يف اململذــة ,ودراوــة أ رهــا علــى أوــواق خــدمات
ا صا ت و قنية املعلومات ,وقديد املنهج ا مثل والوقع املناوب للتا يت ,وفت أفضل املماروات العامليـةن ويف هـ ا السـياق
مت خالل العام (2011م) إجناز مايلي:
 ومع خاة عمل مفصلة للم رو  ,مع قرير يفصل يف كل مرحلة من مراحل امل رو وخمراا ي .
 إعــداد دراوــة مقارنــة دوليــة ,وقليــل الفجــوات ,واحتيااــات الســوقن لفهــم ا يــارات التنظيميــة املناو ـ ة
وقديدها.



إعداد قرير مفصل عن اآل ار ابتملة من ا يـت أوـلو الااخـيص املوحـد  ,أو فـتح السـوق اعـاد بيـع
خدمات ا صا ت .



مت ال ـد يف نفيـ إاـرا ات الاخـيص

ـدمات ا صـا ت املتنقلـة ا فاامـية ) (MVNOالـ

عـد

اه ًا من إعاد بيع خـدمات ا صـا تن فـتم ا نتهـا مـن إعـداد مسـود و ـائت طلـب مرئيـات العمـوم الـ
تمل علـى مسـود ـرخيص خـدمات ا صـا ت املتنقلـة ا فاامـية ,ومسـود اارشـادات العامـة مل ـغلي
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ش ذات ا صا ت املتنقلة ا فاامية ,ومسود طلب احلصـول علـى الاخـيصن متهيـداً لارحهـا للعمـوم
بهدف احلصول على مرئيا هم حونا ,ومن م ومعها يف يغتها النهائية ,وال د يف إارا ات الااخيص
ن ا دمات .

 )3ترخيص خدمة تأجري مرافق االتصاالت
بهدف ا وتخدام ا مثل لل نية التحتية ملرافت ا صا ت لدا شركات املرافت العامة ,واوتخدامها يف قديم خـدمات
ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة ,ا مر ال ي يؤدي إق خفم يف ذلفة بنا ال ذات ل ركات ا صا ت ,و ا يسهم
يف ورعة ن ر ا دمات ,واخنفاض ذلفتها يف مجيع مناطت اململذة ,و ويما املناطت النائية .ونظراً لواود مرافت ا صـا ت
لدا شركات املرافت العامة مثل الذهربا وامليا  ,ووذن احلديد (كوابل ألياف بصرية وأبراج) يف مناطت اململذة لألغراض
ا ا ة بأعمانا ,ومرور متذينهم من أاري الفائم من لن املرافت ل ركات ا صـا ت ذوات ال نيـة التحتيـة املـرخص
نــا يف اململذــةن قامــع انيئــة بإعــداد د راوــة حــول ه ـ ا املومــو تضــمن التو ــي ًة باملقابــل املــالي لقــا الاخــيص ملثــل ه ـ
اجلهــات .وقــد متــع املوافقــة عليهــا مــن ق ــل جملــس إدار انيئــة بعــد عرمــها عليــي ,وجيــري حالي ـاً التنســيت مــع وزار املاليــة
عتمادها.

 )4تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي يف اململكة
مـمن مسـاعي انيئـة لتحقيـت مجلـة مـن أهـدافها تمثـل يف عهيـه املنافسـة ,و ـجيع اوـتخدام ا ـدمات االذاونيـة,
و يسري التعامالت والتوقيعات االذاونية على الصعيدين ابلـي والـدولي ,وإمـفا الثقـة يف ـحة التعـامالت والتوقيعـات,
والسجالت االذاونية ووالمتها ,وإزالة العوائت أمام اوتخدام ه التعامالتن فقـد قامـع انيئـة بإعـداد ال ـروط ا ا ـة,
والعامة ,والتهامات الاخيص لتقديم خدمات التصديت الرقمي يف اململذـةن بهـدف متذـني ال ـركات واملؤوسـات الـ وـيتم
الاخــيص نــا مــن إ ــدار شــهادات التصــديت الرقمــي ,مــن خــالل املركــه الــوط للتصــديت الرقمــي ,وطرحــع و يقــة طلــب
احلصــول علــى ــرخيص قــديم خــدمات التصــديت الرقم ــي يف اململذــة للجهــات الراغ ــة يف احلصــول علــى الاخ ــيص ,ومت
اوتق ال الال ات ,وجيري حالياً قييمها من ق ل جلنة م ذلة ن ا الغرض ,متهيداً ا دار الااخيص الالزمة.

 )5مشروع حتليل التطورات والتوجهات يف قطاع االتصاالت وتقنية امللعلومات
يهــدف امل ــرو إق قليــل التاــورات ,والتواهــات احلديثــة يف وــوق ا صــا ت و قنيــة املعلومــات علــى املســتوا ابلــي
والدولي (مثل ا دمات اجلديد يف جمال ااعالم وابتوا) ومعرفة اآل ار املتوقعة على قاـا ا صـا ت و قنيـة املعلومـات
والتنظيمـات املر اــة بــي .وقـد مت إعــداد التقريــر النهــائي ا ـا

بتواهــات و اــورات قاـا ا صــا ت و قنيــة املعلومــات يف

اململذـة (النسـخة الداخليـة والعامـة)  ,واجلـداول ال يانيـة ا ا ـة بتاـور وـوق ا صـا ت و قنيـة املعلومـاتن كمـا مت إعـداد
التقرير النهائي ا ا

بتفا يل التأ ريات املتوقعة على واهات قاا ا صا ت و قنية املعلومات.

 )6حتفيز انتشار خدمات النطاق اللعريض
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نظــراً لألهمي ــة املتهايــد للنا ــاق العــريم ,وانعذاو ــا ي عل ــى التاــور ا قتص ــادي وا اتمــاعي ,ولتس ــريع ردم الفج ــو
الرقمية والتحـول جملتمـع املعرفـةن قامـع انيئـة بال ـد يف م ـرو قفيـه انت ـار الناـاق العـريم يف اململذـة ,إذ يهـدف هـ ا
امل رو إق دراوة النااق العريم وقليلي يف اململذة ,متهيداً لومع ا اط وال امج انادفة إق قفيه انت ـار  .ويف هـ ا
السياق مت خالل عام 2011م إجناز مايلي:
 دراوة الومع احلالي حلجم انت ار خدمات النااق العريم
 قديد مهمات ومسؤولية ا طراف امل عنيـة مـن القاـا العـام وا ـا

يف

ـجيع انت ـار خـدمات الناـاق

العريم وقفيه مع ال امج املساند .
 عمل دراوات املقارنة فضل التجار الدولية.
 ومع خارطة طريت لإلواا يجية املستق لية

دمات النااق العريم يف اململذة.

 إعداد قرير نهائي مفصل جلميع أعمال امل رو ون اطا ي.

 )7حتديث إرشادات الربط البيين
يهدف امل رو إق قدي إرشادات الـربط ال ـي املعتمـد بقـرار انيئـة ذي الـرقم 25/1424والتـاري 23/9/1424ه ـ
لضما حيادية التقنية يف قل ا نتقال إق ش ذات اجليل القادم ,وإمافة العديـد مـن ا ـدمات لـدعم املنافسـة بـني مقـدمي
ا دمةن ولتعذس الومع التنظيمي اجلديد للسوق .ويف ه ا السياق مت إجناز مايلي خالل العام 2011م:
 إعداد دراوة مقارنة عاملية ,وقليل فضل التجار الدولية .
 إعداد مسود و يقة إرشادات الربط ال ي ابد ة.
 إعداد مسود و يقة ارشادات الو ول إق ش ذات ا صا ت.
 إعــداد و ي قــة طلــب مرئيــات العمــوم ,علــى مســود و ــيق إرشــادات الــربط ال ــي  ,والو ــول إق ش ـ ذات
ا صا ت.



دريب عدد من موقفي انيئة ,مع وفري املواد التدري ية.

وجيــري العمــل حالي ـًا علــى ن ــر و يقــة طلــب مرئيــات العمــوم ,ومــن ــم العمــل علــى قليــل املرئيــات املســتلمة ,وومــع
ا رشادات يف يغتها النهائية واعتمادها.

 )8اللعرض املرجلعي لربط االتصال البيين
اوتمرارًا جلهـود مرااعـة العـرض املراعـي لـربط ا صـال ال ـي وقديثـي بصـور دوريـةن مت اوـتاال مرئيـات العمـوم
حــول الو يقــة املعدلــة (النســخة الرابعــة) املقدمــة مــن شــركة ا صــا ت الســعودية بو ــفها مقــدم خدمــة مســيار ,وقليــل
املرئيات ال مت اوتالمها ,وإارا الدراوـات املقارنـة مـع الـدول ا خـرا ,ومـن ـم مقارنتهـا با وـعار وا ـدمات املعرومـة يف
الو يقــة .ومت قديــد التعــديالت املالــو إدخانــا علــى و يقــة العــرض املراعــي ,وجيــري إ ــدار قــرار باعتمــاد الو يقــة يف
نسختها ابد ة.
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 )9حتديث سياسة الفصل احملاسيب
يهدف ه ا امل رو إق مرااعة وياوة الفصل اباويب احلالية ,ودراوة ا يارات املاروحـة ـا يتماشـى مـع الـتغريات
ال طرأت على ووق ا صا ت يف اململذة ,وإعداد إرشادات نظيمية للفصل اباويب ,وإلهام مقدمي ا دمة با اعهـا عنـد
قديم املعلومات والقوائم املالية املتعلقة بوحـدات العمـل املختلفـة لـديهم .ومت يف هـ ا الصـدد خـالل العـام 2011م إجنـاز مـا
يلي:
 إارا دراوات املقارنة فضل التجار الدولية.



إعداد ورقة مناق ة لتحديد ا يارات ,والتواهات ا فضـل لسياوـة الفصـل اباوـيب يف اململذـة ,وا نـوا
ا خرا من الفصل التنظيمي.



إعداد مسـودات و ـيق ااطـار التنظيمـي ,واارشـادات ا ا ـة بالفصـل اباوـيب ,ومت اوـتاال مرئيـات
العموم حونما ,كما مت قليل املرئيـات املسـتلمة ,واعـداد الو ـائت يف ـيغتها النهائيـة ,متهيـدًا لعرمـها
لالعتماد.

 )11مقاسم اإلنرتنت احمللية والدولية
يهدف ه ا امل رو إق دراوـة مـدا فعاليـة إن ـا مقاوـم إنانـع

دمـة حركـة اانانـع ابليـة والدوليـة يف اململذـة,

ودراوة مدا احلااة إق الاخيص نا من عدمي ,ا يـؤدي يف النهايـة إق قسـني خـدمات اانانـع ,و قليـل أوـعارها علـى
املســتخدمني النهــائيني ,وحصــر حركــة اانانــع ابليــة داخــل اململذــةن باامــافة إق ا ـ

حركــة اانانــع ااقليميــة

والدولية .واوتمراراً للن اطات ال متع خالل العام املامين فقد مت خالل العام 2011م إجناز ما يلي:
 قليل مرئيات العموم عن و يقة احلااة ان ا مقاوم إنانع دولية يف اململذة.
 إعــداد قريــر عــن احلااــة لومــع التنظيمــات والااخــيص ,أو عديلــها عنــد احلااــة فيمــا يتعلــت حبركــة
اانانع ابلية والدولية.
وقد ني من الدراوة عدم احلااة ان ا املقسم من ق ل انيئة ,ومـرور ومـع ابفـهات ملقـدمي ا دمـةن لت ـجيعهم
ان ا مقاوم اانانع على املستويني ابلي والدولي.

 )11إعداد مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت وتقنية امللعلومات
بهدف مراق ة قاا ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة ,وقليل أدا املرخص نمن مت اوير قرير شامل ربع ونوي
وــواق خــدمات ا صــا ت يف اململذــة ,مــن خــالل قليــل ال يانــات وا رقــام الــوارد مــن ال ــركات ,وحســا مؤشــرات ا دا
ا ا ة

دمات ا صا ت و قنية املعلومات .وقـد مت إعـداد املؤشـرات ون ـرها يف نهايـة كـل ربـع وـنة خـالل العـام 2011م,

وويتم ا وتمرار يف ذلن خالل ا عوام القادمة.
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 )12االندماجات وشراء احلصص واإلفالس يف قطاع االتصاالت.
يهــدف امل ــرو إق دراوــة إاــرا ات طل ــات شــرا احلصــص ,وا نــدمااات ,واافــالسن املقدمــة للهيئــة مــن ق ــل مقــدمي
ا دمات املرخص نم باململذة .فقد متع دراوة ا نظمة املعمول بها يف اململذة لتحديد مسؤوليات اجلهـات املختصـة بتلـن
ا مــور ,وإعــداد املقارنــات الدوليــة ,وااــرا ات دراوــة طل ــات اانــدماجن كمــا مت اوــتاال مرئيــات العمــوم حيانــا وقليلــها.
وجيري حالياً إعداد ااارا ات يف يغتها النهائية ,متهيداً عتمادها.

 )13نقل األرقام
عمـل انيئـة علـى إعـداد إرشـادات نقـل أرقـام خـدمات ا صـا ت الثابتـة ,وقـدي و يقـة إرشـادات نقـل ا رقـام

ـدمات

ا صا ت املتنقلة ,ودجمهما يف إرشادات موحد  .وقد مت يف ه ا الصدد خالل عام 2011م ,إعداد مسـود ا رشـادات ,وو يقـة
طلب مرئيات العمـوم حونـان وجيـري حاليـًا ااعـداد لن ـر و يقـة طلـب املرئيـات ,متهيـدًا لومـعي يف شـذلها النهـائي ,ومـن ـم
اعتمادها وا دارها.
ويف جمال ااشراف على نقل أرقام انا ا املتنقلن فإ انيئة قوم تابعة عمل ا دمة وااشراف على قاعد بيانا ها,
والتأكد من فعالية إاـرا ات خدمـة نقـل ا رقـام ,و ا يـت هـ اااـرا ات مـن ق ـل امل ـغلني علـى الواـي الصـحيح ,والعمـل
على حل شـذاوا املسـتخدمني الـ بلغـع ) (8514شـذوا خـالل عـام 2011م ,وحـل خالفـات امل ـغلني حـول ا دمـة ,وحبـ
وـ ل اـوير ا دمــة مـا أمذــن .ويف هـ ا السـياق قامــع انيئـة برعايــة وقيـع ا فاقيـة بــني مجيـع مقــدمي خـدمات ا صــا ت
لتسهيل عمليات نقل الرقم ,وإطالق ا دمة مع شركة زين.

 )14إعداد متطلبات تأسيس خمترب إلعتماد نوعية أجهزة االتصاالت
نظراً حلااة انيئة إق أويس خمت لفحص واخت ار أاهه ا صا ت و قنية املعلومات الوارد إق اململذـة للتأكـد
من مدا ماابقتها للموا فات الفنية املعتمد من ق ل انيئةن فقـد مت دراوـة املتال ـات ا ا ـة ختـ اعتمـاد النوعيـة,
وا طال على عدد من املنتجات ا ا ة ثل ه املخت ات مـن ق ـل عـد شـركات ,و مت عقـد عـدد مـن ا اتماعـات وورش
العمــل مــع مصــنعي لــن ا اهــه  ,كمــا مت قديــد متال ــات إن ــا املختـ  ,ومت ضــمينها بو يقــة طلــب العــروض مل ــرو
إن ا نظام حدي ادار الايا الاددي.

 )15املركز السلعودي مللعلومات الشبكة
وا ل املركه السعودي ملعلومات ال ـ ذة ن ـاطي يف سـجيل أمسـا النااقـات السـعودية علـى شـ ذة اانانـع ,وإدار هـا.
كما قام باعتماد عدد من اامافات املهمة للخدمات املقدمة للمستخدمني ع بوابة ا دمات االذاونية ,الـ وـتمذنهم
من إجناز العديد من املهمات وااارا ات ذا ياً رونة وورعة عاليتني .وقد مت خالل العـام 1432/1433ه ـ (2011م) إجنـاز
مايلي:
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 إعداد النسخة اجلديد (اا دارالثال ) من ئحة سجيل أمسا النااقات السعودية ون رها .ومن أبـرز
ما قدمي الالئحة دمج النسخة السابقة منها مع ئحة سـجيل أمسـا النااقـات العربيـةن لتصـ حا معـا
ئحة واحد  ,مع واود عدد من التغيريات ا خرا.
 إعداد النسخة اجلديد ( اا دار  )3.3من قواعد ا عااض على أمسا النااقات السعودية ,ون رها.
 إعــداد إاــرا ات قــديم اعــااض علــى أمســا النااقــات الســعودية ون ــرها ,و هــدف إق شــرح أهــم ال نــود
ااارائيـة لعمليــة قـديم ا عــااض ,واملتال ـات لذــل مرحلــة و ومـيحها ,كمــا

ـرح سلســل ا اــوات

بعد ذلن ,و كيا ـتم معاجلـة ا عـااض .و ـأ ي هـ ا اـرا ات بو ـفها و يقـة مذملـة لو يقـة قواعـد
ا عااض على النااقات السعودية.
 قواعد إرشادية لصياغة أمسا النااقات العربيـة مـمن الناـاق العربـي (.السـعودية) و عنـى هـ الو يقـة
بتحديد الرموز املسموح باوـتخدامها عنـد سـجيل أمسـا نااقـات عربيـة ,مـمن الناـاق العلـوي العربـي
السعودي (.السعودية)  ,كما ومح اارشادات والقواعد ال

ساعد على كتابة أمسا النااقات العربية

ب ذل حيح ,آخ يف احلس ا ا مور ال متس اللغة ,أو احلرف العربي.
 فتح التسجيل مسا النااقات ذات املقاعني ويقصد بالنااقات ذات املقاعني أمسا النااقات ال
تذو من مقاع ا وم ومقاع التفريع العلوي السعودي ) (saم اشر مثل النااق التالي:
) (www.nic.saدو فريعات ) ( com,net,orgاملعتاد .

 )16رفع جاهزية اململكة لالنتقال لالصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت)(IPv6
نتيجةً للتاور السريع يف اوـتخدامات اانانـع ,والهيـاد الذـ ري يف ال ـ ذات امل نيـة علـى أوـاس برو وكـول اانانـع,
واوتهالك أكثر من 90%من العناوين املتاحة من اا دار الرابع ل و وكول اانانع) (IPv4املسـتخدم حاليـاًن وا ـل
انيئة العمل على رفع ااههية اململذةن لالنتقال إق اا دار السادس من برو وكول اانانع ) (IPv6ال ي وـيتيح ـوفري
عددٍ مخم من العناوينن للوفا باملتال ات العاملية احلالية واملستق لية .وقد مت يف ه ا الصدد إجناز ما يلي:



إقامة ورشة العمل الثانية حـول اا ـدار السـادس لإلنانـع ,ومتـع مناق ـة عـدد مـن أوراق العمـل املقدمـة
من جمموعة من ا

ا واملتحد ني من داخل اململذة وخاراها.

 عقد ا اتما العاشر لفريت عمل اا دار السادس لإلنانع يف حمافظة اد .
 إقامة ورشة عمل حول اا دار السادس لإلنانع مواهة ملمثلي ال نوك يف اململذة ,بالتنسيت مع مؤوسـة
النقد العربي السعودي.



نظـيم برنـاجمني ــدري يني حـول اا ــدار السـادس لإلنانـع ,بالتعــاو مـع جمموعــة م ـغلي ال ـ ذة يف
ال رق ا ووط ) (MENOGومنظمة الرايب(RIPE).



ق ــديم برن ــاجمني ــدري يني ح ــول اا ــدار الس ــادس ل و وك ــول اانان ــع ,أونم ــا يف الري ــاض ,وك ــا
مواه ـاً ملقــدمي ا دمــة واملهــتمني بهــا ,والثــاني مت قدلــي يف مقــر شــركة أرامذــو يف حمافظــة الظهــرا
ملنسوبي ال ركة.

 ربط عدد من اجلهات ,ومنها الدولية ,عمل اخت ارات اا دار السادس ل و وكول اانانع.
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 زياد عدد اجلهات يف اململذة احلا لة علـى عنـاوين اا ـدار السـادس ل و وكـول اانانـع إق  25اهـة,
منها وع اهات حصلع عليها يف عام 2133م.

 )17برنامج حتفيز قطاع االتصاالت وتقنية امللعلومات
يهـدف برنــامج «قفيــه» إق اــوير قاـا ا صــا ت و قنيـة املعلومــات يف اململذـة العربيــة السـعودية ,مــن خـالل عهيــه
العوامل املساند لتاوير القاا  ,والعمل على

جيع املن ـتت الصـغري واملتووـاة ابليـة علـى قسـني قـدرا ها التنافسـية

ومســتوا نضــجها .كمــا يهــدف ال نــامج ب ــذل أواوــي إق قفيــه منــو ــناعة ا صــا ت و قنيــة معلومــات وطنيــة رائــد ,
والتقليــل مــن ا عتمــاد علــى املنتجــات وا ــدمات املســتورد  ,كمــا يهــدف ,علــى املــدا ال عيــد ,إق متهيــد الاريــت أمــام قيــام
من تت حملية رائد  ,من شأنها التأ ري يف معد ت النمو والتوقيا يف جمال ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة ,وخالل
العام 2011م مت إجناز مايلي:


 اعتمــاد صــنيا ملن ــتت قاــا ا صــا ت و قنيــة املعلومــات ابليــة ,و صــميم دليــل من ــتت ا صــا ت
سجيل اوم (قفيـه) وشعار لتذو عالمة جتارية لدا وزار التجار .

و قنية املعلومات يف اململذة و اويرها.
 اطالق دليل من تت ا صا ت و قنية املعلومات و جيع املن تت ابلية على التسجيل فيي.
 إعداد منوذج لتقييم املن تت امل اركة واعتماد  ,و صميم اوتمار التسجيل يف ال نامج.
 إقامــة ورشــة عمــل عريفيــة بال نــامجن مت مــن خالنــا إطــالق ال نــامج رمسي ـاً ,وشــجعع ال ــركات علــى
التسجيل يف ال نامج.
 اوتالم و قييم ( )54طلب سجيل للمرحلة ا وق من ال نامج ,و رشيح أفضـل  31من ـأ  ,وفقـاً للتقيـيم
املعتمد.



رشيح أفضل أربع من تت للمرحلة الثالثة من ال نامج ,وقديد موموعات الدعم ابتملة لذل من أ .

 محاية املستهلن
 )1شكاوى املستخدمني
وفقاً نظمة انيئة

صو

وفري احلماية للمسـتخدمنين مت العمـل علـى معاجلـة ) (15064شـذوا وإنهائهـا خـالل

العام 1432/1433هـ (2011م) ,مقارنة بـ ) (16033شذوا خالل العام (2010م) .و تعلت ال ـذاوا بـالفو ر  ,واازعااـات
انا فية ,واود ا دمات ,أوعدم وفرها ,ونقل الرقم ,وفصل ا دمة وغريها.

 )2تطوير نظام شكاوى إلكرتوني
حر اً على محاية حقوق املستخدمنين فقد مت ال د يف اوير نظـام إلذاونـي مركـهي علـى موقـع انيئـة االذاونـي
بــاللغتني العربيــة وااجنليهيــة ,يتــيح مل ــاكي خــدمات ا صــا ت و قنيــة املعلومــات قــديم ال ــذوا مــد مقــدمي ا دمــة
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ال من خمتصي انيئة ومقدمي ا دمة على معاجلة لن ال ذاوا .ومت
ومتابعتها آلياً عن بُعد بسرعة ووهولة ,ويساعد ك ً
دشني ا دمة الذاونياً على موقع انيئة االذاوني  ,و ُبـد باوـتق ال ال ـذاوا يف شـهر ربيـع ا ول مـن عـام 1432هــ ,وقـد
مت اوتق ال حوالي ) (12752شذوا ,كما مت ربط مهودي ا دمة بالنظامن لتسهيل ورعة ال ع وحل امل ذلة.

 )3الفصل يف خمالفات نظام االتصاالت
قامــع جلنــة الفصــل يف خمالفــات نظــام ا صــا ت بدراوــة ) (317خمالفــة ,وإ ــدار القــرارات ا ا ــة بهــا .و تمثــل
معظم ه املخالفات يف قاوعات الذيابل انا فيـة ,ومتريـر املذاملـات انا فيـة باريقـة غـري نظاميـة ,وحيـاز أاهـه ا صـا ت
غـري مرخصـة وبيعهـا ,وبيــع بااقـات ا صـال مسـ ت الـدفع باـرق غــري نظاميـة ,وكـ لن خمالفــات تعلـت بااخـيص قــديم
خدمات ا صا ت ,ونقل الرقم ,وغريها.

 )4تنظيم أسلعار خدمات االتصاالت وتقنية امللعلومات
مــن منالــت الســعي حلمايــة حقــوق املســتهلذني ,و عهيــه املنافســة العادلــةن عمــل انيئــة علــى ا يــت أفضــل اااــرا ات
لتنظــيم عرفــة خــدمات امل ــغلني كافــة .ويف ه ـ ا ااطــارن مت ال ــد

ــرو لتنظــيم إاــرا ات التعرفــة بهــدف اــوير إطــار

نظيمي ,وومع إارا ات حمدد للتعامل مع قديم ا دمات والعروض ,وفت أفضل املماروات العاملية .فتم إعداد قرير عـن
املقارنــات الدوليــة ,وإعــداد مســود ااطــار التنظيمــي ,وإاــرا ات طلــب املوافقــة علــى عرفــة ا ــدمات ,ومت اوــتاال مرئيــات
العموم حيانما ,وقليل الردود املستلمةن متهيداً عتمادهما .
ويف الســياق نفســي ووفق ـاً لألنظمــة ,والقواعــد املعتمــد لتحديــد وــقوف ا وــعارن وا ــلع انيئــة دراوــة طل ــات شــركة
ا صــا ت الســعودية (بو ــفها مقــدم خدمــة مســيار) فيمــا خيــص عرفــي خــدما ها ,وإ ــدار القــرارات التنظيميــة املناو ـ ة
ب أنها.

 )5تطبيق مؤشرات جودة اخلدمة
حر ـاً علــى محايــة حقــوق املســتخدمني ,ولضــما قــديم ا ــدمات بــود عاليــةن قــوم انيئــة كــل ربــع وــنة بدراوــة
ا لتقارير الفنية الدورية الوارد من مقدمي ا دمة وقليلها ,واوتخال

النتائج .واملتابعة املستمر معهـمن لتحسـني اـود

ا دمة املقدمة .وباامـافة إق هـ ا مت التأكـد مـن ـحة بعـم العـروض الاوجييـة ,الـ متـس اـود ا دمـة مـن خـالل
التجار امليدانية.

 )6رفع مستوى رضى املشرتكني عن جودة خدمات االتصاالت باململكة
اناالقــاً م ــن مس ــؤوليات انيئ ــة املتعلق ــة با ــدمات املقدم ــة م ــن ق ــل مق ــدمي خ ــدمات ا ص ــا ت يف اململذ ــة ,به ــدف
قســينها وكـ لن ققيــت أعلــى مســتويات الرمــا عنهــا مــن ق ــل امل ــاكني ,مــع ا خ ـ يف احلسـ ا عــدم قميــل امل ــغل
ذاليا ك ري نعذس ول اً على ذلفة ا دمات املقدمة نمن فقد مت

ذيل فريت يُعنى بدراوة ه ا ا مر ,على أ تضمن

التو يات الالزمة يف ه ا ال أ  ,ومن م رفعها للمحافظ اقرارها والعمل وا ها.
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 )7مركز أمن خدمات اإلنرتنت
من منالت نفي الدور املناط بانيئة فيما يتعلت باشيح مواقع اانانع ,ال ي يهـدف إق احلـد مـن ابتـوا السـيئ,
ومحاية املستفيدين من ه ا دمةن قام مركـه أمـن خـدمات اانانـع بـإدار أنظمـة رشـيح ال يانـات يف اململذـة و نظيمهـا
ومراق تها ,وفى ه ا الصدد ,مت إجناز ما يلي:
 معاجلة أكثر من ) (1.274.163طل اً للحجب أو لرفع احلجب أو إوا .



التنســيت والتعــاو مــع عــدد مــن ال ــركات العامليــة املــوفر للمحتــوا ازالــة املــواد ااباحيــة مــن مواقــع
اانانع ا ا ة بها.



فعيــل خا ــية حجــب الــروابط امل انــة ,الـ أوــهمع يف رفــع احلجــب عــن خدمــة رمجــة املواقــع عمومـاً.
كما أوهمع يف احلد من الو ول إق املواقع ابجوبة باوتخدام مواقع املموهات.

 مت إمافة اويرات اديد لنظام إدار الاشيح.
 ا دار بعم و ائت التوعية حول كيفية اوتخدام أدوات اانانـع اآلمـن ,املتـوفر علـى أنظمـة الت ـغيل,
وبرامج احلماية ا ورية ,وبعم مواقع اانانع.
 امل اركة يف ااتماعات اللجنة ا منية الدائمة لإلنانع.

 )8تطوير خطة اإلنرتنت
يهدف امل رو إق ومع خاة عملن لتاوير خدمات اانانع يف اململذة للسنوات الثالث القادمة ,من خالل إطالق عد
م روعات ,وإعداد الدراوـات الـ

هـدف إق اـوير اانانـع يف اململذـة ,حيـ مت ومـع خاـة عمـل للم ـرو  ,و قسـيمة إق

مراحل هي:
 املرحلة ا وق :قييم ومع اانانع يف اململذة.
 املرحلة الثانية :مقارنة أفضل املماروات والتا يقات.
 املرحلة الثالثة :قرير اعتمادية اانانع يف اململذة.
 املرحلة الرابعة :قليل الفجو .
 املرحلة ا امسة :خاة اوير ا دمات العامة لإلنانع.
 املرحلة السادوة :خاة اوير ا دمات العامة لإلنانع ,وبرنامج العمل لثالث ونوات.
وقد مت خالل العام (2011م)  ,ا نتها مـن املراحـل الـثالث ا وق للم ـرو  ,واملخراـات ا ا ـة بذـل مرحلـة ,كمـا مت
عقد عد ااتماعات مع مقدمي ا دمة ,ومناق تهم يف كل مراحل امل ـرو  ,وأخـ ا فذـار وا طروحـات لـديهم لتذـو أحـد
مدخالت امل رو الرئيسية ,ومن م قليلها وا روج بااحصائيات وا وتنتااات املالوبة.
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 )9نظام فسح أجهزة االتصاالت وتقنية امللعلومات اإللكرتوني
يهدف ه ا امل رو إق اوير نظام فسح أاهه ا صا ت و قنية املعلومات يف انيئةن عن طريت أويس قاعد معلومات
لألاهه املعتمد واملفسوحة من ق ل انيئة ,وإن ا بوابة إلذاونية ع موقع انيئة االذاونين لتقديم طل ات املوافقة على
ا وترياد ,والفسح اجلمركي اهه ا صا ت و قنية املعلومات ,وال ع يف الال ات إلذاونياً ,وربط النظام مع نظام
مصلحة اجلمارك ,وذلن اروال إفاد انيئة املتعلقة بالفسوحات اجلمركية إلذاونيان لتحقيت الفعالية املن ود من
النظام .حبي يُمذن النظام اجلديد اجلهات الداخلية وا اراية من قديم طل ات الفسح ,واعتماد ا اهه إلذاونياً إق
انيئة ,باامافة إق إجناز إارا ات الفسح ,واعتماد ا اهه ب ذل إلذاوني كامل .ومت يف ه ا الصدد خالل عام
1432/1433هـ (2011م) إجناز ما يلي:
 إنها و يقة ااارا ات ال ويتم العمل بها عند إن ا النظام واعتمادها.
 إنهـا مجــع ال يانـات الالزمــة واملتال ــات ا ا ـة بعمليــة ربــط نظـام الفســح مــع نظـام مصــلحة اجلمــارك
واملتال ات ا ا ة بإن ا النظام وإدار ي .
وجيري العمل حاليًا على اوير النظام ,والربط مع اجلهات ذات العالقة داخل انيئة وخاراها.

 )11اإلشراف على خدمات االتصاالت خالل مومسي رمضان واحلج
ممن وعي انيئة للقيـام بواا ا هـا يف مـما قـديم أفضـل ا ـدمات حلجـاج بيـع اهلل احلـرام ,والـهوار واملعتمـرينن مت
ذيل فريت عمل من املختصني للقيام تابعة أدا خدمات ا صا ت ذة املذرمة ,واملدينة املنور  ,وامل اعر املقدوة خالل
شهر رمضا ومووم احلج.

 )11الربنامج الوطين للتوعية بأمن امللعلومات
يه ــدف ال ن ــامج إق رف ــع ال ــوعي ب ــأمن املعلوم ــات عل ــى املس ــتوا ال ــوط  ,خ ــالل الس ــنوات ا م ــس القادم ــة .وحيت ــوي
ال نامج على جمموعة من ا اط الهمنية ال

ستهدف رفع الوعي العام بأمن املعلومات جلميع شرائح اجملتمع باململذة.

ويتذو ه ا ال نامج من أدوات قياس مستوا الوعي العام بأمن املعلومات على املستوا الوط  ,وا وتعانة يف ذلـن بتليـات
ومحالت إعالمية لرفع ه ا املسـتوا وفـت خاـة زمنيـة ,وأهـداف قياوـية ,وإوـاا يجية حمـدد  ,وقـد مت خـالل عـام (2011م)
مايلي:
 قديد املسارات واملوموعات املختار املتعلقة بأمن املعلومات.
 قديد القااعات وال رائح ا اتماعية امل مولة وقنوات التوا ل.



اختيــار روــائل التوعيــة بــأمن املعلومــات لذــل مســار علــى حــد  ,وومــع خاــة

ســية (علــى مــدا

ــس

ونوات) لل نامج الوط للتوعية بأمن املعلومات.
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 )12التوعية حول االستخدام األمثل لالتصاالت وتقنية امللعلومات
سعى انيئة لن ر الوعي حول ا صا ت واملعلوما ية ,و عهيه الثقافة الرقميـة ,وطـرق ا وـتفاد املثلـى منهـا ,ومحايـة
للمستخدمني ,واملستفيدين من اآل ار املا ة على املماروة ا اطئة لتلن ا دمات والتقنيـات احلديثـة .ويف هـ ا السـياق,
قامع انيئة وعن طريت عد قنوات وعوية بتنفي ا ن اة التالية :
 إطـالق م ــرو التعــاو مــع اجلهـات احلذوميــة يف جمــال التوعيــة ,و هويـدها باملاويــات التوعويــة جلمهــور
لن اجلهات جال ا صا ت و قنية املعلومات ,كما قامع بتوزيع أكثر من ( )211.111نسخة .



وزيع أكثر مـن  335.111نسـخة ل ـ الـوعي لـدا الاـال والاال ـات ختلـا املراحـل الدراوـية ,إمـافة
إق أوليا أمورهم ,وذلن بالتعاو مع م رو امللن ع داهلل بن ع د العهيه لتاوير التعليم العام .

 أ در املركه الوط ا رشادي من املعلومات بهيئة ا صا ت و قنية املعلومات و عة إ ـدارات وعويـة
اديد متعلقة بأمن املعلومات ستهدف مستخدمي خدمات ا صا ت و قنية املعلومات.



وزيــع أكثــر مــن  15.111ما وعــة ب ــذل م اشــر علــى مجهــور انيئــة املســتهدف ختلــا قنــوات التوزيــع,
كامل اركة باملعارض واملؤمترات والندوات ال

قيمها ,و ارك بها انيئة .

 ب الروائل التوعوية عن طريت قنوات ال ذات ا اتماعية ال

توااد بها انيئة.

 )13إجراء القياسات امليدانية ملستويات اجملاالت الكهرومغناطيسية
يهــدف ه ـ ا امل ــرو إق متابعــة مــدا التــهام مقــدمي خــدمات ا صــا ت بضــوابط ااشــعاعات الصــادر مــن اباــات
الالوــلذية ,و ذلــن بــإارا القياوــات امليدانيــة ملســتوا التعــرض ال ــري للمواــات الذهرومغناطيســية للــاددات الراديويــة
الصادر من هوائيات اباات الالولذيةن من خالل برنامج التعاو مع اجلهات ا كادلية وال حثية الرائد يف اململذة .ويف
ه ا اجلانب مت إارا قياوات ميدانية لعدد من اباات القاعدية الالولذية على مستوا اململذة ,للتحقت مـن مـدا التـهام
مقــدمي خــدمات ا صــا ت باارشــادات الصــادر عــن انيئــة ال ـ مت إعــدادها ,بنــا علــى املعــايري الدوليــة .وقــد بينــع مجيــع
القياوات ال مت إاراؤها  -حتى اآل  -علـى هـ اباـات الالوـلذية أ مسـتويات ااشـعاعات الصـادر مـن هوائيا هـا قـل
ئات املرات عن احلد املسموح بي ,وفقاً للمعايري العاملية.

 إدار املوارد ابدود
 )1إدارة الرتددات ومتابلعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي
اعتم ــد جمل ــس ال ــوزرا (ا ا ــة الوطني ــة للاي ــا ال ــاددي) ب ــالقرار ذي ال ــرقم ) (61والت ــاري 2/3/1429ه ـ ـ
(10/3/2008م)  ,و تضمن ا اة قديد فئات املستخدمني ,وادول وزيع الاددات على ا دمات املختلفة ,ا يتوافت مع
احتيااات مستخدمي الاددات يف اململذة ,ويتست مع ا جتاهات العاملية .ومت ال د بتنفي ها حسب اجلـدول املروـوم ابتـدا
من 2/5/1429هـ على فاات حمدد يف ا اة (عامني ,ال ة أعوام ,و

سة أعوام) .وفيما يلي نسب إخال الاددات بنهايـة

عام 2011م:
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الرتددات املطلوب إخالؤها خالل عامني من تاريخ بدء تنفيذ اخلطة

الرتددات املطلوب إخالؤها خالل ( )3ثالثة أعوام

الرتددات املطلوب إخالؤها خالل ( )5مخسة أعوام

نسبة اإلخالء

مستوى التخصيص

45%

اململكة

19.7%

منطقة كاملة

96.44%

مدينة كاملة

96.8%

موقع حمدد

0.5%

اململكة

64.9%

منطقة كاملة

24.4%

مدينة كاملة

11.3%

موقع حمدد

15.7%

اململكة

12%

منطقة كاملة

16.99%

مدينة كاملة

13.3%

موقع حمدد

وكمـا يتضـح مـن اجلــدول فهنـاك ـأخر كـ ري يف نفيـ ا اـة ,مقارنــة باملسـتهدف ,وذلـن بسـ ب عـدم جتـاو بعــم
اجلهات احلذومية يف نفي ما خيصها من ا اة ,خالل الفا املنقضية ,من بد وريانها .ووتوا ل انيئة متابعة نفي
ا اة الوطنية ,وماال ة مجيع اجلهات ال نا خمصصات رددية غري متوافقة مع ا اة ,بإخال لن الـاددات ,حسـب
ااطار الهم املعتمد يف ا اة.

 )2حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم وإدارتها
اوــتذما ً للن ــاطات ا ا ــة بتحــدي ا اــة الوطنيــة للاقــيم ملواك ــة النمــو املســتق لي ,و ــوفري املرونــة وــتيعا
التقنيات وا دمات اجلديد ن مت إعداد مسود ا اة الوطنية ابد ة للاقيم ,وطل ع مرئيات العمـوم حيانـا ,ومت قليـل
لـن املرئيـات ,ـم ومـعع ا اـة يف ـيغتها النهائيـة ,ورفعـع إق جملـس إدار انيئـة ,ومت اعتمادهـا واـب قـرار جملــس
اادار ذي الرقم ) (5/96والتاري 23/9/1432هـ.
ويف جمــال إدار ا اــة احلاليــةن متــع دراوــة طل ــات اصــيص نااقــات ا رقــام والرمــوز مــن مقــدمي ا ــدمات ,وبعــم
اجلهات ,وال ع فيها ,والتنسيت مع ا قاد الدولي لال صا ت
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 ال يئة التنظيمية وال فافية
 )1مراجلعة أنظمة اهليئة
يهــدف هـ ا امل ــرو إق إاــرا مرااعــة شــاملة نظمــة انيئــة ,علــى مــو املســؤوليات املناطــة بهــا ,ونقــل مهمــات قنيــة
املعلومات واانانع إليها ,خا ة بعد انضمام اململذة إق منظمـة التجـار العامليـة .وقـد مت ا نتهـا مـن رفـع مسـود لتعـديل
نظام ا صا ت إق جملس الوزرا املوقرن للنظر فيها ,ومن م إقرارها وفت ااارا ات املت عة يف ه ا ال أ .

 )2حتديث البيئة التنظيمية
سعى انيئة لتحدي أنظمتها وفت امل ستجدات ,وأفضـل املماروـات العامليـةن ويف مـو املسـؤوليات املناطـة بهـا ,مت خـالل
عام 1432/1433هـ (2011م) إجناز ما يلي:
 إعداد إارا ات سهيل أويس خدمات ا صا ت املفو ر  ,وإلغائها ,و و يقها.
 املوافقة على وياوة ا وتخدام العادل

دمات عائلة (اود بلس) من انا ا.

 التمذني من معرفة عدد بااقات ا صال املسجلة على هوية املستخدم.
 موابط إمافية تعلت بعملية إ دار أر د ال رائح مس قة الدفع وقويلها.
 موابط العروض الاوجيية للمذاملات ابلية لال صا ت املتنقلة.

 )3استطالعات مرئيات اللعموم
قــر

انيئــة علــى ا لتــهام بأوــس الومــوح وال ــفافية ,وامل ــاركة يف الــرأي ,وا لتــهام

ــاد العدالــة والتــواز بــني

مجي ــع ا ط ــراف ذات العالق ــة ,ــن ف ــيهم املس ــتخدمو م ــن أف ــراد ومؤوس ــات ,واملس ــتثمرو ومق ــدمو ا ــدمات ,واحلذوم ــة
والصاحل العام.

 )4قرارات اهليئة
اناالقاً من مهمات انيئة وأنظمتها املتعلقة بتنظيم القاـا  ,وخا ـة لـن املر اـة راق ـة أدا ال ـركات املـرخص
نــا ,وااــاذ ااا ــرا اتن لضــما الت ــهام لــن ال ــركات ب ــروط الااخــيص املمنوح ــة إياهــا ,والنظ ــر يف ا مــور املر ا ــة
بالقاا  ,واااذ القرارات الالزمة حيانان فقد مت خالل العام 1432/1433هـ (2011م) إ دار ) (16قراراً نظيمياً.

 )5نشر مؤشرات األداء لسوق خدمات االتصاالت
يف إطار وعي انيئة ملراق ة أدا ووق خدمات ا صا تن فقد مت إعداد قارير ربع ونوية خالل العام املنصرم (2011م)
تمل على مؤشرات ا دا للقاا من خالل قليل ال يانات الوارد من ال ركات املقدمة للخدمات .ومت ن ر ملخـص نـا
(ن ر انيئة االذاونية) وعلى موقع انيئة االذاوني .
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 )6تقرير عن قطاع تقنية امللعلومات
حيتاج قاا قنية املعلومات يف اململذـة إق التغلـب علـى العديـد مـن املعوقـات ,وا وـتفاد مـن الفـر
ه ا القاا و اوير مـن اهـة ,واـ
بال ــد

ا وـتثمارات مـن اهـة أخـرا .ومـن هـ ا املنالـت قامـع انيئـة خـالل العـام (2009م)

ــرو ا ــدار قريــر وــنوي عــن ومــع قاــا قنيــة املعلومــات يف اململذــة ,حبي ـ يذــو أدا ً جل ـ

بأوما القاـا  ,وقفيـه ـانعي القـرار يف اجلهـات العامـة وا ا ـة ازالـة العق ـات الـ
شـ ــفافة ,جت ـ ـ

املتاحـةن لتنميـة
ا هتمــام العــام

وااـي منـو  ,وخلـت بيئـة نافسـية

ا وـ ــتثمار فيـ ــي و قـ ــود إق اـ ــوير  .ومت ا نتهـ ــا مـ ــن التقريـ ــر الثـ ــاني واعتمـ ــاد ون ـ ــر خـ ــالل العـ ــام

1432/1433هـ (2011م) ,كما مت نظيم امللتقى السنوي لتقنية املعلومات ال ي حضـر أكثـر مـن ) (450شخصـاً لرفـع
الوعي وموعات التقرير و و يا ي ,ومناق ة خمراا ي ,وو ل التعاو بني املعنيني بالقاا  ,كما مت ااعال عن و يات
امللتقى ,و وزيع مايهيد عن وتة آ ف نسخة من التقرير.

 )7النشاطات اإلعالمية
ــدرك انيئــة مهمتهــا يف وعيــة املســتخدمني واجلمهــور ,والتفاعــل مــع الــرأي العــام ,والاويــج للفــر

ا وــتثمارية يف

القاا ن ن ا مت عيني متحدث رمسي باوم انيئة للتعامل مع ووائل ااعـالم املختلفـة ,وامل ـاركة يف ا ن ـاة والفعاليـات
ااعالميــة ,ومتابعــة ا صــال بــاجلمهور واملهــتمني ع ـ قنــوات التوا ــل املختلفــة .و هويــد با خ ــار وال يانــات الص ـحفيةن
باامافة إق التقارير والتصاريح الرمسية .وك لن إطالق ن ر إلذاونية ربع وـنوية عنـى بر ـد مسـتجدات القاـا يف
نهاية ربع كل ونة.



ندوق ا دمة ال املة

 )1مراجلعة سياسة اخلدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل
بنا على ما ورد يف وياوة ا دمة ال املة ,وحت ا وتخدام ال امل املعتمد من مرور قيام انيئة رااعتهـا بصـفة
دوريــة كــل وــنتني علــى ا قــل ,مــن ــاري

ــغيل ــندوق ا دمــة ال ــاملةن فقــد مت ال ــد يف الن ــاطات املتعلقــة رااعــة

السياوــة مــع ا خ ـ يف احلس ـ ا التاــورات ا قتصــادية وا اتماعيــة والثقافيــة والتقنيــة ,ومــدا التووــع يف ن ــر ا دمــة
ال املة ,وحت ا وتخدام ال امل ,و اور وـوق ا صـا ت و قنيـة املعلومـات يف اململذـة ,ـا يف ذلـن التواهـات املسـتق لية,
وإمذاني ــة ققي ــت أه ــداف ا دم ــة ال ــاملة ,وح ــت ا و ــتخدام ال ــامل للخدم ــة الص ــو ية ,وخدم ــة اانان ــع ذات النا ــاق
العريم .ولتحقيت ذلن فقد مت خالل العام 2011م ,إجناز ما يلي:
 إعداد دراوة عن قاا ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة ُعنى عرفة مدا التووع يف ن ر ا ـدمات
الصو ية ,وخدمة اانانع ذات النااق العريم ,و اور ووق ا صا ت و قنية املعلومات يف اململذة .
 إع ــداد دراو ــة مقارن ــة دولي ــة (دراو ــة املقارن ــة الدولي ــة للص ــندوق) عن ــى ب ــااطال عل ــى أفض ــل التج ــار
واملماروــات الدوليــة ,وا وــتفاد مــن خ ـ ات الــدول ا خــرا النااحــة يف جمــال عمــل الصــندوق ,و قيــيم
خمتلا اجلوانب املتعلقة بإدار الصندوق وإارا ا ي وخااي وبراجمي.
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إعــداد و يقــة مناق ــةن اوــتنادًا إق نتــائج و و ــيات دراوــة قاــا ا صــا ت و قنيــة املعلومــات ,ودراوــة
املقارنة الدولية.

واار حالياً قدي السياوة وفقاً للدراوات السابت ذكرها ,ومن م إعداد و ائت طلب مرئيات العموم حونا ,والعـرض
ب لن على جملس اادار ن اقرارها ,متهيداً عتمادها من معالي وزير ا صا ت و قنية املعلومات.

 )2دراسة السوق
بهدف مرااعة وقدي ا اة ااواا يجية ,وا اط الت غيلية ,وقاعد بيانات مواقـع خـدمات الصـندوق ,والنمـوذج
املالي للصندوقن فقد مت ال د يف إعداد دراوة وـوقية متذاملـة ,وقليـل شـامل لقاـا ا صـا ت و قنيـة املعلومـات باململذـة
تمل على إارا مسح ميداني على ا دمات املالوبة يف مجيع املناطت اادارية باململذـة .ويف هـ ا السـياق ,مت خـالل العـام
2011م ,ال د يف نفي املرحلة ا ولية لتقييم متال ات نظام املعلومات اجلغرافية.

 )3دراسة حتديد املناطق املشمولة خبدمات االتصاالت
هــدف هــ الدراوــة التع ــرف علــى التجمع ــات الس ــذانية غــري املخدوم ــة

ــدمات ا ص ــا ت ,وقليــل فج ــو ا دم ــة

الصو ية ,وخدمة اانانع ذات النااق العريمن وذلن من خالل روم خرياة لتغاية ش ذات وخـدمات ا صـا ت يف كـل
أحنا اململذة ,ومتثيل التغاية املتوفر اغرافياً ,وقد مت يف ه ا السياق إجناز ما يلي:



مجع وقليل ال يانـات الرمسيـة مـن مصـلحة ا حصـا ات العامـة واملعلومـات ,املتعلقـة بالسـذا  ,والتوزيـع
الدلوغرايف ,واملواقع احلضرية ,والفئات ا اتماعية وا قتصادية ,وأمسا التجمعات السذانية ,بنا على
النتـائج ا وليـة لتعـداد السـذا واملسـاكن للعـام 3413ه ـ ,والتنسـيت مـع اهـات حذوميـة أخـران للحصــول
على ال يانات التذميلية الضرورية لتحدي قاعد بيانات الصندوق .



قدي

غاية خدمات ا صا ت و قنية املعلومات ,وقليلـها بنـا علـى بيانـات وخـرائط غايـة خـدمات

ا صا ت ال يقدمها مقدمو ا دمة ,ممن متال ات عرومهم للمنافسة على م روعات الصندوق.
 إدخال مجيع بيانات السذا  ,وال يانات ال مت قـديثها بنمـوذج نظـام املعلومـات اجلغـرايف ) (GISودمـج
بيانات غاية خدمات ا صا ت ال مت احلصـول عليهـا مـن مقـدمي خـدمات م ـروعات الصـندوق بهـ ا
النموذج.
 ق ــدي قاع ــد بيان ــات مواق ــع خ ــدمات الص ــندوق ,و ــمل ال يان ــات الدلوغرافي ــة وا ر ــاط ا داري,
وااحدا يات اجلغرافية ,وخدمات ا صا ت املتوفر يف كل جتمع وذاني .

 )4دراسة طلبات توفري اخلدمة يف املناطق النائية
مــمن مســاعي ــندوق ا دمــة ال ــاملة يف متابعــة نفي ـ وياوــة ا دمــة ال ــاملة ,وحــت ا وــتخدام ال ــاملن يقــوم
الصندوق بر د طل ات قديم ا دمة يف املناطت النائيـة غـري املخدومـة الـ
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ودراوتها وقليلهان والنظر يف إمذانية غايتهـا مـمن م ـروعا ي وفقـًا للسياوـة وا نظمـة الـ قذـم عمـل الصـندوق .ويف
ه ا السياق ,قام الصندوق خالل العام 2011م ا يلي:
 دراوــة إمذانيــة خدمــة ( )2414جتمع ـاً وــذانياً مــمن م ــروعا ي ,وردت مــمن ( )211طل ـاً لتــوفري خــدمات
ا صا ت .
 إدراج ( )22جتمعًا وـذانيًا وردت يف طل ـات ـوفري ا دمـة ,مـمن ناـاق عمـل امل ـرو ا وتذ ـايف (م ـرو
الصندوق رقم  )3اجلاري نفي حالياً.
 إدراج ( )53جتمعـاً وــذانياً وردت يف طل ـات ــوفري ا دمــة ,مـمن ناــاق م ــرو الصـندوق رقــم ( )2اجلــاري
نفي حالياً.
 إدراج ( )123جتمعًا وذانيًا وردت يف طل ـات ـوفري ا دمـة مـمن ناـاق م ـرو الصـندوق رقـم ( )1اجلـاري
نفي حالياً.
 إدراج ( )1جتمعات وـذانية وردت يف طل ـات ـوفري ا دمـة مـمن ناـاق م ـرو الصـندوق رقـم ( )4اجلـاري
نفي حالياً.

 )5أنشطة التخطيط والتنفيذ
اوتذما ً للجهود امل ولة يف و يل ققيت أهداف السياوة ,و نفي ا اـة ااوـاا يجية مـمن ااطـار الـهم ابـدد
واملعتمدن مت إعداد خاط
خالل كل ونة

غيلية م تملة على ا هداف الرئيسة للصندوق ,وبراجمي وم روعا ي ,ال يسـعى إق إجنازهـا

غيلية ,باامافة إق قديد هيذلة امل روعات وااياها ,وأولو

نفي ها ,وك لن ومـيح خمراـات

برامج الصندوق ب ذل عام ,ونااقات العمل ,وقديد التذاليا التقديريـةن ملسـاند بـرامج الصـندوق وم ـروعا ي الـ وـيتم
دعمها.
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 .32إجنازات مدينة امللن ع دالعهيه للعلوم والتقنية:
 وياوات جمتمع املعلومات الوطنية وا واا يجيات االذاونية
أعــدت مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيــة خاــة قــدد ا ولويــات ااوــاا يجية لتقنيــة املعلومــات ,فيمــا يتعلــت
بانـب ال حـ والتاـوير وا بتذــار يف جمـال قنيـة املعلومـات .ويعــد هـ ا اـة مذملـة للخاــة الوطنيـة لتقنيـة املعلومــات
وا صا ت ,ال أعد ها وزار ا صا ت و قنية املعلومات يف عام .2114
وقــد بنيــع هـ ا اــة علــى مــدخالت مســتخدمي قنيــة املعلومــات ,واجلهــات ذات العالقــة بهــا يف اململذــة ,ــا يف ذلــن
اجلهــات احلذوميــة ,والقاــا ا ــا

واجلامعــات الـ

ســتخدم قنيــة املعلومــات ,أو قــوم بأعمــال ال حـ والتاــوير يف هـ ا

اجملال.
وقد حددت ا اة أربع جما ت ,ذات أولوية إواا يجية يف جمال ال ح والتاوير يف قنية املعلومات ,وهي ذات أهمية
للمملذــة و تمثــل يف  )3املعاجلــة اآلليــة للذــالم واللغــة  )2احلووـ ة فائقــة ا دا  )1الــنظم وال ـ ذات  )4هندوــة ال جميــات
وا نظمة امل تذر .

 ال راكة بني القااعني العام وا ا

أو ال راكة متعدد القااعات

قامــع املدنيــة مــن خــالل قاــا املعلومــات وا صــا ت بعقــد شــراكات بينهــا وبــني العديــد مــن اجلهــات داخــل اململذــة
وخاراها ,فمنها من داخل اململذة ,مثـل :وزار الثقافـة وااعـالم ,ووزار التعلـيم العـالي ,ووزار الابيـة والتعلـيم  ,ومـن خـارج
اململذة ,مثل  :املنظمة العربية للابية والثقافة والعلوم  ,وشركة أي بي إم  ,وشركة اوال ,واامعة وتانفورد  ,وغريها .

 ا ل نية ا واوية لإلنانع
وا لع املدينة قديم خدما ها فى جمال اانانع للجهـات ا كادليـة وال حثيـة ,وبعـم اجلهـات احلذوميـة ,ا يقـاد
للقرار السامى ذي الـرقم  221و ـاري 3425/2/31ه ـ  ,حيـ متذنـع مـن وقيـع مـ كر فـاهم مـع منظمـة شـ ذة " انانـع "2
ا كادلية ا مريذية متهيداً لالر اط ال ذي بينهمـا مـن أاـل قفيـه التعـاو ال حثـي امل ـاك .كمـا أنهـا اوـتمرت يف
نفي امل اريع ااواا يجية التى من أبرزها ما يلى:
 السـ ــعات الدوليـ ــة :مت عهيـ ــه الااقـ ــة ا وـ ــتيعابية للخاـ ــوط الدوليـ ــة ,وـ ــعياً لتـ ــأمني خدمـ ــة اانانـ ــع
باوــتمرارية واــود عاليــة وخصو ــية معلوما يــة نيــه ن وذلــن بهيــاد قــدرها %55

اــوط ا ر ــاط

الدولية .بلغ حجم ا وتهالك الذلى  %24من السعة اامجالية ,وحيتل القاا ا كـادلى نسسـ ة عاليـة
منها .كما متتلن املدينة وـعة احتياطيـة بنسـ ة  %32للحـا ت الاارئـة .وبلـغ إمجـاق اجلهـات املر اـة
با دمة  42مستفيداً منهم  12اهة أكادلية وحبثية و  34اهة حذومية.
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 م رو اا دار السادس ل و وكول اانانع ( )IPv6يف مرحلتي الثانية ن وفيي أ

ح باامذا صـفح

مواقـ ــع ه ـ ـ ا اا ـ ــدار ,فقـ ــد أكملـ ــع املدينـ ــة بنجـ ــاح دعـ ــم مجيـ ــع ا اهـ ــه ال ـ ـ ذية (  )Routersو (
 )Switchesوب ـ لن عــد املدينــة أول مــن قــام بتا يــت ال و وكــول فــى اململذــة ,كمــا عــد أيض ـًا مــن
ا وائل فى مناقة ال رق ا ووط.
 م رو ا يت قنية املفومات ا فية يف مرحلتي الثانية ,لـتمذني عمـال املدينـة مـن اوـتخدام اانانـع
دو عنوا للمفوض ,لتسهيل ا وتخدام والتحقيت يف إوا اوتخدام ال ذة.
 م ــرو ا ي ــت منهجي ــة إدار ا ــدمات الفني ــة ( ,) ITILحيـ ـ مت اختي ــار هـ ـ املنهجي ــة نه ــا ــوفر
جمموعة وامحة من املعـايري والعمليـات لتحسـني اااـرا ات املت عـة يف املدينـة ,وذلـن مـن خـالل قديـد
ا ولويات ومعاجلة القضايا العالقة درجييا مع ذوي ا

يف ه ا اجملال.

ا ــوير ال ني ــة ا واو ــية لل ــ ذة ب ــذل مس ــتمر ,لتحقي ــت ا ــود عالي ــة متمي ــه ن حيــ بل ــغ حج ــم الس ــعة املؤمن ــة 31
ايجابيع ,كما مت رفع دراة ا من املعلوما ى ,واوت دال غال ية ا ادمات الرئيسة بأاهه أخرا متاور  ,فضالً عن ـوفري
نظام حدي متذامل حلفظ ال يانات ا حتياطية ,والراو نا عند احلااة
من اانب آخر اوتمرت املدينة يف قديم خدما ها يف جمال اانانـع  ,مثـل :التصـفح اآلمـن ,والامجـة اآلليـة ,وحفـظ
ال يانات ,واوتضافة املواقع  ,والنااقات الثانوية  ,وا خ ار ا كادلية ,واملهامنة مع التوقيع القياوي العـاملي ,كمـا قـدم
املدينــة خــدمات اوت ــارية وزيــارات فنيــة وميدانيــة حي ـ

ــؤمن كافــة ا مذانيــات التقنيــة وال ــرية لتحقيــت الــدعم الف ـ

ا وت اقي بصور دائمة والتجاو السريع يف ل ية طل ات الصيانة املتذرر او ا عاال ا وتثنائية يف ال ذة حي مت وفري
فريــت ف ـ يعمــل علــى مــدار  24وــاعة طيلــة ايــام الســنة  ,وقــد بلــغ عــدد الال ــات  521طل ـاً مت اوــتق انا مــن خــالل نظــام
ا وتق ال االذاونى ,وك لن املئـات مـن ا صـا ت انا فيـة فـى جمـال التخصـص .كمـا نفـ ت  2زيـارات لعمالئهـا مـن
اجلامعات.

 ا وتثمار يف ذنولوايا املعلومات وا صا ت والتدابري احلذومية الداعمة
نع املدينة آلية إن ا حامنات التقنية ,واوتعانع فى ذلن باختيار أفضل املؤوسات الدولية فى ه ا جمالن لتقـديم
خدما ها اادارية ,ونقل ا

لفريت العمل الوطنى .بلغ عدد احلامنات التى أن أ ها املدينة الث حامناتن منها حامـنة

(بادر) لتقنية ا صا ت واملعلومات ,ال مت إن اؤها عام  2112م  ,ال

هـدف إق دعـم إن ـا ومنـو شـركات ناشـئة يف جمـال

قنية املعلومات وا صا ت ,من خالل وفري حهمة مـن ا ـدمات والتسـهيالت مـمن برنـامج ا حتضـا املقـدم الـ ي يهـدف
إق اوير وإن ا شـركات ناشـئ ة م تذـر سـاهم يف اـوير قاـا قنيـة املعلومـات وا صـا ت و ـدفع عجلـة منـو ا قتصـاد
ابلي.
قدمع إق حامنة (بادر) لتقنية املعلومات وا صا ت طل ات م اريع بلغع 344م روعا  ,منها ( )33م روعا اكتمـل
احتضانها فيما رفم( ) 14م ـروعا ,كمـا مت قويـل ( )31م ـروعا حلامـنات خـارج بـادر  ,بينمـا هنـاك ( ) 41م ـروعا قـع
ال ح والتاوير.
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 اوير ابتوا الرقمي ابلي والوط
يقدر حجم ابتوا العربي الرقمي املن ـور علـى ـفحات شـ ذة اانانـع ,وعلـى خمتلـا الووـائط االذاونيـة حسـب
قـديرات كـ ا حمركـات ال حـ العامليـة ,مثـل اواـل ويــاهو بـأكثر مـن  %2مـن جممـل ابتـوا الرقمـي العـاملي ,بعــد أ
كانع ق ل ونوات قليلة يتجاوز  .%1.11و عد ه النس ة دو املستوا املق ـول مقارنـة بنسـ ة املتحـد ني باللغـة العربيـة يف
العامل ,ال

لغ  %5كما

تناوب أيضاً مـع نسـ ة املسـتخدمني العـر لإلنانـع الـ

لـغ اليـوم  .%3.3وإدراكـاً هميـة

عنصـر ابتــوا بو ـفة الـ العنا ــر ا واوـية جملتمــع املعلومــات ,إمـافة إق العنصــرين اآلخــرين وهمـا العنصــر ال ــري
املتعلم ,وعنصر ال نية التحتية ,ا يف ذلن نظم ا صا ت وا اهه الرقمية ,وملا لثلي ابتوا الرقمي من أهمية للعـامل
العربي بصفة عامة واململذة بصفة خا ةن نظر لذونها ق لة العامل ااوالمي ,ومن ع اللغة العربيةن فقد واي خادم احلـرمني
ال ريفني حفظي اهلل بإطالق م ـادر امللـن ع ـد اهلل للمحتـوا العربـي لتذـو م ـادر وطنيـة رائـد ذات ـأ ري وأبعـاد إقليميـة
عربية وعاملية .وقد وُمِع ن امل ادر رؤية طموحة ووامحة تمثل فيما يلي:
 " عهيــه ابتــوا الرقم ــي العربــي إنتاا ـًا واو ــتخداما ــا حيق ــت التنميــة والتحــول جملتم ــع املعرفــة ,م ــع
احلفاق على انوية العربية وااوالمية".
 و

ققيت رؤية امل ادر يتالب فعيل منظومة من امل اريع وال امج الوطنية والعربيةن فـإ روـم خاـة

إواا يجية ,ضم مجيع اجلهات ذات العالقـة ,يف قالـب موحـد مـن ا هـداف وا ولويـات وامل ـاريعن يصـ ح
أمـراً بــالغ ا هميــة ,نـ ا فقــد قامـع مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيـة ,وهــي اجلهــة الـ

ــرفع

بااشراف على نفي ه امل ادر  ,بإعداد خاة وطنية للمحتوا الرقمي هدف إق:


سخري ابتوا الرقمي لدعم التنمية والتحول إق جمتمع معريف.



مما حصول مجيع شرائح اجملتمع على املعلومات االذاونية ,والفر



احلفاق على انوية العربية وااوالمية للمجتمع ,و عهيه املخهو الثقايف واحلضاري الرقمي.



املتاحة ع ها.

متذ ــني اململذ ــة والع ــامل العرب ــي م ــن إنت ــاج حمت ــوا إلذاون ــي عرب ــي ــرين

دم ــة اجملتمع ــات العربي ــة

وااوالمية.
وقد ضمن إعداد ا اة الذثري من ال ح والتحليل ,والدراوـات والت ـاور مـع ذوي العالقـة يف اململذـة وخاراهـا .كمـا
كا هناك وا ل و اور مذثا مع العديد من القيادات ال ارز وا

ا  ,يف القااعني العام وا ا

من خالل فـرق عمـل

متخصصة عملع بـالتوازي مـع فريـت إعـداد ا اـة .وقـد اقاحـع ا اـة أكثـر مـن  50م ـروعاً ضـم كوك ـة متناوـقة,
ومتذاملــة مــن امل ــاريع التاويريــة والتنظيميــة .ومت قســيم ه ـ امل ــاريع وفــت

ســة مســارات أواوــية هــي  )1بيئــة وــوق

ابتــوا الرقمــي  )2التعريــب والثقافــة ااوــالمية  )3إوــهام القاــا احلذــومي  )4اجلوانــب التنظيميــة  )5ال نيــة التحتيــة
االذاونيــة .وملهيــد مــن املعلومــات عــن م ــادر امللــن ع ــداهلل للمحتــوا العربــين لذــن زيــار موقــع امل ــادر االذاونــي علــى
الرابط . www.econtent.org.sa
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 ال ح والتاوير يف أدوات وبرجميات ذنولوايا املعلومات وا صا ت
يهــتم قاــا املعلومــات وا صــا ت يف مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيــة بــإارا الدراوــات وا حبــاث يف جمــال
قنية املعلومات وا صا ت و قديم احللول امل تذر بود عالية و قنيـات متقدمـة ,كمـا يقـوم بتقـديم ا وت ـارات وإقامـة
املؤمترات واللقا ات العلمية ,ومد اسور التعاو مع مراكه ا حبـاث والتاـوير الدوليـة وااوـهام يف أهيـل الذـوادر ال ـرية
الوطنية املتخصصة ,ي تمل هـ ا القاـا علـى عـدد مـن الوحـدات ,منهـا معهـد حبـوث احلاوـب ,ومركـه متيـه ال جميـات ,
ومركه متيه التا يقـات الالوـلذية  ,وال نـامج الـوط لإللذاونيـات وا صـا ت والضـوئيات ,ومـن أبـرز امل ـاريع ال حثيـة
ال يعمل عليها القاا :
 إن ا املدونة اللغوية العربية :وقتوي على و عمائة مليو كلمة نـا دونـي العـر مـن العصـر اجلـاهلي
وحتى العصر احلدي وذلن على املوقع ."www.kacstac.org.sa" :
 املعجم العربي التفاعلي :مت اوتذمال مجيع مذونات املعجم ا واوية وطورت ال جميات الالزمة لـ لن
 ,وهو يهدف إق مجع أك عدد نذن من مفردات اللغة العربية و قديم عريا م سـط لذـل واحـد منهـا
يف نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حاو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعلي  ,وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرابط

http://arabicdictionary.kacst.edu.sa
 املقــوم اآللــي للــنص العربــي  ,ويعــد ا ول مــن نوعــي يف العــامل عــن اللغــة العربيــة حيـ حيتــوي علــى ســعة
معايري يعوّل عليها إكسا الاال مهارات الذتابة والتعـ ري وهمـا مال ـا مهمـا يف الـتعلم واكتسـا
املعرفة ,ولذن الو ول إليي من خالل الرابط"http://abbir.kacst.edu.sa" :
 حمرك آلي للتعرف على احلروف العربية املا وعة :يهدف اق اـوير حمـرك للتعـرف علـى ـور الـنص
العربــي ورباــي فاعلي ـًا مــع نظــام معاجلــة ــور النصــو
متذامل ملسح ومعاجلة النصو

مــوئيًا املاــور يف املدينــة لغــرض إنتــاج نظــام

العربية والتعرف عليها موئياً

 منوذج حاووبي وتخدام قنيات الويب الد لية يف متثيل التقابل الد لي للقرا الذريم :بهدف دراوـة
مدا مناو ة قنيات الويب الد لية لتمثيل عالقـة التقابـل الـد لي ملفـردات اللغـة العربيـة ,ودراوـة منـط
اديد وم تذر لتمثيـل العالقـات الد ليـة ,واقـااح خوارزميـات اديـد لالوتذ ـاف اآللـي لعالقـة التقابـل
الد لي يف مفردات اللغة العربية.
 نظام التحليل النحوي للنصو

العربيـة املتاحـة علـى اانانـع :يسـتخدم يف قضـري النصـو

ملعاجلتهــا آليــاً ,و وقيفه ــا يف نظ ــم أكثــر عقي ــداً مث ــل أنظم ــة الامجــة اآللي ــة ,واو ــتخال

العربيـة
املعلوم ــات

واو ـ ـ ـ ــاااعها ,والتلخ ـ ـ ـ ــيص اآلل ـ ـ ـ ــي وغريه ـ ـ ـ ــا  ,ولذ ـ ـ ـ ــن الو ـ ـ ـ ــول إلي ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ـ ــرابط
""http://cri_nlp.kacst.edu.sa



اوير نظام فاعلي للتعرف اآللي على ا

وات العربية وناقها :مت بنـا نظـام متذامـل للـرد اآللـي علـى

املذاملات انا فية ,حي حيوي مناذج و ية للمتحد ني و اوير آلية للنات اآللي,



اوير حمرك لل حـ العربـي :يـدعم ا صـائص املتميـه للةغـة العربيـة  ,ولذـن الو ـول إليـي مـن خـالل

الرابط http://naba.kacst.edu.sa
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 نظــم التعــرف اآللــي علــى الو ــائت العربيــة املا وعــة :يهــدف إق جتهيــه الو ــائت العربيــة املا وعــة ق ــل
معاجلتها حرك التعرف على احلروف العربية املا وعة,



اـوير نظــام آلـي لتقــويم اـود قواعــد ال يانــات الصـو ية يف أنظمــة الناـت اآللــي :يسـاهم هـ ا النظــام يف
التقليل من ا عتماد على العنصر ال ري يف قويم ال يانات الصو ية ,نا يهيد يف ورعة التقويم.

 ال يد االذاونـي بالعنـاوين العربيـة :يقـدم خدمـة ال يـد االذاونـي بالعنـاوين العربيـة علـى اانانـع
بعد دراوة وحب اجلوانب اللغوية والفنية والتنظيمية والتجـار واملماروـات الدوليـة وقديـد التواهـات
املناو ة يف ذلن ا يذفل قديم ا دمة التجري ية.
 برنــامج فــاعلي لتقــويم روــائل اجلــوال العربيــة الفصــحى والعاميــة :يقــوم ذا يــا بتقــويم روــائل اجلــوال
النصية املرولة للقنوات التلفهيونية و قليل اجلهد امل ول يف الفلا اليدوية و قليل ا خاا مـن خـالل
ومع معيار قياوي يأخ يف احلس ا اللهجات وبلدا املن أ وال لدا املتلقية والفئة العمرية املستهدفة.
 نظام للتدقيت اامالئي والتصـحيح اآللـيني  :يتت ـع ا خاـا اامالئيـة يف الو ـائت االذاونيـة و صـويب
ا خاا باريقة آلية عتمد على السياق
 نظام التعرف على الذالم و وليد  :بهـدف التعـرف علـى الذـالم باللغـة العربيـة ,وقويلـي لنصـو

عربيـة

مذتوبة ,ومن م قويلي إق مواات و ية بأ وات متعدد باوتخدام قنية أمنوذج ماركوف ا فية
 برنــامج أحبــاث ا صــا ت  :بهــدف إاــرا أحبــاث و اــوير قنيــات يف جمــال اا صــا ت وأاهــه اجلــوال
ال كية.



صميم اهاز ولذي لنقل القنوات الصو ية علـى الناـاق العـريم :يعمـل هـ ا اجلهـاز بـود عاليـة عـن
طريت اانانع باوتخدام قنية النااق العريم ويدعم قنية اجليل الثال والواي ماكس.

 كما قامع املدينة بتاوير جمموعة من التا يقات ا ا ة على ا اهه ابمولة ,مثل:
 نظام قديد مواقيع الصال على ا اهه الذفية ( ـلوا ي)  :يهـدف إق قديـد مواقيـع الصـال حبسـب
قــويم أم القرا,والق لة,والتن يــي بوقــع الصــال  ,وإروــال أوقــات الصــال عــن طريــت ال يــد االذاونــي أو
الروائل القصري  ,وقديد أوقات النهي عن الصال  ,والتحويل من التاري انجري إق املـيالدي والعذـس,
وك لن وفري قاعد بيانات لعدد ك ري من املد وإحدا يا ها ,وإمذانيـة قديـد املوقـع عـن طريـت نظـام
املالحة ,و وفري عدد من ا لفيات ااوالمية وجمموعة من أ وات ا ذا

شهر املسااد.

كما مت نفي العديد من امل اريع يف أمن املعلومات  ,مثل :



أمني ا صا ت ال ذات ا فاامية وانا ا والفـاكس وا قمـار ا

ـاناعية  :يهـدف إق ـوفري ووـائل

محاية من ا خااق حتى يتمذن مستخدميها من ادل املعلومات بسرية وأما .



أمني ال يانات املخهنة يف احلاوب  :محاية ال يانات املخهنـة علـى ا قـرا

الصـل ة املسـتخدمة يف أاهـه

احلاوب اآللي ,وذلن بت فري ه املعلومات.
ويف جمال ال جميات املفتوحة املصدرن قامع املدينة بتدشني م ـرو متخصـص يف هـ ا اجملـال .وذلـن بهـدف

ـجيع

اوتخدام ه ال جميات و عهيهها من خالل القيام باملهمات التالية:
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 ااوهام يف إعداد السياوات الوطنية حول معايري و قنيات املصادر املفتوحة.
 إن ا مذت ة رقمية لل جميات املفتوحة املصدر.
 التع ــاو يف إدخ ــال مف ــاهيم ال جمي ــات املفتوح ــة يف املق ــررات الدراو ــية ,يف جم ــا ت قني ــة املعلوم ــات
وا صا ت.




ن ر الوعي العام بال جميات املفتوحة املصدر ,واملعايري املفتوحة ,وابتوا املفتوح ,والنفاذ املفتوح.
وفري آليات الدعم الف وا وت اري للقاا احلذومي الـ ي يقـرر ا نتقـال اهئيـاً أو كليـاً لل جميـات
املفتوحة املصدر ,أو املعايري املفتوحة.

 التعاو يف اوير و وفري ال امج التدري ية للتقنيات احلر واملفتوحة املصدر.
 دعم ال ح والتاوير يف جمال ال جميات املفتوحة املصدرن

دمة ا حتيااات ابلية وااقليمية.

 التعاو مع حامنات قنية املعلومات وا صا ت يف املناقةن لدعم و جيع امل اريع الصغري واملتووـاة
الواعد ال

وقا التقنيات املفتوحة.

من اجلدير بال كر أني قد مت إن ا اائه خا ة بامل جمني بإوم ( متاح) وذلـن لت ـجيع املـ جمني واملاـورين مـن
أال دعم ا بتذارات وا فذار اجلديد يف جمال ال جميات احلر .
وملهيد من املعلومات حول امل رو الوط لتقنيات ال جميات املفتوحة املصدر ,لذن زيار املوقـع االذاونـي لل نـامج
على النااق العربي (متاح.السعودية) أو النااق ا جنليهي (. )www.motah.org.sa
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 .31إجنازات مجعية املذت ات واملعلومات السعودية
قامع اجلمعية خالل العام املنصـرم  3412ه ـ ويف إطـار دورهـا يف خدمـة اجملتمـع مـن املتخصصـني وغريهـم بتنظـيم وعقـد
جمموعة من الن اطات العلمية املختلفة ,لذن إجيازها فيما يلي:

 ملتقى التأهيل امله للمتخصصني:
عقد امللتقى يف مقر الغرفـة التجاريـة بالريـاض يف ـاري 3412/1/31ه ـ املوافـت 2133/2/21م .وألقيـع فيـي جمموعـة مـن
ا وراق العلميــة عــن قضــايا التأهيــل والذفايــات املهنيــة للمتخصصــني يف اجملــا ت املعلوما يــة وال ـ

ــمل املهــارات ااداريــة

والتسويقية والفنية والتقنية وا صال والتعامل مع املستفيدين ,كما ضمن امللتقى إلقا الضو على التاـورات اجلديـد
يف التخصص وكيفية إكسا املتخصصني لن املهارات ا يتوافت واحتيااات ووق العمل.

 حلقة نقاش بعنوا ( نمية القرا من ال ذل املا و إق ال ذل االذاوني):
عقدت مجعية املذت ات واملعلومات السعودية حلقة نقاش يوم الس ع  31مجادا ا وق املوافت  21ابريل 2133م يف مدينة
الرياض ناو ة اليوم العاملي للكتا حبضور جمموعة من املتخصصني واملهـتمني بقضـايا الثقافـة والقرااة .وقـد قـدث
فيها الدكتور ع دالل امل ز نائب رئيس اجلمعية عن اختالفات أزمـة القااة بـني ال ـ ا العربـي يف بيئـة القرااة المطبرع
وبيئة القااة اإللتراويية .م أو ى بأ يتم اوتحداث اليوم السـعودي لرل كتـا حبيـ يـتم ا حتفـال بـي كـل وـنة علـى أ
يذــو ه ـ ا اليــوم هــو اليــوم ال ـ ي نهلــع فيــي أول آيــة مــن القــرآ الذــريم وهــي (اقــرأ باوــم ربــن ا علــى) .بعــد ذلــن قــدث
الدكتور أمحد بن خضري رئيس اجلمعية عن الذتا اإللتراويي وأهميتي وطـرح اجلدليـة القائمـة دائمـا وهـي مـدا إمذانيـة
اوــت دال الذتــا المطبررع بالذتــا اإللتراويرري وهــل يتوقــع أ يــهول الذتــا المطبررع مســتق ال .بعــد ذلــن أ ــيح اجملــال
للحضور لارح مداخال هم و عليقا هم الـ كـا نـا أ ـرًا كـ ريُا إلقـا الضـو علـى الذـثري مـن اجلوانـب الـ

هـم القـار

العربي ,و ناولع أيضاً كيفية ن ر قافة القااة من أي مصدر كا .

 دور " مهارات ال ح يف اانانع وقواعد ال يانات االذاونية":
ونظمع عن طريت اللجنـة النسـائية باجلمعيـة يف الفـا  2-1ربيـع الثـاني 3412ه ـ املوافـت  31-32مـارس 2133م .وكانـع
هدف إق عريا امل اركات بتليات ال ح يف حمركات ال ح على اانانع ويف قواعد املعلومات.

 ملتقى مراكه مصادر التعليم :الواقع والتا يقات املهنية واادارية والعملية:
عقد امللتقى يف مركه وعود ال اباني للااث والثقافـة يف مدينـة الريـاض بتـاري 3412/31/21ه ـ املوافـت 2133/1/23م.
شارك فيي عدد من املتخصصني ناق ة عد موموعات كا من بينها آلية أهيـل مراكـه أمنـا مصـادر الـتعلم ,وإشـذالية
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ع ــدم وقي ــا املتخصص ــني يف املذت ــات واملعلوم ــات يف مراك ــه مص ــادر ال ــتعلم ,وكي ــا لذ ــن للمتخصص ــني يف املذت ــات
واملعلومــات أ يؤهلــوا أنفســهم ليذونــوا قــادرين علــى إدار مراكــه الــتعلم بأوــلوبها احلــدي مــن الناحيــة التقنيــة وااداريــة
والفنية .
وانتهــى اجملتمعــو إق إعــال و ــيا هم الـ نصــع علــى مــرور إعــاد بلــور هويــة اصــص املذت ــات واملعلومــات وإبــراز
أهميتي يف بيئة عصر املعلومات والتأكيد على مرور املوا مة بني احتيااـات وزار الابيـة والتعلـيم والذفايـات الـ حيصـل
عليها خرجيو وخرجيات أقسام املذت ات واملعلومات يف اجلامعات السعودية ,مع العمل على ذثيا برامج الوعي املعلومـا ي يف
مراكــه مصــادر الــتعلم ,وومــع معــايري موحــد للذفايــات املهنيــة الالزمــة للعــاملني يف مركــه مصــادر الــتعلم علــى أ اضــع
للمرااعة والتحدي ب ذل دوري وفقاً للمتغريات ال

ارأ على التخصص واحتيااات ووق العمل .كما نصع التو يات

على أهمية إعاد النظر يف صنيا املسميات الوقيفية لوقائا مراكه مصادر التعلم ,وااورا يف اعتمادها و التنسـيت مـع
وزار ا دمة املدنية ووزار املالية من اال اوتحداث أو قوير وقائا ناوب املتخصصني يف علوم املذت ات للعمل يف مراكه
مصادر التعلم وإدراج مقررات وبرامج خا ة لتنمية املهارات املهنية للعاملني يف مراكه مصادر التعلم بالتنسـيت مـع ا قسـام
العلمية يف اجلامعات السعودية ,والتأكيد على أهمية بنـا قاعـد معلومـا ت

رجيـي وخرجيـات أقسـام املذت ـات واملعلومـات

يف اجلامعــات الســعودية لتســاهم يف ــوفري دراوــات عــن أع ــداد ا ــرجيني يف ا قســام العلمي ــة باجلامعــات ونس ـ ة الع ــاملني
والعاطلني منهم.

 دورية (هيذلية بنا بوابات اانانع ومعايري قولها):
عقدت الدور يف مدينة الرياض خـالل الفـا مـن  2-4مجـادا اآلخـر 3412ه ـ املوافـت  1-1مـايو 2133م مـن أاـل ققيـت
جمموعــة مــن ا هــداف أبرزهــا التعــرف علــى املفــاهيم ا واوــية املر اــة ب وابــات اانانــع ,وإكســا احلامــرين مهــارات
التعرف على أبرز فئات بوابات اانانع ومذونا ها ا واوية ,مع التعريا بال نا انيذلي لل وابـة االذاونيـة ,ـم اوت ـراف
ا طر العامة ملستق ل بوابـات اانانـع يف مؤوسـات املع لومـات والسـ ل الـ لذـن مـن خالنـا ا وـتفاد وا وـتثمار ا مثـل
ن التا يقات.

 لقا علمي بعنوا ( اوتخدام و وقيا قنية املعلومات يف جمال املذت ات ومراكه املعلومات( :
عقـد اللقـا يف مدينــة ا ـ خــالل الفـا 3412/32/ 21-22هــ املوافـت 2133/33/21-22م ,وقــد شـارك فيــي جمموعـة مــن
املتخصصني يف جما ت احلاوب اآللي واملعلومات وا صا ت .وعرمع فيي عدد من ا وراق العلمية ناولع اباور التالية:
 اوتخدامات قنية املعلومات وا صا ت يف جمال املذت ات واملعلومات
 خدمات املعلومات يف ال يئة الرقمية.
 جتار

وقيا التقنية يف املذت ات ومراكه املعلومات السعودية.

 ااارا ات الفنية واآلليات احلديثة.
 التسويت املعلوما ي الرقمي.
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 اجملموعات االذاونية.

 دور (ا رشفة االذاونية و واها ها):
وعقدت يف مدينة كوا مل ور اليهيـا خـالل الفـا 3412/2/31-35ه ـ املوافـت 2133/1/21-32م

ـاركة جمموعـة مـن

املتخصصـني الـ ين لثلــو جمموعـة مــن اجلهــات احلذوميــة .ومت خـالل الــدور عريــا آليـات ا رشــفة االذاونيــة للو ــائت
املختلفة ,وأهم ال امج والتا يقات الـ لذـن ا وـتفاد منهـا يف هـ ا اجملـال .إمـافة إق ـدري هم علـى ا وـاليب العلميـة
احلديثة لتصنيا وفهروة وحفظ الو ائت وامللفات وأرشفتها.

 دور ( نمية مهارات القياد يف إدار املذت ات ومراكه املعلومات):
وعقدت يف مدينة كوا مل ور اليهيـا خـالل الفـا 3412/2/31-35ه ـ املوافـت 2133/1/21-32م

ـاركة جمموعـة مـن

املتخصصني ال ين لثلو جمموعة من اجلهات احلذومية .ومت خالل الدور عريا املتدربني باملهارات ااداريـة والسـلوكية
الالزمة يف الوقائا القيادية يف مؤوسات املعلومات .و دري هم على ا دوات الالزمة واملعينة علـى ا وـتخدام ا مثـل للمـوارد
املتاحة.
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 .34اجلمعية السعودية نندوة ا صا ت
قامع اجلمعية السعودية نندوة ا صا ت ,خالل الدور احلالية بالعديد من الن اطات يف اجلانب العلمي ال ي يعـد
انــدف الــرئيس نــا  ,ولعــل أبــرز ال ـ امج العلميــة ال ـ قــدمتها اجلمعيــةن ا وــتفاد الذ ـ ا مــن بــرامج هندوــة و قنيــات
ا صــا ت يف حيا نــا املعا ــر  .وكانــع هـ مثــر اجلهــود الـ قــام بهــا أعضــا جملــس إدار اجلمعيــة يف وـ يل أدا روــالة
اجلمعية ,وققيت أهدافها حنو أعضائها واجملتمع.
من ا هداف الرئيسية للجمعية-:










نمية الفذر العلمي وانندوي يف جمال هندوة ا صا ت و قنية املعلومات.
التنسيت بني قاا ا صا ت و قنية املعلومات من خالل التوا ل بني العاملني فيها.
جيع إارا ال حوث والدراوات و قديم امل ور العلمية يف جما ت ا صا ت.
عقد الندوات واحللقات الدراوية والدورات يف جمال هندوة ا صا ت و قنية املعلومات.
إ دار الدراوات والن رات والدوريات العلمية يف جمال هندوة ا صا ت و قنية املعلومات.
امل اركة يف املؤمترات واملعارض ابلية والدولية.
العمل على اوير التعليم والتدريب يف جمال ا صا ت و قنية املعلومات.
اوير معايري ناروة املهنة يف قاا ا صا ت.

 ا ن اة الثقافية والعلمية للجمعية :
 نــدو علميــة بعنــوا اجليــل اجلديــد مــن ا صــا ت ال ـ ذات الالوــلذية ,ألقاهــا ال فيســور /شــو هــانج مــن
اامعــة كــا ريا بأوــااليا يف  2133/3/31بالتعــاو مــع مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيــة .وقــد
اــرق ابامــر إق اجليــل اجلديــد مــن ا صــا ت ال ـ ذات الالوــلذية ,والتا يقــات العلميــة ,وا حبــاث
اجلديد يف جمال ا يقات ال ذات الالولذية .
 ن ـ ــدو علمي ـ ــة بعن ـ ــوا قني ـ ــات معاجل ـ ــة ااش ـ ــارات الرقمي ـ ــة و ا يقا ه ـ ــا يف أم ـ ــن املعلوم ـ ــات ألقاه ـ ــا
ال فيســور/شــوهانج مــن اامعــة كــا ريا بأوــااليا يف  2133/3/31بالتعــاو مــع اامعــة ا مــري وــلما /
اامعــة ا ــرج و ـابقاً ,وقــد اــرق ابامــر إق قنيــات معاجلــة ااشــارات الرقميــة و ا يقا هــا يف امــن
املعلومات وبعم ا مثلة احلالية ملعاجلة ااشارات يف ا يقات امن املعلومات .
 نــدو علميــة بعنــوا اجليــل اجلديــد مــن ا صــا ت ال ـ ذات الالوــلذية ألقاهــا ال فيســور /شــو هــانج مــن
اامعــة كــا ريا باوــااليا يف  2133/3/32بالتعــاو مــع معهــد ا مــري وــلاا

حبــاث التقنيــة وقــد اــرق

ابامر إق اجليل اجلديد من ا صا ت ال ـ ذات الالوـلذية والتا يقـات العلميـة وا حبـاث اجلديـد يف
جمال ا يقات ال ذات الالولذية .
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 ندو علميـة بعنـوا ا مـن السـي اني يف شـ ذات ا وت ـعار الالوـلذية ألقاهـا ال فيسـور  /شـو هـانج مـن
اامعة كا ريا بأوـااليا بتـاري  2133/3/32بالتعـاو مـع كروـي ا مـري مقـر لتقنيـات امـن املعلومـات
وقد ارق ابامر عن مشولية ا من السي اني يف ش ذات ا وت عار يف ال ذات الالولذية
 نـ ــدو علميـ ــة بعنـ ــوا ا صـ ــا ت الالوـ ــلذية احلديثـ ــة ,واوـ ــتخدام التقنيـ ــات غـ ــري التقليديـ ــةن ألقاهـ ــا
ال فيسور /عمر الرحمى ,من اامعة و ريلـو كنـدا يف  2133/4/34وقـد اـرق ابامـر يف ابامـر إق
أهم التحـديات الـ

يوااهـا جمـال ا صـا ت الالوـلذية احلديثـة واحللـول غـري التقليديـة الـ

قـدمها

ا حباث العلمية وركهت ابامر يف أربعـة حمـاورو هـي :زيـاد طاقـة ال ـ الالوـلذي ,واحلـهم ا شـعاعية
و دهور ااشار وبتصميم و قدير غاية اباات.
 ندو علمية بعنوا أنظمة ا صـا ت احلديثـة لتقنيـة ( ) MIMOألقاهـا الـدكتور /امحـد الاويـل مـن
قســم انندوــة الذهربائيــة واحلاوــب بامع ـة كاليفورني ـا ارف ـ يف  2133/4/31بقســم الذهربائيــة بذليــة
انندوــة –اامعــة امللــن وــعود وقــد اــرق ابامــر عــن أخــر
ا وـتق ال لإلشـارات باوـتخدام نظــام

ــفريات القــور يم والاــرق املثلــى لهيــاد

ـفري ( )Kواملعقـد بالتنفيـ وقــد شـرح ا صـائص والتحــديات يف

اوتخدام ()microelectromechanical antennas –MEMS
 ندو علمية بعنوا التاورات املتقدمة يف أنظمة الراديو وبرامج النااق العريم من ناحية نظلم الااقـة
القليــل ألقاهــا الــدكتور /امحــد الاويــل مــن قســم انندوــة الذهربائيــة واحلاوــب بامعــة كاليفورني ـا
ارف ـ يف  2133/4/21بالتعــاو مــع معهــد ا مــري وــلاا

حبــاث التقنيــة وقــد اــرق ابامــر إق شــرح

مفصل عن ه ا نظمة املتقدمة يف أنظمة الراديو و ارق النقاش حـول آخـر التاـورات احلديثـة يف هـ ا
اجملال من الناحية ا منية للعامة والغرض من ذلن يف بنا ال ذات املالوبة لدعم مسارات خمتلفة فى
صــميم أنظمــة الراديــو لل ـ ذات املختلفــة مثــل ( )MIMOواا مــاكس واجليــل الثالـ وقــد عمــل هـ
ال ذات يف أوما خمتلفة وقروف خمتلفة .
 ندو علمية بعنوا اغلب املواميع احلديثة لل ذات الالولذية ا ا ـة بـى (  )physical layerالقاهـا
ا وتاذ الدكتور/اندريس مـوليش مـن قسـم انندوـة الذهربائيـة بامعـة كاليفورنيـا اجلنوبيـة دينـة
لوس اجنليس يف  2133/4/21بالتعاو مع معهد ا مري ولاا

حبـاث التقنيـة وقـد اـرق ابامـر إق

ســليط الضــو علــى القياوــات والاريقــة املثلــى نت ــار ااشــارات يف القنــوات مثــل الاابانــد ومتعــدد
القنوات وأنظمة املواقع ومراق ة ااشارات الالولذية من اال الصحة العامة وخالفة .
 شاركع اجلمعية السعودية نندوة ا صا ت كداعم قنى يف املؤمتر الـدولي لذاونيـات وا صـا ت
والض ـوئيات ال ـ ي عقــد يف مدينــة امللــن ع ــدالعهيه للعلــوم والتقنيــة مــن ــاري  21إق  2133/4 /22وقــد
شارك بعم أعضا جملس بتقديم أوراق علمية حمذمة .
 ندو علمية بعنوا امني ش ذات اجليل الرابـع وانظمـة الراديـو مثـل ( LTE/WIMAX,MIMO and
 )OFDMألقاهــا الــدكتور/اولــيفري بــراز و الــدكتور/انــدريو وايــرليس مــن انظمــة  GmbHباملانيــا يف
 2133/5/31بالتعاو مع معهد ا مري وـلاا

حبـاث التقنيـة وقـد اـرق ابامـرين عـن قنيـة اجليـل

الرابـع والتاـور يف قنيـة ال  MIMOوالاـرق احلديثـة يف حسـابات ا صـائص الريامـية الـ

ـنعذس

على القياوات يف التصميم إشـارات الراديـو وا حبـاث املتـوفر حاليـا نـ ا اجملـال احليـوي لتاـوير أنظمـة
الراديو .
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 حمامــر بعنــوا التاــور الــوقيفي للمهنــدس – التحــديات والتجــار الواقعيــة يف حيــا مهنــدس ألقاهــا
املهندس  /مااد حممـد املسـعرا بتـاري  2133/5/24وقـد عـرض ابامـر التحـديات الـ

وااـي الاـال

حــديثي التخــرج واوــتعرض الاــرق الفعالــة فــى ال حـ عــن الوقــائا انندوــية والتقنيــة واعــداد الســري
ال ا يـة وطـرق إاـرا املقابلــة ال خصـية كمـا مت اوــتعراض الاـرق الفعالـة للتقــديم علـى الوقـائا ــم
اوتعرض التاـوير الـوقيفي للمهندوـني وكيفيـة ا نتقـال مـن مرحلـة اق اخـرا فـى احليـا الوقيفيـة
كما مت اوتعراض املسار ا وت اري والتجاري للمهندس التاار .
 اجلمعية السعودية نندوـة ا صـا ت وبالتعـاو مـع انيئـة السـعودية للمهندوـني –شـع ة إدار امل ـاريع
وبدعم من مؤ وسة الصدار الرقمية قامع بعمل حلقة دري ية جمانية وحلقة نقـاش لـ عم القيـادات يف
القااعني العام وا ا

يف جمال بنا بيئة امل اريع يف املؤوسات الذ ا بتاري  2133/32/1م .

شــاركع اجلمعيــة الســعودية نندوــة ا صــا ت كــداعم رئيســي و قنــى يف نظــيم املــؤمتر الــدولي الثــامن لل ـ ذات
الضوئية عالية السعة والتقنيات الناشئة يف الفا من  31إق  2133/32/23يف م نى  31بالدرعية  /اامعة امللن وعود .

 ا دارات اجلمعية الورقية :

 التقرير ا تامي للجمعية – الدور ا وق
 ن ر عريفية كتيب للجمعية
 ن ر ا صا ت -العدد الثاني
ن ر ا صا ت -العدد ا ول
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