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من سنوات لي�ست بالبعيدة ,كانت مقايي�س تطور الأمم مبا لديها من �صناعات ثقيلة ,وم�صانع �ضخمة؛ لكن هذه املعادلة قد
تغريت ,بل وتغريت كثري ًا ,فقد تكون املنطقة� ,أو املدينة ممن ميتلك �صناعات متقدمة ,وتقنيات عالية؛ لكن ال ترتفع فيها مداخن
امل�صانع ,وال تعج ب�ضجيج ال�صناعات .هذه املعادلة اجلديدة �سادت فيه املعلومات وتقنيات الن�شر احلا�سوبي حتى �أ�صبحت �صناعة ذات
فاعلية كبرية يف التقدم ورفاهية ال�شعوب وذات مردود عايل فكري ًا واقت�صادي ًا ,مع قلة تكلفتها يف جمال العتاد؛ و�إن كان ذلك مع ارتفاع
يف حاجاتها �إىل قدرات عقلية مربزة .وبهذه ال�سمات التي قلبت معادلة عامل ال�صناعة؛ �أ�صبحت دول العامل الثالث ,ممن ميكن �أن يكون
لها ن�صيب ال�سبق يف التقدم والرقي ,ومن هذه املنطلقات عنيت اململكة العربية ال�سعودية بهذا اجلانب حر�ص ًا منها على توظيف مواردها
من العقول ال�سعودية ,ومن ثم تطوير اقت�صادياتها ,والبحث عن طريق للوطن يف عامل املعلومات املتنامي.
وم��ن خ�لال ه��ذه احليثيات انبثقت ,اللجنة الوطنية ملجتمع
املعلومات معنية برفع م�ستوى الفهم والوعي العام؛ مل�ساندة
الأه� ��داف والإ��س�ترات�ي�ج�ي��ات الوطنية ذات ال�ع�لاق��ة مبجتمع
املعلومات� .ساعية يف ذلك �إىل تعزيز اجلهود ,وتو�سيع دائرة
امل�شاركة بني جميع �شرائح املجتمع؛ ومن ثم حتقيق متطلبات
التحول �إىل جمتمع املعلومات ،وهو الأمر الذي يعد اليوم توجها
جوهريا �ضمن الأولويات الوطنية لدفع م�سرية التنمية يف البالد.
وي�سعدين با�سم جميع �أع�ضاء اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
�أن �أقدم التقرير ال�سنوي اخلا�ص باللجنة ,الذي ي�ستعر�ض �أهم
ن�شاطاتها ,و�إجنازاتها خالل العام 1433ه �ـ (2012م) .وهي
�إجن��ازات ذات طيف وا�سع من التنوع؛ كان من �أبرزها متابعة
�أعمال برنامج املعلومات للجميع التابع ملنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة(اليون�سكو) ،وكذلك متابعة �إجن��ازات
اجلهات املمثلة باللجنة.

و�سوف توا�صل اللجنة بعون اهلل جهودها الرامية �إىل حتقيق
التفاعل ,واالنفتاح مع العامل اخلارجي؛ للو�صول باململكة �إىل
مركز عاملي متقدم من التطور املعلوماتي ،وت�شجيع القطاع
اخلا�ص ,واملجتمع املدين على الإ�سهام يف ذلك ,ورفع م�ستوى
الوعي بني �أفراد املجتمع.
وجدير بالتنويه �أنه مل يكن لتلك الإجنازات من �إمكانية للتحقق,
والتطوير؛ ل��وال التوجيهات الرا�شدة حلكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني ودعمها املتوا�صل للقطاعات كافة؛ حتى حتقق �أهداف
النه�ضة التنموية .وبهذه املنا�سبة ,ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر �أع�ضاء
اللجنة ,واجلهات التي ميثلونها؛ على دعمهم اللجنة .وال�شكر
مو�صول لكل من �أ�سهم يف جناحها� ,أو �ساندها يف القيام ب�أعمالها.
واهلل من وراء الق�صد ،والهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
م .عبدالله بـن عبـدالـعزيـز الـضـرَّاب

حمافظ هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
ورئي�س اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
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الملــخـص
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يحتوي ه��ذا التقرير على ملحات عن �أب��رز �أن�شطة اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات و�إجن��ازات�ه��ا ,خ�لال العام املايل
1433هـ(2012م) وبرنامج املعلومات للجميع ,التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو).
كما ي�ستعر�ض التقرير �أي�ض ًا �أهم �أن�شطة اجلهات املمثلة باللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات و�إجنازاتها خالل فرتة التقرير ،وهي:
�
�
�
�
�
�
�

وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وزارة الداخلية.
وزارة اخلارجية.
وزارة التعليم العايل.
وزارة الرتبية والتعليم.
وزارة الثقافة والإعالم.
وزارة التجارة وال�صناعة.

�
�
�
�
�
�
�

وزارة املالية.
وزارة االقت�صاد والتخطيط.
وزارة ال�صحة.
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
جمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية.
اجلمعية ال�سعودية لهند�سة االت�صاالت.
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برنامج
المعلومات للجميع ()IFAP
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إن من أبرز نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات مبرحلتيها الأوىل والثانية؛ هو تبني زعماء العامل لعدد من املبادئ الأ�سا�سية ,والأهداف التي ت�ؤدي �إىل بناء
جمتمع معلوماتي جامع ,هدفه الإن�سان ,ويتجه نحو التنمية؛ بحيث ي�ستطيع كل فرد فيه ا�ستحداث املعلومات واملعارف ،والنفاذ �إليها وا�ستخدامها وتقا�سمها ،ويتمكن
الأفراد واملجتمعات من خالله ت�سخري �إمكانياتهم كاملة؛ للنهو�ض بتنميتهم امل�ستدامة ،وحت�سني نوعية حياتهم.
وقد مت حتديد عدد من خطوط العمل التي �شملت مهمة احلكومات ,وجميع
�أ�صحاب امل�صلحة يف النهو�ض بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ,من �أجل
التنمية ،واالهتمام بالبنى التحتية للمعلومات واالت�صاالت؛ وذلك لبناء جمتمع
معلوماتي جامع ،بحيث يتم النفاذ �إىل املعلومات واملعرفة ،وبناء القدرات،
وبناء الثقة والأمن يف ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتطبيقاتها،
بالإ�ضافة �إىل حتقيق البيئة التمكينية ،والتنوع الثقايف واللغوي ،وو�سائط
الإعالم بجانب الأبعاد الأخالقية ملجتمع املعلومات.
وقد �أدت م�شاركة اليون�سكو يف املراحل املختلفة للقمة العاملية ملجتمع املعلومات,
ابتداء من طرح فكرة القمة حتى انتهاء املرحلة الثانية والأخرية من القمة؛
�إىل تغيري يف بع�ض مفاهيم اليون�سكو حول الأ�سباب التي �أدت �إىل وجود الفجوة
املعلوماتية (املعرفية) بني دول ال�شمال واجلنوب� .إذ �أدركت اليون�سكو ب�أن العمل
على �سد الفجوة الرقمية لن ي�ؤدي �إىل تقلي�ص الفجوة املعرفية واملعلوماتية
فح�سب؛ بل �سي�سهم �أي�ضا يف تخفيف الفقر والق�ضاء على اجلهل .وبناء على
ذلك قامت اليون�سكو ب�إن�شاء برنامج املعلومات للجميع الذي يركز على عدد من
الربامج يف جمال االت�صاالت واملعلومات ،كما اتخذت العديد من اخلطوات,
لتنفيذ خطوط العمل التي �أوكلت لليون�سكو من القمة العاملية ملجتمع املعلومات.
كما قامت اليون�سكو على �إثر م�شاركاتها يف اجتماعات القمة العاملية ملجتمع
املعلومات باعتماد بيان جديد لر�سالتها؛ مت �إدراجه يف �إ�سرتاتيجيتها املتو�سطة
الأجل ,للفرتة من � 2008إىل 2013م .ويف هذا البيان مت �إدخال (االت�صاالت
واملعلومات) من �ضمن �ألأرك��ان الرئي�سية لر�سالة اليون�سكو ,بجانب الأركان
ال�سابقة (الرتبية والعلوم والثقافة).

ويعد برنامج املعلومات للجميع �أحد الربامج الدولية التي تتبناه منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) وت�شارك فيه حكومات الدول ،وهو
موجه لتعزيز حق احل�صول على املعلومات واملعرفة من �أجل التنمية .وي�سعى
الربنامج �إىل حتقيق عدد من الأهداف يف الدول الأع�ضاء ،وامل�ساعدة يف تقدمي
الن�صيحة وامل�شورة لهم ،ال�سيما الذين مل ت�صل �إليهم �إمكانيات النفاذ لبيئة
جمتمع املعلومات� ،سواء �أكانوا من الدول املتقدمة �أم النامية .ومن �أبرز �أهداف
الربنامج ما يلي:
• حتفيز النقا�ش على امل�ستوى العاملي حول التحديات الأخالقية والقانونية
واالجتماعية ,املتعلقة مبجتمع املعلومات.
• تعزيز وتو�سعة النفاذ �إىل املعلومات على النطاق ال�شعبي ,من خالل
تنظيم ورقمنه املعلومات و�صونها.
• امل�ساعدة يف تقدمي الن�صيحة وامل�شورة جلميع النا�س ,الذين يفتقرون
لبيئة جمتمع املعلومات� ،سواء �أكان ذلك يف الدول املتقدمة �أم النامية.
• دع��م التدريب ,وا�ستمرارية التعليم ,يف جم��ال االت�صاالت واملعرفة
واملعلوماتية.
• دعم �إنتاج املحتوى املحلي ،وتبني تدريب وتثقيف ال�سكان الأ�صليني.
• تعزيز ا�ستخدام املقايي�س الدولية ,و�أف�ضل املمار�سات يف االت�صاالت،
واملعرفة ،واملعلوماتية يف املجاالت املرتبطة باليون�سكو.
• دعم �شبكات املعرفة ،وم�صادر املعلومات واملعارف ,على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والدويل.
• دعم الرتابط املعريف و املعلوماتي على امل�ستويات كافة.
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أبرز أنشطة برنامج المعلومات للجميع ( )IFAPفي الفترة السابقة
• اجتماع �أع�ضاء مكتب برنامج املعلومات للجميع:
عقد مكتب املجل�س ال��دويل احلكومي لربنامج املعلومات للجميع اجتماعه
التا�سع ع�شر (على �شبكة االنرتنت) يوم الثالثاء  17يناير  2012م .ومت خالل
االجتماع مراجعة خمرجات ال��دورة ال�ساد�سة ملجل�س الربنامج و االجتماع
الثامن ع�شر للمكتب .كما مت �إ�ستعرا�ض �أبرز �أن�شطة الربنامج.
وخالل االجتماع مت ا�ستعرا�ض تقارير املكتب حول �أن�شطة فرق عمل الربنامج
يف الفرتة 2011-2010م ،ومناق�شة خطة عمل الربنامج للفرتة 2013-2012م.
• اجتماع املجل�س الدويل احلكومي لربنامج املعلومات للجميع –
الدورة ال�سابعة:
عقد املجل�س الدويل احلكومي لربنامج املعلومات للجميع اجتماعه خالل الفرتة
من � 2إىل  3ابريل 2012م بدار اليون�سكو يف باري�س .وقد �شاركت اللجنة يف
�أعمال الدورة ب�صفة مراقب.
مت خالل االجتماع �إعادة انتخاب ال�سيد كوزمني من االحتاد الرو�سي رئي�س ًا
ملكتب برنامج �آيفاب بالإجماع من قبل الدول الأع�ضاء يف املجل�س الذين عربوا
عن تقديرهم مل�ساهمته الكبرية يف �إعادة تن�شيطه للربنامج ,كما مت انتخاب
اع�ضاء للمجل�س من النم�سا (نائب للرئي�س) ،وغرينادا (نائب للرئي�س)،
الفلبني (نائب للرئي�س) ،تنزانيا (ع�ضو)� ،سلطنة عمان (ع�ضو) ،التيفيا
(ع�ضو) ،وممثل من كولومبيا كمقرر للمكتب.
كما مت ا�ستعرا�ض ما مت �إجنازه والتو�صيات بخ�صو�ص التوجهات الإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية للربنامج .والرتكيز على زي��ادة حت�سني طرق العمل يف الربنامج
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والو�ضع املايل ،بالإ�ضافة لإعداد خطة عمل خالل الفرتة (2013 -2012م).
ومت الرتكيز على تطوير �إ�سرتاتيجية اليون�سكو املتو�سطة الأج ��ل للفرتة
(2022-2014م).
نتج عن تنفيذ خطة الربنامج الإ�سرتاتيجية يف فرتة ال�سنتني (2011-2010م)
تنظيم عدد من امل��ؤمت��رات الناجحة الدولية والإقليمية يف �أفريقيا وال��دول
العربية و�آ�سيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
و�أوروبا.
كما عمل الربنامج على تقدمي وثيقتني للم�ؤمتر العام لليون�سكو العتمادها
من قبل الدول الأع�ضاء ،وتنفيذ امل�شاريع ذات الأثر الكبري يف بناء القدرات
للعاملني يف جمال املعلومات.
• برنامج املعلومات للجميع ( )IFAPي�سهم يف حت�سني �سبل املعي�شة
الريفية يف ال�صني:
منذ عام 2003م ،مت تدريب  700متدرب يف املناطق الريفية يف ال�صني من
خالل املبادرات احلكومية الدولية لربنامج املعلومات للجميع.
يركز التدريب على معاجلة املتطلبات واالحتياجات املحلية من خالل توفري
املهارات واملعلومات ذات ال�صلة بامل�شاكل التي يعاين منها املواطنني وامل�ؤ�س�سات
يف املناطق النامية .وبناء على ذلك ،فقد تناولت مبادرات التدريب يف املقام
الأول الأولويات الإ�سرتاتيجية لربنامج الأيفاب وذلك ملحو الأمية املعلوماتية.
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• امل�ؤمتر الدويل حول الإعالم والأمية املعلوماتية يف جمتمع
املعلومات:

• الأيفاب تنظم ندوة حول �أخالقيات املعلومات و�إدارة الإنرتنت
يف باكو:

عقد امل�ؤمتر يف الفرتة من � 24إىل  28يونيو يف مو�سكو حيث يهدف �إىل رفع
م�ستوى الوعي ب�أهمية العالقة بني و�سائل الإعالم وحمو الأمية املعلوماتية.

نظم برنامج املعلومات للجميع ( )IFAPالتابع لليون�سكو ،وذل��ك بالتن�سيق
مع جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية الأفريقية ( ،)ECAجل�سة مو�ضوعية
حول �أخالقيات املعلومات و�إدارة الإنرتنت يف يوم االفتتاح ال�سنوي ال�سابع
ملنتدى �إدارة الإنرتنت ( )IGFالذي عقد يف باكو ب�أذربيجان يف الفرتة 9 -6
نوفمرب2012م حتت عنوان " �إدارة الإنرتنت و �أخالقيات املعلومات -الهوية،
الت�صميم ،البيانات احلفاظ على الهوية والبيانات وت�صميم" .ويعد هذا
التنظيم جزء من جهود اليون�سكو امل�ستمرة التي تهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي
والتفكري يف الأبعاد القانونية ،واالجتماعية والأخالقية ال�ستخدام وتطبيق
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

• الو�صول �إىل املعلومات العلمية و�إمكانية و�صول الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مت مناق�شته يف ال�صني:
قدمت اليون�سكو �أن�شطتها يف جمال احل�صول على املعلومات العلمية املفتوحة
يف اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر ال��دويل ال�سابع حول التعاون وتعزيز موارد
املعلومات يف العلوم والتكنولوجيا ( )COINFO'12يف ناجنينغ .م�ؤمتر هذا العام
ركز على "تبادل املعلومات �سحابي ًا" ،والذي ي�شارك يف تنظيمه معهد املعلومات
العلمية والتقنية يف ال�صني ( ،)ISTICوجامعة ناجنينغ ومعهد بكني للتكنولوجيا،
و بع�ض اجلامعات الأخرى.
�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من  200من العلماء ال�صينيني والدوليني ،حيث متت
مناق�شة ق�ضايا مثل م��وارد العلوم والتكنولوجيا و تبادل املعلومات يف البيئة
ال�سحابية ،و�إدارة البيانات وتبادلها ،وتبادل املعلومات من �أج��ل ال�صحة
الإلكرتونية والبيئة ،والتنمية ال�صناعية والبحث والتطوير.
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يتركز اهتمام اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات ,يف �إطار برنامج املعلومات للجميع؛ على عدد من املحاور من �أبرزها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التوا�صل مع برنامج ( املعلومات للجميع ) لإبراز خطط اململكة ،وجهودها نحو التحول �إىل جمتمع املعلومات.
رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية برنامج (املعلومات للجميع) و�أهدافه.
ت�شجيع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين؛ للإ�سهام والتحول �إىل جمتمع املعلومات ،فيما يتعلق بخطط برنامج
املعلومات للجميع.
التن�سيق مع برنامج املعلومات للجميع – منظمة اليون�سكو  -فيما يتعلق مبحور اهتمام اللجنة.
اال�ستفادة من التعاون الإقليمي والدويل؛ من خالل االتفاقيات ,ومذكرات التفاهم وغريها من برامج التعاون
الدولية والإقليمية ،فيما يتعلق مبحور اهتمام اللجنة.
التن�سيق بني �أعمال اللجنة ,واخلطط الوطنية ذات العالقة.
الإعداد والتح�ضري وامل�شاركة يف �أن�شطة برنامج املعلومات للجميع واجتماعاته.
حتديد الق�ضايا والأولويات؛ بناء على الو�ضع الراهن للمملكة؛ فيما له عالقة بربنامج املعلومات للجميع.
دعم توفري خدمات املعلومات واالت�صاالت؛ لتحقيق �أهداف برنامج املعلومات للجميع.
التن�سيق مع اجلهات اخلارجية ،وفق ًا ملا هو معمول به ،فيما يخ�ص برنامج املعلومات للجميع.
متابعة تنفيذ مهمات اللجنة من خالل اجلهات املعنية كل فيما يخ�صه.
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• رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية التحول �إىل جمتمع املعلومات:
من حماور اهتمام اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات ,العمل على رفع م�ستوى الوعي ب�أهمية
برنامج (املعلومات للجميع) و�أهدافه؛ لهذا حر�صت اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات على
امل�شاركة يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات ذات العالقة ,ومن خالل اجلهات املمثلة باللجنة؛
وذلك لرفع م�ستوى الوعي لدى �أفراد املجتمع نحو �أهمية التحول �إىل جمتمع معلوماتي,
بالإ�ضافة �إىل التعريف مبهمات اللجنة و�أعمالها يف �إطار الإ�سهام يف حتويل املجتمع �إىل
جمتمع معلوماتي.
• امل�شاركات املحلية:
�شاركت اللجنة باملنتدى الثالث ل�ل�إدارة والأعمال ال��ذي عقد يف مدينة جدة يف الفرتة
من  21-19ربيع الثاين 1433ه�ـ املوافق  14-12مار�س 2012م .وقد �شاركت اللجنة يف
�أعمال املنتدى من خالل تقدمي ورقة عمل بعنوان (بناء مجُ تمع معريف ُمتجدد وتفعيل دور
الإن�سان) يف املحور اخلام�س من حماور املنتدى (�إدارة املعرفة وتقنية املعلومات ودورها يف
تنمية تطوير القيادات).
• امل�شاركات الدولية:
تقوم اللجنة بالتوا�صل مع املنظمات الدولية ذات العالقة بربنامج املعلومات للجميع ,وذلك
عن طريق متثيل اململكة يف االجتماعات الر�سمية؛ كما تقوم مبتابعة امل�ستجدات الدولية
ذات العالقة مبجتمع املعلومات ،و�إع��داد التقارير اخلا�صة مبجتمع املعلومات يف اململكة
العربية ال�سعودية.
مت التح�ضري مل�شاركة اململكة يف �أعمال منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS
 ,)Forum 2012الذي عقده مبدينة جنيف يف الفرتة  27-23جمادى الآخرة 1433هـ املوافق
 18-14مايو 2012م ،وقد مت توجيه الدعوة جلميع �أع�ضاء اللجنة بامل�شاركة باملنتدى وقد
�شارك فيه عدد من ممثليها.

وقد �شاركت اململكة من خالل تنظيم ثالث ور�ش عمل تربز �إجنازات اململكة فيما يتعلق يف:
(ي�سر).
احلكومة الإلكرتونية ِّ

�أ�سماء النطاقات باللغة العربية على �شبكة الإن�ترن��ت (هيئة االت���ص��االت وتقنية

املعلومات).
مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي (مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

كما قامت اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات بالتن�سيق مع اجلهات املمثلة بع�ضويتها وغري
املمثلة لتقدمي امل�شاركات جلائزة م�شاريع القمة العاملية ملجتمع املعلومات ،واجلدير
بالذكر �أن هذه اجلائزة تقدم لأول مرة من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت لالعرتاف
الدويل بالتميز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات؛ �أ�سفر عن ذلك فوز اململكة
بجائزتني هما:
ح�صول وزارة الرتبية والتعليم على جائزة م�شاريع القمة العاملية ملجتمع املعلومات

للتعليم االلكرتوين من خالل نظام نور للإدارة الرتبوية املوحد.
ح�صول �صندوق تنمية امل��وارد الب�شرية (ه��دف) على جائزة م�شاريع القمة العاملية

ملجتمع املعلومات من خالل الربنامج الوطني لإعانة الباحثني عن العمل (حافز).
• احلملة التوعوية ملجتمع املعلومات:
تقوم اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات بتنفيذ م�شروع احلملة التوعوية ملجتمع املعلومات؛
�إذ يهدف امل�شروع �إىل �إطالق حمله توعية وتثقيف تعنى برفع م�ستوى الوعي ب�أهمية التحول
�إىل جمتمع املعلومات مبا يتما�شى مع تعريف القمة العاملية ملجتمع املعلومات "جمتمع
املعلومات هو جمتمع جامع هدفه الإن�سان ويتجه نحو التنمية ،جمتمع ي�ستطيع كل فرد فيه
ا�ستحداث املعلومات واملعارف والنفاذ �إليها وا�ستخدامها وتقا�سمها ،ويتمكن فيه الأفراد
واملجتمعات وال�شعوب من ت�سخري كامل �إمكاناتهم للنهو�ض بتنميتهم امل�ستدامة ولتح�سني
نوعية حياتهم" .وذلك من خالل الو�سائل الإبداعية الإعالمية.
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 .1إنجازات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:
من أعمال الوزارة ذات العالقة بالتحول ملجتمع املعلومات؛ �إعداد اخلطط ،وال�سيا�سات ،والربامج ،وامل�شاريع ،واملبادرات ،التي ت�ساعد على التحول ملجتمع املعلومات,
وحتفيز اجلهات الأخرى على ذلك .وفيما يلي بع�ض �إجنازات الوزارة خالل عام 1433/1432هـ (2011م) ذات العالقة ب�أهداف اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات:
• اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات:
قامت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�إعداد خطة وطنية �شاملة لالت�صاالت
وتقنية املعلومات؛ حتدد ر�ؤية االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة على املدى
البعيد ,وخطة خم�سية لتنفيذ هذه الر�ؤية .وقد مت �إقرار اخلطة يف عام 1428هـ
(2007م) ،وكانت ر�ؤي��ة اخلطة تتمثل يف" :التحول �إىل جمتمع معلوماتي،
واقت�صاد رقمي ،لزيادة الإنتاجية ،وتوفري خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
جلميع �شرائح املجتمع ،يف جميع �أنحاء البالد ،وبناء �صناعة قوية يف هذا
القطاع؛ لت�صبح �أحد امل�صادر الرئي�سة للدخل" .ويف هذا العام �أ�صدرت الوزارة
التقرير اخلا�ص بالعام 1433/1432هـ (2011م) بعنوان (التحول �إىل جمتمع
املعلومات) كما ا�ستمرت الوزارة يف متابعة تنفيذ اجلهات احلكومية املناط بها
تنفيذ م�شاريع اخلطة؛ لتحقيق الأهداف والر�ؤية ،وعقد العديد من االجتماعات
وور�ش العمل ،ومتابعة م�ؤ�شرات التحول �إىل جمتمع املعلومات ،وعمل املقارنة
الدولية بني اململكة والدول الأخرى .وتتعاون الوزارة حالي ًا مع �أحد بيوت اخلربة
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة للعمل على �إع��داد اخلطة اخلم�سية الثانية ،قاطعة
�شوط ًا من مراحل امل�شروع ،يخت�ص بالتعرف على التجارب الدولية ،واالطالع
على جميع الدرا�سات والتجارب واخلطط الوطنية والإقليمية والدولية امل�شابهة.
وتعتمد الوزارة يف منهجيتها �إ�شراك املعنني من �أفراد ,وجهات حكومية وقطاع
خا�ص ،وكذلك �أخذ الأفكار من العموم عن طريق موقع �إلكرتوين خم�ص�ص
لهذا الغر�ض.

• برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية:
مت �إطالق �إ�سرتاتيجية وطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية ,وخطة تنفيذية
�أوىل؛ للعمل منذ عام 2005م ،بر�ؤية حمددة تتمثل يف�" :أن يتمكن اجلميع
بنهاية عام 2010م من �أي مكان ,ويف �أي وقت من احل�صول على خدمات
حكومية مب�ستوى متميز ،تقدم بطريق متكاملة و�سهلة من خالل العديد من
الو�سائل الإلكرتونية الآمنة .وقد متكن الربنامج من خاللها حتقيق م�ستهدفات
تلك الفرتة؛ كما انتهى م�ؤخر ًا من �إعداد اخلطة التنفيذية الثانية للتعامالت
الإلكرتونية احلكومية (2016-2012م) ،للم�ضي قدم ًا يف امل�سرية التنموية
التي ب��د�أ �أث��ره��ا يظهر يف غالبية اخل��دم��ات التي تقدمها خمتلف اجلهات
احلكومية .وقد اعتمد الربنامج يف �إعداد اخلطتني على م�شاركة كل الأطراف
ذات العالقة؛ لال�ستفادة من كل الر�ؤى واملقرتحات البناءة ,ولكي يتم �إعداد
خطة تنفيذية متكاملة تغطي كل االحتياجات ،وتوفر احللول والأدوات الناجحة
التي ت�ساعد على حتقيق امل�ستهدفات.
ولهذا الربنامج ومبادراته �أهمية يف دع��م التحول �إىل جمتمع املعلومات،
بالتن�سيق بني خمتلف اجلهات احلكومية؛ التي كان لها جهود ملحوظ ًة يف حتويل
�أعمالها ,من تعامالت ورقية �إىل تعامالت �إلكرتونية ب�شكل تدريجي .وفيما يلي
�أبرز الأعمال التي متت خالل فرتة هذا التقرير:
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للفرتة 2016 – 2012م ،واالعتماد على اخلربة املرتاكمة من تنفيذ اخلطة
التنفيذية الأوىل ,والدرو�س امل�ستفادة منها .وقد �شارك يف �إعدادها جلنة
ا�ست�شارية متثل عددًا من اجلهات احلكومية ,و�أخرى متثل القطاع اخلا�ص
�إىل جانب ا�ست�شاري من بيوت اخلربة العاملية.
ا�ستمرار دعم م�شاريع اخلدمات الإلكرتونية باجلهات احلكومية؛ �إذ ي�ستمر

التوا�صل والتن�سيق والدعم واملتابعة مع القطاعات احلكومية املختلفة ،فتتم
متابعة تنفيذ م�شاريع اخلدمات الإلكرتونية ,وحتديد و�ضع اخلدمة ,ومتابعة
التقدم ب�ش�أنها ,ون�سبة تنفيذها ،بد ًءا من الدرا�سة وانتها ًء بالتنفيذ ب�صورة
كلية ،وي�شمل ذلك تقدمي خدمات ا�ست�شارية متنوعة.
تو�سعة �شبكة التعامالت الإلكرتونية احلكومية الآمنة ( .)GSNوتهدف هذه

ال�شبكة �إىل ربط اجلهات احلكومية مبركز بيانات التعامالت الإلكرتونية
احلكومية بالربنامج ،وهي بهذا حلقة و�صل بني خمتلف اجلهات احلكومية.
وتهدف �إىل توحيد �آلية االرتباط وتقليل تكلفتها ،كما ت�سهم يف امل�شاركة
يف املعلومات بني اجلهات .وق��د مت ت�أ�سي�س ه��ذه ال�شبكة واملركز ب�أعلى
املوا�صفات الفنية والأمنية.
قناة التكامل احلكومية ( )GSBوتهدف القناة �إىل توفري البنية التحتية

امل�شرتكة؛ لتمكني تقدمي اخلدمات احلكومية الإلكرتونية ,والقيام بعمليات
التكامل الالزمة؛ وتعمل بو�صفها نظام ًا تكاملي ًا و�سيط ًا يتاح من خالله
العديد من اخلدمات امل�شرتكة بني اجلهات احلكومية ,كخدمات التيقن
من هوية امل�ستخدم ,و�أمن املعلومات ،وخدمات الدفع والإ�شعار الإلكرتوين،
وتبادل البيانات امل�شرتكة بني اجلهات احلكومية ،ويبلغ ع��دد اجلهات
املرتبطة بالقناة ( )71جهة.
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اال�ستمرار يف ربط اجلهات بال�شبكة احلكومية الآمنة ،وقد جنح م�شروع

ال�شبكة احلكومية الآمنة يف حتقيق �أهدافه املرحلية املتمثلة يف توحيد
�آلية االرتباط بني خمتلف اجلهات احلكومية ،بدرجة عالية من الكفاءة
واالعتمادية؛ �إىل جانب توفري �سرعات نقل عالية للبيانات ،وتوفري و�سيط
�سري و�آم��ن لنقل البيانات ،ف�ض ًال عن �إمكانية التو�سعة امل�ستقبلية وفق ًا
الحتياجات كل مرحلة
(ي�سر) وفتح قنوات للتوا�صل االجتماعي
اال�ستمرار يف حتديث بوابة ِّ

(ي�سر) ل��زي��ادة حجم التوا�صل مع
وامل�شاركة الإلكرتونية تهدف بوابة ّ
اجلهات احلكومية املختلفة؛ من �أج��ل تقدمي املعلومات ,وتبادل �أف�ضل
املمار�سات .كما متثل البوابة �أداة فعالة يقدم من خاللها برنامج التعامالت
الإل�ك�ترون�ي��ة احلكومية �أف�ضل ال�ت�ج��ارب العاملية يف جم��ال التعامالت
الإلكرتونية احلكومية.

التقرير السنوي | 1433هـ

• املركز الوطني للت�صديق الرقمي:
يجري العمل على ت�شغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ عن طريق املركز
الوطني للت�صديق الرقمي بوزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات .ومن اجنازات
املركز ذات العالقة باللجنة ما يلي:
تد�شني عدد من اخلدمات واملنتجات ,منها خدمة (تكامل) التي تهدف

�إىل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الفنية للجهات احلكومية؛ للم�ساعدة يف
تطوير احللول ,والتطبيقات املبنية على منظومة البنية التحتية للمفاتيح
العامة؛ وكذلك خدمة (جاهز) التي تهدف لإج��راء االختبارات الالزمة
على منتجات حفظ املفاتيح اخلا�صة املقدمة من قبل ال�شركات امل�صنعة؛
وذلك للت�أكد من جاهزيتها ,وحتقيقها ملعدالت �أمنية عالية امل�ستوى ,ومن
ثم ت�أهيلها لال�ستخدام يف اململكة ب�شكل موثوق .كذلك مت �إطالق خدمة
(رابط) التي تهدف �إىل ربط اجلهات احلكومية باملركز الوطني للت�صديق
الرقمي ,وتخويلها ب�إ�صدار احتياجاتها من �شهادات الت�صديق الرقمي
و�إدارتها ،و�أخريا خدمة (تدريب) التي �سوف ت�سهم يف معاجلة قلة الوعي
لدى الأف��راد واجلهات حول منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ من
خالل تقدمي عدد من ح�ص�ص الوعي العام ,وعقد الندوات وامل�ؤمترات
وور�ش العمل.
من جانب �آخر مت االنتهاء من م�شروع الرتخي�ص ملقدم خدمات الت�صديق

التجاري؛ وذلك بالتعاون مع هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،بعد �أن
مت تقييم ال�شركات املتقدمة وت�أهيلها وفق ًا للعنا�صر واملعايري الالزمة
للتقييم واملفا�ضلة ,ومن املتوقع �أن تبد�أ يف تقدمي اخلدمة يف الربع الرابع
من 2012م.

• الإ�سرتاتيجية الوطنية لأم��ن املعلومات باململكة العربية
ال�سعودية:
يهدف هذا امل�شروع �إىل و�ضع �إ�سرتاتيجية منا�سبة لأم��ن املعلومات ،ت�شمل
املعلومات املالية ،والتعامالت احلكومية وال�صحية والتعليمية وغريها؛ ل�ضمان
�أمن املعلومات الوطني ,وحتقيق الأمن االقت�صادي؛ �إنفاذ ًا لقرار جمل�س الوزراء
ذي الرقم  82والتاريخ 1431/3/22هـ.
• البوابة الوطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية ( �سعودي):
�شهد العام املايل 1433/1432هـ (2011م) حتديث بوابة (�سعودي) وتطويرها
وتطبيق املعايري العاملية ,و�أف�ضل املمار�سات يف جمال البوابات الإلكرتونية
احلكومية .فقد مت تطبيق معايري الأمم املتحدة على بوابة (�سعودي) ،بهدف
حت�سني م�ستوى ال�سعودية وترتيبها يف تقومي الأمم املتحدة .وتعد البوابة
الوطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية (�سعودي) نافذة متكاملة لعامل
التعامالت الإلكرتونية احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية؛ فمن خاللها
ي�ستطيع املواطنون واملقيمون وال�شركات وال ��زوار من �أي مكان ,الو�صول
�إىل اخلدمات احلكومية الإلكرتونية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتنفيذ
تعامالتهم ب�سرعة وكفاءة عالية .كما تعد ً
منفذا معلومات ًّيا لن�شر الأخبار
والفعاليات املتعلقة باخلدمات الإلكرتونية واجلهات املُ َق َّدمة �إليها� ،إىل جانب
�أنها توفر دلي ًال للجهات احلكومية ،وت�ستعر�ض عددًا كب ًريا من روابط الأنظمة
واللوائح والقوانني واخلطط واملبادرات ال�سعودية؛ ف�ض ًال عنها �أنها توفر ق�سم ًا
خا�ص ًا حتتوي �صفحاته على معلومات عن اململكة العربية ال�سعودية .وقد بلغ
عدد زوار البوابة ( )2,541,553زائ � ًرا خالل العام 2011م .وو�صل العدد
الإجمايل للخدمات الإلكرتونية على بوابة (�سعودي) بنهاية عام 2011م �إىل
( )1050خدمة �إلكرتونية تقدمها ( )125جهة حكومية رئي�سية وفرعية .وبلغ
العدد الإجمايل للأنظمة واللوائح املن�شور يف البوابة ( )464نظام ًا والئحة.
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• تطوير املحتوى الرقمي املحلي والوطني:
�إن تطوير املحتوى املحلي ه��و �أح��د الأه���داف الأ�سا�سية للخطة الوطنية
لالت�صاالت وتقنية املعلومات .وتقوم وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتنفيذ
جائزة (التميز الرقمي) ،وهي م�سابقة �سنوية لتكرمي �أف�ضل املواقع الإلكرتونية
من حيث املحتوى العربي ،يف عدد من الفروع .وذل��ك بهدف تنا�سب كمية
حمتوى اللغة العربية على ال�شبكة العاملية للمعلومات ,مع ن�سبة املتحدثني بها يف
العامل .كما ت�ؤكد الوزارة حر�صها امل�ستمر على ت�شجيع املبادرات التي ت�سهم يف
تكثيف الوجود العربي يف الإنرتنت.
• ت�شجيع امل�����ش��ارك��ة الفعالة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة املعنية
باالت�صاالت وتقنية املعلومات:
تقوم الوزارة بتمثيل اململكة يف املحافل الإقليمية والدولية ,ملا لها من �أهمية
يف خلق فر�ص لتبادل اخل�برات يف التحول ملجتمع املعلومات .وم��ن الأمثلة
على ذلك:
ت��ر�أ���س ال ��وزارة جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية لالت�صاالت الف�ضائية؛

وهي �إحـدى امل�ؤ�س�سـات العربيـة الرائــدة ,التي تعمل حتت مظلة اجلامعة
العربية .ومتتلك اململكة احل�صة الأكرب يف ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة ،كما حتت�ضن
مقر امل�ؤ�س�سة و�إحدى حمطتي التحكم.
اململكة ممثلة ب��ال��وزارة ع�ضو يف االحت��اد ال��دويل لالت�صاالت ُ
منذ عام

1949م ،ولها مهمات �إيجابية فـي �أعمال هذه املنظمة الدولية بو�صفها
�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة امل�س�ؤولة عن قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات يف العامل.
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�شاركت ال��وزارة وممثلو قطاع االت�صاالت باململكة يف اجتماعات جمل�س

االحتاد الدويل وجلانه املختلفة ,ب�صفتها ع�ضو ًا فيه.
اململكة منتخبة لع�ضوية جمل�س االحت ��اد ال ��دويل ل�لات���ص��االت للفرتة

(2014-2010م).
امل�شاركة يف منتدى البحرين الدويل للحكومة الإلكرتونية  2011باملنامة،

نظمته هيئة احلكومة الإلكرتونية مبملكة البحرين يف الفرتة من 18-16
مايو 2011م.
امل �� �ش��ارك��ة يف م� ��ؤمت ��ر ق �ط��ر ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت� ��� �ص ��االت

( ،)QITCOM 2011وقد عقد يف الدوحة يف الفرتة من  26-24مايو 2011م،
ونظمه املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
امل�شاركة يف م�ؤمتر الكويت؛ وقد عقده اجلهاز املركزي للمعلومات بالكويت,

وا�ستمر من  16-12نوفمرب 2011م.
امل�شاركة بحفل توزيع جائزة ال�سلطان قابو�س؛ ل�ل�إج��ادة يف اخلدمات

الإلكرتونية احلكومية ،وقد نظمته هيئة تقنية املعلومات ب�سلطنة عمان يف
 12دي�سمرب 2011م.
�شاركت الوزارة يف العديد من امل�ؤمترات واملنتديات واملعار�ض ,وور�ش العمل

الدولية ذات العالقة بقطاع االت�صاالت.
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• زيادة الوعي يف جمال املعلوماتية:
يتم تنفيذ عدد من الن�شاطات ذات العالقة ,برفع الوعي يف جمال املعلوماتية ،وذلك على خمتلف امل�ستويات ,من مثل:
ن�شر وحت��دي��ث ع��دد م��ن املنهجيات اال��س�تر��ش��ادي��ة ,وال��وث��ائ��ق اخلا�صة

بتطبيقات التعامالت الإلكرتونية ,و�أمن املعلومات واخل�صو�صية.
مبادرة بناء ق��درات وتنمية مهارات التعامالت الإلكرتونية يف القطاع

احلكومي (قدراتك) ،فقد مت االنتهاء من املرحلة الثانية من هذه املبادرة،
التي تنفذها وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات ,ممثلة بربنامج التعامالت
الإلكرتونية احلكومية .وقد ت�ضمنت عقد  407دورات تدريبية يف  30مدينة,
وا�ستفاد منها  36جهة حكومية ،ومت �إمت��ام تدريب  7,002متدرب من
اجلهات احلكومية.
التعليم التنفيذي ،وهو برنامج متكامل للقيادات التنفيذية لتقنية املعلومات؛

وذل��ك م��ن خ�لال �شراكة علمية م��ع جهات �أك��ادمي�ي��ة عاملية ،ع�بر ور���ش
عمل �أ�سا�سية.
تطوير مكتبة برجمية ( )libraryموجهة للجهات احلكومية ,التي ت�ستخدم

بيئات تقنية معينة بح�سب احتياج كل جهة؛ وذل��ك بهدف ت�سريع عملية
اال�ستفادة من اخلدمات املتوافرة وت�سهيلها عرب قناة التكامل.
تطوير دل�ي��ل فني لكيفية ارت �ب��اط اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة؛ لتكون م��زودة

لقناة التكامل.

(ي�سر) وفتح قنوات للتوا�صل االجتماعي,
اال�ستمرار يف حتديث بوابة ِّ

وامل�شاركة الإل�ك�ترون�ي��ة؛ ل��زي��ادة حجم التوا�صل م��ع اجل�ه��ات احلكومية
املختلفة ،من �أجل تقدمي املعلومات ,وتبادل �أف�ضل املمار�سات.
عمل الن�شرات والكتيبات والأفالم؛ �إذ مت متت طباعة العديد من الكتيبات

واملطويات ,وت�صميم العديد من الأف�لام التعريفية اخلا�صة بالتعامالت
الإلكرتونية احلكومية و�إخراجها ,وبالبنية التحتية للمفاتيح العامة باللغتني
العربية والإجنليزية.
تنفيذ م�شروع حما�ضرات ن�شر الثقافة واملعرفة الرقمية لهذا العام ،وقد مت

�إقامة  142حما�ضرة يف املدن الكربى يف جميع مناطق اململكة؛ وح�ضرها
� 52,298شخ�ص ًا (طالب وطالبات ومعلمني ومعلمات ومن العموم).
تنفيذ م�شروع قوافل التدريب الإلكرتوين ,وقد مت يف هذا العام االنتهاء من

�إعداد خم�سة ف�صول تدريبية متنقلة وجتهيزها ،كما مت تنفيذ  369دورة
ح�ضرها  5,695متدرب ًا وقد �أقيمت يف املناطق الريفية والقرى ,حيث �شملت
 101قرية موزعة على  27حمافظة يف  8مناطق.
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• امل�شاركة يف املعار�ض واملنا�سبات املحلية ،مثل:
ندوة (قيا�س الأداء يف الأجهزة احلكومية :ر�ؤى حملية وجتارب دولية) يف

 1جمادى الأوىل 1432هـ (� 5إبريل 2011م).
ور�شة عمل تقنيات الربامج ذات امل�صدر املفتوح ،ونظمتها مدينة امللك

عبدالعزيز للعلوم والتقنية خ�لال الفرتة من � 27إىل  29جمادى الأول
1432هـ ( 3-1مايو 2011م).
الندوة ال�سنوية الثامنة لديوان املراقبة ,وت��وىل تنظيمه دي��وان املراقبة

العامة ,وانعقدت مبعهد الإدارة العامة يف الريا�ض يف  4جمادى الآخرة
1432هـ ( 7مايو 2011م).
معر�ض جايتك�س ال�سعودية 2011م؛ وقد �أقيم حتت رعاية وزارة االت�صاالت

وتقنية املعلومات مبدينة الريا�ض خالل الفرتة من  16-13جمادى الآخرة
1432هـ املوافق  19-16مايو 2011م ،و�شاركت الوزارة بجناح فيه .و�شمل
املعر�ض عدد ًا من ور�ش العمل واملحا�ضرات العامة ,واملتخ�ص�صة؛ قدمتها كل
من :الأمانة العامة للخطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،وبرنامج
التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سر) ،وامل��رك��ز الوطني للت�صديق
الرقمي .كما مت فيه تد�شني م�شروع قوافل التدريب الإلكرتوين ,الذي يتكون
من حافالت جمهزة ب�أجهزة احلا�سب الآيل ,وخدمات الإنرتنت ,جتوب بها
�أرجاء اململكة لتقدمي املحا�ضرات.
ن��دوة (التعليم اجلامعي يف ع�صر املعلوماتية :التحديات والتطلعات)

نظمتها جــامــعــة طــــيبــــــة ،باملدينة املنورة ,خالل الفرتة  29-27جمادى
الأخرة 1432هـ ( 30مايو �إىل  1يونية 2011م).
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امل�ؤمتر الثاين لقمة احلكومة الإلكرتونية يف الريا�ض ,الذي انعقد يف  4رجب

1432هـ ( 6يونية 2011م).
امللتقى القيادي الأول؛ لتطوير �أداء الأجهزة احلكومية ،وقد نفذه معهد

املدينة للقيادة والريادة ،التابع ملدينة املعرفة االقت�صادية؛ بالتعاون مع كلية
الإدارة العامة باململكة املتحدة ،وا�ست�ضافته املدينة املنورة خالل الفرتة 20
�إىل � 23شوال 1432هـ ( � 21-18سبتمرب 2011م).
ملتقى (تقنية املعلومات الأول للجامعات ال�سعودية :التحديات والتوقعات)

والذي عقدته جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض يف الفرتة
من � 29إىل � 30شوال 1432هـ (� 28-27سبتمرب 2011م).
ملتقى احلو�سبة ال�سحابية ،ونظمته وزارة الدفاع والطريان يف  5ذو القعدة

1432هـ (� 3أكتوبر 2011م).
املعر�ض الدويل ال�سعودي لالت�صاالت والإلكرتونيات ,وتقنية املعلومات؛

وقد عقد خالل الفرتة من � 18إىل  21ذواحلجة 1432هـ ( 17-14نوفمرب
2011م) ،برعاية وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
ندوة (مواقع الإنرتنت :الواقع والطموح والتحديات) وقد عقدتها وزارة

االت�صاالت وتقنية املعلومات ي��وم الثالثاء  26ذو احلجة 1432ه �ـ (22
نوفمرب 2011م) ،يف الريا�ض ،وذلك �ضمن فعاليات جائزة التميز الرقمي.
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 .2إنجازات وزارة الداخلية:
تسعى وزارة الداخلية ,ممثل ًة بقطاعاتها املختلفة؛ �إىل تقدمي خدمات مميزة لعموم املواطنني واملقيمني ,وفق �أف�ضل املمار�سات واحللول التقنية احلديثة ،وذلك
دعم ًا ملبادرات اململكة يف جمال التحول �إىل جمتمع معلوماتي ,يعتمد يف �أعماله على التعامالت احلكومية الإلكرتونية؛ مما ي�سهم يف تعزيز �أمن الوطن ,وت�سهيل توفري
اخلدمات للمواطن واملقيم ,بطرقٍ متعدد ٍة ,و�سهل ٍة ومي�سرة.
و�ضمن هذا الإطار العام تنطلق مبادرات وزارة الداخلية التقنية عرب حمورين �أ�سا�سني؛ هما ن�شر التعامالت الإلكرتونية للأفراد واجلهات احلكومية ,عرب خمتلف
القنوات الإلكرتونية احلديثة؛ لرفع م�ستوى الأمن الوطني ,من خالل بناء تطبيقات �إلكرتونية �آمنة ٍوفعالة .وقد كانت الوزارة �س ّباق ًة يف هذا املجال بالتحول �إىل جمتم ِع
املعلومات مبفهومه املتقدم؛ من خالل قيامها بالعديد من اجلهود ,والتنظيمات ,وامل�شروعات التقنية.
ومنذ �أكرث من  30عام ًا قامت الوزارة بتبني فكرة �إن�شاء مركز املعلومات الوطني؛ لبناء �أنظم ٍة مركزي ٍة متطور ٍة ومتجدد ٍة لدعم جميع قطاعات الوزارة يف تقدمي
خطوط
خدماتها لعموم املواطنني واملقيمني ,ومنذ ذلك الوقت ,والـوزارة تــعمل جاهدة على حتديث �أنظمتها و�شبكات ات�صالها ,م�ستخدمة جميع الو�سائل املتاحة من
ٍ
�أر�ضي ٍة ,و�أقما ٍر �صناعي ٍة ,معتمدة يف ذلك على خطط منهجية ملواكبة التطورات امل�ستمرة يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت ,وحتقيق ًا ملتطلبات قطاعات الوزارة.
وقد مل�س جميع املواطنني واملقيمني فوائد هذه الأنظمة التي تعمل على مدار ال�ساعة طوال العام ,دون توقف ,يف ت�سهيل تعامالتهم مع قطاعات الوزارة ومنها:
• املديرية العامة للجوازات:
�سعت ال��وزارة �إىل تطوير ومكننة جميع �أعمال منافذ اململكة اجلوية والربية
والبحرية� ،إ�ضافة �إىل ن�شر �أجهزة اخلدمات الذاتية ,وتقدمي خدمات �إلكرتونية
متطورة ,متاحة للمواطن واملقيم ,على مدار ال�ساعة ,حتت م�سمى (برنامج
�أب�شر) للخدمات الإلكرتونية للأفراد من �أبرز هذه اخلدمات:
 �إ�صدار ت�صاريح ال�سفر.
 �إ�صدار ت�أ�شرية خروج وعودة.
 �إ�صدار ت�أ�شرية خروج نهائي للمكفولني.
 االطالع على �سجالت املكفولني والتابعني.
 االطالع على �صالحية الت�أمني للمكفولني.

• وكالة الوزارة للأحوال املدنية:
مت العمل على متكني جميع مكاتب الأح��وال املدنية من التعامل ب�شكل ٍ �آيل
ومي�سر ,مع جميع الوقائع املدنية ,من والدة وزواج وطالق ووفاة؛ �إ�ضافة �إىل
تقدمي خدمات �إلكرتونية على مدار ال�ساعة لعموم املواطنني تتمثل مبا يلي:
 خدمة املواعيد؛ وتتيح هذه اخلدمة للمواطنني اختيار املوعد املنا�سب,
ملراجعة فروع الأحوال املدنية باململكة ,لتنفيذ �أي خدمة يرغبها يف الوقت
واملوعد املنا�سب.
 خدمة بياناتي؛ وهذه اخلدمة تتيح للمواطن تفوي�ض اجلهات احلكومية
املرتبطة �آلي ًا ب�سجالت الوزارة من االطالع على بياناته ,وا�ستقاء املعلومة
الدقيقة التي ترغب اجلهة احل�صول عليها.
 اال�ستعالم عن الت�أمني ال�صحي.
 اال�ستعالم عن �أحقية �أداء فري�ضة احلج.
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• الإدارة العامة للمرور:
تقوم الوزارة عرب هذا القطاع احليوي بتطوير �آليات العمل عرب تنظيم رخ�ص
ال�سري ,وت�سجيل املركبات ,و�ضبط خمالفات ال�سري بطرق �آلية متميزة� ،إ�ضافة
�إىل خدمات �إلكرتونية تت�ضمن:
 اال�ستعالم عن الت�أمني على املركبات.
  ا�ستعالم عن وثيقة ت�أمني ملركبة.
 �إ�ضافة م�ستخدم ملركبة.
 �إلغاء م�ستخدم ملركبة.
 طلبات تفوي�ض واجراء املوافقة.
 ا�ستعالم عن تفاوي�ض على املركبات.
وتقوم الوزارة بالعمل على حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية التي ت�ضعها �سنويا؛
لتلبية متطلبات قطاعاتها ،كما تويل �أهمية كربى ملواكبة التطور التقني .ورفع
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها عرب خمتلف القطاعات وتطويرها .وهو ما
ينعك�س مبا�شرة على اخلدمات املقدمة للمواطن ,واملقيم والزائر ,من خالل
عدد من الربامج ,وامل�شاريع احليوية التي تركز يف غالبها على حمورين
تنفيذ ٍ
رئي�سني هما( :الأمن) و (اخلدمات الإلكرتونية)� ،أو يتم تنفيذ هذه امل�شاريع
وفق ًا لربامج لها �أهداف حمددة ,يتم حتقيقها من خالل عدد من امل�شاريع،
وفيما يلي �إي�ضاح لأهم �إ�سهامات الوزارة يف حتول اململكة �إىل جمتمع معلومات.
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 �أو ًال :برنامج اخلدمات الإلكرتونية من خالل بوابة ال��وزارة الإلكرتونية
ات�صال رئي�سي مع املواطن واملقيم؛
( )www.moi.gov.saالتي تعد قناة
ٍ
لتقدمي اخلدمات الإلكرتونية ,والر�سائل الن�صية الهاتفية املوجهة للأفراد,
وقد مت �إطالقها بالتن�سيق مع القطاعات املعنية ,ومن خالل تنفيذ حملة
خدمات ومناذج �إلكرتونية ,تهدف
توعية �إعالمية للبوابة وما حتتويها من
ٍ
�إىل ت�سهيل تعامل املواطنني واملقيمني مع قطاعات الوزارة ,وتقليل الأخطاء
الب�شرية يف �إدخ��ال البيانات�,إذ هيئ هذا الربنامج االمكانية للمواطن
واملقيم ,من تقدمي طلبه وتنفيذه ب�شكل �شخ�صي ,دون احلاجة �إىل مراجعة
مكاتب قطاعات الوزارة املختلفة .ولقد مت مراعاة جوانب اخل�صو�صية عند
خدمات عامة لعموم املواطنني
ت�صميم هذه البوابة بتق�سيم اخلدمات� ,إىل
ٍ
وخدمات خا�صة يتم الو�صول لها ,بعد الت�أكد من هوية ال�شخ�ص,
واملقيمني,
ٍ
بحيث يتم التعامل مع بيانات املواطن واملقيم ,كما تعامل اجلهات املالية
ح�سابات عمالئها ,فيتم �إ�شعار امل�سجلني وتنبيههم عرب الر�سائل الن�صية,
عند �إجراء �أي تغيري يطر�أ على بياناتهم ال�شخ�صية� ,أو قرب انتهاء �إحدى
وثائقهم ال���ص��ادرة م��ن اجل�ه��ات الأم�ن�ي��ة ,كرخ�صة �سري �أو ج��واز �سفر
�أو غريها.
 ثاني ًا :لتطبيق �أق�صى درجات الأمن واخل�صو�صية؛ مت تنفيذ برنامج خا�ص
لت�سجيل ال�سمات احليوية للمواطن واملقيم ,بو�صفها �إحدى الو�سائل احلديثة
للتعرف على الهوية ,وا�ستخدامها لتكون �أ�سا�س ًا يف التعامل مع البوابات
الآل�ي��ة لل�سفر(  )eGateيف كل من مطار امللك خالد ال��دويل بالريا�ض
ومطار امللك فهد الدويل باملنطقة ال�شرقية يف املرحلة الأوىل .ومن خالل
هذه اخلدمة يتاح للم�سافرين �إمتام عمليات الدخول واخلروج من اململكة
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دون احلاجة للمرور على موظفي اجل��وازات يف منافذ اململكة .كذلك يتم
اال�ستفادة من برنامج ال�سمات احليوية يف تنظيم عملية دخول القادمني
للعمل يف اململكة وخروجهم ،و�إ�صدار الهوية الوطنية التي حتمل �شريحة
�إلكرتونية حتوي بيانات املواطن ,وب�صماته الع�شرية وال�شهادات الرقمية,
وذلك لبناء منظوم ٍة متكامل ٍة متثل الهوية الإلكرتونية للمواطن .وتعد الركن
الأ�سا�سي يف تطبيق التعامالت الإلكرتونية الآمنة.
 ثالث ًا :بالإ�ضافة �إىل اهتمام الوزارة بالأنظمة املوجهة للمواطنني واملقيمني
مبا�شرة ,عنيت بتطوير �أنظمة الوزارة الداخلية؛ حلفظ حقوق املراجعني,
وت�سهيل تعاملهم مع قطاعات ال��وزارة ,لت�شمل تطبيق �أنظمة االت�صاالت
الإدارية يف قطاعات الوزارة .كما كانت الوزارة �سباق ًة على م�ستوى اململكة
يف تطبيق �أح��دث الأنظمة العاملية واخلا�صة ب ��إدارة امل��وارد ,والتي ت�سمى
( )ERPوكان ذلك يف عام 2005م ,و�أ�صبحت الوزارة املرجع الأ�سا�س لأي
جهة ترغب يف ا�ستخدام مثل هذا النظام العاملي.
 رابع ًا :تعمل الوزارة حالي ًا على تطوير �أنظمة املعلومات اجلغرافية ()GIS
لال�ستفادة منه يف �سرعة اي�صال خدمات الوزارة �إىل املواطن واملقيم ,يف
حال ا�ستدعى الأمر ذلك ،عرب �سيارات الدوريات الأمنية ,املزودة ب�أنظمة
املعلومات اجلغرافية و�أنظمة تتبع املركبات (.)AVL
 خام�س ًا :ترابط الأنظمة مع اجلهات احلكومية الأخرى؛ �إذ قامت الوزارة,
عدد من الوزارات ذات العالقة؛ لت�سهيل
ومنذ وقت طويل ,بالربط املبا�شر مع ٍ
و�صول زوار اململكة من عاملني ومعتمرين وحجاج (وزارة اخلارجية ،وزارة
العمل ،وزارة احلج) مبا يحقق �أه��داف ال��وزارة ,وي�ضمن توفري املعلومة

بدقة و�سال�سة ,ت�ؤمن عملية الدخول واخلروج من اململكة و�إليها؛ �إ�ضافة �إىل
الربط مع دول جمل�س التعاون ,فيما يخ�ص التنقل بالهوية الوطنية ,وكذلك
الربط الآيل الكامل مع الإنرتبول ال�سعودي ،ويتم العمل حالي ًا على توقيع
عدد من االتفاقيات يف هذا اجلانب مع جهات حكومية ٍ �أخرى؛ لتحقيق مبد�أ
ٍ
توفري املعلومة بخ�صو�صية عالية.
 �ساد�س ًا :تطوير خدمات التوظيف؛ �إذ كانت الوزارة ,وعرب قطاعاتها الأمنية
واخلدمية �أكرث ا�ست�شراف ًا للم�ستقبل ,عرب حتويل جميع طلبات التقدمي
اليدوية للوظائف املتاحة بالوزارة وقطاعاتها� ,إىل عملية �إلكرتونية �شامل ٍة
ملعايري القبول والفرز واالختيار؛ مما كان له الأثر الكبرييف ت�سهيل التقدمي,
و�إتاحته جلميع �شرائح املجتمع ,وفق التوجيهات ال�سامية.
 �سابع ًا :ن�شر �أجهزة اخلدمات الذاتية ( ،)Kiosksويف هذا اجلانب تعمل
ال��وزارة على ن�شر �أجهزة �إلكرتونية يف امليادين ,والأم��اك��ن العامة التي
يرتادها املواطن واملقيم؛ لإتاحة الت�سجيل يف خدمات الوزارة الإلكرتونية,
والتوثق الآيل من هوياتهم؛ مما يغني املواطن واملقيم عن مراجعة قطاعات
الوزارة لهذا الغر�ض.
 ثامن ًا :تكثيف اجلانب التدريبي املتخ�ص�ص ,وذل��ك لال�ستفادة املثلى
م��ن الأنظمة التقنية واحل�ل��ول الفنية؛ �إذ رك��زت ال ��وزارة على اجلانب
التدريبي ال��ذي يعد من �أه��م العنا�صر الرئي�سية ,لتطوير ورف��ع م�ستوى
الأداء والإنتاجية للكوادر الب�شرية العاملة لديها؛ من خالل عقد الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة ملن�سوبيها يف ا�ستخدام الأنظمة الآلية املتطورة ,وما
ي�ستجد من �أنظمة وبرامج يف املجاالت املختلفة.
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 .3إنجازات وزارة الخارجية:
• �أهم االجنازات:
مت اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية لتقنية املعلومات واالت�صاالت مبا يتوائم مع

اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة واخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات
واخل�ط��ة التنفيذية الثانية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سر).
البدء يف تنفيذ م�شروع ت�سجيل وم�ضاهاة ال�سمات احليوية لطالبي احل�صول

على ت�أ�شرية.
مت االنتهاء من م�شروع ترقية الدليل الن�شط ل�شبكة الأنرتنت.

حت�سني وتطوير امل�شاريع (الت�أ�شريات،نظام امل�ؤمترات ،نظام الأنباء ،نظام

احل�ضور واالن�صراف ،نظام الزوار ،نظام �شامل).
البدء يف تطوير بوابتي الوزارة اخلارجية والداخلية.

تفعيل نظام �سري العمل يف  63ممثلية يف اخلارج وفرع جدة.

امل�ساهمة يف تدريب و ت�أهيل التقنيني و امل�شرفني (.) E-learning

العمل على ال�صيانة ال��دوري��ة للمقا�سم وخ�ط��وط ال��رب��ط واالت���ص��االت

الال�سلكية وتوفري قطع الغيار.
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مت التجهيز تقني ًا للفعاليات التالية:

yجميع امل�ؤمترات ال�صحفية اخلا�صة ب�سمو الوزير املنعقدة �سوا ًء مبقام
y
الوزارة �أو بخارجها.
yجميع لقاءات املعرفة يف قاعه امللك فهد مبقام الوزارة.
y
yجتهيز امل�ؤمتر الدويل ملكافحة الإرهاب.
y
yجتهيز برنامج املنا�صحة بجدة.
y
yجتهيز منتدى ال�شباب ال�سعودي الهندي.
y
yجميع لقاءات غداء العمل ل�سمو الوزير.
y
�yإجتماع قادة جمل�س التعاون اخلليجي.
y
�yإجتماع وزراء خارجية دول اخلليج العربي بجدة.
y
yاالجتماع الت�شاوري للقمة اال�سالمية بجدة.
y
yدورة مل��وظ �ف��ات ال � ��وزارة يقيمها م�ع�ه��د ال��درا���س��ات الدبلوما�سية
y
بقاعة امللك فهد.
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• اإلحصائيات:
اإلحصائية المختصرة الخاصة للبوابة االلكترونية لعدد من األعوام:

2008م
1129860
188856
4647360
440902
841899
90718
43541

الو�صف
عدد زيارات البوابة االلكرتونية
معدل الزيارات اليومية
عدد زوار املوقع اخلارجي
عدد زوار املوقع االجنليزي
عدد الزوار للبوابة للمرة الواحدة
�أكرث �شهر متت فيه زيارة البوابة
اقل �شهر متت فيه زيارة البوابة

2009م
1621445
220332
67415600
634836
24479
 5يوليو
�سبتمرب

2010م
3512157
423160
8165574
796420
78447
يوليو
يوليو

2011م
4038980
481556
9553721
920661
90135
�سبتمرب
�أغ�سط�س

2012م
4,985,237
13,848
4,462,611
1,391,753
2,229,330
دي�سمرب
�أكتوبر

احصائية بعدد العمليات في مشروع األنظمة المالية واإلدارية (: )GRP
النوع

العدد يف الفرتة من 2012/1/1
وحتى 2012/6/30م

العدد يف الفرتة من 2012/7/1
وحتى 2012/9/30م

العدد يف الفرتة من 2012/10/1
وحتى 2012/12/31م

املجموع
لعام 2012م

عدد عمليات �إدارة املوارد الب�شرية

16.849

6611

6787

30247

عدد عمليات الإدارة املالية

29.215

3847

11179

44241

عدد عمليات �أنظمة امل�شرتيات وامل�ستودعات

4931

1005

1567

7503

جمموع العمليات

50.995

11463

19533

81991
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احصائيات مشروع التطوير التقني للممثليات والفروع:

العدد يف الفرتة من العدد يف الفرتة من العدد يف الفرتة من
2012/1/1م وحتى 2012/7/1م وحتى 2012/10/1م وحتى
2012/12/31م
2012/9/30م
2012/6/30م

املجموع
لعام 2012م

املعامالت والطلبات الواردة
من املمثليات والفروع

1113

486

1995

املعامالت والطلبات التي مت
حلها واخلا�صة باملمثليات
والفروع

النوع

التدريب

الو�صف

396

854

371

283

1508

التدريب اخلا�ص بالبوابة
االلكرتونية (عدد امل�شرفني
املتدربني)

88

-

-

88

التدريب اخلا�ص بفنار
(عدد امل�شرفني املتدربني)

42

23

-

65

التدريب اخلا�ص بالVSAT

(عدد امل�شرفني املتدربني-
حتت التدريب حاليا)

ال يوجد

119

119

238

E-Learning

تدريب امل�شرفني املر�شحني
لل�سفارات
الدعم وامل�ساندة حلل
امل�شاكل اخلا�صة بالبوابة
االلكرتونية

30

ا�ستقبال الطلبات والردود عليها

مت تدريب
( 14م�شرف)
31

7

8

( 14م�شرف)
46
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النوع

الو�صف

طلبات االق�سام الداخلية من طلب توفري معلومات من جميع
املمثليات
املمثليات
بوابة امل�شرفني

امل�شرفني

العدد يف الفرتة من العدد يف الفرتة من العدد يف الفرتة من
2012/1/1م وحتى 2012/7/1م وحتى 2012/10/1م وحتى
2012/12/31م
2012/9/30م
2012/6/30م

املجموع
لعام 2012م

6

12

8

20

م�شروع تطوير البوابة
االلكرتونية اخلا�ص بامل�شرفني

%50

%60

%80

%80

اعداد حركة النقل
(عدد امل�شرفني امل�شمولني
باحلركة)

26

-

44

70

االعداد حلركة النقل احلالية
(ن�سبة االجناز)

-

%20

%95

%95

جمع املعلومات وحتديثها
 بيانات موظفي التقنيةواالت�صاالت باملمثليات

-

متابعة � إجازات امل�شرفني
ال�سنوية واالنتدابات لتنفيذ
املهام

-

%95
11

%99
3

%99
14
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احصائية بعدد الطلبات وعدد التأشيرات الصادرة في نظام التأشيرات:
الفرتة (من � 1/1إىل
 )6/30للعام 2011م

الفرتة (من � 1/1إىل )6/30
للعام 2012م

الفرتة (من � 7/1إىل
 )9/30للعام 2012م

الفرتة (من � 10/1إىل
 )12/31للعام 2012م

املجموع
لعام 2012م

عدد الطلبات

4925386

6371858

3869839

1458219

11699916

عدد الت�أ�شريات
ال�صادرة

4769904

6044218

3463466

1297027

10804711

مدى التقدم في األنظمة والتطبيقات:
النظام

ن�سبة التقدم يف الفرتة (من 1/1
�إىل  )6/30للعام 2012م

ن�سبة التقدم يف الفرتة (من � 7/1إىل
 )9/30للعام 2012م

نظام الفنار (نظام �ش�ؤون
ال�سعوديني يف اخلارج)

املرحلة الأوىل%99 :

املرحلة الثانية%15 :

مت اجناز  %85من املرحلة الأوىل
لتطوير النظام

مت اجناز  %95من املرحلة االوىل
لتطوير النظام

نظام املرا�سم

%15

%25

%30

نظام ال�شئون الأمنية

%15

%25

%30

نظام امل�ؤمترات

% 100

النظام املب�سط%100 :
النظام ال�شامل%5 :

النظام املب�سط%100 :
النظام ال�شامل%10 :

نظام �شامل

-

-

%20

نظام الت�أ�شريات
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ن�سبة التقدم يف الفرتة (من � 10/1إىل )12/31
للعام 2012م

املرحلة االوىل%100 :
املرحلة الثانية%25 :
مت اجناز  %100من املرحلة االوىل لتطوير النظام
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نسبة تغطية خدمات البنية التحتية للمستفيدين بمقام الوزارة وفروعها والممثليات:
اخلدمــــة

�أجهزة احلا�سب االيل
االنرتنت
�شبكات
املا�سحات ال�ضوئية
الطابعات (�شبكية – افرادية  -ملونة)

ن�سبة التغطية
(للموظفني) 2011م

% 146
% 82
% 99
% 29
% 60

ن�سبة التغطية (للموظفني)
حتى 2012/6/30م

% 160
% 86
% 99
% 38
% 74

ن�سبة التغطية (للموظفني)
حتى 2012/9/30م

% 177
% 90
% 99
% 48
% 89

ن�سبة التغطية (للموظفني)
حتى 2012/12/31م

% 189
%100
%99
55%
97%

احصائية عدد الزيارات للبوابة االلكترونية:
النوع

املجموع لعام 2012م

عدد زيارات البوابة االلكرتونية
معدل الزيارات اليومية
عدد زيارات بوابة الوزارة باللغة العربية
عدد زيارات بوابة الوزارة باللغة االجنليزية
�أكرث �شهر متت فيه زيارة البوابة
�أقل �شهر متت فيه زيارة البوابة

4.985.237
13.848
4.462.611
1.391.753
�شهر دي�سمرب
�شهر �أكتوبر

عدد الممثليات التي تم الربط معها من خالل نظام سير العمل خالل العام 2012م:

عدد املمثليات

حتى نهاية 2011م

من2012/1م حتى
نهاية 2012/ 6م

من 2012/7/1م حتى
نهاية 2012/9/30م

من 2012/10/1م حتى
نهاية 2012/12/30م

اجلموع حتى نهاية عام 2012م

 2ممثلية

 24ممثلية

 16ممثلية

 21ممثلية

 63ممثلية
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 .4إنجازات وزارة التعليم العالي:
تشارك وزارة التعليم العايل يف حتقيق ر�ؤي��ة اململكة للتحول �إىل جمتمع
املعلومات ،وق��د ت�ضمنت خطة ال ��وزارة الإ�سرتاتيجية ع��دد ًا م��ن الربامج
وامل�شاريع التي راعت فيها الإ�سهام يف التحول ملجتمع املعلومات ،وذلك ا�ستجابة
للتوجهات ال�سامية ال�ساعية لتطوير التعليم العايل كونه دعامة رئي�سة للتحول
ملجتمع املعلومات ،ومواكب ًة للتوجهات العاملية الع�صرية .وقد اعتمدت الوزارة
يف منهجيتها عند �إع��داد هذا التقرير ،االن�سجام التام مع توجهات اللجنة
الوطنية ملجتمع املعلومات املنبثقة عن برنامج منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (اليون�سكو) الهادف لتعزيز حق احل�صول على املعلومات
واملعرفة من �أجل التنمية.
يقدم هذا التقرير �إجنازات وزارة التعليم العايل لدعم �أهداف الربنامج �ضمن
ثمانية حماور ،هي:
• حتفيز النقا�ش على امل�ستوى العاملي حول التحديات الأخالقية،
والقانونية واالجتماعية ,املتعلقة مبجتمع املعلومات:
قامت الوزارة بتفعيل هذه املبادرة من خالل برنامج الإبداع والتميز لأع�ضاء
هيئة التدري�س الذي ت�ضمن عدد من الربامج املتخ�ص�صة يف تقنية املعلومات،
و ن�شر الثقافة الإلكرتونية يف اجلامعات بغية التعريف بهذه التوجيهات العاملية،
وبث الوعي واالهتمام بدعم مبادراتها لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف
حكمهم ،وم��ن امل��أم��ول �أن ي ��ؤدي ذل��ك لتعزيز ا�ستخدام تقنيات املعلومات
واالت���ص��االت املختلفة يف العمليات الأك��ادمي�ي��ة والبحثية ،واال�ستفادة من
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اخلربات والتجارب العاملية ونقلها �إىل اجلامعات ال�سعودية مبا يدعم م�ساعي
التحول ملجتمع املعرفة ويوطدها ،كما �ست�سهم هذه اخلطوة يف تنمية مهارات
البحث العلمي ومقوماته ،وزيادة فاعلية مهارات التدري�س ،وتطوير الفعالية
ال�شخ�صية لع�ضو هيئة التدري�س.
وتنظم ال��وزارة �سنوي ًا "م�ؤمتر ًا دولي ًا للتعليم العايل" ر�ؤيته (تطلع املعر�ض
وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل �إىل �أن يكون واحد ًا من �أكرب الأحداث الدولية
املتخ�ص�صة يف تقدمي م�ؤ�س�سات ومنظمات التعليم العايل املحلية والإقليمية
وجد التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال البحث العلمي
والعاملية ،و�أن ُي ِ
مع نظرائها من امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية بغر�ض تبادل املعرفة وت�أ�سي�س
عالقات �شراكة تعزز وتقوي التطور العاملي من �أجل بناء جمتمع م�ؤ�س�س على
املعرفة والعلم).
كما تنظم �سنوي ًا كذلك "م�ؤمتر ًا علمي ًا لطالب وطالبات التعليم العلي" ر�ؤيته
(�أن ي�صبح امل�ؤمتر العلمي لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة العربية
ال�سعودية امللتقى التناف�سي ال�سنوي الأب��رز للطالب والطالبات ،والأك�ثر
ا�ستقطاب ًا لإبداعاتهم ،و�أن يكون م�ؤمترا مناف�س ًا للم�ؤمترات العاملية املثيلة
من حيث التنظيم وجودة الأعمال وتنوعها) ،كما ن�صت ر�سالته على " نعمل
على تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج حتفز الطالب والطالبات للإ�سهام يف
نه�ضة وبناء وطنهم ،وخدمة جمتمعهم ،و�إبراز مواهبهم و�صقلها ،من خالل
م�شاركاتهم مب�شاريع بحثية ،و�أعمال �إبداعية ،يف التخ�ص�صات املختلفة ،مع
�إك�سابهم جمموع ًة من املهارات الأكادميية وال�شخ�صية ،وتعميق قيم التعاون
والتناف�س ال�شريف والأمانة العلمية والنزاهة فيهم.
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�أهداف امل�ؤمتر:
 �إتاحة الفر�صة لأ�صحاب املواهب من طالب وطالبات التعليم العايل باململكة
العربية ال�سعودية لإبرازها من خالل املحاور والفعاليات املختلفة.
 رفع امل�ستوى العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات.
 تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطالب والطالبات ،وتنمية ثقافة البحث
العلمي والإبداع واالبتكار لديهم.
 ت�شجيع الأعمال الفنية والإعالمية الأ�صيلة واملتميزة.
 ت�شجيع الأع�م��ال الطالبية التطوعية ،والعمل ال��ري��ادي ،وبناء امل�شاريع
ال�صغرية لدى الطالب والطالبات.
 �إثراء ال�ساحة الأكادميية الطالبية بعر�ض ون�شر النتاج العلمي والإبداعي
للطالب والطالبات.
 تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدى الطالب والطالبات.
 غر�س وتعزيز قيم التناف�س العلمي ال�شريف والعمل اجلماعي ،وبناء ج�سور
التوا�صل العلمي بني الطالب والطالبات.
 ولقد حر�صت ال��وزارة �أن يكون تطوير وتنفيذ ه��ذه الربامج عن طريق
اجل��ام�ع��ات احل�ك��وم�ي��ة ،ومب���ش��ارك��ة م��ن ال �ك �ف��اءات الأج�ن�ب�ي��ة � -أف� ��راد ًا
وم�ؤ�س�سات -من ذوي اخلربة العاملية يف املجاالت ذات العالقة مبو�ضوعات
الربامج التدريبية املعتمدة.
 كما قامت اجلامعات بتنظيم عدد من امل�ؤمترات والندوات ،مب�شاركة عاملية
ملناق�شة الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة الثقافية الإقليمية والعاملية املتعلقة
بالتحول �إىل جمتمع املعلومات ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:

 عقدت جامعة االم��ام ملتقى تقنية املعلومات الأول للجامعات ال�سعودية
عام 1432-1431ه��ـ ،وال��ذي �أ�سهم يف جمع املعنيني بتقنية املعلومات يف
اجلامعات ال�سعودية وغريها ،ملناق�شة �أبرز" التحديات والتوقعات" يف
جمال تقنية املعلومات ،وتبادل اخلربات العلمية والتقنية التي ت�سهم يف
تطوير التقنية يف جامعات اململكة.
 عقدت جامعة طيبة م�ؤمتر التعليم امل�ستمر وحتديثات جمتمع املعرفة خالل
الفرتة من � 14إىل 1432/2/16هـ.
 دعمت الوزارة ح�ضور عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س للم�ؤمترات والندوات
الداخلية واخلارجية ذات العالقة بتقنية املعلومات.
 تنفيذ عدد من الربامج التدريبية ذات العالقة بتقنية املعلومات يف برنامج
تنمية الإبداع و التميز لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات.
• تعزيز النفاذ �إىل املعلومات على النطاق ال�شعبي وتو�سعتها ,من
خالل تنظيم املعلومات ورقمنتها و�صونها:
ويتجلى ذلك من خالل:
 ا�ستكمال حتديث البنى التحتية وتطويرها وتو�سعتها ،و�إعادة هيكلة مراكز
البيانات ،وا�ستكمال �إي�صال �شبكة احلا�سب الآيل وتوفري �شبكات االت�صال
الال�سلكي ،وربط فروع اجلامعة اخلارجية ب�شبكة اجلامعة الآمنة لتمكني
الو�صول ال�سريع للبيانات.
 توفري بنية حتتية ت�ساعد على تقدمي عدة خدمات �إلكرتونية تٌ�سهم يف حتويل
مباين اجلامعة اىل مبانٍ ذكية ت�ساعد يف �إدارة العمل وت�سهيل تقدمي املواد
التعليمية.
 ت�أ�سي�س عمادات للتعليم الإلكرتوين يف عدد من اجلامعات ال�سعودية.
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 قامت ال ��وزارة با�ستحداث ع��دد م��ن الكليات الأه�ل�ي��ة اخلا�صة بتقنية
املعلومات.
 تقوم بع�ض اجلامعات – منها جامعة الأم�يرة نورة بنت عبد الرحمن -
بتطبيق منظومات �إلكرتونية معروفة بكفاءتها يف �أمتتة الأعمال ،وتوفري
خدمات �إلكرتونية ملختلف فئات �أ�صحاب امل�صلحة ،وعلى ر�أ�سهم الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن هذه النظم نظام بانر  ،Bannerونظام �إدارة
التعلم بالكبورد  Blackboardونظم االت�صال املرئي وال�صوتي Video
 .Conferencingوتتكامل هذه النظم مع البوابات الإلكرتونية للجامعات،
وترتبط مبنظومة للر�سائل الق�صرية التي توفر املعلومات اللحظية للم�ستفيد
من اخلدمات.
 �إن تطبيق هذه املنظومات ي�ؤدي لرتاكم العديد من املعلومات الإلكرتونية
حول تعامالت �أ�صحاب امل�صلحة ،مبا يوفر بيئة لإدارة الأداء بكفاءة وواقعية
�سعي ًا التخاذ القرارات بناء على معلومات و�إح�صاءات.
 قامت جامعة الأمرية نورة بتطبيق نظام احل�ضور الإلكرتوين يف الف�صول،
لتوفري معلومات عن ح�ضور الطالبات لأع�ضاء هيئة التدري�س.
 قامت جامعة تبوك بتطبيق نظام ال�شكاوى الإلكرتونية يف جامعة تبوك،
والذي يتابع من قبل رئي�س اجلامعة �شخ�صي ًا ،مبا يتيح تبادل املعلومات
بخ�صو�صية على �أعلى م�ستوى.
 قامت ال ��وزارة ب�إن�شاء املكتبة الرقمية ال�سعودية التي ت�ضم �أك�ثر من
 242.000كتاب بن�صو�صها الكاملة ،و  70.000ع�ن��وان م��ن املجالت
والدوريات �إىل جانب املاليني من �أعدادها و  3.000.000ر�سالة جامعية،
ونحو  10.000.000مادة تعليمية� ،إ�ضافة �إىل � 2.000ساعة فيديو تعليمي.
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• امل�ساعدة يف تقدمي الن�صيحة وامل�شورة جلميع النا�س الذين يفتقرون
لبيئة جمتمع املعلومات� ،سواء �أكان ذلك يف الدول املتقدمة �أم النامية:
 دعمت ال��وزارة التوجهات احلديثة يف جماالت التوا�صل املجتمعي و�أن�ش�أت ح�سابات
على برامج  Twitterو  FaceBookو  ،LinkedInوالهدف من هذه ال�شبكات هو خلق
بيئة �إلكرتونية ،مت ٌكن الوزارة من التوا�صل مع املوظفني ،واملبتعثني ،وامل�ستفيدين من
خدماتها ،وحثت اجلامعات على التوا�صل مع طالبها احلاليني واخلريجني ،و�أي�ضا
الطالب املهتمني بربامج اجلامعة من خمتلف بقاع العامل.
 �أن�شئت جمعية احلا�سبات ال�سعودية عام 1408هـ ،لتكون �أول جمعية علمية وطنية غري
ربحية ،تُعنى بالن�شاطات والبحوث املتعلقة بالتقدم العلمي ،والثقايف يف علوم احلا�سب
وتقنية املعلومات .كما تهتم ب�إقامة امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض املتخ�ص�صة يف حقول
احلا�سب املختلفة �سعي ًا منها �إىل جذب املخت�صني يف تقنية املعلومات للعمل معها يف
خدمة اململكة.
 قام عدد من اجلامعات بعقد �شراكات مع �شركات حملية وعاملية منها على �سبيل املثال
�شراكة كل من جامعتي امللك �سعود والأمري �سلطان بن عبدالعزيز مع �شركة �سي�سكو،
لتنفيذ برامج تدريبية يف اجلامعات ال�سعودية وم�ساندة الطالب يف احل�صول على
املعارف التقنية احلديثة من م�صادرها ،ويف املقابل ي�ستفاد من م�شاريع التخرج يف
الأعمال امليدانية.
 كما قامت الوزارة يف ال�سنوات الثالث الأخرية ب�إقامة معر�ض دويل للتعليم العايل،
والذي يعد فر�صة حقيقية للتوا�صل بني القطاعات الأكادميية والقطاعات الإنتاجية،
والطالب الراغبني يف احل�صول على التعليم العايل ،كما �أتاحت الفر�صة للجامعات
يف تقدمي ر�سالتها الأك��ادمي�ي��ة وعر�ض ج��زء من جتاربها ل�شرائح املعنيني بها يف
املجتمع ال�سعودي.
 �أطلقت جامعة الطائف م�شروع �سد الفجوة بني مهارات احلا�سب والتعليم الإلكرتوين،
لالرتقاء بكفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب يف هذا النطاق.
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• دعم التدريب ,وا�ستمرارية التعليم ,يف جمال االت�صاالت
واملعرفة واملعلوماتية:
تعتقد منظمة اليون�سكو �أن ا�ستخدام تقنية املعلومات �ضمن ظروف �صحيحة،
�سيكون له �أثر كبري يف تو�سيع فر�ص التع ّلم ل�شرائح متنوعة �أكرث من ال�سكان،
بعيد ًا عن احلواجز الثقافية ،وحدود امل�ؤ�س�سات التعليمية .كما ميكن �أن ت�سهم
التقنية يف حت�سني عملية التعليم /التع ّلم من خالل تطوير �أنظمة نقل املعرفة
التقليدية ،وحت�سني نوعية نتائج التع ّلم ،وت�سهيل اكت�ساب وتطوير املهارات
الفنية ،فدميومة التع ّلم مدى احلياة ت�ؤدي لتح�سني كفاءة امل�ؤ�س�سات الوطنية.
ولذا ت�شرف الوزارة على برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي،
الذي زاد عدد الدار�سني من خالله على  140.000دار���س ،ومن بني ه�ؤالء
املبتعثني عدد غري قليل من املتخ�ص�صني يف تقنية املعلومات.
فيما قام عدد من اجلامعات بتنفيذ م�شاريع وبرامج من �ش�أنها رفع الوعي
مبهارات تقنية املعلومات ،و انت�شارها وذلك عن طريق:
 ال�سنوات التح�ضريية يف اجلامعات ال�سعودية التي تت�ضمن ماال يقل عن %20
من مناهجها يف جمال تقنية املعلومات.
 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية مل�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�ستخدام
تقنية املعلومات.
 �إن�شاء مركز وطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد ،وتوقيع عدد من
االتفاقيات بهذا اخل�صو�ص ،ومبادة «جت�سري» التي وقعها معايل الوزير
مع معايل مدير جامعة امللك �سعود هي �إح��دى �أ�ساليب توفري التعليم
االلكرتوين ودعمه.

• دعم �إنتاج املحتوى املحلي ،وتبني تدريب ال�سكان وتثقيفهم:
دعمت الوزارة مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي بر�ؤيته " تعزيز املحتوى
العربي الرقمي �إنتاج ًا وا�ستخدام ًا ،لدعم التنمية والتحول �إىل املجتمع املعريف
واحلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية" ،من خالل �إن�شاء املكتبات الرقمية،
و�إتاحة البحوث عرب حمركات البحث الأكادميية ،وت�شجيع الرتجمة ،وعقد
امل�ؤمترات للتعريف وامل�شاركة الفاعلة يف هذه املبادرة.
ق��ام ع��دد من اجلامعات ال�سعودية با�ستحداث برامج لدرجتي املاج�ستري
والدكتوراه يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات يف كل من جامعة امللك
�سعود ،وجامعة امللك فهد للبرتول و املعادن ،وجامعة امللك عبدالعزيز .وتقوم
اجلامعات ال�سعودية بتوفري بيئات منا�سبة للباحثني من خالل:
 �إن�شاء عدد من املعامل احلديثة واملراكز البحثية.
 اال�شرتاك يف قواعد البيانات ،واملجالت ،والدوريات املتخ�ص�صة يف جمال
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 وف��رت جامعة الأم�ي�رة ن��ورة ا��ش�تراك��ات بعدد  26م��ن ق��واع��د املعلومات
العاملية يف التخ�ص�صات املختلفة ،وذلك خلدمة الطالب خ�صو�ص ًا طالب
الدرا�سات العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 انتهت جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن من �إن�شاء مكتبة �إلكرتونية
ً
خمطوطا ،و  7.106كتا ًبا
ت�ضم  3.974ر�سال ًة جامعي ًة �إلكرتون ًية ،و 2.607
برناجما توعو ًياـ
برناجما تعليم ًيا ،و 15
�إلكرتون ًيا17 ،
ً
ً
 �أ�س�ست جامعة �سعود للعلوم ال�صحية مركز تدريب خريجي الدرا�سات
العليا ،والذي تت�ضمن �أهدافه بناء قواعد البيانات املعرفية الطبية ،ونقل
املعرفة واخلربة للطالب والعاملني املمار�سني يف املجال.
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• تعزيز ا�ستخدام املقايي�س الدولية ,و�أف�ضل املمار�سات يف
االت�����ص��االت ،وامل��ع��رف��ة ،واملعلوماتية يف امل��ج��االت املرتبطة
باليون�سكو:
تق�ضي مبادئ اليون�سكو حول تقنية املعلومات واالت�صاالت يف التعليم ب�أنه
"يتع ّذر حتقيق الو�صول �إىل التعليم العايل� ،سواء يف الدول املتقدمة �أم النامية،
دون اللجوء �إىل �أ�ساليب التع ّلم عن ُبعد �أو �أ�ساليب التع ّلم االفرتا�ضية" .ولذلك
يجب ت�أ�سي�س البنية التحتية وبنا�ؤها وتطويرها بالتوازي مع التو�سعات التي
ت�شهدها اجلامعات؛ ولذا فقد تبنت اجلامعات م�شاريع تطوير م�ستمرة لتو�سعة
البنى التحتية وفق ًا للم�ستجدات ،ومبا يتنا�سب مع حجم الطلب على اخلدمات
املعلوماتية كالربيد الإلكرتوين الذي �أ�صبح مظهر ًا من مظاهر احلياة اجلامعية
وو�سيلة ات�صال فاعلة بني عنا�صرها الرئي�سة.
وت�سعى ال��وزارة جاهدة لتحقيق �أعلى معدالت �أم��ن املعلومات ،و من �أ�شهر
املعايري العاملية التي ت�ساعد على حتقيق احلد الأدنى لأمن املعلومات (الآيزو
 ISOو الكوبيت  COBITو  )ITILوكذلك بع�ض القوانني املرتبطة ب�أمن املعلومات
مثل .SOX, COSO HIPAA, FISMA
وقد مت تو�سيع هذا املجال ب�إطالق قناة "عايل" الف�ضائية ،وهي قناة ف�ضائية
متلكها وزارة التعليم العايل ،وتبث على القمر العربي عرب�سات "بدر" برتدد
 10770عمودي ،وميكن متابعتها �أي�ض ًا على املوقع .http://aalitv.edu.sa
وتهدف القناة �إىل خدمة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س باململكة وخارجها.
وتتيح الفر�صة للم�ؤ�س�سات الأكادميية من �أج��ل حتقيق ال�شراكة املجتمعية
بني اجلامعات واملجتمع ،وتوفري ما لديها من خمزون ثقايف و�أن�شطة تعليمية
متنوعة لقطاع اجلمهور الوا�سع ،و�إي�صالها من خالل البث الف�ضائي ،كما
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تهدف للعناية باملبتعثني والتوا�صل معهم وتفعيل دور الإعالم اجلديد مبا يحفظ
الهوية الوطنية واالرتباط بالوطن .و�إبراز جهود املبتعثني يف املجاالت التعليمية
واالبتكارات العلمية والتقدم التقني و�إب��راز دور العلماء والباحثني والطالب
واملبتعثني ،الذين حققوا �إجنازات علميه بارزة.
• دعم �شبكات املعرفة ،وم�صادر املعلومات واملعارف ,على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل:
دعمت وزارة التعليم العايل اجلامعات احلكومية ال�سعودية ب�إن�شاء مراكز نقل
التقنية ،فعلى �سبيل املثال �سنورد الآتي:
 م�شروع وادي الريا�ض للتقنية بجامعة امللك �سعود ،وال��ذي يهدف �إىل
ا�ستقطاب �شراكات حملية وعاملية لال�ستثمار داخ��ل امل�شروع ،و توظيف
الكفاءات لديها لت�سهم يف تي�سري �إمناء امل�ؤ�س�سات االقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل
خدمات ذات قيمة م�ضافة.
 مركز �سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "�سايتك" بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن .وتتمثل ر�سالة املركز يف ن�شر مبادئ العلوم و�إبداعات
التقنية عن طريق عر�ضها ب�أ�ساليب حديثة وممتعة لأفراد املجتمع ،وخا�صة
النا�شئة من �أجل تو�سيع �آفاقهم العلمية وت�شجيعهم على االهتمام مبجاالت
العلوم والتقنية ،لي�صبحوا قادرين على مواكبة امل�ستجدات العلمية وم�ؤهلني
للرقي ب�أنف�سهم ووطنهم �إىل م�ستويات متميزة.
 وادي جدة للتقنية بجامعة امللك عبدالعزيز بجده ،والذي يعد مبثابة اللبنة
الأ�سا�سية التي تنطلق منها اجلامعة �إىل �شراكات حملية وعاملية خلدمة
املجتمع املعريف ون�شر ثقافة املعرفة يف املجتمع ال�سعودي االقت�صادي،
ليتما�شى مع التطور املطرد يف ه��ذا اجلانب يف االقت�صاد العاملي ،ولن
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يقت�صر دوره على نقل التقنية احلديثة فح�سب ،بل يتجاوز ذلك �إىل امتالك
التقنية احلديثة وتقدميها خلدمة اململكة يف �شتى املجاالت.
 وادي مكة للتقنية بجامعة �أم القرى ،ال��ذي ميثل ال��ذراع اال�ستثماري يف
الناجت العلمي والتقني واملعريف من الأب�ح��اث واالبتكارات العلمية التي
ينتجها احل��راك املعريف باجلامعة� ،أو الناجتة من الأبحاث امل�شرتكة مع
مراكز البحوث لل�شركات ال�صناعية القائمة يف " وادي مكة للتقنية ".
ويهدف اىل الإ�سهام يف تطوير االقت�صاد القائم على املعرفة عرب ال�شراكة
بني القطاعات التعليمية والبحثية وجمتمع الأعمال على �أ�س�س جتارية من
خ�لال اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة التي ت�صقل اخل�برات والتطبيق
العملي لطالب اجلامعة و �أ�ساتذتها وحتويل الرثوة املعرفية والإبداعية �إىل
عوائد مالية للجامعة وللمبدعني والباحثني.
 �أن�ش�أت اجلامعات عدد ًا كبري ًا من مراكز البحث العلمي ،بلغت �أكرث من 89
مركز ًا بحثي ًا متخ�ص�ص ًا ،كما �أن�ش�أت عدد ًا من املعامل البحثية التي زادت
على  1.167معم ًال بحثي ًا.
 �أن�ش�أت اجلامعات ع��دد ًا من كرا�سي البحث بامل�شاركة مع جهات حملية
لتمويل البحث العلمي .وتتقاطع �أه��داف مركز التميز وكرا�سي البحث
العلمي مع �أه��داف التحول �إىل جمتمع املعلومات ،وذلك من خالل توفري
البيئة املالئمة للبحث والتطوير مبا يدعم التنمية امل�ستدامة يف اململكة،
ويعزز فر�ص منو االقت�صاد القائم على املعرفة ،ويربط خمرجات البحث
العلمي يف اجلامعة بحاجات املجتمع لتحقيق التكامل يف جمال البحث
العلمي بني اجلامعة بوحداتها املختلفة وامل�ؤ�س�سات البحثية داخل اجلامعة
وخارجها .ومن اجلدير بالذكر �أن �إن�شاء هذه الكرا�سي يدعم ا�ستقطاب

العقول املبدعة وتدريبها ،والكفاءات املتميزة يف خمتلف جماالت البحث
العلمي حملي ًا ودولي ًا ،لإثراء املكانة العلمية والبحثية للمملكة على امل�ستوى
العاملي .كما ميكن �إن�شاء قواعد بيانات للخرباء يف املجالت التخ�ص�صية
التي تعمل هذه الكرا�سي العلمية يف جماالتها؛ ونقدم على �سبيل املثال هذه
الأمثلة الثالث ،وهي:
yي�ضم كر�سي ال�شيخ حممد الرا�شد لدرا�سات امل�صرفية الإ�سالمية ،قاعدة
y
بيانات ت�ضم املتخ�ص�صني واخلرباء يف جمال امل�صرفية عرب العامل.
yت�ضم قاعدة بيانات اخلرباء املتعاونني مع كر�سي الأمري نايف لدرا�سات
y
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة بجامعة الإم� ��ام حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود �أك�ث�ر م��ن 350
خبري ًا وخبرية.
yي�ضم كر�سي بحث جريدة اجلزيرة مئة وع�شرة �أكادمييني يف تخ�ص�صات
y
الكر�سي ،وه��ي تتمحور ح��ول ل�سانيات احلا�سوب ال��ذي يهدف لدعم
املحتوى العربي على �شبكة الإنرتنت ،ودرا�سة رقمنة اللغــة العـــربــــيــــة
والتـــعـــليـــم الإلكرتوين اللغوي.
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• دعم الرتابط املعريف واملعلوماتي على امل�ستويات كافة:
ي�شمل مفهوم "جمتمعات املعرفة" عند اليون�سكو اكت�ساب كافة ال�شرائح
االجتماعية للمعرفة من خالل التعليم والتعلم مدى احلياة� ،سواء ًا كان ذلك
من داخل �أنظمة التعليم املدر�سي الر�سمية �أم خارجها .ولتحقيق ذلك ال بد من
م�شاركة القطاعات املختلفة جنب ًا �إىل جنب مع القطاعات الأكادميية لتحقيق
التبادل والرتابط املعريف .وقد مت ذلك من خالل م�شاركات القطاع اخلا�ص
بكرا�سي البحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية ،وقد ا�ستجاب لها القطاع
اخلا�ص ا�ستجابة متميزة و�أ�صبحت مثاال لل�شراكة املجتمعية .وخري مثال على
هذه الكرا�سي املتخ�ص�صة:
 كر�سي اجلزيرة لل�صحافة االلكرتونية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف
جامعة طيبة �صحيفة اجلزيرة (ت�أ�س�س 1432هـ).
 كر�سي �صحيفة اجل��زي��رة ل��درا��س��ات الإع�ل�ام اجل��دي��د برعاية م�ؤ�س�سة
اجلزيرة لل�صحافة والطباعة والن�شر يف جامعة االم��ام حممد بن �سعود
(ت�أ�س�س يف 1429/6/17هـ).
 كرا�سي املعلوماتية الطبية املتخ�ص�صة:
  Health Promotion Centerجامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية.
  E-health Centerجامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية.
  كما طورت الوزارة براجمها وربطت امللحقيات الثقافية باخلارج ،ومكنتها
من ا�ستخدام جميع تطبيقاتها ،ومنظوماتها الإلكرتونية ( منظومة �سفقري
الإلكرتونية ،برامج املرا�سالت الإلكرتونية ،برامج الأر�شفة الإلكرتونية،
البوابة الداخلية للوزارة).
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وراعت الوزارة عند تطوير منظوماتها �إمكانية الربط مع اجلامعات احلكومية،
بل وقامت بت�صميم ع��دد من الربامج الإلكرتونية التي تت�ضمن ع��دد ًا من
اخلدمات الإلكرتونية املقدمة لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات كنظام
الندوات وامل�ؤمترات وغريها.
وا�ستطاعت الوزارة �أن متكن اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص من الربط
مبنظوماتها (ك��وزارة الداخلية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة اخلدمة
املدنية ،ووزارة املالية ،ودي��وان املراقبة العامة) وذل��ك لتبادل املعلومات،
وت�سهيل الإجراءات ،وتوفري الوقت ،وحتقيق الدقة.
وحلاجة العمل ،فقد مكنت ال��وزارة بع�ض القطاعات اخلا�صة من الدخول
لبع�ض املعلومات التي حتتاجها ،للت�أكد من بع�ض املعلومات التي تنقل �إلكرتوني ًا
على �سبيل املثال:
 �شركة الطيار التي ت�صدر تذاكر الطلبة املبتعثني.
 �شركة العلم للح�صول على البيانات ال�شخ�صية للطلبة املبتعثني.
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 .5إنجازات وزارة التربية والتعليم:
•  المشاريع التقنية:

امل�شروع
مركز البيانات الرئي�س
Main Data Center

و�صف امل�شروع

حتديث وزي��ادة ع��دد اخل��وادم ال�ستيعاب النظم التي حتتاجها ال��وزارة
احلالية.
القدرة على ا�ستيعاب امل�شاريع اجلديدة يف وجود بيئة �آمنة وموثوقة.
تركيب �أحدث و�سائل الأمن وكامريات املراقبة وال�سالمة ومكافحة احلرائق
ومراقبة العمليات.
حتديث وتطوير ال�شبكة الداخلية يف مباين ال��وزارة وربطها مع بع�ضها
البع�ض ب�شبكة �أحدث.

مالحظات

مت تنفيذ امل�شروع بالكامل والعمل م�ستمر على
تطويره ورفع كفاءته

مت االنتهاء من الت�صاميم الأولية ،يجري
مركز البيانات اجلديد مبجمع
بناء مركز البيانات اجلديد باملبنى اجلديد للوزارة مبا يتوافق مع املقايي�س العمل حاليا على انهاء الت�صاميم التف�صيلية
الوزارة اجلديد
العاملية ومبا يخدم الوزارة لفرتة ال تقل عن � 10سنوات .ي�شمل امل�شروع على (حوايل  %65من املرحلة) .مع العلم �أن مرحلتي
New Data Center
اال�شراف واالطالق �ستت�أجل حتى االنتهاء من
الت�صميم واال�شراف على التنفيذ واالطالق.
in the New MOE Compound
بناء املبنى.
مت بناء نظام معلومات جغرافية يلبي احتياجات وزارة الرتبية والتعليم
ب�شكل �سل�س وف�ع��ال لإدارة ممتلكاتها و�صيانتها وامل�ساعدة يف اتخاذ
ال �ق��رارات املنا�سبة ،حيث ق��ررت ال ��وزارة �أن يتم بناء نظام املعلومات
اجلغرافية ال�شامل على عدة مراحل مت�سل�سلة ومتتابعة .وتهدف املرحلة
املرحلة الأوىل :مت تنفيذها بالكامل املرحلة
نظام اخلارطة التعليمية
الأوىل �إىل بناء نظام معلومات جغرايف �أ�سا�سي يت�ضمن قاعدة بيانات
الثانية :مت �إجناز ما ن�سبته %45
جغرافية حتتوي على جميع املواقع اجلغرافية للمرافق التعليمية يف اململكة
بالإ�ضافة �إىل جمموعة الوظائف الأ�سا�سية التي ت�ستخدم من �أجل �إدخال
البيانات املكانية والو�صفية وقراءتها وحتديثها وحذفها والبحث عنها
وطباعة التقارير.
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مالحظات

و يعني ببناء بيئة عمل متكاملة وموحدة وفعالة و�آمنة لأمتتة وادارة االعمال
املكتبية املبنية على نظام لإدارة املحتوى امل�ؤ�س�سي من خالل ا�ستخدام
�أف�ضل التقنيات العاملية يف هذا املجال و�أكرثها تطورا.
مت �إجناز ما ن�سبته %64
م�شروع �إجناز
نظام لإدارة املكاتب ونظام �أر�شفة متكامل لإدارة امللفات وفهر�ستها،
و�أنظمة مليكنة الإعمال واخلدمات يف الوزارة على �أن تتكامل مع الأنظمة
وامل�شاريع الرئي�سة وكذلك الربط مع البوابة الإلكرتونية للوزارة.
ا�ستخدام �أحدث �أ�ساليب تقنية املعلومات واالت�صاالت لتحقيق اال�ستثمار
الأمثل للموارد الإداري ��ة واملالية ل�ل��وزارة ،وذل��ك من خ�لال ميكنة كافة
م�شروع �إدارة املوارد الإدارية
مت �إجناز ما ن�سبته %65
الإج��راءات الإداري��ة واملالية وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات املطبقة يف
واملالية – فار�س
اجلهات احلكومية و قد انتهت فرتة التحليل و التو�صيف و اجناز ما يقارب
 %60من الت�صميم و جاري العمل مراحل امل�شروع.
نظام االجتماعات عن بعد جتهيز قاعات االجتماع مبواقع تابعة للوزارة و �إدارات الرتبية والتعليم
مت تنفيذ امل�شروع بالكامل والعمل م�ستمر على
ب�أجهزة االجتماعات املرئية عالية اجلودة لتطوير و�سائل التوا�صل وعقد
(لقاء)
تطويره ورفع كفاءته
 MOE Videoconference Projectاالجتماعات والتدريب عن بعد بالوزارة وادارات الرتبية والتعليم.
خدمات �إلكرتونية جلميع الأطراف ذات العالقة يف املدر�سة (الطالب –
مت �إجناز ما ن�سبته  %64و للمعلومية ف�إن نظام
املعلم – املدير – ويل الأمر)
نور قد ح�صل على جائزة القمة العاملية ملجتمع
نظام الإدارة الرتبوية
عمليات �إلكرتونية للأطراف التي تخدم املدر�سة 55 ،طرف ذا عالقة� ،أكرث
املعلومات للعام 2012م.
الإلكرتوين  -نور
من  2500متطلب 54 ،نظام فرعي يخدم �أكرث من  8مليون م�ستخدم خدمة
WSIS Prize 2012
مبا�شرة� ،سينتهي امل�شروع �إن �شاء اهلل يف منت�صف العام 2014م.
تطوير بوابة �إلكرتونية مبوا�صفات البورتال متكن الإ�ضافة واحلذف و�إدارة االنتهاء من املرحلة الأوىل و البدء يف املرحلة
البوابة االليكرتونية Portal
الثانية للم�شروع
املحتوى ب�سهولة وب�شكل من�سق ومرتب وكافة وظائف البورتال.
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م�شروع ا�سرتاتيجي وحيوي يتكون من:
 .1بناء وتطوير �شبكة االت�صاالت االفرتا�ضية للوزارة  VPNالتي تربط
ما يقارب من  1000موقع للوزارة يف انحاء اململكة (املباين الرئي�سة،
م�شروع الربط ال�شبكي الوا�سع
الوكاالت� ،إدارات التعليم ومكاتب الإ�شراف ).
لوزارة الرتبية والتعليم
 .2متكني م��ا ي�ق��ارب م��ن  2600مدر�سة نائية م��ن الو�صول اىل �شبكة
MOE WAN Connectivity
الإنرتنت عن طريق الأقمار ال�صناعية .VSAT
 .3حت�سني وترقية خ��دم��ات الإن�ترن��ت يف م��دار���س ال���وزارة ع��ن طريق
ا�ستخدام خدمة الإنرتنت املبا�شر DIA
و يهدف �إىل ت�صميم و تنفيذ املجموعة الكاملة لآليات عمل تقنية املعلومات
مبا يعك�س ن�شاطات ال��وزارة و الإدارات االقليمية و ت�صميم �آليات العمل
لتقنية املعلومات بناء على �أف�ضل املمار�سات العاملية و �أن يوائم الهيكل
م�شروع ت�صميم عمليات و
التنظيمي و منوذج احلوكمة اجلديدين و تطوير كتالوج �شامل خلدمات
دليل خدمات املركز الوطني
تقنية املعلومات للوزارة و الإدارات الإقليمية و �ضمان ا�ستخدام �أدوات ذات
للمعلومات الرتبوية
�صلة تعك�س منوذج العمل اجلديد بكل من قطاع تقنية املعلومات و الإدارات
الإقليمية و الت�أكد من مهارة و جاهزية طاقم العمل يف كل من قطاع تقنية
املعلومات و الإدارات الإقليمية لإطالق �آليات العمل اجلديدة و �إدامتها.
يهدف اىل تقدمي بع�ض اخلدمات االحرتافية اخلا�صة ب�أمن املعلومات
و ت�شمل (اختبارات االخرتاق – اكت�شاف الثغرات .
مراجعة الأكواد اخلا�صة بتطبيقات الوزارة.
مراجعة و تطوير �سيا�سات �أمن املعلومات حتت �إطار �شهادة الأيزو (ISO
.)27001
م�شروع اخلدمات االحرتافية
�إجراءات �أمن املعلومات حتت �إطار �شهادة الأيزو (.)ISO 27001
لأمن املعلومات
تقدمي برامج التوعية لأمن املعلومات.
مراجعة مدى مطابقة �شهادة الأي��زو ( )ISO 27001و برنامج التطبيق
املقرتح.
ت�أهيل املراجعني الداخلني ب�إدارة �أمن املعلومات للقيام باملراجعة الدورية
لتطبيق �شهادة الأيزو (.)ISO 27001

مالحظات

مت ربط �أكرث من  2500مدر�سة من حوايل 2600
مدر�سة نائية بخدمة الو�صول اىل الإنرتنت عن
طريق الأقمار ال�صناعية VSAT
مت ربط �أكرث من  560موقع من ا�صل  876لتن�ضم
اىل �شبكة الوزارة االفرتا�ضية .IP VPN
جاري العمل حاليا على ربط عدد من املكاتب
واملدار�س عن طريق ا�ستخدام خدمة الإنرتنت
املبا�شر  DIAكمرحلة جتريبية

ن�سبة االجناز %75

ن�سبة االجناز %100
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• �إجنازات �شركة "تطوير" للخدمات التعليمية:
 م�شروع �إن�شاء مركز وطني للتعلم الإلكرتوين :حتت التنفيذ ،حيث مت و�ضع �إطار عام للتعلم الإلكرتوين ويتم حالي ًا تف�صيل هذا الإطار �إىل منوذج موحد .يتوقع
االنتهاء من هذا النموذج بنهاية عام 2013م.
 م�شروع املناهج و و�ضعها يف �صيغة �إلكرتونية تفاعلية :قامت الوزارة بتوقيع العقد مع �شركة متخ�ص�صة لبناء كتب تفاعلية للمنهج ال�سعودي.
 يتم حالي ًا بناء بوابة التعليم الوطنية والأكادميية االفرتا�ضية للتطوير املهني الرتبوي واملدر�سة االفرتا�ضية وم�صادر املحتوى الرقمي التعليمي.
 مت تنفيذ م�شروع توفري بريد �إلكرتوين للطالب ومن�سوبي التعليم و و ال يزال قيد التجربة حتي يتم االنتهاء من توفر خدمات تعليمية �إلكرتونية.
 قامت الوزارة بن�شر العديد من جتهيزات الف�صول الإلكرتونية يف املدار�س وت�أمني جتهيزات الو�سائط املتعددة ،و�أجهزة عر�ض الفيديو يف الف�صول الدرا�سية.
• م�شاريع املعامل التي مت تنفيذها يف عام  2012م:
امل�شروع

و�صف امل�شروع

ت�أمني معامل حا�سب �آيل
للمدار�س يف املرحلة املتو�سطة
(املرحلة االوىل)
ت�أمني معامل حا�سب �آيل
للمدار�س يف املرحلة املتو�سطة
(املرحلة الثانية)

ت�أمني عدد ( )2200معمل حا�سب للمدار�س يف املرحلة املتو�سطة
ت�أهيل عدد ( )2200معلم ومعلمة حا�سب على الربامج امل�ؤمنة
 �إن�شاء مراكز دعم فني يف �إدارات الرتبية والتعليمت�أمني عدد ( )2500معمل حا�سب للمدار�س يف املرحلة املتو�سطة
ت�أهيل عدد ( )2500معلم ومعلمة حا�سب على الربامج امل�ؤمنة
�إن�شاء مراكز دعم فني يف �إدارات الرتبية والتعليم
ت�أمني عدد ( )2000معمل حا�سب للمدار�س يف املرحلة املتو�سطة
ت�أهيل عدد ( )200معلم ومعلمة حا�سب على الربامج امل�ؤمنة
 �إن�شاء مراكز دعم فني يف �إدارات الرتبية والتعليمتقدمي خدمات الدعم الفني وال�صيانة للمدار�س املزودة مبعامل
احلا�سب الآيل

ت�أمني معامل حا�سب �آيل
للمدار�س يف املرحلة الثانوية
مراكز الدعم الفني ملعامل
احلا�سب الآيل
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مالحظات

مت االنتهاء من تنفيذ امل�شروع كامال يف الوقت
املحدد
مت االنتهاء من تنفيذ ( )%15من امل�شروع
مت االنتهاء من تنفيذ ( )%16من امل�شروع
مت �إغالق ما ال يقل عن ( )18000طلب �صيانة
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 .6إنجازات وزارة الثقافة واإلعالم:
 رعاية ال��وزارة مللتقيات وندوات وم�ؤمترات تخ�ص النواحي املعلوماتية يف
اململكة ,وتطور ا�ستخدامها يف املجال الإعالمي.
 حترير �سوق الإع�ل�ام؛ ب�إطالق قنوات الأق�سام اخلا�صة و�إن�شاء هيئات
م�ستقلة للإعالم.
 التعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لإنتاج برامج توعوية
تقنية علمية ,تعرف الفرد واملجتمع بهذه التقنيات.
 قيام �أجهزة ال��وزارة املختلفة وخ�صو�ص ًا املرئية وامل�سموعة ,ببث برامج
عن ا�ستخدامات التقنيــة� ,أو ا�ست�ضافة بع�ض املخت�صني ,للحديث عن هذا
املجال يف برامج �أخرى.
 حماولة التن�سيق مع القطاعات املعنية با�ستخدامات التقنية احلديثة؛ لإنتاج
برامج تعنى بهذا املو�ضوع.
 القيام بتغطية جميع املنا�سبات ,وامل�ؤمترات ,والندوات ,والتي ت�شجع على
ا�ستخدامات التقنية؛ وتو�ضيح فوائدها.
 اال�شرتاك يف امل�ؤمترات والندوات العربية التي ت�شجع على ا�ستخدامات
التقنية؛ وتو�ضيح فوائدها.
 اال� �ش�تراك يف امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات العربية ال�ت��ي ت�شجع ا�ستخدامات
التقنية احلديثة ولهذا قامت الوزارة با�ست�ضافة اجتماعات جلنة الإعالم
الإلكرتوين العربي يف الريا�ض خالل نهاية عام 2007م وكذلك امل�شاركة يف
اجتماعات تلك اللجنة:

 تقوم الوزارة بت�شجيع ا�ستخدامات التقنية احلديثة ,من خالل بث براجمها
عن طريق �أجهزتها الإعالمية امل�سموعة واملرئية على الإنرتنت وكذلك
حماولة و�ضع جميع �أن�شطتها الثقافية على الإن�ترن��ت؛ من �أج��ل ت�سهيل
ح�صول اجلميع على املعلومات والن�شاطات املتعددة.
 تقوم ال ��وزارة برفع م�ستوى موظفيها ب�إحلاقهم ب��ال��دورات املختلفة يف
ا�ستخدامات التقنية احلديثة ,ودورات ( ) ICDLويجري العمل خالل العام
اجلديد؛ للقيام بالعديد من الأن�شطة والفعاليات ,والربامج التي تدخل
�ضمن مهمات الوزارة.
 ح�صول الوزارة على جائزة التميز يف تطبيق نظام تخطيط املوارد الب�شرية,
يف امل�سابقة التي �أقيمت يف دبي على هام�ش معر�ض (جايتك�س).
 �إطـــالق املوقــع الإل�ك�تروين للبــث الإذاع�ـ��ي والتلفزيوين للــوزارة عــلى
الإنرتنت ( .) www.sm.gov.sa
 �إن�شاء �إدارة للإعالم اجلديد يف ال ��وزارة ,تعنى با�ستخدامات و�سائله
املختلفة ( الفي�سبوك ،وتويرت ،واليوتيوب ) وكذلك اال�ستفادة من العديد
من الربامج التلفزيونية والإذاعية للتوا�صل مع امل�شاهدين وامل�ستمعني ,مع
البث على اليوتيوب ,للكثري من الربامج ،واال�ستفادة من هذه التقنية خلدمة
�أهداف الوزارة.
 بث خدمات وكالة الإنباء ال�سعودية ( وا�س ) على ال�شبكة �ألعنكبوتية.
 ت�شجيع الإع�ل�ام الإل �ك�تروين بجميع �أمن��اط��ه ,ودع��م امل �ب��ادرات الفردية
واجلماعية.
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• تنوع وا�ستقاللية وتعدد الإعالم:
تعد وزارة الثقافة والإع�لام اجلهة امل�س�ؤولة عن جميع و�سائل الإع�لام املقروءة,
وامل�سموعة ,واملرئية واملكتوبة ,وما يتبعها من حركة الت�أليف والن�شر والثقافة .وهي
معنية بو�ضع الأهداف العامة و�آليات التنفيذ ,والأ�س�س الإ�سرتاتيجية ,والربامج
الإعالمية والثقافية ,واللوائح ,والنظم الإعالمية للملكة,كما ت�شرف على �إنتاج
الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
ومتتلك اململكة العربية ال�سعودية عدة و�سائل �إعالمية مرئية ,وم�سموعة ,ومقروءة,
وخا�صة ال�شبكة الف�ضائية العربية التي متتلك فيها ال�سعودية  28يف املئة من �إجمايل
القنوات ,التي يبلغ عددها �أكرث من (  ) 300قناة ف�ضائية.
بالإ�ضافة �إىل �إثنتي ع�شرة (  )12قناة تلفزيونية ف�ضائية حكوميه ,منها �ست قوات
( ) 6خم�ص�صة لل�شباب والريا�ضة ،كذلك القنوات الإذاعية ال�سعودية املتعددة,
التي يبث اغلبها � ٢٤ساعة؛ بالإ�ضافة لبع�ض القنوات املو�سمية ,مثل �إذاعة التوعية
يف احلج والقنوات املوجهة ,مثل الربنامج الأوربي ,كما مت الرتخي�ص خلم�س قنوات
�إذاعيه خا�صة ,تبث على موجات  mوقد بد�أت بالبث منذ فرتة وجيزة.
�أما ال�صحافة فهناك عدة م�ؤ�س�سات �صحفية ي�صدر منها (� )١3صحيفة باللغة
العربية ،و (  ) 3ثالث �صحف باللغة الإجنليزية ,وواحدة باللغة الأوردية؛ �إ�ضافة
�إىل جمموعة كبرية من ال�صحف الإلكرتونية والتي �أ�صبح لها العديد من املتابعني.
وفيما يتعلق مبلكية و�سائل الإعالم ,ف�إن هناك و�سائل �إعالمية حكومية ,و�أخرى
تتبع للقطاع اخلا�ص ,ت�شمل جميع الو�سائل الإعالمية من �إذاعة وتلفزيون و�صحافة,
و�صحف �إلكرتونية .كما تقوم وزارة الثقافة والإعالم ب�إتباع الأهداف وال�سيا�سات
املحددة للإعالم ب�أنواعه؛ �إذ ت�شمل الربامج التوعوية التي حتمل ر�سائل هادفة يف
خمتلف املجاالت التعليمية ,والثقافية ,وال�صحية ,والعالقات االجتماعية ,وحماربة
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الظواهر ال�سيئة ,ون�شر العادات احل�سنة ،و�إنتاج الربامج ب�أف�ضل الأ�ساليب التي ت�شجع
على منو عقلية الأطفال وال�شباب ,وحثهم على التح�صيل العلمي والثقايف ب�أنواعها.
• الإعالم ومهمته يف جمتمع املعلومات:
تقوم وزارة الثقافة والإع�لام ,وفق الأه��داف وال�سيا�سات املحددة؛ ب�إنتاج الربامج
الداعية لتكوين جمتمع معلومات� ,سواء �أك��ان ذل��ك عرب الربامج التلفزيونية �أو
الإذاعية� ,أم الإنتاج ال�صحفي.
ويف جمال ا�ستخدام الإع�لام التقليدي؛ لتقلي�ص الفجوة املعرفية وتي�سري و�صول
املعرفة �إىل املناطق الريفية خا�صة ,فقد قامت وزارة الثقافة والإع�لام ب�إن�شــاء
العديد من املر�سالت الإذاعية والتلفزيونية يف جميع �أنحاء اململكة ,وخا�صة املناطق
النائية و اجلبلية بهدف �إي�صال البث �إىل �أكرب قدر ممكن من م�ساحة اململكة العربية
ال�سعودية ,وحث امل�ؤ�س�سـات ال�صحفية على م�ستوى اململكة على اي�صال ال�صحف �إىل
املناطق النائية وتقدمي الت�سهيالت ال�ضرورية لها .والتوا�صل عرب الربامج الإذاعية
والتلفزيونية املبا�شرة مع اجلماهري يف تلك املناطق ،وكذلك تفعيل تقنية الإنرتنت
بالتوا�صل مع اجلمهور يف املناطق كافة ,و�إتاحة الفر�صة لهم؛ لال�ستفادة من الربامج
�أملقدمه ,من جميع قطاعات الوزارة ,وامل�شاركة فيها.
وقد مت ال�سماح للقطاع اخلا�ص م�ؤخرا ب�إن�شاء حمطات �إذاعيه خا�صة (  )fmتغطي
�أغلب مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
ويتم التوا�صل يف هذه املناطق � ً
أي�ضا عرب الأن�شطة والفعاليات الثقافية� ,سواء �أكان
ذلك عرب الأندية الأدبية �أم عرب الأن�شطة التي تقدمها املكتبات العامة يف �أكرث من
( ) ٨0مكتبة ,وميكنها �أن تقوم مبهمة املراكز الثقافية �إىل حني �إن�شاء مراكز ثقافيه
متخ�ص�صة ،ويجري العمل حالي ًا على �إن�شاء خم�سة مراكز ثقافية جديدة.
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 .7إنجازات وزارة التجارة الصناعة:
• اخلدمة الإلكرتونية لقطاع التجارة.
حجز ا�سم جتاري :متكن اخلدمة العميل من تقدمي طلب حجز ا�سم جتاري
الكرتونيا واملوافقة عليه من قبل املوظف املخت�ص الكرتونيا دون احلاجة �إىل
مراجعة مبنى الوزارة.
جتديد �سجل جت��اري :متكن اخلدمة العميل من تقدمي طلب جتديد �سجل
جتاري الكرتونيا واملوافقة عليه من قبل املوظف املخت�ص الكرتونيا دون احلاجة
�إىل مراجعة مبنى الوزارة.
�إ��ص��دار عقد ت�أ�سي�س �شركة :متكن مقدم الطلب من تعبئة بيانات عقد
ت�أ�سي�س ال�شركة واحل�صول على املوافقة عليه �إلكرتونيا بالربط مع بع�ض
اجلهات احلكومية الأخ��رى ،وي�شمل نطاق الت�شغيل الأويل احل��ايل خلدمة
�إ�صدار عقد �شركة الكرتوني ًا ال�شركات ذات امل�سئولية املحدودة ،و�شركات
الت�ضامن ،و �شركات التو�صية الب�سيطة.
القائمة الإلكرتونية لل�شركات امل�ساهمة :متكن اخلدمة من ا�ستعرا�ض
جميع ال�شركات امل�ساهمة مع امكانية البحث با�سم ال�شركة.
اال�ستعالم عن الأ�سماء التجارية :اال�ستف�سار عن الأ�سماء التجارية من
حيث معرفة حالة اال�سم التجاري (م�ستخدم �أو غري م�ستخدم) مع �إمكانية
معرفة كافة الأ�سماء التجارية التي حتتوي على جزء من اال�سم املراد البحث
عنه و�إظهار (اال�سم التجاري,رقم ال�سجل التجاري ,املدينة ,نوع ال�سجل,
حالة ال�سجل).

اال�ستف�سار ع��ن معلومات عامة ل�سجل جت��اري ل�شركة :تتيح اخلدمة
للم�ستفيد اال�ستعالم عن معلومات ال�شركات (اال�سم,رقم ال�سجل التجاري,
املدينة,نوع ال�سجل) وذل��ك من خ�لال رق��م ال�سجل التجاري �أو عن طريق
اال�سم التجاري ،وبالتايل االط�لاع على بع�ض املعلومات العامة وامل�صرح له
الإطالع عليها.
اال�ستف�سار ع��ن معلومات عامة ل�سجل جت��اري مل�ؤ�س�سة ف��ردي��ة :تتيح
اخلدمة للم�ستفيد اال�ستعالم عن معلومات امل�ؤ�س�سات الفردية (اال�سم,رقم
ال�سجل التجاري,املدينة,نوع ال�سجل ) وذلك من خالل رقم ال�سجل التجاري
�أو عن طريق اال�سم التجاري ،وبالتايل الإطالع على بع�ض املعلومات العامة
وامل�صرح له الإطالع عليها.
اال�ستف�سار عن معلومات تف�صيلية ل�سجل جتاري ل�شركة :تتيح اخلدمة
للم�ستفيد اال�ستعالم عن معلومات ال�شركات (اال�سم,رقم ال�سجل التجاري,
املدينة ,نوع ال�سجل) يف حال رغبة امل�ستفيد من التحقق من �صحة بيانات �سجل
جتاري وذلك من خالل رقم ال�سجل التجاري ورقم ال�سجل املدين ل�صاحب
ال�سجل.كما تتيح ل�صاحب املن�ش�أة التحقق من �صحة البيانات اخلا�صة به
واملوجودة ب�أنظمة الوزارة.

اال�ستف�سار عن معلومات تف�صيلية ل�سجل جت��اري مل�ؤ�س�سة الفردية:

تتيح اخلدمة للم�ستفيد اال�ستعالم عن معلومات امل�ؤ�س�سة الفردية (اال�سم,رقم
ال�سجل التجاري ,املدينة ,نوع ال�سجل ) يف حال رغبة امل�ستفيد من التحقق من
�صحة بيانات �سجل جتاري وذلك من خالل رقم ال�سجل التجاري ورقم ال�سجل
املدين ل�صاحب ال�سجل.كما تتيح ل�صاحب املن�ش�أة التحقق من �صحة البيانات
اخلا�صة به واملوجودة ب�أنظمة الوزارة.
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اال�ستف�سار عن حالة �سجل جتاري :يتم من خالل هذه اخلدمة اال�ستعالم عن
حالة و تاريخ االنتهاء لل�سجل التجاري (قائم ,منتهي ,م�شطوب) و�إظهار تاريخ
االنتهاء ،وبالتايل التحقق من �صحة وحالة �أي �سجل جتاري الكرتونيا.
قائمة ال�سجالت التجارية التابعة ل�سجل مدين معني :تعمل اخلدمة على
اال�ستعالم عن كافة ال�سجالت التجارية املرتبطة ب�سجل مدين واحد وتكون هذه
اخلدمة للأ�شخا�ص امل�صرح لهم فقط.
التحقق الأمني لل�سجل التجاري :تتيح هذه اخلدمة اال�ستعالم عن املعلومات
التف�صيلية ل�سجل جتاري معني عن طريق اال�سم التجاري �أو رقم ال�سجل التجاري
�أو رقم ال�سجل املدين وتكون هذه اخلدمة للأ�شخا�ص امل�صرح لهم فقط.
• اخلدمة الإلكرتونية لقطاع ال�صناعة
نظام الإع�ف��اء اجلمركي :متكن اخلدمة امل�صنع من تقدمي طلبات الإعفاء
اجلمركية اخلا�صة به الكرتونيا واملوافقة عليه من قبل املوظف املخت�ص الكرتونيا
دون احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة.
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اال�ستف�سار عن الرمز املن�سق " "HSاجلمركي ( للمنتج  -للآلة  -للمادة
اخلام) :متكن اخلدمة امل�ستفيد من معرفة الرمز املن�سق " "HSاجلمركي ( للمنتج

 الآلة  -للمادة اخلام) وذلك من خالل كتابة ا�سم املنتج بخانة البحث .مما ميكنامل�ستخدم من اال�ستفادة من الرمز اجلمركي لبع�ض املرا�سالت الر�سمية.
اال�ستعالم عن املواد اجلمركية املعفاة :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستف�سار عن
جميع امل��واد اجلمركية املعفاة وذلك من خالل ا�سم امل��ادة و ال�سنة و رقم امل��ادة و
ت�صنيف املادة دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
�إ�صدار ترخي�ص �صناعي مبدئي :متكن اخلدمة العميل من تقدمي طلب �إ�صدار
ترخي�ص �صناعي ملدة �سنة الكرتونيا واملوافقة عليه من قبل املوظف املخت�ص الكرتونيا
دون احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة بوا�سطة تو�صيله عن طريق ناقل بريدي.
�إ�صدار ترخي�ص نهائي :متكن اخلدمة العميل من تقدمي طلب �إ�صدار ترخي�ص
�صناعي نهائي الكرتونيا واملوافقة عليه من قبل املوظف املخت�ص الكرتونيا دون
احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة بوا�سطة تو�صيله عن طريق ناقل بريدي.
طلب ت�أييد العمالة :متكن اخلدمة امل�صنع من تقدمي طلب ت�أييد عمالة �إلكرتونيا
دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة.

اال�ستف�سار عن حالة طلب �إعفاء جمركي :متابعة حالة طلب الإعفاء اجلمركي
من خالل �إدخال رقم الطلب و�إظهار حالة الطلب(م�ستويف ال�شروط ,غري م�ستويف
ال�شروط ) مع �إبداء �أ�سباب الرف�ض يف حالة عدم قبول الطلب .وتعمل اخلدمة
على التقليل من عدد املراجعني للوزارة ملتابعة الطلبات املر�سلة وتقدمي املعلومة
للم�ستخدم ب�شكل �إلكرتوين.

اال�ستعالم عن �أرق��ام طلبات الرتخي�ص ال�صناعي :متكن اخلدمة امل�صنع من
اال�ستعالم عن �أرقام الطلبات املتعلقة برقم امل�صنع دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة
واال�ستف�سار عن ذلك.

اال�ستف�سار عن قرارات الإعفاء اجلمركي :متكن اخلدمة امل�ستفيد من معرفة
قرارات الإعفاء املتعلقة بامل�صنع ومراجعة جميع القرارات ال�سابقة من خالل رقم
امل�صنع �أو ا�سم امل�صنع .وبالتايل االطالع عليها الكرتونيا من قبل امل�ستفيد ودون
احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة.

اال��س�ت�ف���س��ار ع��ن ال�تراخ�ي����ص ال�صناعية مل��دة ��س�ن��ة :اال�ستعالم ع��ن بيانات
الرتاخي�ص ال�صناعية املحدودة مبدة �سنة وا�ستخراج البيانات اخلا�صة بها ( الكيان
القانوين,ا�سم امل�شروع ,تاريخ النهاية ,عناوين الو�صول الإلكرتونية) مع �إمكانية
امل�ستخدم متابعة تاريخ انتهاء الرتخي�ص �آليا.
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اال�ستعالم عن رقم طلب ترخي�ص �صناعي جديد :متكن اخلدمة امل�صنع من
اال�ستعالم عن رقم طلب ترخي�ص �صناعي جديد املتعلق برقم ال�سجل املدين �أو
رقم ال�سجل التجاري لأحد ال�شركاء دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار
عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب ترخي�ص جديد :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم عن
حالة طلب ترخي�ص �صناعي جديد برقم الطلب دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة
واال�ستف�سار عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب تعديل ترخي�ص :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم عن
حالة طلب تعديل ترخي�ص �صناعي برقم الطلب دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة
واال�ستف�سار عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب تو�سعة م�صنع :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم عن
حالة طلب تو�سعة م�صنع برقم الطلب دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار
عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب �إعادة �سريان ترخي�ص �صناعي :متكن اخلدمة امل�صنع من
اال�ستعالم عن حالة طلب �إعادة �سريان ترخي�ص �صناعي برقم الطلب دون احلاجة
�إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
اال��س�ت�ع�لام ع��ن ط�ل��ب �إل �غ��اء ترخي�ص ��ص�ن��اع��ي :متكن اخل��دم��ة امل�صنع من
اال�ستعالم عن حالة طلب �إلغاء ترخي�ص �صناعي برقم الطلب دون احلاجة �إىل
مراجعة الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب حتويل �إىل وطني :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم
عن حالة طلب حتويل �إىل وطني برقم الطلب دون احلاجة �إىل مراجعة ال��وزارة
واال�ستف�سار عن ذلك.

اال�ستعالم عن طلب دمج :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم عن حالة طلب
دمج برقم الطلب دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
اال�ستعالم عن طلب ت�أييد عمالة :متكن اخلدمة امل�صنع من اال�ستعالم عن
�أرقام طلبات ت�أييد العمالة اخلا�صة به وذلك من خالل رمز امل�صنع دون احلاجة �إىل
مراجعة الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
حتديث بيانات م�صنع :متكن اخلدمة امل�صنع من حتديث بيانات امل�صنع دون
احلاجة �إىل مراجعة الوزارة وحتديث البيانات.
اال�ستعالم عن حالة امل�صنع :متكن اخلدمة من اال�ستعالم عن حالة م�صنع ما
(قائم,ملغى) وذلك من خالل رقم امل�صنع دون احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة.
بطاقة امل�صنع الإلكرتونية :متكن اخلدمة مالك امل�صنع من الإطالع والتحقق من
بياناته املوجودة يف النظام لدى الوزارة دون احلاجة �إىل مراجعة الوزارة واال�ستف�سار
عن ذلك.
معلومات امل�صنع :اال�ستعالم عن عناوين امل�صنع (�صندوق الربيد ،الرمز الربيدي،
املدينة ،الهاتف ،الفاك�س ،الهاتف اجلوال) وذلك من خالل البحث با�سم امل�صنع.
الأر�شيف الإل�ك�تروين للقرارات ال��وزاري��ة مل�صنع :متكن اخلدمة امل�صنع من
االط�لاع على جميع القرارات الوزارية اخلا�صة به لدى ال��وزارة دون احلاجة �إىل
مراجعة مبنى الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
ا�ستعالم عن امل�صانع ح�سب الن�شاط ال�صناعي �أو املنطقة :اال�ستعالم عن
امل�صانع ح�سب ن�شاط معني بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم عر�ض قامة بامل�صانع التي تعمل
على هذا الن�شاط الذي يهم امل�ستخدم (املوقع,العنوان ,الهاتف,الفاك�س ) وذلك من
خالل اختيار ن�شاط امل�صنع �أو اختيار ا�سم املنطقة التي يوجد بها املوقع.
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ا�ستعالم عن امل�صانع ح�سب املنتجات :تعمل اخلدمة على �إظهار قائمة
بكافة املنتجات املتطابقة مع كلمة البحث مع �إتاحة املجال للم�ستخدم من �إن�شاء
قائمة للمنتجات املراد اال�ستعالم عنها ب�شكل تف�صيلي ومن ثم اال�ستعالم عن
معلومات الو�صول الإلكرتونية اخلا�صة بامل�صانع امل�صنعة لهذه املنتجات.
الطاقة الإنتاجية مل�صنع  :متكن اخلدمة التاجر �أو امل�ستثمر من معرفة
الطاقة الإنتاجية مل�صنع ما دون احلاجة �إىل مراجعة مبنى الوزارة واال�ستف�سار
عن ذلك.
• اخلدمة الإلكرتونية لقطاع امل�ستهلك

اال�ستف�سار عن متو�سط اال�سعار الإ�سبوعي للمواد الغذائية خالل فرتة
معينة :عر�ض قائمة للم�ستهلك (ا�سم املنتج,الوزن,ال�سعر,الفرتة ) مبتو�سط

�أ�سعار ال�سلع من خالل اختيار فرتة حمددة.

اال�ستف�سار عن متو�سط اال�سعار ملنتج عرب ر�سائل اجلوال :املقدرة على
طلب اال�ستعالم عن �أ�سعار ال�سلع بتحديد املدينة وذلك عن طريق اجلوال.

م�ؤ�شر ال�سلع اال�ستهالكية :عر�ض قائمة للم�ستهلك مبتو�سط �أ�سعار بع�ض
ال�سلع املحلية خالل فرتة حمددة ,مع قائمة بالأ�سعار اليومية ح�سب املدينة
ومنافذ البيع.

اال��س�ت�ف���س��ار ع��ن اال� �س �ع��ار ال�ي��وم�ي��ه مل�ن�ت��ج ع�بر اجل � ��وال :ت�ساعد هذه
اخلدمة امل�ستهلك على اال�ستف�سار عن الأ�سعار اليومية ملنفذ معني وذلك عن
طريق اجلوال.

الإبالغ عن حالة غ�ش جتاري� :إر�سال حالة بالغ عن غ�ش جتاري �إلكرتونيا
وذلك من خالل تعبئة منوذج يحتوي على (ا�سم املحل ,العنــوان ,الن�شــاط,
املجال,و�صف املخالفة,ا�سـم املبلـغ,تلــفـــون ,الربيد الإلكرتوين ( وتتم متابعة
البالغ من خالل اجلوال.

اال�� �ش�ت�راك اال� �س �ب��وع��ي يف خ��دم��ة ر� �س��ائ��ل اجل � ��وال لأ� �س �ع��ار ال���س�ل��ع
اال�ستهالكية :ت�ساعد هذه اخلدمة امل�ستهلك على الإطالع على �أ�سعار ال�سلع

اال�ستف�سار عن متو�سط �أ�سعار املواد الغذائية الإ�سبوعي ح�سب املدن:

عر�ض قائمة للم�ستهلك (ا�سم املنتج,الوزن,ال�سعر,الفرتة ) مبتو�سط �أ�سعار
ال�سلع خالل فرتة حمددة وذلك من خالل اختيار ا�سم املدينة.
اال�ستف�سار عن متو�سط الأ�سعار الإ�سبوعي ل�صنف معني :عر�ض قائمة
للم�ستهلك (ا�سم املنتج,الوزن,ال�سعر,الفرتة ) مبتو�سط �أ�سعار ال�سلع خالل
فرتة حمددة وذلك من خالل كتابة ا�سم ال�صنف املواد البحث عنه.
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اال�ستف�سار عن ا�سعار امل��واد الغذائية اليومية :عر�ض قائمة للم�ستهلك
(ا�سم املنتج,الوزن,ال�سعر يف متاجر متوفرة,الفرتة) بجرد اختيار ا�سم
املدينة املرغوبة.

اال�ستهالكية �أ�سبوعيا.

ال�تراخ �ي ����ص امل�ب��دئ�ي��ة ل�ل�م�خ�ت�برات :ميكن م��ن خ�لال اخل��دم��ة �إ� �ص��درا
ال�تراخ�ي����ص املبدئية للمختربات اخل��ا��ص��ة ال�ك�ترون�ي� ًا وم��ن غ�ير مراجعة
مقر الوزارة.
اال�ستعالم عن الرتاخي�ص النهائية للمختربات اخلا�صة :عن طريقها
ميكن اال�ستف�سار عن معلومات الرتاخي�ص النهائية للمختربات اخلا�صة.
اال�ستعالم عن الرتاخي�ص املبدئية للمختربات اخلا�صة :االطالع على
املعلومات اخلا�صة بالرتاخي�ص املبدئية للمختربات اخلا�صة.
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اال�ستعالم عن الرتاخي�ص النهائية للمختربات اخلا�صة وامل�ستعان بها:

متكن من معرفة معلومات املختربات اخلا�صة وامل�ستعان بها.

اال�ستعالم عن ا�سعار املختربات اخلا�صة املرخ�صة من الوزارة :من خالل
اخلدمة ميكن االطالع على ا�سعار املختربات اخلا�صة املرخ�صة من الوزارة.
• اخلدمة الإلكرتونية لقطاع القانونية
نظام منازعات االوراق التجارية :تتيح اخلدمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
والبنوك واملحامني تقدمي دع��اوي منازعات الأوراق التجارية ع��ن طريق
الإنرتنت من خالل تعبئة احلقول اخلا�صة بكل من (املدعي ,املدعى عليه,
الوكيل ال�شرعي,بيانات ال��ورق��ة التجارية ) وم��ن ثم يتم �إر�سالها للوزارة
ملراجعتها ومتابعتها وحت��دي��د ت��اري��خ وم��وع��د للق�ضية دون احل��اج��ة لزيارة
مقر الوزارة.
ا��س�ت�ع�لام ب��رق��م ق�ي��د ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة :اال��س�ت�ع�لام ع��ن رق��م ال�ق��رار
وح��ال��ة ال �ق��رار لق�ضايا اللجنة القانونية وذل��ك ب ��إدخ��ال رق��م قيد اللجنة
القانونية وال�سنة.
ا�ستعالم برقم قيد معايل ال��وزي��ر :اال�ستعالم عن رق��م القرار وحالته
لق�ضايا اللجنة القانونية وذلك ب�إدخال رقم قيد معايل الوزير وال�سنة.
ا�ستعالم برقم قيد ال�ش�ؤون القانونية :اال�ستعالم عن رقم القرار وحالته
لق�ضايا اللجنة القانونية وذلك ب�إدخال رقم قيد ال�ش�ؤون القانونية وال�سنة.
ا�ستعالم برقم �صادر ال�ف��رع :اال�ستعالم عن رقم القرار وحالته لق�ضايا
اللجنة القانونية وذلك ب�إدخال رقم �صادر الفرع وال�سنة.

• اخلدمة الإلكرتونية لقطاعات �أخرى
الن�شر الإلكرتوين للعالمات التجارية :البحث �إلكرتوني ًا عن العالمات
التجارية التي مت ن�شرها يف نظام.
البحث يف دليل املعار�ض :البحث �إلكرتونيا عن املعار�ض املقامة من خالل
اختيار (املدينة,التاريخ ) مع كتابة ا�سم املعر�ض و�سيتم �إظهار البيانات
املتعلقة باملعار�ض (تاريخ بداية املعر�ض ,تاريخ نهاية املعر�ض,مدة املعر�ض,
نوع امل�شاركة,املدينة,املنظم ).
الإ�ستعالم عن خطط منظمي املعار�ض :عر�ض قائمة بكافة �أ�سماء املعار�ض
واملدن التي �سيقام بها املعار�ض مع معلومات الو�صول الإلكرتونية(الهاتف,
ال�ب�ري ��د الإل�� �ك�ت��روين) وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ك �ت��اب��ة ا� �س��م امل �ن �ظ��م ب��احل�ق��ل
اخلا�ص بالبحث.
اال�ستف�سار عن معلومات عامة لوكالة جتارية :متكن الزائر للخدمة من
اال�ستف�سار عن معلومات الوكاالت (ا�سم الوكالة باللغة العربية والإجنليزية,
ا�سم الوكيل,معلومات االت�صال بالوكالة ,معلومات االت�صال بالوكيل ,نطاق
التغطية ) وذلك من خالل رقم الوكالة �أو ا�سم الوكالة بالعربي �أو الإجنليزي.
اال�ستف�سار عن معلومات تف�صيلية لوكالة جتارية :متكن اخلدمة امل�ستفيد
من معرفة كافة املعلومات املتعلقة بالوكاله التجارية دون احلاجة �إىل مراجعة
الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
اال�ستف�سار عن معلومات عامة ملهنة ح��رة :متكن اخلدمة امل�ستفيد من
معرفة املعلومات العامة عن مكاتب املهن احل��رة دون احلاجة �إىل مراجعة
الوزارة واال�ستف�سار عن ذلك.
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 .7إنجازات وزارة المالية
• تطوير الأنظمة التطبيقية للوزارة:
ا�ستمرت ال��وزارة يف تطوير الأنظمة التطبيقية وحت�سينها؛ بعد �أن ا�ستكملت
تنفيذ الأنظمة الرئي�سية ,ب�إ�ستخدام �أحدث التقنيات املعروفه؛ لتخطيط موارد
املن�ش�أه ( )ERPوت�شمل:
 تطوير وت�شغيل نظام �إعداد وطباعة وتبليغ نظام امليزانية العامة للدولة مبا
يف ذلك الوظائف.
 تطوير �أنظمة الإيرادات العامة للدولة وت�شغيلها.
 تطوير �أنظمة احل�سابات العامة للدولة وت�شغيلها:
y yتطوير نظام �أوامر الدفع وت�شغيله.
y yتطوير نظام االعتمادات امل�ستندية وت�شغيلها.
y yتطوير نظام �إعداد احل�ساب اخلتامي للدولة وطباعة ,وت�شغيل النظام.
y yتطوير نظام متويل امليزانية العامة وت�شغيله.
 تطوير نظام العقود وت�شغيله ,وربطه �آلي ًا بالإدارات ذات العالقة وهي:
y yامليزانية العامة ,والإدارة القانونية.
y yتطوير نظام القرو�ض وت�شغيله.
y yتطوير نظام الإعانات وت�شغيله.
y yتطوير نظام حتليل التكاليف وت�شغيله.
y yتطوير الأنظمة الذكية ( )intelligence Businessلدعم القرار لأنظمة
امليزانية واحل�سابات وااليرادات ,وت�شغيلها.
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كما قامت ال��وزارة بتنفيذ م�شروع لإدارة املحتوى ,و�أر�شفة الوثائق و�سري
املعامالت �إلكرتونيا؛ لتقليل ا�ستخدام الورق ,قدر الإمكان ,مما �أ�سهم يف رفع
كفاءة الأداء ,وت�سهيل متابعة املعامالت �آلي ًا وهو الأمر الذي �أدى �إىل زيادة
الإنتاجية وتقليل التكاليف.
وب��د�أت ال��وزارة يف ميكنة �أعمال امل�صروفات العامة؛ مثل الطوارئ يف حالة
الكوارث وغريها .ويجري التخطيط حالي ًا لتنفيذ مزيد من �أعمالها وميكنتها,
وخ�صو�ص ًا ما يتعلق ب�أمالك الدولة.
• تطوير البنية التحية وجتهيزها ملرحلة التعامالت الإلكرتونية
وهي:
 رب ��ط م��زي��د م��ن ال� �ف ��روع وامل �ك��ات��ب امل�ن�ت���ش��رة يف امل �م �ل �ك��ة ,ب��ال��دي��وان
العام بالريا�ض.
 م�شروع ربط اجلهات احلكومية؛ مع نظام �سداد� ,إذ مت ربط معظم اجلهات
احلكومية مع التفعيل ,كما �سي�أتي بالتف�صيل.
• التعامالت الإلكرتونية احلكومية:

• موقع الوزارة على االنرتنت:
مت تطوير موقع ال ��وزارة على الإن�ترن��ت وحت�سينه ,ليتم تقدمي الكثري من
خدمات ال��وزارة� ,سوا ًء �أك��ان ذلك مما يتعلق منها باملعلومات مثل الأنظمة
واللوائح والتعليمات؛ ما كان يتعلق مبنجزات الوزارة؛ مثل املعلومات املتعلقة
بامليزانية والعقود� ,أو خدمات الوزارة ،وكذلك اخلدمات التفاعلية االجتماعية؛
كالفي�سبوك وتويرت وغريها.
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• خدمات الإنرتنت والتوا�صل الإلكرتوين:
قامت الوزارة بتوفري خدمة الإنرتنت مل�س�ؤويل وموظفي الوزارة وكذلك تقدمي
الربيد الإلكرتوين جلميع الإدارات ,واملوظفني الذين تقدموا بطلب اخلدمة.
كما يتم تقدمي خدمات ار�سال الر�سائل الق�صرية ,للهواتف النقالة؛ لال�شعار
ب�إجناز املعامالت (ب�شكل جماعي �أو فردي) جلميع الإدارات والفروع واملكاتب,
مما ي�سهم يف �سرعة �إي�صال املعلومات للم�ستفيدين؛ �سواء �أكان ذلك ملوظفي
ال ��وزارة �أم للمراجعني ,مما �أ�سهم يف حت�سني بيئة العمل ,ورف��ع الكفاءة
الإنتاجية ,وت�سهيل تقدمي اخلدمات �إلكرتونيا ,ومتابعة الأداء.

تتيح ه��ذه اخلدمة الإلكرتونية للمواطنني واملقيمني اال�ستعالم عن ر�صيد
مدفوعات اخلدمات املتبقي يف ح�ساب خدمتهم مع خمتلف الإدارات ,لهم
ولأفراد �أ�سرهم.

• اخلدمات الإلكرتونية:

اال�ستعالم عن �أوامر الدفع

اال�ستعالم عن قرو�ض املتوفني
يتم �إعفاء املتوفني املقرت�ضني من �صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر
ال�سامي ذي الرقم� :أ  18 /و التاريخ1432/3/20 :ه �ـ وميكن اال�ستعالم عن
و�ضع القر�ض من خالل البوابة.

اال�ستعالم عن ر�صيد مدفوعات اخلدمات

تتيح هذه اخلدمة اال�ستعالم عن �أوامر الدفع على �أوامر ال�صرف.

الوظائف:
تتيح هذه اخلدمة �إمكانية ا�ستعرا�ض الوظائف ال�شاغرة التي ترغب وزارة
املالية ا�شغالها مبواطنني �سعوديني؛ بالإ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستعرا�ض تفا�صيل
كل وظيفة .و يكون التقدم على هذه الوظائف �آليا ,دون احلاجة للح�ضور
�شخ�صيا �إىل مقر ال��وزارة ,وذلك بعد �إن�شاء ح�ساب �شخ�صي �ضمن البوابة.
كما ي�ستطيع امل�ستخدم كذلك ا�ستطالع مواعيد املقابالت ال�شخ�صية اخلا�صة
بكل وظيفة؛ من خالل البوابة الإلكرتونية ,وذلك بعد ان يتم ن�شر هذه املواعيد.

يقدم نظام اال�ستف�سار ل�صاحب املعاملة �إمكانية معرفة و�ضع املعاملة املقدمة
من قبله �إىل الوزارة ,ومعرفة حالتها.

متابعة امللحوظات و االقرتاحات

خدمات �إ�ضافية

ميكن للأ�شخا�ص ال��ذي��ن ق��دم��وا ملحوظات �أو اق�تراح��ات ل �ل��وزارة متابعة
مقرتحاتهم من خالل البوابه.

اال�ستعالم عن نظام املقررات و القواعد
تتيح هذه اخلدمة اال�ستعالم عن املقررات و العوائد اخلا�صة باملواطن التمتع
بهذه العوائد.

متابعة املعامالت املقدمة للوزارة

جمموعة من اخلدمات املقدمة من ال��وزارة ملت�صفحي البوابة الإلكرتونية .و
حتوي هذه اخلدمات على مواقيت ال�صالة ,حالة الطق�س ,حمول العمالت,
املوقع اجلغرايف للوزارة ,و غريها من اخلدمات الأخرى
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املناف�سات
هذه اخلدمة متكن املوردين من ا�ستعرا�ض جميع املناف�سات املن�شورة ,ومعاينة
جميع بيانات املناف�سة التف�صيلية ,والتقدم بطلبات ال�شراء .ويتطلب التقدم
لهذه الطلبات �أن يكون امل�ستخدم احلايل م�سجال لدى الوزارة ,وميلك ع�ضوية
مورد .و�إجراءات ال�شراء تتم بالكامل من خالل البوابة الإلكرتونية ,ويتم تبليغ
املورد عرب الربيد الإلكرتوين ,والر�سائل الن�صية الق�صرية بجميع املعلومات
الالزمة ,لإمتام عملية ال�شراء.

خدمة �إر�سال

SMS

يتمكن موظفو وزارة املالية من ا�ستخدام هذه اخلدمة يف �إر�سال ر�سائل ن�صية
ل�شخ�ص معني �أو ملجموعة من الأ�شخا�ص.
• التبادل الإلكرتوين للمعلومات مع اجلهات احلكومية:
 تقدمي �أول خدمة �إلكرتونية حكومية حكومية ,وهي خدمة �أوام��ر الدفع
للعديد من اجلهات احلكومية عن طريق ال�شبكة الوطنية الآمنة ()GSN
من خالل برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سر) وتخطط الوزارة
لتطوير �إجراءات اخلدمة ب�شكل يغني متاما عن ا�ستخدام الأوراق ,ويحول
اخلدمة �إىل و�سيلة �إلكرتونية ب�شكل كامل.
 حتويل روات��ب موظفي الدولة مبا�شرة �إىل ح�ساباتهم البنكية عن طريق
نظام (�سريع).
 حتويل م�ستحقات املقاولني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات مبا�شرة اىل ح�ساباتهم
البنكية؛ عن طريق نظام �سريع ،وهو الأمر الذي م ّكن املقاولني من احل�صول
على النقد بطريقة �أ�سرع و�أي�سر.
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بعد تطبيق ه��ذه اخلدمة (بداية ع��ام 2010م) زاد االنفاق احلكومي عرب
الو�سائل الإلكرتونية؛ �إذ و�صل �إىل �أكرث من  %60من نفقات امليزانية العامة
للدولة ,تُ�صرف �إلكرتوني ًا بطريقة �سريعة و�آمنة ،وه��ذه الن�سبة يف ازدي��اد
م�ستمر ,ومتوقع لها تغطية معظم نفقات الدولة.
 تزويد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باملعلومات املتعلقه بال�شيكات
الوزارية املطبوعة.
 ا�ستقبال املعلومات املتعلقه بالإيرادات ,املح�صلة من م�ؤ�س�سة النقد �آليا.
 ا�ستقبال املعلومات املتعلقه بال�شيكات ,امل�صروفة من م�ؤ�س�سة النقد ,و�إجراء
املطابقة �آلي ًا.
 تقوم الوزارة بالتبادل الإلكرتوين للمعلومات املختلفة للجهات احلكومية؛
بعدة و�سائط �إلكرتونية منها:
y yتقدمي املعلومات املتعلقة باملوظفني ل�صندوق التنمية العقارية.
y yتقدمي املعلومات املتعلقة بالعمال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
y yتقدمي املعلومات املتعلقة لديوان املراقبة العامة.
y yتقدمي املعلومات املتعلقة بتبليغ امليزانية العامة للجهات احلكومية؛ مثل
وزارة اخلدمة املدنية.
y yتقدمي املعلومات املتعلقه بنظام الفهر�سة ال�سعودي.
 تطبيق تقنية الباركورد يف معامالت الوزارة مثل االت�صاالت الإدارية.
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• ال�شركة ال�سعودية لتبادل املعلومات �إلكرتونيا (تبادل):
ت�أ�س�ست ال�شركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء امل�ؤرخ يف 1430/7/7هـ املوافق
2009/6/30م ،بو�صفها �شركة م�ساهمة �سعودية با�سم (ال�شركة ال�سعودية
لتبادل املعلومات �إلكرتوني ًا تبادل) وتهدف ال�شركة �إىل اال�ستثمار يف ن�شاط
تقنية املعلومات واالت�صاالت وال�صناعات املعرفية على �أ�س�س جتارية.
وج��اء ت�أ�سي�س (�شركة تبادل) بعد جن��اح وزارة املالية ,ممثلة يف �صندوق
اال�ستثمارات العامة؛ وبالتعاون مع م�صلحة اجلمارك ال�سعودية (ال�شريك
الإ�سرتاتيجي) بتنفيذ امل�شروع ال�سعودي لتبادل املعلومات �إلكرتوني ًا SaudiEDI
وتطبيق خدماته الإل�ك�ترون�ي��ة .وال�ه��دف م��ن ه��ذا امل���ش��روع :خدمة اململكة
رقمي ًا ،وتوفري ال�سرعة وال�شفافية يف الأعمال ,وت�سريع الإجراءات احلكومية
وتب�سيطها ,فيما بينها وبني القطاع اخلا�ص ،حيث يركز على قطاع التجارة
الدولية (خدمات اال�سترياد والت�صدير .)e-trade
وقد قام امل�شروع ال�سعودي لتبادل املعلومات �إلكرتوني ًا بتطبيق العديد من
اخلدمات للإ�سترياد والت�صدير وتنفيذها �إلكرتوني ًا؛ كتقدمي املنافي�ست،
و�إدارة �إذن الت�سليم ,وتقدمي بيانات الإ�سترياد ,وبيانات الت�صدير ,وت�صاريح
التحميل؛ بالإ�ضافة �إىل الربط الإلكرتوين املبا�شر ( )Host to Hostوتقدمي
خطابات التعديل �إلكرتوني ًا .وهذه اخلدمات الإلكرتونية؛ من �ش�أنها ت�سهيل
الإجراءات التوثيقيه لوكالء ال�شحن ,واملخل�صيني اجلمركيني ,وامل�ستورديني
باململكة العربية ال�سعودية ,وربطهم �إلكرتوين ًا مع م�صلحة اجلمارك ال�سعودية
(ال�شريك الإ�سرتاتيجي) وامل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ,و�شركات متعهدي املوانئ,
وجميع ال� ��وزارات والهيئات احلكومية ذات ال�ع�لاق��ة ,م��ن مثل (اخلطوط
ال�سعودية ،والهيئة العامة للغذاء وال ��دواء ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات

واملقايي�س واجل��ودة ،وهيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ووزارة الداخلية،
ووزارة الزراعة ،ووزارة ال�صحة ،وم�صلحة االح�صاءات العامة ،وم�صلحة
الزكاة والدخل)...
وظ�ه��رت النتائج الإيجابية التى جنتها احلكومة ال�سعودية ,م��ن ت�سهيل
االجراءات ,وت�سريع عمليات اال�سترياد والت�صدير ,يف تقرير البنك الدويل عن
تناف�سية بيئة اال�ستثمار؛ �إذ و�ضعها يف املركز (ال�ساد�س ع�شر) على م�ستوى
العامل بني  181دولة.
جوائز امل�شروع:
 جائزة احلكومة الإلكرتونية ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
(عمان)  23دي�سمرب 2009م.
 جائزة الأمم املتحدة خلدمة العامة لفئة (زي��ادة ال�شفافية وامل�ساءلة
وا�ستجابة اخلدمة العامة لالحتياجات املركز الثاين على م�ستوى العامل).
 احل�صول على درع تكرميي من قبل م�صلحة اجلمارك وذلك جلهود ال�شركة
يف تطبيق مفهوم (النافذة الواحدة باجلمارك ال�سعودية).
 وفق البوابة الوطنية للتعامالت الإلكرتونية احلكومية؛ مت ت�صنيف �ست
خدمات من خدمات نظام ( )Saudi Ediلتكون �ضمن �أكرث ت�سع خدمات
�إلكرتونية ا�ستخدام ًا يف البوابة الوطنية.
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• نظام امل�شرتيات احلكومية الإلكرتوين (:)e-procurement
ب��د�أت وزارة املالية بالإعداد لتنفيذ م�شروع �إ�سرتاتيجي وطني للمناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية الإلكرتونية؛ يتم خالله حتويل �إج ��راءات املناف�سة,
وعمليات ت�أمني امل�شرتيات احلكومية؛ لتكون �إلكرتونية و�سط بيئة �آمنة ,ت� ِّؤمن
من خاللها اجلهات احلكومية م�ستلزماتها ,وتتمكن من ط��رح مناف�ساتها
ب�سرعة و�شفافية عالية ،وقد تعاقدت ال��وزارة مع �إح��دى ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة؛ لو�ضع خطة التنفيذ املرحلية ,و�إعداد الت�صور العام للم�شروع.
• اتفاقية كبار العمالء مع ال�شركات العامليه:
مت توقيع اتفاقية مع بع�ض ال�شركات العامليه؛ لرتخي�ص منتجات ال�شركة
امل�ستخدمه يف الوزارة ,واحل�صول على الدعم الفني لها.
• العمل على تطوير وحت�سني الأنظمة الأخرى:
 النظام املايل للوزارة.
 نظام �ش�ؤون املوظفني والرواتب :مت تد�شني نظام حديث يواكب تطلعات
امل�س�ؤولني بتقدمي خدمات �إلكرتونية راقية لعموم املوظفني.
 نظام االت�صاالت الإدارية و�سري العمل.
 نظام �صرف املقررات والعوائد ال�سنوية املركزي للفروع واملكاتب كافة.
 تطوير نظام م�صلحة �أمالك الدولة ,وال�سجل العقاري.
 تطوير ال�برام��ج ال�لازم��ة وتقدمي اخل��دم��ات لبع�ض ال��وك��االت والإدارات
املتخ�ص�صه؛ مثل ال�ش�ؤون االقت�صادية ,و�صندوق اال�ستثمارات العامة،
وحمطة كهرباء النا�صرية ,وم�صلحة مطابع احلكومة.
 االنتهاء من تطوير نظام الفهر�سة ال�سعودي ,ب�إ�ستخدام الأنظمة احلديثة.
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• االجراءات الإدارية:
قامت الوزارة بتنفيذ قرارات جمل�س الوزراء املتعلقه بتقنية املعلومات ,مثل
�إن�شاء الإدارة العامة لتقنية املعلومات املرتبطة مبا�شرة مبعايل الوزير ,ومثل
ت�شكيل جلنة التعامالت الإلكرتونية با�شراف معايل الوزير ,ورئا�سة معايل
نائب الوزير ,وع�ضوية وكالء الوزارة ,واملديرين العامني.
• م�شاركات الوزارة:
 الوزارة �شريك رئي�سي يف برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية ,ممثلة
مب�شاركة معايل وزير املالية يف اللجنة الإ�شرافية العليا ,وكذلك م�شاركة
�أربعة �أع�ضاء من الوزارة يف اللجنة التوجيهية للربنامج ,مبا يف ذلك نائب
رئي�س اللجنة التوجيهية للربنامج ,ويقوم بذلك مدير عام االدارة العامة
لتقنية املعلومات
 ع�ضوية ال��وزارة يف اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات؛ ممثلة مبدير عام
االدارة العامة لتقنية املعلومات.
 ع�ضوية الوزارة يف اللجنة الأمنية الدائمة للإنرتنت.
 �شاركت ال��وزارة يف الكثري من اللجان املتخ�ص�صة يف هيئة اخل�براء يف
جمل�س الوزراء؛ لدرا�سة الأنظمة واللوائح املتعلقة بتقنية املعلومات.
 امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات ,والندوات الداخلية واخلارجية.
 امل�شاركة يف اللجان الداخلية؛ لتطوير تقنية املعلومات يف بع�ض اجلهات
احلكومية ,مثل وزارة التعليم العايل ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة
ال�صحة ،ووزارة الداخلية وغريها.
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• التدريب:
قامت الوزارة بتدريب معظم املوظفني؛ عن طريق تقدمي العديد من الدورات
يف خمتلف املجاالت املتعلقه بتقنية املعلومات ,ومنها مقدمة يف احلا�سب الآيل
والإنرتنت ،ونظام قاعدة البيانات (�أك�س�س) ،ونظام اجل��داول الإلكرتونية
(�إك�سل) ،ونظام معاجلة الكلمات (ال��وورد)� ،أمن املعلومات و�إدارة الوقت،
نظام عر�ض التقارير (الباوربوينت) مبا يف ذلك التدريب على نظام تخطيط
موارد املن�ش�أة اجلديد( )ERPوغريها.
(ي�سر)
كما قامت الوزارة بالتن�سيق مع برنامج التعامالت الإلكرتوين احلكومية ّ
بتدريب بع�ض املوظفني على دورة رخ�صة ال�شهادة الدولية
ومت ذل��ك باال�ستفادة م��ن مركز التدريب احل��دي��ث امل��زود ب�شبكة موحدة,
ومرتبطة بجهاز عر�ض من��وذج��ي ,يتميز مبوا�صفات تقنية عالية؛ لتقدمي
ندوات ,وتدريب ,وور�ش عمل جلميع موظفي وكاالت الوزارة واداراتها ,وكذلك
موظفي اجلهات احلكومية املرتبطه بخدماتها.
كما تقوم الوزارة بتدريب عدد من خريجي اجلامعات ,وكليات التقنية ,ومعهد
االدارة العامة يف مرحلة التطبيق.
• منجزات بع�ض اجلهات املالية الأخرى:
تقوم وزارة املالية وفروعها مثل م�صلحة اجلمارك ,و م�صلحة الزكاة والدخل,
و�صناديق التنمية و�صناديق الإقرا�ض واجلهات املالية الأخرى يف اململكة؛ مثل
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد مبهمات جليلة؛
لتطوير االقت�صاد الوطني ,واحلفاظ على مكت�سباته ,وهو االقت�صاد الذي يعد
الأكرب يف ال�شرق الأو�سط ,والأحدث تنظيما و�أنظمة .ومن هذه الأنظمة- :

• ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات:
تعد �شبكة املدفوعات ال�سعودية ( ،)SPANالتي �أن�شئت عام 1990م� ،شبكة
املدفوعات الآلية الوحيدة يف اململكة العربية ال�سعودية؛ �إذ تربط كافة �أجهزة
ال�صرف الآيل وطرفيات نقاط البيع يف جميع �أنحاء اململكة ب�شبكة مدفوعات
مركزية ,تكون مهمتها ب�إعادة توجيه العمليات املالية �إىل اجلهة امل�صدرة
للبطاقة� ،سواء �أكانت م�صرف ًا حملي ًا �أم خدمة فيزا (� )VISAأو خدمة �أمك�س
(� )AMEXأو خدمة ما�سرت كارد (.)MasterCard
وتطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من امل�صارف كافة �إ�صدار بطاقات
�سحب �آيل ,متوافقة ب�شكل كامل مع ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ,وتقدم جميع
اخلدمات للعميل النهائي بدون ر�سوم ،ب�صرف النظر عن جهاز ال�سحب الآيل
امل�ستخدم� ,أو اجلهة امل�شغلة له� ,أو اجلهة امل�صدرة لبطاقة العميل.
ويوجد الآن حوايل ع�شرة �أالف جهاز �سحب �آيل ,وما يقارب الثمانني �ألف نقطة
بيع مت�صلة بال�شبكة ،وقد بلغ �إجمايل عدد العمليات التي مت تنفيذها عرب �شبكة
( )SPANيف عام 2008م �أكرث من  450مليون عملية مببلغ يزيد عن  230مليار
ريال ( 61.3مليار دوالر �أمريكي)
كما تعمل م�ؤ�س�سة النقد حالي ًا على حتديث نظام �شبكة املدفوعات عرب تطوير
نظام ( )SPAN2الذي يوفر مزيد ًا من اخلدمات الإلكرتونية الآمنة ,با�ستخدام
مفاتيح الت�شفري العمومية ( ،)PKIكما يتيح توفري خدمات الدفع الإلكرتوين
عرب �أجهزة الهاتف النقال.
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• النظام ال�سعودي للتحويالت املالية ال�سريعة وامل��ع��روف
اخت�صار ًا بـ (�سريع):
مت ت�شغيل النظام من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف 1418/1/18هـ
املوافق 1997/5/14م وهو من �أح��دث نظم املدفوعات والت�سويات البنكية؛
متوج ًا بذلك عقد ًا من الإجن ��ازات الكبرية التي �شهدتها اململكة العربية
ال�سعودية .وقد �أحدث نظام (�سريع) والذي مت ت�صميمه وفق ًا ملفهوم الت�سويات
الإجمالية الآنية ثورة يف جمال الأعمال امل�صرفية الآلية ,واملعامالت التجارية
يف اململكة� ،إذ ي�شكل البنية الأ�سا�سية التي يعتمد عليها عدد من �أنظمة الت�سويات
الإجمالية الآنية.
�إن نظام (�سريع) نظام متكامل للت�سويات الإجمالية الآنية؛ �إذ يتيح جلميع
امل�صارف املحلية �إجراء التحويالت املالية فيما بينها بالريال ال�سعودي ب�صورة
فورية ,من خالل ح�ساباتها لدى امل�ؤ�س�سة ،كما �أنه يتميز بعمله طيلة الأربع و
الع�شرين �ساعة متيحا اال�ستفادة الق�صوى من �إمكانيات النظام ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�ضمن �إجناز الدفع مع عدم قابلية النق�ض ،كما �أنه يعطي امل�صارف حرية
الو�صول حل�ساباتها لدى امل�ؤ�س�سة ,و مراقبة مراكزها املالية ب�صورة م�ستمرة.

حت�سني الكفاءة:
 التقليل من احتياجات ال�سيولة الالزمة لعملية حتويل الأموال.
 اخت�صار الوقت امل�ستغرق لإمتام عملية حتويل الأموال.
 قدرة امل�صارف على مراقبة �سيولتها وا�ستخدامها ب�صورة �أكرث فعالية ,من
خالل ال�سماح لها ب�إدارة املراكز املالية ,وال�سيولة ب�شكل م�ستمر.
 من املزايا التي ت ��ؤدي �إىل تعزيز الكفاءة �أي�ض ًا؛ املكا�سب التي يجنيها
اجلميع ,من التخل�ص من العمليات ,والإج ��راءات الورقية ,التي كانت
ت�ستخدم �سابقا.
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م�ساندة حتويل الأموال على نطاق دويل:
يهدف نظام (�سريع) بالدرجة الأوىل �إىل تقدمي خدمة لت�سهيل التحويالت
املالية الداخلية بالريال ال�سعودي؛ ولكن نظر ًا لأهمية العمليات املالية الدولية؛
فقد مت يف نظام (�سريع) ا�ستخدام طريقة تتفق مع املعايري الدولية القائمة
واملقرتحة ,للتحويالت املالية عرب احلدود .فعلى �سبيل املثال مت �صياغة ر�سائل
الدفع طبق ًا للمعايري الدولية امل�ستخدمة يف �شبكة (�سويفت).

املدفوعات ذات اال�ستحقاق الآجل:
�إن �أحدى ال�سمات الرئي�سية للنظام ,هي قدرته على معاجلة املدفوعات ذات
اال�ستحقاق الآجل ,وامل�ستحقة يف اليوم نف�سه يف عملية تنفيذية واحدة .كما
ي�ستطيع النظام تنفيذ العمليات ذات القيمة املرتفعة ,ومعامالت قيود مدين,
ودائن باجلملة .وبوجه خا�ص ،يتمتع النظام ب�إمكانيات ميكن من خاللها ت�سوية
مدفوعات التبادل التجاري ,والإعتمادات املخ�ص�صة للرواتب ,ومدفوعات
الفواتري الدورية؛ مثل فواتري اخلدمات العامة.

دمج متكامل لنتائج �أنظمة املقا�صة:
يدمج نظام �سريع نتائج املقا�صة ,والت�سوية جلميع الأنظمة القائمة ,مثل:
 ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات(.)SPAN
 نظام �سوق الأ�سهم ال�سعودية الآيل (تداول .)TADAWUL
 غرف املقا�صة الآلية (.)ACH
وكذلك بيوتات مقا�صة �أخرى تكون يف مركز مايل موحد؛ يتم تنفيذ الت�سويات
بني امل�صارف من خالل ح�سابات امل�صارف لدى امل�ؤ�س�سة مما يقلل من املخاطر
املرتبطة ب�أو�ضاع �صايف الت�سويات املختلفة التي تن�ش�أ عن هذه الأنظمة.
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ال�سمات املرتبطة ب�أمن املعلومات

يتميز نظام �سريع ب�أنه ي�شمل عدد ًا من املعايري ,والإجراءات الأمنية املتقدمة،
وهي:
 ا�ستخدام التواقيع الإلكرتونية؛ ل�ضمان م�صدر املدفوعات.
 جميع خطوط الربط ,و�شبكات االت�صاالت امل�ستخدمة يف نظام �سريع؛
ت�ستخدم تقنيات الت�شفري املتقدمة.
 ال يتاح الدخول لنظام �سريع� ,إال من خالل البطاقات الذكية ,وللأ�شخا�ص
امل�صرح لهم فح�سب.
 تتم مراقبة جميع مواقع نظام �سريع ب�إحكام� ,سواء �أكان ذلك يف امل�ؤ�س�سة
�أم البنوك ,بحيث ال ي�سمح بالدخول �إىل مواقع النظام �إال للموظفني امل�صرح
لهم فح�سب.
 توجد �أي�ضا تدابري احتياطية ,تتمثل يف تركيب مزدوج للأجهزة ,ومواقع
احتياطية للطوارئ ,وامل�ساندة عند احلاجة.
 هناك تدابري احتياطية �إ�ضافية مالئمة ,تتعلق ب�أمن املعلومات ,ورفع
التقارير ,ومرونة النظام وغريها.
هذه ال�سمات الأمنية تخ�ضع ملراجعة وتطوير م�ستمر؛ ل�ضمان عمل النظام
ب�صورة �سل�سة ,ويف بيئة �آمنة تقني ًا ,وذات حتكم مركزي موثوق.

بع�ض خدمات نظام �سريع:

خدمة التحويالت امل�صرفية:
لقد كانت التحويالت بني امل�صارف وعمالئها ,قبل تقدمي نظام (�سريع) تنفذ
با�ستخدام طرق تقليدية كالتلك�س وال�شيكات� ,أو حمل النقد بغر�ض التحويل؛
مما يجعل �إجن��از معامالت التحويل و�إمتامها ي�ستغرق الكثري من الوقت
واجلهد ,ويعر�ضها �إىل عدد من املخاطر� ،أما الآن فقد مت ربط جميع �أنظمة
املدفوعات املالية بني البنوك بوا�سطة نظام (�سريع) بحيث ي�ستطيع العمالء
التحويل من �أي ح�ساب بنكي و�إىل �أي ح�ساب داخل اململكة العربية ال�سعودية
�آلي ًا ,بي�سر و�آمان ,ويف فرتة زمنية قيا�سية.

خدمة �إيداع الرواتب ال�شهرية
كان �صرف الرواتب فيما �سابق ,يتم ب�إ�صدار ال�شيكات� ,أو الدفع النقدي ,وهي
عملية بطيئة وجمهدة للقطاعني العام واخلا�ص ,وكذلك للعمالء� .أما الآن
ومع نظام (�سريع) فقد �أ�صبح ب�إمكان امل�ؤ�س�سات احلكومية والتجارية� ,صرف
الرواتب وامل�ستحقات ال�شهرية ب�صورة �آلية؛ بحيث يوفر نظام (�سريع) خدمة
التحويل ال�سريع للراتب ,الذي مبوجبه يتم حتويل الراتب مبا�شرة من القطاع,
�أو �صاحب العمل �إىل احل�ساب امل�صريف اخلا�ص باملوظف؛ ويغني بذلك عن
احل�ضور ال�شخ�صي لفروع امل�صارف� ,إ�ضافة �إىل �إمكانية التمتع مبزايا ال�شبكة
ال�سعودية للمدفوعات ( )SPANونقاط البيع.
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خدمة احل�سم املبا�شر
�إن تكرار دفع الفواتري والأق�ساط ال�شهرية املنتظمة �أحد الأ�سباب الرئي�سية
الزدح��ام امل�صارف ,وانت�شار الطوابري ال��ذي ي ��ؤدي �إيل زي��ادة العبء على
العمالء ,وموظفي امل�صارف ب�صورة غري مقبولة لكال الطرفني� .أم��ا الآن,
وبا�ستخدام نظام (�سريع) فانه ميكن ت�سوية هذه املدفوعات �آليا ,دون احلاجة
�إىل زيارة العميل للم�صرف �شخ�صي ًا؛ �إذ ي�سمح (�سريع) ب�أن يقوم �أي بنك
ب�إجراء قيد مدين على ح�ساب العميل ,وحتويل الأموال حل�ساب امل�ستفيد لدى
�أي بنك يف اململكة ,وب�سقف �أعلى للخ�صم الدوري ,يحدد من قبل العميل .وتورد
االح�صائيات �أن اجمايل مبالغ الدفعات عن طريق نظام �سريع لعام 2011م
جتاوز الـ ( )50تريليون ريال و�إجمايل عدد الدفعات جتاوز ( )40مليون.

�إجمايل مبالغ الدفعات
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�إجمايل عدد الدفعات
No. of Transactions -
Customers -

Interbank -

Other -

• نظام �سداد للمدفوعات:
نظام �سداد للمدفوعات (��س��داد) هو �أح��د �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي؛ وهو نظام مركزي لعر�ض الفواتري ,واملدفوعات الأخ��رى ودفعها
�إلكرتوني ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،فمهمته الأ�سا�سية ت�سهيل عملية دفع
الفواتري واملدفوعات الأخرى وت�سريعها عرب جميع القنوات امل�صرفية يف اململكة
(فروع البنوك و�أجهزة ال�صرف الآيل والهاتف امل�صريف والإنرتنت امل�صرفية).
مت بناء هذا النظام يف الربع الثالث من 2004م ليكون احلل الفني الأ�سهل
جلميع الأطراف ,وذلك بتقلي�ص االرتباطات املتعددة� ,إىل ارتباط واحد �سواء
�أكان ذلك للبنوك �أم لل�شركات املفوترة؛ �إذ يعمل �سداد بو�صفه و�سيط ًا بني
الطرفني ،وي�ضمن التنظيم املايل ,وتوزيع التكاليف والفوائد ,ويمُ كن العميل
من ت�سديد جميع فواتريه ,من خالل القنوات البنكية املتعددة ,دون حتديد بنك
معني لهذه العمليات.

التقرير السنوي | 1433هـ

خدمات �سداد
 الربط مع �سداد مينح اجلهات املفوترة التي ترغب بتح�صيل م�ستحقاتها
من عمالئها القدرة على حت�صيل م�ستحقاتها �إلكرتوني ًا عن طريق جميع
القنوات البنكية املتاحه يف اململكه وت�شمل حالي ًا  1,442فرع ًا م�صرفي ًا و
 9,435جهاز �صرف �آيل (وقريب ًا عرب �أجهزة نقاط البيع) ،بالإ�ضافة �إىل
قنوات الهاتف امل�صريف ومواقع البنوك على الإنرتنت والتي تقدمها جميع
امل�صارف املحلية يف اململكة بحيث ي�ستطيع �أي �شخ�ص يف �أي مكان يف
اململكة �أو حتى خارج اململكة �أن ي�ستخدم خدمة �سداد بدون ت�سجيل م�سبق
يف النظام.
 ت�ستطيع اجلهات املفوترة االختيار بني تقدمي خدمة الدفع امل�سبق بدون
فاتورة (مثل بطاقة الهاتف امل�سبق الدفع) وخدمات دفع الفواتري العادية
�أو كليهما يف نف�س الوقت ،وكذلك االختيار بني خدمة الإ�شعار الفوري,
�أو غري الفوري بعمليات ت�سديد العمالء ,وذلك ح�سب احتياجات اجلهة
ومتطلباتها.
 ال يوجد حاجة لفتح ح�سابات يف كل البنوك ،حيث �أن �سداد يجمع املبالغ
املدفوعة للمفوتر من جميع البنوك املرتبطة مع ��س��داد ,وحتويلها �إىل
احل�سابات البنكية للمفوترين يف يوم عمل واحد.
 تقدمي تقارير دوري��ة للمفوترين عن جميع عمليات الدفع والتحويل ,عن
طريق �سداد ,ومطابقة احل�سابات.
 يوفر �سداد خدماته ,لدعم عمليات االرتباطات مع نظام �سداد ,من خالل
فريق عمل متخ�ص�ص ,يعمل على تهييئة البنوك واملفوترين لالن�ضمام
لنظام �سداد.

 توفري منفذ �إلكرتوين ( )Portalللجهات املفوترة ,ليكون مبثابة و�سيله
ات�صال ,ميكنهم من معرفة ومتابعة جميع تفا�صيل العمليات املرتبطة
ب�سداد ,وال�ت��ي حت��دث ب�شكل ف��وري ،وي�سمح لهم ب��إر��س��ال ال�شكاوي �أو
اال�ستف�سارات.
 توفري مركز خلدمات العمالء خلدمة البنوك واملفوترين على مدار ال�ساعة,
ويقدم خدمات الدعم الفني والتقني.
ولنظام (��س��داد) مهمة فاعلة يف و�ضع املقايي�س واملعايري الوطنية للدفع
والربتوكوالت الآمنة وتطويرها .وذل��ك للتعامل الإل�ك�تروين امل��ايل ,وتكوين
قاعدة مهمة لتطوير اخل��دم��ات الإلكرتونية ,والتي تتعدى ح��دود عمليات
ت�سديد الفواتري االعتيادية .كما �سي�ساعد يف و�ضع بنية مالية حتتية للحكومة
الإلكرتونية؛ مع حتقيق ع��دة �أه ��داف �إ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ,من �أهمها التكامل فيما بني البنوك واملفوترين ،والتقليل من حمل
النقد داخل اململكة؛ ملا فيه من �أخطار مثل احتمال تعر�ضه لل�سرقة� ,أو التلف
�أو ال�ضياع ،وتوحيد �أ�س�س املدفوعات الإلكرتونية وبهذا يتم تعزيز الثقة والأمان
يف الدفع الإلكرتوين يف اململكة,
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• ال�سوق املالية ال�سعوديه (تداول)



بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم امل�صدرة يف نهاية عام  2011م  1.270مليار
ريال .فيما بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة خالل عام 2011م نـحو
 1.098مليار ريال.
وبلغ �إج�م��ايل ع��دد الأ�سهم املتداولة خ�لال ع��ام 2011م  48مليار �سـهم,
�أم� ��ا �إج� �م ��ايل ع ��دد ال���ص�ف�ق��ات امل �ن �ف��ذة خ�ل�ال ع ��ام 2011م ف �ق��د بلغت
 25.5مليون �صفقة.

1%
7%
19%
40%
16%

73%

39%
3%








وقد قام النظام بربط اثني ع�شر بنك ًا وت�شغيلها و �أكرث من  100جهة مفوترة
حكومية ,وقطاع خا�ص ،ويجري العمل على ربط املزيد من اجلهات احلكومية,
وغري احلكومية .وقد بلغ عدد اجلهات احلكومية التي مت ربطها بالنظام خالل
عام 2010م ( )29جهة؛ لي�صل بذلك عدد اجلهات احلكومية �إىل ( )39جهة.
ويف فرباير 2011م ح�صل نظام (�سداد) للمدفوعات على �شهادة �أيزو 9001
 ISOيف نظام �إدارة اجلودة؛ و هو نظام يوفر عددا من املتطلبات التي ت�ساعد
�سداد على حتقيق ر�ضا العمالء ,من خالل اخلدمات التي توفرها ,وتتفق و
تلبي توقعات العمالء .كما تت�ضمن �أي�ض ًا املتطلبات الالزمة للتطوير امل�ستمر يف
�إدارة نظام اجلودة.
كما يخطط القائمون على نظام (��س��داد) �إىل اط�لاق مزيد من اخلدمات
الإلكرتونية التي تلبي حاجة امل�ستخدمني ,مثل زيادة عدد املفوترين �إىل �أكرث
من ع�شرة �آالف مفوتر ،وخدمات الدفع الفوري وغريها.
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 .9إنجازات وزارة االقتصاد والتخطيط:
• يف �إطار تبني م�ضامني الر�ؤية امل�ستقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات
يف اململكة والتحول �إىل جمتمع املعرفة وجمتمع املعلومات ،واكت�ساب
مقومات االقت�صاد الرقمي:
�أو ًال� :صدر الأمر ال�سامي الكرمي رقم ( )546وتاريخ 1433/1/2هـ ،القا�ضي بتكليف
جلنة برئا�سة معايل وزير االقت�صاد والتخطيط من �أجل اخلروج با�سرتاتيجية وطنية
�شاملة وعملية للتحول �إىل جمتمع املعريف مدعومة بربامج تنفيذية وزمنية حمددة
الكلفة .وي�شتمل �إطار العمل على ما يلي:
 �إجراء مراجعة وتقييم وحتليل حتليل للواقع احلايل للمملكة يف خطواتها للتحول �إىل
املجتمع املعريف وحتديد مكامن القوة ونقاط ال�ضعف والتحديات التي تواجه م�سرية
التحول للمجتمع املعريف.
 تقييم الربامج وامل�شاريع واجلهود احلالية لتحديد مدى قدرتها على حتقيق �أهدافها.
 درا�سة م�ستوى التن�سيق والتكامل املوجود حالي ًا بني اجلهات املختلفة يف تنفيذ هذه
الربامج وامل�شاريع ،وو�ضع املقرتحات الالزمة ل�ضمان وجود م�ستوى متقدم من هذا
التن�سيق والتكامل بني اخلطط واال�سرتاتيجيات والربامج وامل�شاريع.
 درا�سة جتارب عينة من الدول املتقدمة والدول ذات االقت�صادات ال�شبيهة باململكة
التي حققت تطورات كبرية يف جمال التحول �إىل املجتمع املعريف.
 حتديد ر�ؤية وا�ضحة ور�سالة حمددة ال�سرتاتيجية التحول ملجتمع املعرفة ،مع و�ضع
�أهداف كمية ونوعية حمددة وقابلة للقيا�س.
 حتديد الآليات والأدوات والربامج وامل�شاريع التي ميكن �أن ت�سهم يف حتقيق �أهداف
اال�سرتاتيجية.

 حتديد تكلفة هذه الربامج وامل�شاريع واجلهات املنفذة و�آليات املتابعة والرقابة.
 اقرتاح اجلهة املرجعية التي �ستتوىل الإ�شراف واملتابعة على تنفيذ اال�سرتاتيجية
ومربرات اختيارها.
وتنفيذ ًا للتوجيه ال�سامي امل�شار �إليه �أعاله قامت وزارة االقت�صاد والتخطيط ،بالتعاون مع
معهد التنمية الكوري  ،KDIبتنفيذ هذا امل�شروع الذي يت�ضمن �إعداد ا�سرتاتيجية وطنية
للتحول �إىل جمتمع املعرفة وخطة تنفيذية لها ،ي�ستهدف تعزيز حتول اململكة �إىل جمتمع
املعرفة وبناء اقت�صاد قائم على املعرفة.
من جهة �أخ��رى ،و�إ�ضافة للجنة الإ�شرافية امل�شكلة بالأمر ال�سامي ،فقد �شكلت �أمانة
تنفيذية من اجلانب ال�سعودي وفريق عمل وثالث ع�شرة جلنة فنية و�ست جمموعات عمل.
كما مت ت�صميم موقع للم�شروع على �شبكة الإنرتنت ال�ستخدامه كمن�صة عمل للم�شاركني
فقط يف �إعداد اال�سرتاتيجية وخطتها التنفيذية ،و�ضعت فيه كل وثائق امل�شروع .وقد قام
معهد التنمية الكوري بت�شكيل فريق عمل من عدد من اخلرباء رفيعي امل�ستوى.
ويف �إطار الإعداد لال�سرتاتيجية قام الفريق املعني من اجلانبني ال�سعودي والكوري بعقد
اجتماعات مع العديد من اجلهات ذات العالقة باململكة ،و�إجراء مقابالت مع �أكرث من
مائتني من امل�س�ؤولني بالقطاعني العام واخلا�ص .كما �أجري املزيد من الأعمال امليدانية
واملقابالت مع اجلهات احلكومية واملعاهد الأكادميية وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات ذات
العالقة بامل�شروع .وقد رفعت وثيقة اال�سرتاتيجية �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني
رئي�س املجل�س االقت�صادي الأعلى.
ويجري العمل يف الوقت الراهن على �إعداد اخلطة التنفيذية التف�صيلية لال�سرتاتيجية
والتي ت�شتمل على جمموعة من الربامج التنفيذية وعدد من الأجندات الوطنية الكربى،
ونظام مل�ؤ�شرات الأداء ملتابعة تنفيذ اخلطة .ويتوقع ا�ستكمال العمل يف �إعداد اخلطة
التنفيذية خالل العام القادم.
63

ثانياً� :إعداد خطة التنمية العا�شرة:

وقد مت يف هذا الإطار:

بد�أت الوزارة خالل هذا العام مبهام �إعداد خطة التنمية العا�شرة .وقد ا�ستمرت
اخلطة يف الرتكيز على التوجه نحو جمتمع املعرفة واقت�صاد املعرفة ك�أحد املحاور
الرئي�سة للخطة .ومت ت�ضمني �أهداف خطة التنمية العا�شرة و�سيا�ساتها ما يعك�س
هذه التوجهات .واجنزت اخلطة يف هذا اجلانب عدد ًا من املهام منها:
 م�سودة الأهداف العامة وال�سيا�سات.
 دليل �إعداد خطة التنمية العا�شرة.
 تنفيذ عدد من الدرا�سات امل�ساندة.

 ال�ق�ي��ام مب�ه��ام امل��راج �ع��ة والتحكيم لال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب و�إع ��داده ��ا يف
�صورتها النهائية.
 اجتمعت �إدارة اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب مع �صاحب ال�سمو امللكي الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب.
 ح�ضور االجتماع الذي عقدته جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�سرة وال�شباب يف جمل�س ال�شورى
لال�ستئنا�س مبرئيات اجلهات احلكومية املعنية والأهلية وبع�ض املخت�صني واملهتمني.

• يف �إطار العمل على ت�ضمني خطط العمل الوطنية واال�سرتاتيجيات
ال�سيا�سات الفاعلة التي تعنى بحماية الأطفال وال�شباب:
�أجن��زت وزارة االقت�صاد والتخطيط وثيقة املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ورفعت الوثيقة �إىل معايل رئي�س الديوان امللكي .وقد ت�ضمنت
اال�سرتاتيجية عدد ًا من الأهداف ،منها:
(تقلي�ص الفجوة االجتماعية املعتمدة على اجلن�س والفوارق اجلغرافية وذلك
بزيادة فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات ذات النوعية التي ت�ضمن حياة �آمنة لل�شباب
بغ�ض النظر عن اجلن�س �أو العمر �أو امل�ستوى االجتماعي).
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية حمور ًا لالت�صاالت وتقنية املعلومات والذي ت�ضمن عر�ضا
لواقع ال�شباب ،و�أبرز الربامج وامل�شاريع املنفذة ،والأهداف وال�سيا�سات و�آليات
العمل للق�ضايا والتحديات ذات العالقة بال�شباب واالت�صاالت وتقنية املعلومات
وهي :العوملة والت�أثري على الهوية الإ�سالمية والوطنية ،وجت�سري الفجوة الرقمية
والتطوير واالنت�شار اجلغرايف املتوازن خلدمات الإنرتنت ،و�إعداد وت�أهيل الكوادر
املتخ�ص�صة ،وتطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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• يف �إطار تطبيق �أ�ساليب اجلودة يف مركز االت�صاالت وتقنية املعلومات:
�أو ًال :ت �ن �ف �ي��ذ ًا ل�ل��أم��ر ال �� �س��ام��ي ال��ك��رمي رق ��م ( )10890وت ��اري ��خ 1433/2/15ه� � � ��ـ،
ال �ق��ا� �ض��ي ب � ��أن ت �ق��وم ال� � ��وزارة مب�ت��اب�ع��ة ج�م�ي��ع م �� �ش��اري��ع ال ��دول ��ة ،ف �ق��د ع�م�ل��ت ال� ��وزارة
ع �ل��ى ت �� �ص �م �ي��م ن� �ظ ��ام �آيل ل� �ه ��ذا ال� �غ ��ر� ��ض ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال��ت��ع��ام�ل�ات الإل��ك�ت�رون��ي��ة
(  ،)G2Gويت�صف النظام باخل�صائ�ص التالية:
 ثنائي اللغة (عربي  /اجنليزي)
 يتم الو�صول �إىل النظام من خالل موقع الوزارة على االنرتنت.
 ميكن ا�سترياد البيانات اىل النظام با�ستخدام عدد من التن�سيقات وو�سائط نقل البيانات.
 ا�ستخراج تقارير حتدد درجة االجناز ح�سب امل�شاريع �أو املناطق �أو املقاولني.
 ي�سمح ب�أدراج وثائق ر�سمية تو�ضح ا�سباب التعرث وكذلك �صور للإجناز الفعلي.
 ي�شمل متثيل للبيانات على �صورة ر�سومات بيانية مبا يف ذلك التمثيل على منط انظمة
املعلومات اجلغرافية .GIS
 ميكن ت�صدير التقارير للمزيد من التحليل بعدة امناط متوافقة مع  XLSو  PDFو DOC
و . XML
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وقد مت تنفيذ ور�ش عمل للجهات احلكومية للتعريف با�ستخدام النظام ،ومت �إعداد
دليل للم�ستخدم .ويتم تقدمي الدعم الفني ال�لازم للجهات احلكومية من خالل
املخت�صني يف الإدارة العامة لتقنية املعلومات.
ثانياً :ما زال العمل جاري ًا على ا�ستكمال م�شروع الدرا�سة اال�ست�شارية لتحويل
التعامالت �إىل التعامالت احلكومية الإلكرتونية بالتعاون مع �أحد بيوت اخلربة،
وبالتن�سيق مع برنامج التعامالت احلكومية الإلكرتونية (ي�سر) .ويت�ضمن نطاق عمل
الدرا�سة عدد ًا من النقاط من �أهمها:
 �إع� ��داد ن�ظ��رة تكاملية �شاملة لتحويل ك��اف��ة ن���ش��اط��ات ال� ��وزارة �إىل العمل
احلكومي االلكرتوين وفق ًا للأدلة اال�سرت�شادية املقرة من برنامج التعامالت
احلكومية االلكرتونية ،والقيام بتعريف وا�ضح للخدمات ومعايري مواءمتها
الحتياجات امل�ستفيدين.
 حتديد البنية التحتية والأنظمة املطلوبة لتنفيذ النظرة ال�شمولية املتكاملة،
ومقارنتها مبا هو موجود فعليا ،وحتديد مدى منا�سبته بو�ضعه احلايل �أو تطويره
ب�أ�سلوب معني �أو ا�ستبداله� ،أخذ ًا بعني االعتبار مواءمة املخرجات مع متطلبات
برنامج «ي�سر» ،على �أن يتم النظر يف �أية تعديالت �أو �إ�ضافات على الهيكلة احلالية
للبنية التقنية� ،أو الربامج القائمة� ،أو املوقع الإلكرتوين احلايل للوزارة.
 عمل خطة مرحلية و�أولويات لتطبيق �أنظمة التعامالت الإلكرتونية التي تقدمها
الوزارة ،وحتديد الإجراءات واخلطوات والأدوات والأ�ساليب التي يتوجب اتباعها.
 �إعداد ال�شروط واملوا�صفات لطرح الأنظمة امل�ستحدثة �أو املعدلة واملطورة للتنفيذ،
وبحيث تكون قابلة للتطوير م�ستقب ًال.
 تقييم و�ضع الطاقم الب�شري احلايل الفني والإداري ومالءمته لالنتقال للتعامالت
الإلكرتونية احلكومية ،وحتديد االحتياجات التدريبية لهم ،وحتديد الوظائف
الفنية املطلوبة وامل�ؤهالت الالزمة للعاملني عليها.

 حتديد �إط��ار الت�صميم ال�ع��ام لهيكلية التكامل لأنظمة املعلومات داخلي ًا
وخارجي ًا لدعم تكاملها وربطها ببقية الأج�ه��زة احلكومية من خ�لال قناة
التكامل احلكومية.
 �إعداد منهجية لإدارة م�شاريع تقنية املعلومات والتعامالت الإلكرتونية احلكومية،
وت�أ�سي�س مكتب �إدارة امل�شاريع .PMO
 �إعداد كرا�سات �شروط لتنفيذ �أهم املبادرات للتحول �إىل التعامالت االلكرتونية.
 نقل املعرفة �إىل من�سوبي الوزارة.
ثالثاً :مت تد�شني الت�صميم اجلديد ملوقع ال��وزارة على الإنرتنت ،كما مت حتديث
حمتوى املوقع بالإ�صدارات اجلديدة ومنها:
 الأهداف التنموية للألفية 1433هـ.
 الإ�صدار ( )29من منجزات خطط التنمية باللغتني العربية والإجنليزية.
 الإ�صدار اجلديد من كتيب االقت�صاد ال�سعودي يف �أرقام.
رابعاً :يجري العمل على تطوير نظام �إعداد اخلطة التنمية ومتابعتها.
• يف �إطار حمور تقنية املعلومات واالت�صاالت؛ لتحقيق الأهداف
التنموية للألفية:
ت�شري البيانات �إىل تطور معدالت النمو يف م�ؤ�شرات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف
اململكة خالل الفرتة بني عامي (2012-2004م) .فقد ارتفع معدل عدد امل�شرتكني
يف الهاتف املتنقل من ( )%3.04من ال�سكان يف عام 2004م �إىل ( )%2.181يف
عام 2012م ،وارتفع معدل م�ستخدمي الإنرتنت من ( )%3.01من ال�سكان �إىل
( )%25للفرتة نف�سها ,يف حني بلغ معدل خطوط الهاتف الثابت العاملة ()%2.61
من ال�سكان يف عام 2012م مقارنة بـ ( )%2.61يف عام 2004م.
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 .10إنجازات وزارة الصحة:
تحرص تقنية املعلومات واالت�صاالت بالعمل على حتقيق وتطبيق بنود اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�صحة الإلكرتونية واملنبثقة من توجيهات حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني يف تطبيق احلكومة الإلكرتونية يف جميع القطاعات احلكومية ،حيث ت�سعى الإ�سرتاتيجية يف �إيجاد اال�ستخدام املوحد لتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
الإلكرتونية يف القطاع ال�صحي ،وذلك من خالل �أربعة ركائز رئي�سة تنطلق من خاللها وهي ( :رعاية املر�ضى  -القيا�س والتعاون  -توفري التكامل والربط  -وحتويل
�أنظمة وزارة ال�صحة ) وبتطبيق ذلك تتوفر بيئة مالئمة جلمع البيانات ال�صحية للمواطنني واملقيمني يف اململكة و�إمكانية تبادلها �إلكرتوني ًا بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلفة مما ينعك�س يف تطوير ومنو اخلدمات ال�صحية و�إي�صالها �إىل م�ستوي و�إي�صالها �إىل م�ستوى تطلعات املري�ض.
• امل�شاريع واالعمال اجلاري العمل بها:
ا�سم امل�شروع /العمل

�شرح مب�سط

�أر�شفة �صور الأ�شعة الإلكرتونية يف مرافق وزارة ال�صحة ومن ثم
ربط هذا النظام بنظام املعلومات ال�صحية يف امل�ست�شفيات لتكون
هذه ال�صور و التقارير جزء من امللف الإلكرتوين للمري�ض .حيث
�أر�شف��ة الأ�شع��ة الإليكرتوني��ة 35
�سيمكن امل�شروع من �سهولة الو�صول اىل �صور الأ�شعة من اي مكان
م�ست�شفى
بداخل او خارج امل�ست�شفى و�سيجنب املري�ض من التعر�ض للأ�شعة
لعدة مرات مما يحقق الفائدة لكل من املري�ض واجلهات الأخرى
ذات العالقة
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الهدف

ا�ستبدال �أفالم �صور الأ�شعة ب�صور رقمية يتما�ستعرا�ضها عن طريق �أجهزه احلا�سب االيل.
 رفع جودة الرعاية ال�صحية
 تقلي�ص وقت انتظار املر�ضى
 تقلي�ص وقت �إن�شاء وعر�ض تقارير الأ�شعة
 حت�سني �أداء �أخ�صائي الأ�شعة).
 جتني ��ب املري�ض م ��ن التعر�ض للأ�ش ��عة لعدة
مرات
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ا�سم امل�شروع /العمل

�شرح مب�سط

تطوير وحت�سني البنية التحتية بديوان الوزارة واملديريات التابعة
لها ويت�ضمن ذلك توريد احلا�سبات املكتبية واملحمولة وتركيب
م�شروع تطوير البنية التحتية بديوان
ال�شبكات واحلماية ،توريد وتركيب خوادم التطبيقات والبيانات و
الوزارة واملديريات وملحقاتها
توفري الدعم الفني و تطبيق مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات
و�إن�شاء مركز التحكم واالت�صال بديوان الوزارة.

م�شروع تو�سعة مركز البيانات

الهدف

 �إن�شاء وتطوير مركز البيانات بديوان الوزارة
 تطوير ال�ش ��بكة ال�س ��لكية والال�س ��لكية لديوان
الوزارة.
 توري ��د �أجهزة حا�س ��ب ايل مكتبي ��ه وحممولة
وطابعات لديوان الوزارة واملديريات
 �إن�ش ��اء وتطبي ��ق مكتبة البني ��ة التحتية لتقنية
املعلومات ITIL
 �إن�شاء مركز التحكم واالت�صال

تو�سعة مركز البيانات بديوان الوزارة وذ�ألك ليكون قادرا على
ا�ستيعاب التجهيزات الإ�ضافية والتي تتكون من:
 �أجهزة التزويد امل�ستمر للطاقة (.)UPS
 وح ��دة تولي ��د الكهرب ��اء االحتياطية وذل ��ك للعمل عل ��ى تغطية  رف ��ع كف ��اءه وج ��ودة واعتماد مرك ��ز البيانات
بديوان الوزارة
انقطاعات التيار الكهربائي.
 وحدات تكييف خا�صة مبراكز البيانات.
 اجهزة و�أنظمة حديثه ملكافحة احلرائق ذات كفاءة عالية
 نظام للك�شف عن ت�سرب املياه داخل مركز البيانات.
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ا�سم امل�شروع /العمل

�شرح مب�سط

الهدف

بناء قاعدة معلومات عن حالة التجهيزات الفنية لتقنية املعلومات
واالت�صاالت لعدد  288من�شئه وتوثيقها من خالل م�سح ميداين جلميع
املرافق ( امل�ست�شفيات واملديريات والتجهيزات والتموين الطبي)
 ويت ��م ذ�أل ��ك عن درا�س ��ة وحتلي ��ل التباين بني امل�س ��توى احلايل
 تقييم اجلاهزية التقنية من ناحية التطبيقات
م�شروع الدرا�س��ة اال�ست�شارية ال�شاملة
وامل�ستوى التقني املطلوب الو�صول �إليه �ضمن منظور ا�سرتاتيجية
والبنية التحتية ملعرفة مدى احتياجها.
للجاهزي��ة االلكرتوني��ة للمن�ش���آت
ال�صحة الإلكرتونية.
ال�صحية
 ويت�ض ��من امل�ش ��روع مراجع ��ة وحتليل جم ��االت املوارد الب�ش ��رية
(الإدارية والفنية) ك�إجراء مقابالت �شخ�ص ��ية واحل�صول على
الهيكل التنظيمي والإداري باملن�ش� ��أة ال�ص ��حية و احل�صول على
الر�سم الهند�سي للمن�ش�أة ال�صحية
 الدع ��م الإداري ال�ل�ازم ل�ض ��مان االمتث ��ال
ملمار�س ��ات �سيا�س ��ات ومنهجي ��ات وعملي ��ات
مكتب �إدارة امل�شاريع املوحد
 التدريب والتوجيه ملديري امل�شاريع.
�إن�شاء وت�شغيل مكتب لإدارة م�شاريع ال�صحة الإلكرتونية ملتابعة
 الدع ��م والتدري ��ب على كيفية �إدارة امل�ش ��اريع
التنفيذ الفعال والناجح لهذه امل�شاريع .وذ�ألك ب�أتباع منهجية
وا�ستخدام الأدوات امل�ساعدة مثل EPM
م�ش��روع ت�أ�سي���س وت�شغيل مكت��ب �إدارة �إدارة امل�شاريع العاملية  ، PMIحيث مت التعاقد مع �إحدى ال�شركات
 دع ��م برنام ��ج ال�ص ��حة الإلكرتوني ��ة  /تقنية
م�شاري��ع تقني��ة املعلوم��ات وال�صح��ة اال�ست�شارية العاملية الكربى لإن�شاء مكتب لإدارة م�شاريع ال�صحة
املعلومات واالت�صاالت.
الإلكرتونية وت�شغيله بكوادر �سعودية وعاملية مدربة وعلى م�ستوى
االلكرتونية
 توف�ي�ر الر�ؤية ال�ش ��املة للإدارة العلي ��ا لتقنية
عال من الكفاءة واخلربة.
املعلوم ��ات ح ��ول ق�ض ��ايا امل�ش ��اريع والتق ��دم
واملخاطر
 م�ساعدة مدراء امل�ش ��اريع يف حت�ضري وتطوير
كرا�سات ال�ش ��روط املتعلقة بربنامج وم�شاريع
ال�صحة االلكرتونية
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تعزيز قيمة برنامج ال�صحة الإلكرتونية للجمهور
ومقدمي اخلدمة ومدراء النظم ال�صحية وحكومة اململكة
العربية ال�سعودية ب�شكل عام ،واملجتمع الدويل الوا�سع
م�ش��روع ان�ش��اء وتد�شني هوي��ه ال�صحة
لل�صحة الإلكرتونية وتقنية املعلومات واالت�صاالت.
االلكرتونية
حيث �سيتم و�ضع عالمة جتارية لل�صحة الإلكرتونية ب�شعار ب�سيط
ال ُين�سى ،وممثل لبيان مهمة ال�صحة الإلكرتونية ،وامل�ستخدم يف كل
مواد ال�صحة الإلكرتونية وات�صاالتها.

الهدف

 �أهمية الإ�شارة �إىل امللف الطبي االلكرتوين.
 �أهمي ��ة �أن تعك� ��س الهوي ��ة م ��ا يحقق حت�س�ي�ن
ال�ص ��ورة الذهنية من خالل برنامج ال�ص ��حة
االلكرتونية.
 �ض ��م جميع برامج ال�ص ��حة الإلكرتونية حتت
هوية واحدة.
 اهتم ��ام الهوية بت�س ��ويق فكرة اال�س�ت�راتيجية
عل ��ى كاف ��ة اجله ��ات املعني ��ة و املنظم ��ات
احلكومية ذات العالقة بال�ص ��حة االلكرتونية
لتكوي ��ن فه ��م �أعم ��ق ع ��ن م�ش ��روع ال�ص ��حة
االلكرتونية.
 تر�س ��يخ مب ��د�أ الهوي ��ة لتغ�ي�ر الأف ��كار داخلي ًا
وخارجي ًا.
 �إظهار الهوية ب�ش ��كل كامل و�ش ��مويل و ب�ش ��كل
مب�سط.
 �إب ��راز مفهوم الرعاي ��ة ودور ال ��وزارة وقيمها
املتمركزة حول املري�ض �أوال.
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تطبي��ق نظ��ام املعلوم��ات ال�صح��ي
الأ�سا�س��ي  Basic HISوعدده��ا ثم��ان
م�ست�شفيات:

النظ��ام الإلكرتوين ملراقب��ة الأمرا�ض
املعدية و الوبائية ( ح�صـــــــــن )

البني��ة التحتي��ة لتقني��ة املعلوم��ات
مب�ست�شفى الأمري حممد بن عبدالعزيز
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يقوم امل�شروع بتطبيق نظام ت�شغيل املعلومات ال�صحية يف
امل�ست�شفيات املتو�سطة وال�صغرية التابعة لوزارة ال�صحة حيث يعمل
ب�شكل مركزي و �سيقوم مركز املعلومات بالوزارة با�ست�ضافة قاعده
البيانات والتطبيقات املتعلقة بالنظام مما ي�ضمن �سرعة و�سهولة
الت�شغيل يف امل�ست�شفيات.
�سيتم تنفيذ امل�شروع على مرحلتني:
1.1املرحلة الأويل تت�ض ��من على ت�ش ��غيل �أنظمة �إدارة املر�ضى حيث
ي�شمل على ت�سجيل ملفات املر�ض ��ي وتنظيم مواعيدهم ومتابعة
زياراتهم للعيادات والطواري والعمل جاري على تنفيذها.
2.2املرحل ��ة الثاني ��ة تت�ض ��من على ت�ش ��غيل بع�ض الوظائ ��ف الطبية
الأ�سا�سية يف امل�ست�شفيات ك�أنظمة ال�صيدلية واملختربات.
النظام الإلكرتوين ملراقبة الأمرا�ض املعدية و الوبائية هو نظام
مركزي ميكن من جمع وتبادل وحتليل املعلومات ال�ضرورية لإدارة
الأمرا�ض املعدية .حيث يقوم ح�صن باملراقبة الإح�صائية ومتثيل
البيانات عن طريق الت�شخي�ص املبكر للحاالت لك�شف �أي طارئ
حمتمل على ال�صحة العامة و ميكن ح�صن �أي�ضا من التحقق
من املختربات والتحقيق يف احلاالت ال�صحية و�إ�صدار تقارير
و�إح�صائيات مبا�شرة.
حت�سني البنية التحتية بامل�ست�شفى من حيث تقدمي اف�ضل اخلدمات
الإلكرتونية والعمل على تطويرها وت�شمل هذي التح�سينات ال�شبكات
ال�سلكية والال�سلكية.

الهدف

 �ض ��مان �س ��هولة و�س ��رعة تب ��ادل معلوم ��ات
املر�ض ��ى بني االطباء وامل�ست�شفيات بعد تنفيذ
عملية الربط
 امل�ساهمة يف �إن�شاء امللف الطبي املوحد

 منع انت�شار الأمرا�ض املعدية
 الرفع من م�ستوى وكفاءة ال�صحة العامة
 رفع ن�سبة ا�ستخدام اللقاحات التح�صينيه.
 بناء بنية تقنية حتتية للم�ست�ش ��فى تتما�شى مع
منظومة امل�ست�شفيات الرقمية واحلديثة.
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الهدف

ت�سهيل الو�صول:
 للخدمات الإلكرتونية
 النماذج
 التعاميم وغريها من الوثائق املعلومات الهامة
للموظفني

هي عبارة عن بوابة موحدة خلدمة جميع من�سوبي الوزارة وتهدف
اىل ت�سهيل الو�صول للخدمات الإلكرتونية والنماذج والتعاميم
وغريها من الوثائق واملعلومات الهامة ،كما �سيكون هناك �صفحات
البوابة الإلكرتونية الداخلية
للإدارات والوكاالت لعر�ض االعالنات واالخبار والتعاميم داخلي ًا
وتفعيل التوا�صل بني من�سوبي الوزارة والإدارات املختلفة.
تهدف هذه اخلدمة �إىل متكني موظفي ومن�سوبي وزارة ال�صحة من
حتديث بياناتهم مبختلف فئاتهم وم�ستوياتهم الوظيفية ،من خالل
حتديث بيانات املوظف و�إ�صدار الهوية �إن�شاء هوية �إلكرتونية تدعم خا�صية الدخول املوحد جلميع �أنظمة  حتديث بيانات املوظفني
وخدمات الوزارة؛ لي�ستفيد من خاللها املوظف يف تنفيذ اخلدمات  �إ�صدار هوية �إلكرتونية
الإلكرتونية
والتعامالت الإلكرتونية (مثل :اال�ستعالم عن الرواتب ،الإجازات،
البدالت ،الرتقيات� ...إلخ)..
 ت�س ��هيل طلب حتويل مري�ض من م�ست�شفى �إىل
�آخر.
 املوافقة على حتويل املر�ضى من م�ست�شفى �إىل
�آخر الكرتونيا.
نظام متكامل لتحويل املر�ضى �آليا من م�ست�شفى �إىل �آخر وبا�ستخدام  تقليل الع ��بء الإداري ومتابعة عملية التحويل
�أف�ضل احللول واملمار�سات التي تقدمها تقنية املعلومات.حيث يعترب �آليا.
هذا النظام نقطة التقاء جميع امل�ست�شفيات لعملية حتويل املر�ضى�  ..سرعة حتويل املر�ضى من م�ست�شفى �إىل �آخر.
برنامج �إحالتي الإلكرتوين
ي�ضمن �سري العمل بطريقة الكرتونية �سريعة وب�شكل وا�ضح لكافة  متابعة ومعرفة �أ�س ��باب رف�ض عملية التحويل
القطاعات ال�صحية املختلفة .و�ست�ستفيد منه كل القطاعات من قبل امل�ست�شفى املحول �إليها.
 معاجلة العوائق الت ��ي متنع عملية التحويل �إن
ال�صحية املختلفة.
وجدت.
 الربط مع موقع الوزارة.
 رفع جودة اخلدمات ال�صحية وجتنب الأخطاء
الطبية
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يهدف نظام �صوت املواطن �إىل �إي�صال �صوت املواطنني واملقيمني
مبا�شرة �إىل وزارة ال�صحة من خالل البوابة اخلارجية لوزارة
ال�صحة ،وت�شمل كل من ال�شكاوى – اال�ستف�سارات  -املقرتحات –
ال�شكر.

�ضم جميع اخلدمات الإلكرتونية والربامج التي تتعامل بها
البوابة الإلكرتونية املوحدة للخدمات م�ست�شفيات وزارة ال�صحة� ،أو املراكز ال�صحية� ،أو املرافق
والقطاعات الأخرى ،وتوحيدها حتت مظلة بوابة �إلكرتونية موثوقة
ال�صحية
وموحدة وذات طابع ر�سمي.

الربط مع نظام �سداد
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يوفر نظام "�سداد" للمدفوعات �سرعة �إجراء عمليات ت�سديد
الفواتري واملدفوعات عرب كافة القنوات امل�صرفية يف جميع �أنحاء
اململكة .ويعد نظام "�سداد" واحد ًا من �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد
نظاما مركز ًيا ل�سداد الفواتري
العربي ال�سعودي ،بالإ�ضافة �إىل كونه ً
واملدفوعات الأخرى الكرتون ًيا.

الهدف

 �إي�ص ��ال �ص ��وت املواطنني واملقيمني مبا�ش ��رة
�إىل وزارة ال�صحة
 رفع جودة اخلدمات ال�صحية.
 تق ��دمي خدمة الدخول املوح ��د �إىل جميع تلك
اخلدمات والربامج عرب ا�سم م�ستخدم وكلمة
مرور وحيدة (.)Single-Sign-On
 توفري قاعدة بيانات مركزية وحمدثة وموحدة
ت�ض ��م معلومات القطاع ال�صحي (م�ست�شفى،
مركز �صحي�...إلخ).
 موق ��ع موح ��د لإدارة امل�س ��تخدمني يف القطاع
ال�ص ��حي و�ص�ل�احيات الدخول �إىل اخلدمات
الإلكرتونية والربامج.
 ت�س ��هيل دفع الفواتري بطريقة الية ومن خالل
�أي من القنوات التالية :فروع البنوك� ،أجهزة
ال�ص ��رف الآيل ،الإنرتنت امل�صرفية ،الهاتف
امل�ص ��ريف خدمة الر�س ��ائل الق�صرية ،اجلوال
امل�صريف
 احل ��د من الأخطاء املتعلقة بالدفع وحت�ص ��يل
الر�سوم
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الهدف

يتيح النظام الإلكرتوين لإدارة الأ�سرة �إدخال معلومات دقيقة عن
و�ضع الأ�سرة بالإ�ضافة �إىل �إدارة جراحة اليوم الواحد والعمليات
الروتينية بامل�ست�شفيات ،حيث ميكن من خالل هذه املعلومات
نظام �إدارة الأ�سرة الإلكرتوين
احل�صول على تقارير و�إح�صائيات دقيقة وفورية عن و�ضع الأ�سرة
وجراحة اليوم الواحد مما ي�ساعد على اتخاذ القرارات املنا�سبة
للمزيد من التطور
النظام الإلكرتوين للأحداث اجل�سيمة يرتكز على التبليغ فور
 متابعة احلدث اجل�س ��يم ف ��ور حدوثه لإجراء
ح�صول احلدث اجل�سيم وف ًقا للمعايري املو�ضوعة وذلك عن طريق
الإجراءات املنا�سبة يف �أقرب وقت ممكن
نظ��ام الأح��داث الطبي��ة اجل�سيم��ة – ت�سجيل احلدث اجل�سيم و�إدخال تفا�صيله من جميع �أنواع الأخطاء
 رفع جودة اخلدمات ال�صحية وجتنب الأخطاء
الطبية احلا�صلة يف امل�ست�شفى يف النظام لت�صل �إىل وزارة ال�صحة
املرحلة الثانية
الطبية
وذلك التخاذ الإجراءات املنا�سبة ورفع جودة اخلدمات ال�صحية
 حماية حقوق املر�ضى
وجتنب الأخطاء الطبية.
 ت�س ��هيل �إ�ص ��دار التقاري ��ر الطبي ��ة وحتويلها
ميكن نظام التقارير الطبية للم�ست�شفيات الدخول للنظام و�إدخال
للإدارة العامة للجوازات
نظ��ام التقارير الطبية لفح�ص العمالة
تقرير فح�ص العمالة الطبي الكرتونيا ومن ثم ار�ساله �آلي ًا اىل
 رفع ج ��ودة التقارير الطبية ال�ص ��حية وجتنب
الوافدة
الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية.
الأخطاء
 اال�ستغالل الأمثل للأ�سرة من خالل احل�صول
عل ��ى معلوم ��ات دقيق ��ه ع ��ن و�ض ��ع الأ�س ��رة
وجراحة اليوم الواحد يف امل�ست�شفيات
 تطوي ��ر وحت�س�ي�ن �أداء امل�ست�ش ��فيات ب�ش ��كل
م�ستمر
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نظام �إح�صائيات احلج

يهدف هذا النظام �إىل �إدخال بيانات املراجعني واملنومني
بامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة واملدينة
 تق ��دمي خدم ��ة �ص ��حية �أف�ض ��ل للحج ��اج
املنورة ،ومن ثم معاجلتها وحتليلها وعر�ضها عر�ضا منا�سبا
واملعتمرين.
ال�ستخدامها يف التخطيط و�صناعة القرار.

عبارة عن نظام �آيل موحد وقاعدة بيانات موحدة ي�سهم يف توحيد
و�أمتته �إجراءات �سري العمل ملراكز مراقبة ال�سموم ا�ضافة اىل  ت�صميم ،تنفيذ وتطبيق نظام الكرتوين موحد
�سرعة �إنهاء �إجراءات التحاليل الإ�سعافية واجلنائية احل�سا�سة دون ملراك ��ز مراقب ��ه ال�س ��موم والكيمي ��اء الطبي ��ة
النظ��ام الآيل ملرك��ز مراقب��ة ال�سم��وم الإخالل ب�أمن و�سرية هذه املعلومات بالإ�ضافة �إىل توفري الكثري من ال�شرعية يف اململكة
الهدر املايل والب�شري الذي قد يحدث نتيجة نق�ص املعلومات �أو  بالإ�ض ��افة �إىل �أمتت ��ة �إج ��راءات �س�ي�ر العمل
(�أوتار) (املرحلة الثانية)
عدم �صحتها� ،أو عدم كفاءة الطرق الروتينية امل�ستخدمة يف �إبالغ اخلا�ص ��ة باملراك ��ز واحل�ص ��ول عل ��ى قاع ��دة
نتائجها الإ�سعافية �أو اجلنائية .كما ي�ساهم يف توفري االح�صائيات بيانات موحدة.
ب�شكل �سريع ودقيق.
�إدخال ومتابعة �سجالت كافة املمر�ضني يف وزارة ال�صحة وربطها
 �إن�ش ��اء قاع ��دة بيان ��ات مركزي ��ة ع ��ن القوى
مع بيانات �شئون املوظفني والت�شغيل الذاتي وذلك بهدف التخطيط
نظام �إدارة معلومات التمري�ض
العاملة بالتمري�ض
الأمثل ملوارد وزارة ال�صحة.
 التخطيط للقوى العاملة للتمري�ض
 �إن�شاء تقارير وم�ؤ�شرات ت�ساعد الإدارة العليا
م�ش��روع تقاري��ر م�ؤ�ش��رات الأداء عل��ى �إن�شاء وتطوير عدد كبري من التقارير املنا�سبة وم�ؤ�شرات الأداء
على �أتخاذ القرارات املنا�سبة
( )BIميكن ا�ستعرا�ضها على الأجهزة الكفية مل�ساعدة م�سئويل
الأجهزة الكفية
 ا�ستعرا�ض التقارير على الأجهزة الكفية
وزارة ال�صحة يف اتخاذ القرارات.
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الهدف

 ت�س ��هيل عملي ��ة االت�ص ��ال وتقليل املرا�س�ل�ات
الورقية
ي�شتمل امل�شروع على �إن�شاء وتفعيل اخلدمات والتطبيقات الالزمة
 املحافظة على موارد ال�ش ��بكة ملا يخدم جمال
لتطوير البينية التحتية بوزارة ال�صحة.
العمل
حيث ي�شتمل على االتي:
 توحيد االت�ص ��االت من خ�ل�ال الهاتف وجهاز
 تفعيل خدمة الربيد �إلكرتوين للم�ستخدمني يف الوزارة
احلا�سب الآيل
 تطبيق نظام االت�صاالت املرئية
 �ضمان ا�ستمرارية العمل وحفظ املعلومات
 �إن�شاء وتطبيق الن�سخ االحتياطية للأنظمة
 رف ��ع حماي ��ة اخل ��وادم و�ض ��مان توافقه ��ا مع
 تفعيل خدمة الأنرتنت
خمتلف �أنظمة الت�شغيل
تطوير خدمات البينة التحتية
 جتهيز وحتديث خوادم مركز البيانات بالوزارة
 تفعيل انظمة املراقبة واال�شعارات االلية.
بوزارة ال�صحة
 ح�صر دوائر االت�صال للمن�ش�أة ال�صحية
 ت�صنيف �أنظمة املراقبة والإ�شعارات االلية.
 ت�أ�سي�س خطوط الألياف ال�ضوئية للم�ست�شفيات
 ت�ص ��نيف مراف ��ق ال ��وزارة واحتياجاته ��ا من
 ت�أ�سي�س �شبكات داخلية متكاملة
الدوائر ح�سب حجم املرفق وح�سا�سيته
 حماية بنية الوزارة التقنية
 ت�ش ��غيل جميع �أنظمة الوزارة مبختلف �أحجام
 توزيع الأحمال والتحكم بخطوط االت�صال
البيانات
 رفع اال�ستفادة من امل�صادر املتوفرة يف ديوان
الوزارة والتي ت�شمل �أجهزة اخلوادم وخطوط
االت�صال
تطوير البنية التحتية يف املرافق ال�صحية يف امل�شاعر املقد�سة لرفع
 زيادة �س ��رعة نقل البيانات وا�ستمراريتها مبا
تطوي��ر ودعم البني��ة التحتية لتقنية
م�ستوى عمل تقنية املعلومات واالت�صاالت والذي بدوره يرفع م�ستوى
يخدم �أنظمة احلج
املعلومات مل�شروع احلج
اخلدمة املقدمة للحجاج وامل�شاركني يف احلج.
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�شرح مب�سط

ا�ستخدام وتفعيل نظام �إدارة الطابعات املركزي ملراقبة �أداء
ا�ستخ��دام برنام��ج �إدارة ومراقب��ة وا�ستخدام الطابعات والأجهزة امللحقة و توابعها من ورق و�أحبار
واملبادرة بحل امل�شاكل والتحكم عن بعد بخوا�ص الطابعات و�إ�صدار
الطابعات املركزي
التقارير
الدعم الفني الكامل مل�شروع �إن�شاء وجتهيز مركز الطوارئ بالوزارة
وي�شمل ذلك تقييم االحتياجات ،وتركيب �أجهزة وطابعات ،وتركيب
م�شروع مركز الطوارئ
وت�شغيل نظام الرد الآيل و كامريات املراقبة ،وتنفيذ نظام الدخول
والتح�ضري.
�إعداد املعايري و ال�سيا�سات اخلا�صة بالتبادل املعلوماتي لل�صحة
الإلكرتونية و الذي يت�ضمن املالئمة امل�ستمرة ،التوا�صل ،و املحافظة
م�ش��روع �إن�ش��اء املعاي�ير القيا�سي��ة
على حقيبة مبادرات ال�صحة الإلكرتونية ،القائم منها و امل�ستقبلي.
ال�سعودي��ة للأنظم��ة املعلوماتي��ة
و يت�ضمن �إعداد املعايري :ان�شاء القدرة الوظيفية لوزارة ال�صحة
ال�صحية.
على املحافظة و تطوير هذه املعايري جنبا �إىل جنب اعتماد الأنظمة
التي تقوم عليها من خالل خمتربات معدة خ�صي�صا لهذا الغر�ض.
يهدف امل�شروع �إىل تبادل البيانات اخلا�صة باملواليد مع الأحوال
م�شروع ت�سجيل املواليد
املدنية من خالل مركز املعلومات الوطني
تطوي��ر البني��ة التحتي��ة لل�شب��كات

الهدف

 �إدارة ومراقبة مركزية للطابعات

 تقدمي الدعم الفني مل�شاريع الوزارة

 توحيد معايري التبادل املعلوماتي
 توحيد �سيا�سات التعامل
 �أمتته عملية ت�س ��جيل املوالي ��د عن طريق ربط
امل�ست�شفيات مع الأحوال املدنية

يهدف امل�شروع �إىل تطوير البنية التحتية لل�شبكات واالت�صاالت
 رفع قدرة ال�ش ��بكة ومركز البيانات ال�ست�ضافة
واالت�ص��االت مب�ست�شف��ى ومديري��ة
مب�ست�شفى ومديرية ال�ش�ؤون ال�صحية بالقنفذة
التطبيقات الإكلينيكية
ال�ش�ؤون ال�صحية بالقنفذة
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• م�شاريع يف مرحلة كتابة الكرا�سة �أو حتت الرت�سية:
ا�سم امل�شروع /العمل

�شرح مب�سط

�إعادة هند�سة الإج��راءات الإداري��ة واملالية وحت�سينها و�أمتتها يف
تطوير االنظمة االدري���ة واملالية
نظام مركزي ي�ساعد يف زي��ادة كفاءة و�سرعة تنفيذ الإج��راءات
()ERP
الإدارية واملالية واتخاذ القرار.

الهدف

تطوير الأنظمة املالية والإدارية لزيادة الكفاءة والفعالية.

ان�شاء مركز البيانات الوطني بوزارة �إن�شاء مبنى خا�ص ملركز بيانات وزارة ال�صحة يبنى على املعايري جتهيز قاعدة بيانات رئي�سية ومتطورة لربط جميع بيانات
ال�صحة
العاملية وذ�ألك ال�ست�ضافة تطبيقات وخدمات الوزارة الإلكرتونية وتطبيقات وزارة ال�صحة
مكتب ا�سرتاتيجية ال�صحة الإلكرتونية و�إدارة التغيري معني ب�إدارة
التطورات اال�سرتاتيجية امل�ستمرة لربنامج ال�صحة الإلكرتونية
�إن�������ش���اء وت�����ش��غ��ي��ل م��ك��ت��ب ادارة داخ ��ل �إط ��ار عمل ال�صحة الإل �ك�ترون �ي��ة ،و�سيت�ضمن امل�شروع
الت�أكد من م�سار خطط امل�شاريع واو�صافها واهدافها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة وال��ت��غ��ي�ير بتقنية ال�سيا�سات والعمليات الالزمة للتخطيط ال�سنوي والتي يتم ربطها
لتحقيق �أهداف ال�صحة الإلكرتونية
املعلومات
مع تخطيط �أعمال وزارة ال�صحة� ،سيت�ضمن امل�شروع � ً
أي�ضا اختيار
وتنفيذ جمموعة منا�سبة من �أدوات التطوير واملحتوى ،والتعزيز
املتوا�صل لبنية املنظومة �أثناء مرحلة التطور امل�ستمر
جتهيز وتركيب البنية التحتية لعدد جتهيز  62م�ست�شفى من م�ست�شفيات وزارة ال�صحة مبراكز بيانات حت�سني البنيه التحتية للم�ست�شفيات ل�ضمان �سهولة و�سرعة
 62م�ست�شفى
نقل البيانات
و�شبكات ات�صال داخلية
نظام حماية حديثي الوالدة
( – )RFIDاملرحلة الثانية

الهدف هو تطبيق نظام حماية حديثي الوالدة يف  149م�ست�شفى
على م�ستوى اململكة

حماية املواليد من ال�سرقة
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م�شاريع �أنظمة املعلومات ال�صحية
( )HISلعدد ثالثة م�ست�شفيات

�شرح مب�سط

الهدف

 تقدمي اخلدمات ال�صحية مب�ستوى �أف�ضل للمر�ضى
 حتقي ��ق الرتاب ��ط والتكام ��ل ب�ي�ن خمتلف الأق�س ��ام يف
امل�ست�شفى وكذلك مع م�ست�شفيات الوزارة الأخرى
ب�ه��دف تطبيق نظم امل�ع�ل��وم��ات ال�صحي الإل��ك�ت�روين يف ثالثة
 متكني �إدارة امل�ست�شفى والإدارات املعنية يف الوزارة من
م�ست�شفيات كبريه تفوق � 500سرير
متابعة �أعمال امل�ست�شفى وقيا�س م�ستوى الأداء فيه
 تطوير نظام العمل يف امل�ست�ش ��فى وحت�س�ي�ن الإجراءات
املتبعة فيه

م�شروع توثيق مركز معلومات احلج تطوير نظام �أر�شفة االلكرتونية �آم��ن لتوثيق و�أر�شفة املعلومات  توثي ��ق و�أر�ش ��فة الوثائ ��ق اخلا�ص ��ة باحل ��ج بطريق ��ة
والعمرة
�إلكرتونية
والوثائق اخلا�صة باحلج
تطوير البنية التحتية لل�صحة الإلكرتونية وذل��ك بتوفري خمزن  �إن�شاء قاعدة بيانات مركزية ل�صور الأ�شعة
 �س ��هولة الو�ص ��ل وتبادل �ص ��ور الأ�ش ��عة بني م�ست�شفيات
م�شروع �إن�����ش��اء الأر���ش��ف��ة املركزية لل�صور الت�شخي�صي Diagnostic Imaging
الإلكرتونية لل�صور الطبية
وزارة ال�صحة
 Repositoryوتقدمي خدمات الأ�شعة عن بعد Tele-Radiology
Tele Radiology

حزمة م�شاريع �أمن املعلومات
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 �ضمان �إدارة املخاطر الأمنية و التعامل معها
 بناء �إجراءات و �سيا�سات �أمن املعلومات بالوزارة
نطاق عمل هذا امل�شروع ي�شمل تنفيذ ثالث م�شاريع �أمنية يهدف كل
 �ض ��مان التواف ��ق م ��ع القوان�ي�ن و ال�ض ��وابط الدولية و
منها اىل توفري خدمات امنية حمددة:
املحلية للأمن
نظام �إدارة امن املعلومات
 الت�أكد من حتقيق متطلبات الوزارة و �أهدافها للأمن
توفري جدار احلماية الأمني
 ا�ستخدام النظام ب�ش ��كل هيكلي لتطبيق و �إدارة حماية
تقييم و�إدارة الثغرات
البيانات
 التع ��رف على اجراءات �إدارة �أم ��ن املعلومات املوجودة
حالي ًا يف الوزارة و تو�ضيحها
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�شرح مب�سط

الهدف

م�شروع خدمات الإمالء الطبي

يهدف امل�شروع �إىل اال�ستعانة بخدمات الإمالء والتقارير الطبية
املتوفرة لدى ال�شركات املخت�صة يف هذا املجال.

 رفع جودة التقارير الطبية يف امل�ست�شفيات

التدريب والتعليم االلكرتوين
eLearning

يهدف امل�شروع اىل تطوير نظام تدريب وتعليم الكرتوين ملوظفي
وزارة ال�صحة والذي ي�سمح مبتابعة وو�ضع خطط تدريب وتطوير
 رفع م�ستوى تعليم ووعي من�سوبي الوزارة
ومتابعة �أداء املوظفني ب�شكل الكرتوين من خالل النظام.

تهدف ل�ضم جميع اخلدمات الإلكرتونية والربامج التي تتعامل
ال���ب���واب���ة الإل���ك�ت�رون���ي���ة امل��وح��دة بها م�ست�شفيات وزارة ال�صحة� ،أو املراكز ال�صحية� ،أو املرافق
 رفع عدد اخلدمات الطبية وت�سهيل الدخول عليها.
للخدمات ال�صحية – املرحلة الثانية
والقطاعات الأخرى ،وتوحيدها حتت مظلة بوابة �إلكرتونية موثوقة
وموحدة وذات طابع ر�سمي.
يهدف هذا امل�شروع �إىل توفري اخلدمات ال�صحية واال�ست�شارية
ن������ظ������ام ال������ط������ب الإت�����������ص�����ايل
عن بعد يف الأماكن النائية والتي ال تتوفر فيها جميع الإمكانات  تقدمي الرعاية ال�صحية يف الأماكن النائية
()Tele-Medicine
واخلربات الطبية الأزمة.
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 .11إنجازات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات:
•  /1تعزيز املناف�سة وتطوير القطاع:

 )1الرتاخي�ص وحترير ال�سوق
وا�صلت الهيئة �أن�شطتها نحو تعزيز املناف�سة ب�إ�صدار تراخي�ص جديدة لعدد
من اخلدمات املختلفة ،و�إلغاء بع�ض الرتاخي�ص الأخ��رى .وقد بلغ �إجمايل
الرتاخي�ص ال�صادرة  292ترخي�ص ًا بنهاية العام 2012م ،وهذه الرتاخي�ص
مدرجة يف امللحق (هـ).
كما يتم ب�شكل دوري متابعة التزام مقدمي خدمات االت�صاالت الثابتة واملتنقلة،
وخدمات املعطيات املرخ�ص لها ،بخطط ن�شر ال�شبكة والتغطية امل�ضمنة
بالعرو�ض املقدمة منهم للح�صول على الرخ�صة.

 )2تراخي�ص تقدمي خدمات م�شغلي �شبكات االت�صاالت املتنقلة
االفرتا�ضية
انطالقا من حر�ص هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات على حت�سني م�ستوى
خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ون�شرها ،والإ�سهام يف خف�ض �أ�سعارها،
والعناية بامل�شرتكني ،وزيادة الفر�ص الوظيفية للمواطنني ،وحتقيق املناف�سة
يف �أ�سواق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وزي��ادة اال�ستثمار يف هذا
القطاع املهم ،بالإ�ضافة �إىل زيادة �إ�سهامه يف �إجمايل الناجت املحلي ،قامت
الهيئة بدرا�سة و�ضع �سوق االت�صاالت املتنقلة يف اململكة حيث مت اخللو�ص �إىل
انخفا�ض ت�صنيف امل�شرتكني جلودة خدمة امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت
املتنقلة ،وانح�صار خيارات م�ستخدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة بني ثالثة
من مقدمي اخلدمة املرخ�ص لهم ،وبذلك تكون البدائل املتاحة �أقل من املتوقع
يف �سوق يخدم ما يزيد على  28مليون ن�سمة.
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ونتيجة لذلك ،ر�أت الهيئة ب�أنه قد حان الوقت لزيادة هيكلية مبيعات التجزئة
واجلملة يف �سوق خدمات االت�صاالت املتنقلة ،وذلك ب�إ�صدار تراخي�ص جديدة
مل�شغلي �شبكات االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية؛ ملا يف ذلك من نتائج ت�ؤثر
�إيجاب ًا على تقدمي خدمات متطورة للعناية بامل�شرتكني وتوفري خيارات �إ�ضافية،
وتقدمي باقات خدمات مبتكرة يف ال�سوق ،مع زيادة يف التناف�س على م�ستوى
مبيعات التجزئة ،ف�ض ًال عن املنافع التي تعم كال الطرفني (مقدم اخلدمة
ذي البنية التحتية وم�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية)؛ �إذ بينما �سيح�صل م�شغل
�شبكات االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية على ن�صيب من �سوق خدمات التجزئة
لالت�صاالت املتنقلة� ،سيقوم مقدم اخلدمة ذو البنية التحتية امل�ضيف بت�أمني
حركة جديدة وذات قيمة على ال�شبكات اخلا�صة به؛ مما يزيد من �إيرادات
خدمات مبيعات اجلملة دون حتمل التكاليف اخلا�صة با�ستقطاب امل�شرتكني.
ويف هذا ال�صدد مت �إجناز مايلي خالل العام 1434/1433هـ (2012م):
 �إع��داد وثيقة طلب مرئيات العموم بهدف احل�صول على مرئيات جميع
املعنيني ،والعموم ممن لديهم اهتمام ب�إبداء مرئياتهم حول م�سودة طلب
احل�صول على تراخي�ص تقدمي خدمات م�شغلي �شبكات االت�صاالت املتنقلة
االفرتا�ضية ،وامل�شتملة على م�سودة ترخي�ص تقدمي هذه اخلدمات ،والإطار
العام التفاقية م�شغلي �شبكات االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية ،ومعايري
الت�أهيل واالختيار للمتقدمني للح�صول على تلك الرتاخي�ص.
 ا�ستالم املرئيات وحتليلها ،ومن ثم و�ضعها يف �صيغتها النهائية.
 التن�سيق مع وزارة املالية حول املقابل املايل لقاء �إ�صدار الرتخي�ص وفقا
لقرار جمل�س ال��وزراء ذي الرقم ( )9وامل��ؤرخ يف 1431/1/18ه��ـ ،وجرى
احل�صول على املوافقة النهائية على املقابل املايل للرتخي�ص.
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 و�سيتم عر�ض م�سودة طلب احل�صول على تراخي�ص تقدمي خدمات م�شغلي
�شبكات االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية على جمل�س �إدارة الهيئة للح�صول
على موافقته ،ومن ثم طرحها ال�ستجالب العرو�ض من اجلهات الراغبة يف
احل�صول على الرتخي�ص ،وتقييمها و�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة.

 )3ترخي�ص خدمة ت�أجري مرافق االت�صاالت
توجد مرافق ات�صاالت لدى �شركات املرافق العامة مثل الكهرباء واملياه ،و�سكك
احلديد (كوابل �ألياف ب�صرية و�أبراج) يف مناطق اململكة للأغرا�ض اخلا�صة
ب�أعمالها ،وي�ؤمل بوجود فوائد من متكينهم من ت�أجري الفائ�ض من تلك املرافق
ل�شركات االت�صاالت ذوات البنية التحتية املرخ�ص لها يف اململكة؛ ولهذا ف�إن
اال�ستخدام الأمثل للبنية التحتية لهذه املرافق ،وا�ستخدامها يف تقدمي خدمات
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة ،يمُ كنه �أن ي�ؤدي �إىل خف�ض يف تكلفة بناء
ال�شبكات ل�شركات االت�صاالت املرخ�ص لها ،و ُي�سهم يف �سرعة ن�شر اخلدمات،
وانخفا�ض تكلفتها يف جميع مناطق اململكة ،وال�سيما املناطق النائية .ومن هذا
املنطلق قامت الهيئة ب�إعداد درا�سة حول هذا املو�ضوع تت�ضمن التو�صية باملقابل
املايل لقاء الرتخي�ص ملثل هذه اجلهات .وقد متت املوافقة عليها من قبل جمل�س
�إدارة الهيئة بعد عر�ضها عليه ،ويجري حالي ًا التن�سيق مع وزارة املالية ب�ش�أنها.

 )4تراخي�ص تقدمي خدمات الت�صديق الرقمي يف اململكة
�ضمن م�ساعي الهيئة لتحقيق جملة من �أهدافها املتمثلة يف تعزيز املناف�سة،
وت�شجيع ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية ،وتي�سري التعامالت والتوقيعات
الإالكرتونية على ال�صعيدين املحلي وال ��دويل ،و�إ�ضفاء الثقة على �صحة

التعامالت والتوقيعات ،وال�سجالت الإلكرتونية و�سالمتها ،و�إزال��ة العوائق
�أمام ا�ستخدام هذه التعامالت؛ فقد قامت الهيئة ب�إعداد ال�شروط اخلا�صة
والعامة للرتاخي�ص ،والتزامات مقدمي خدمات الت�صديق الرقمي يف اململكة،
بهدف متكني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي �سيتم الرتخي�ص لها من �إ�صدار
�شهادات الت�صديق الرقمي؛ من خالل املركز الوطني للت�صديق الرقمي بوزراة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،ومت �إر�سالها للوزارة لإبداء املرئيات قبل طرحها
للجهات الراغبة يف احل�صول على الرتخي�ص.

 )5م�شروع درا�سة �سوق االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة
يهدف هذا امل�شروع �إىل تقدمي تقارير حتليلية (كمية ونوعية) عن الو�ضع
العام لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة ،وذلك للأعوام 2013م،
2014م ،و 2015م .و�سيعنى ب�شكل �أ�سا�سي ب�سوق االت�صاالت وتقنية املعلومات
يف اململكة ،واال�ستثمارات ،وا�ستخدام امل�ستهلك للتقنية ،وانت�شار ا�ستخدام
الكمبيوتر والإنرتنت ،و�سلوك امل�ستهلك ،وم�ستوى ر�ضاه عن اخلدمات ،والعوائق
التي حتول دون ا�ستخدام الإنرتنت .ومن �أهم خمرجات امل�شروع ما يلي:
 توفري بيانات دقيقة� ،صحيحة ،وموثوق بها للم�ستفيدين من داخل الهيئة
وخارجها؛ عن �سوق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة.
 تزويد الهيئة مبجموعة من التو�صيات الرئي�سة ،وحتديد الكيفية التي يتوقع
�أن ت�ؤثر بها هذه التو�صيات على تطور �سوق االت�صاالت وتقنية املعلومات
يف امل�ستقبل.
 و مت طرح وثيقة طلب العرو�ض ،وتقييم العرو�ض املقدمة من اجلامعات
املتناف�سة ،ومن ثم تعميد اجلامعة الفائزة بامل�شروع ،ويجري يف الوقت
الراهن تنفيذ امل�شروع.
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 )6حتديث �إر�شادات الربط البيني

� )7إعداد م�ؤ�شرات الأداء ل�سوق خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات

يهدف امل�شروع �إىل حتديث �إر��ش��ادات الربط البيني املعتمدة بقرار الهيئة
ذي الرقم  1424/25والتاريخ 1424/9/23ه� �ـ ل�ضمان حيادية التقنية يف
ظل االنتقال �إىل �شبكات اجليل القادم ،و�إ�ضافة العديد من اخلدمات لدعم
املناف�سة بني مقدمي اخلدمة ،ولتعك�س الو�ضع التنظيمي اجلديد لل�سوق .ويف
هذا ال�سياق مت �إجناز مايلي خالل العام 1434/1433هـ (2012م):
 �إعداد م�سودة وثيقة �إر�شادات الربط البيني املحدثة.
 �إع ��داد م�سودة وثيقة لإر� �ش��ادات الو�صول �إىل امل��راف��ق امل��ادي��ة ل�شبكات
االت�صاالت.
 �إع��داد وثيقة طلب مرئيات العموم ،على م�سودة وثيقتي �إر�شادات الربط
البيني ،والو�صول �إىل مرافق �شبكات االت�صاالت.
 نقل املعرفة لعدد من موظفي الهيئة.
 ويجري العمل يف الوقت الراهن على ن�شر وثيقة طلب مرئيات العموم؛
ومن ثم العمل على حتليل املرئيات امل�ستلمة ،وو�ضع الإر�شادات يف �صيغتها
النهائية واعتمادها.

 بهدف مراقبة قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة ،وحتليل �أداء
املرخ�ص لهم؛ مت تطوير تقرير �شامل ربع �سنوي لأ�سواق خدمات االت�صاالت
يف اململكة ،من خ�لال حتليل البيانات والأرق ��ام ال��واردة من ال�شركات،
وح�ساب م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بخدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وقد �أعدت امل�ؤ�شرات ،و�أخذ يف ن�شرها يف نهاية كل ربع �سنة ،خالل العام
2012م ،و�سيتم اال�ستمرار يف ذلك خالل الأعوام القادمة.

� )8إر�شادات امل�شاركة يف البنية التحتية ل�شبكات الألياف الب�صرية

 تعمل الهيئة على �إ�صدار وثيقة �إر�شادات و�ضوابط ،تغطي كثري ًا من اجلوانب
الفنية والتجارية؛ للم�شاركة يف �شبكة الألياف ال�ضوئية بني مقدمي اخلدمة.
وتقوم هذه الوثيقة على �إيجاد �صيغة �أو معيار موحد للموا�صفات الفنية
للحفر والتمديد ،وكذلك �آلية للم�شاركة التجارية يتم تطبيقها يف التمديدات
اخلارجية ل�شبكات مقدمي اخلدمة يف املدن ،وعلى الطرق ال�سريعة .وقد
مت يف هذا ال�صدد �إعداد م�سودة تلك الوثيقة ،ويجري حالي ًا التن�سيق مع
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية لأخذ مرئياتهم ،ومن ثم النظر يف اعتمادها
والعمل مبوجبها.

 )9نقل الأرقام
 يهدف هذا امل�شروع �إىل �إعداد �إر�شادات لنقل �أرقام الهاتف الثابت ،وحتديث
�إر�شادات نقل �أرقام الهاتف املتنقل ،ودجمهما يف �إر�شادات موحدة؛ بحيث
ت�شمل هذه الإر�شادات �إي�ضاحات حول الأمور املتعلقة بنقل �أرقام الهاتف
املتنقل والثابت ،واحللول الفنية املمكنة لكل منهما ،وعنا�صر التكلفة،
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واملبادئ االقت�صادية ال�ستعادة التكلفة ،و�أ�سلوب توزيع التكاليف ،واملقابل
امل��ايل ،والأ�س�س التخطيطية ،والتزامات مقدمي اخلدمة ،والإج��راءات
العملية التي ت�شمل الأط��ر الزمنية الإر�شادية ،وحل اخلالفات .وكذلك
العمل على تطوير �آليات نقل الرقم و�إجراءاتها .وقد مت يف هذا ال�صدد
�إنهاء م�سودة وثيقة قواعد و�إر�شادات نقل الرقم للهاتف الثابت واملتنقل
ويجري يف الوقت الراهن العمل على و�ضع الوثائق املتعلقة بنقل الرقم يف
�شكلها النهائي ،ومن ثم اعتمادها و�إ�صدارها.
 ويف جمال الإ�شراف على نقل �أرقام الهاتف املتنقل؛ تقوم الهيئة مبتابعة
عمل اخلدمة والإ�شراف على قاعدة بياناتها ،والت�أكد من فعالية �إجراءات
خدمة نقل الأرقام ،وتطبيق هذه الإج��راءات من قبل امل�شغلني على الوجه
ال�صحيح ،والعمل على حل �شكاوى امل�ستخدمني التي بلغت (� )4000شكوى
خالل عام 2012م ،وكذلك حل خالفات امل�شغلني حول اخلدمة .وقد مت نقل
( )25275رقم ًا من م�شغل �إىل �آخر.

 )10املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة
 وا�صل املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة ن�شاطه يف ت�سجيل �أ�سماء النطاقات
ال�سعودية على �شبكة الإن�ترن��ت ،و�إدارت �ه��ا .كما ق��ام باعتماد ع��دد من
الإ�ضافات املهمة للخدمات املقدمة للم�ستخدمني ،عرب بوابة اخلدمات
الإلكرتونية ،التي �ستمكنهم من �إجناز العديد من املهمات والإجراءات ذاتي ًا
مبرونة و�سرعة عاليتني .وقد مت خالل العام 1434/1433ه �ـ (2012م)؛
�إجناز ما يلي:
 �إع��داد درا��س��ة ح��ول انت�شار النطاقات ال�سعودية وت�سويقها يف اجلهات
املهمة ،وتهدف هذه الدرا�سة �إىل بحث �سبل الت�سويق املمكنة التي تزيد من

ت�سجيل النطاقات ال�سعودية ،خا�ص ًة لدى اجلهات املهمة �أو امل�ؤثرة .وتقوم
فكرة الت�سويق هنا على التوا�صل مع اجلهات امل�ستهدفة ،وعر�ض ت�سجيل
النطاقات ال�سعودية ،وفوائدها.
 تطبيق �إجراء جتديد معلومات ا�سم النطاقات امل�سجلة.
 مت �إدخ��ال خدمة �إر��س��ال الوثائق الإ�ضافية للمركز ال�سعودي ملعلومات
ال�شبكة ،وهذه اخلدمة متكن املن�سق االداري للم�ستخدم (وبطلب من املركز
ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة) �أن يقوم بتقدمي وثائق �أو معلومات �إ�ضافية
تتعلق با�سم النطاق امل�سجل ،بحيث تقدم الوثائق �أو املعلومات الإ�ضافية
خالل الفرتة الزمنية املحددة من املركز ،ووفق ال�شكل والو�سيلة اللذين
يحددهما املركز.
 ن�شر الن�سخة الأحدث من موقع املركز ال�سعودي ملعلومات ال�شبكة ،وبوابة
اخلدمات الإلكرتونية التي ت�ضمنت تطويرات مهمة على �صعيد البنية
التحتية ،واملحتوى واملظهر ،بهدف حت�سني جتربة امل�ستخدم ،وت�سهيل
و�صوله للمعلومة على املوقع.
 ا�ستقبال حوايل ( )10177طلب ت�سجيل ال�سم نطاق جديد.
 تعديل املعلومات العامة حلوايل ( )3674ا�سم نطاق قائم ،وحتديث هوية
( )466م�سج ًال.
 �إن�شاء ( )4272ح�ساب ًا يف بوابة املركز.
 درا�سة الوثيقة التي �أعدتها منظمة (�آيكان) اخلا�صة ب�أ�سماء النطاقات
املدولة ،وكيفية التعامل مع احلروف املت�شابهة ،و�إر�سال امللحوظات حيالها.
 درا�سة م�سودة وثيقة الإنرتنت التي �أعدها فريق هند�سة الإنرتنت ()IETF
حول كيفية التعامل مع �أ�سماء النطاقات املدولة ،و�إر�سال امللحوظات حيالها.
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 �إع��داد درا��س��ة متكاملة ح��ول متطلبات اعتماد بروتكول  EPPيف �أنظمة
املركز(الربوتوكول املعياري لتبادل ر�سائل اخلدمة بني مراكز الت�سجيل
والوكالء) .وت�شمل الدرا�سة مراجعة الوثائق املعيارية ،وجتارب اجلهات
امل�شابهة ،ومن ثم بناء من�صة اختبارية لتجربة تبني الربوتكول واختباره
بعد ذلك ،و فح�ص توافقه مع الأنظمة امل�شابهة امل�ستخدمة لدى مراكز
الت�سجيل العاملية.
 ربط املركز مع خدمات قناة التكامل احلكومية التابعة لربنامج التعامالت
الإلكرتونية احلكومية ( ي�سر ) وكانت �أول تطبيقات ذلك الربط مع خدمات
وزارة التجارة؛ للتحقق من ال�سجالت التجارية ،و العمل جار على املرحلة
الثانية املتمثلة يف ن�شر خدمات املركز على القناة.

 تنظيم الهيئة برناجمني تدريبيني حول الإ�صدار ال�ساد�س للإنرتنت
بالتعاون مع جمموعة م�شغلي ال�شبكة يف ال�شرق الأو��س��ط ()MENOG
ومنظمة الرايب (.)RIPE
 ن�شر برنامج (  ) IPv6 Tunnel Brokerعلى الإنرتنت على �أنه برنامج مفتوح
امل�صدر� .إذ قامت الهيئة بتطوير هذا الربنامج بهدف توفري االت�صال ب�شبكة
الإ�صدار ال�ساد�س  IPv6مل�ستخدمي الإنرتنت يف ال�سعودية ،بدون �أي تكاليف.
 ربط برنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية (ي�سر) مبعمل اختبارات
الإ�صدار ال�ساد�س للإنرتنت (  )IPv6 Test Labاملوجود يف الهيئة.
 زي��ادة عدد اجلهات يف اململكة احلا�صلة على عناوين الإ�صدار ال�ساد�س
للإنرتنت � IPv6إىل  35جهة.

 )11رفع جاهزية اململكة لالنتقال لال�صدار ال�ساد�س لربوتوكول
الإنرتنت ()IPv6

 )12برنامج حتفيز قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

نتيج ًة للتطور ال�سريع يف ا�ستخدامات الإنرتنت ،والزيادة الكبرية يف ال�شبكات
املبنية على �أ�سا�س بروتوكول الإنرتنت ،وا�ستهالك �أكرث من  %90من العناوين
املتاحة من الإ��ص��دار الرابع لربوتوكول الإنرتنت ()IPv4امل�ستخدم حالي ًا؛
توا�صل الهيئة العمل على رفع جاهزية اململكة ،لالنتقال �إىل الإ�صدار ال�ساد�س
عدد �ضخم من العناوين؛
من بروتوكول الإنرتنت ( )IPv6الذي �سيتيح توفري ٍ
للوفاء باملتطلبات العاملية احلالية وامل�ستقبلية .وقد مت يف هذا ال�صدد خالل
العام 1434/1433هـ (2012م)؛ �إجناز ما يلي:
 عقد االجتماعني احلادي ع�شر والثاين ع�شر لفريق العمل الوطني اخلا�ص
بالإ�صدار ال�ساد�س للإنرتنت .IPv6
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يهدف برنامج (حتفيـز) �إىل تطوير قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف
اململكة العربية ال�سعودية؛ من خالل تعزيز العوامل امل�ساندة لتطوير القطاع،
والعمل على ت�شجيع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة املحلية ،على حت�سني قدراتها
التناف�سية وم�ستوى ن�ضجها .كما يهدف الربنامج ب�شكل �أ�سا�سي �إىل حتفيز منو
�صناعة ات�صاالت وتقنية معلومات وطنية رائ��دة ،والتقليل من االعتماد على
املنتجات واخلدمات امل�ستوردة .كما يهدف -على املدى البعيد� -إىل متهيد
الطريق �أمام قيام من�ش�آت حملية رائدة ،من �ش�أنها الت�أثري يف معدالت النمو
والتوظيف يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة .وخ�لال العام
1434/1433هـ (2012م)؛ مت �إجناز ما يلي:
 تطوير و�إط�ل�اق دليل من�ش�آت االت���ص��االت وتقنية املعلومات يف اململكة
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( )ictdirectory.saل�سرد من�ش�آت االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة
وت�صنيفها؛ ومت �إدراج �أكرث من ( )60من�ش�أة يف الدليل.
 ا�ستقبال ومراجعة مدى ت�أهيل �أكرث من ( )130طلب ًا للت�سجيل يف برنامج
(حتفيز) ،ومن ثم تقييم �أكرث من ( )50من�ش�أة حملية واعدة ،وحتليل �أهم
معوقات منو من�ش�آت القطاع ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة.
 تقدمي الدعم اال�ست�شاري لثمان من املن�ش�آت املختارة.
 تنظيم برنامج تدريبي متخ�ص�ص وتنفيذه لأكرث من (� )50شخ�صية قيادية
بتلك املن�ش�آت على مو�ضوعات ذات �أهمية بتطوير �أعمالها.
 توفري فريق ا�ست�شاري متخ�ص�ص لدعم تطوير �إ�سرتاتيجيات �أعمال �أربع
من املن�ش�آت امل�شاركة الواعدة؛ لإيجاد احللول التطويرية املتخ�ص�صة لها.
• /2حماية امل�ستهلك:

 )1معاجلة �شكاوى امل�ستخدمني

وفق ًا لأنظمة الهيئة بخ�صو�ص توفري احلماية للم�ستخدمني ،مت العمل على
معاجلة (� )15519شكوى و�إنهائها خالل العام 1434/1433ه �ـ (2012م)،
وهي متثل مان�سبته ( )%0,026من عدد م�شرتكي خدمات االت�صاالت الثابتة
واملتنقلة .وتتعلق ال�شكاوى بالفوترة ،والإزعاجات الهاتفية ،وجودة اخلدمات،
�أوعدم توفرها ،ونقل الرقم ،وف�صل اخلدمة وغريها.
وانطالق ًا من م�س�ؤوليات الهيئة املتعلقة باخلدمات املقدمة من قبل مقدمي
خدمات االت�صاالت يف اململكة ،ومعاجلة ال�شكاوى املقدمة من م�ستخدمي
خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ،وحمايتهم ،وحفظ حقوقهم ،وحتقيق

�أعلى م�ستويات الر�ضا لديهم؛ قامت الهيئة خ�لال العام 1434/1433ه� �ـ
(2012م) ب�إجناز ما يلي:
 درا�سة مقارنة دولية حول مفهوم التعهيد ملعاجلة �شكاوى امل�ستخدمني.
 تطوير م�سودة وثيقة �إجراءات الهيئة ملعاجلة �شكاوى م�ستخدمي خدمات
االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 تطوير م�سودة وثيقة الإر�شادات اخلا�صة مبعاجلة ال�شكاوى لدى مقدمي
خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 و�ضع خطة متكاملة لتطوير نظام معاجلة ال�شكاوى.

 )2الف�صل يف خمالفات نظام االت�صاالت:
قامت جلنة الف�صل يف خمالفات نظام االت�صاالت بدرا�سة ( )2526خمالفة،
و�إ�صدار القرارات اخلا�صة بها .وتتمثل معظم هذه املخالفات يف قطوعات
الكيابل الهاتفية ،ومترير املكاملات الهاتفية بطريقة غري نظامية ،وحيازة �أجهزة
ات�صاالت غري مرخ�صة وبيعها ،وبيع بطاقات ات�صال م�سبق الدفع بطرق غري
نظامية �أوعدم ربطها برقم الهوية ،العرو�ض والباقات غري النظامية ،وكذلك
خمالفات تتعلق برتاخي�ص تقدمي خدمات االت�صاالت ،ونقل الرقم ،وغريها.

 )3تنظيم �أ�سعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات
من منطلق ال�سعي حلماية حقوق امل�شرتكني ،وتعزيز املناف�سة العادلة؛ تعمل
الهيئة على تطبيق �أف�ضل الإج��راءات لتنظيم تعرفة خدمات امل�شغلني كافة،
وو�ضع �إج��راءات حمددة للتعامل مع تقدمي اخلدمات والعرو�ض ،وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
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وتعمل الهيئة على مراجعة هذه الإج��راءات بهدف تطويرها وحت�سينها مبا
يتوافق مع م�صلحة ال�سوق وم�صلحة امل�شرتكني .ومن هذا قيام الهيئة ب�إ�صدار
قرار ًا بتطبيق نظام الإ�شعار على العرو�ض الرتويجية امل�ؤقتة للخدمات الداخلية
لالت�صاالت املتنقلة بالتجزئة ،بحيث ي�ستطيع مقدم اخلدمة �إطالق العر�ض
الرتويجي مبا�شرة بعد �إ�شعار الهيئة به ،ودون احلاجة �إىل احل�صول على
موافقتها امل�سبقة عليه .وبلغ عدد الإ�شعارات التي وردت �إىل الهيئة خالل
العام 1434/1433ه� �ـ (2012م) (� )133إ�شعار ًا ،كما قامت الهيئة خالل
الفرتة نف�سها ،بدرا�سة ( )154طلب اعتماد تعرفة خدمات وعرو�ض ترويجية
واعتمادها جلميع امل�شغلني.

 )4تطبيق م�ؤ�شرات جودة اخلدمة

حر�ص ًا على حماية حقوق امل�ستخدمني ،ول�ضمان تقدمي اخلدمات بجودة عالية؛
تقوم الهيئة كل ربع �سنة بدرا�سة التقارير الفنية الدورية الواردة من مقدمي
اخلدمة وحتليلها ،وا�ستخال�ص النتائج .واملتابعة امل�ستمرة معهم لتح�سني جودة
اخلدمة املقدمة ،وفقا للمعايري املحددة بقرار الهيئة ذي الرقم (.)1430/229
وبالإ�ضافة �إىل هذا؛ فقد مت الت�أكد من �صحة بع�ض العرو�ض الرتويجية ،التي
مت�س جودة اخلدمة من خالل التجارب امليدانية.

 )5خدمات الإنرتنت
من منطلق تنفيذ املهمات املناطة بالهيئة فيما يتعلق برت�شيح مواقع الإنرتنت،
للحد من املحتوى ال�سيئ ،وحماية امل�ستفيدين من هذه اخلدمة؛ فقد مت يف
ال�صدد� ،إجناز ما يلي خالل العام 1434/1433هـ (2012م):
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 معاجلة حوايل ( )703745طلب ًا للحجب �أو لرفع احلجب� ،إ�ضافة �إىل التعامل
مع طلبات اال�ستف�سارات الأمنية التي بلغت حوايل ( )1892طلب ًا.
 �إعداد �آلية مف�صلة ملعاجلة طلبات احلجب اخلا�صة مبواقع الدرد�شة املرئية.
 تقدمي الوثائق اخلا�صة ب�سيا�سة الرت�شيح و�إجراءاته.
 �إع��داد درا�سة عن �أدوات التحكم الأب��وي ،وحلول الرقابة الأ�سرية ،و�آليات
تفعيلها ،وتقدمي التو�صيات التي ميكن تطبيقها يف اململكة.
 �إعداد ت�صور ملكونات بوابة تعنى بتوعية املجتمع ب�أدوات الإنرتنت الآمن ،على
ال�صعيد املحلي والدويل؛ وكيفية التعامل مع املحتوى ال�ضار على امل�ستوى الفني
والنظامي والقانوين.
 الإ��س�ه��ام يف �أع �م��ال اللجنة الأم�ن�ي��ة ال��دائ�م��ة ل�ل�إن�ترن��ت ،لإع ��داد الالئحة
املوحدة للحجب.
 �إعداد درا�سة تقنية ملجموعة من برامج جتاوز الرت�شيح ،مع كتابة تقارير فنية
لكل واحد منها والتوا�صل مع �أ�صحابها لإيجاد حلول مل�شاكل جتاوز الرت�شيح.
 تقييم عدد من منتجات احلجب التي ميكن ان ت�سهم يف منظومة احلجب يف
اململكة ،والقيام بعدد من التطويرات التي �أ�سهمت يف حت�سني �أداء احلجب
ورفع جودته.
 اال�ستمرار يف تطوير نظام ادارة الرت�شيح (.) FMS
 امل�شاركة يف اجتماعات اللجنة الأمنية الدائمة للإنرتنت ،وجلنة هيئة اخلرباء
ال��واردة يف امل��ادة احلادية ع�شرة من تو�صيات املحتوى الأخ�لاق��ي ،واللجنة
الدائمة لأم��ن املعلومات املكانية ،واللجنة الإعالمية للمحتوى الأخالقي يف
وزارة الثقافة والإع�ل�ام ،وجلنة مكافحة �إباحية الأط�ف��ال ،وفريق مكافحة
القر�صنة الإلكرتونية.
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 )6تطوير خطة الإنرتنت
يهدف امل�شروع �إىل و�ضع خطة عمل لتطوير خدمات الإن�ترن��ت يف اململكة
لل�سنوات الثالث القادمة (2015-2013م) ،من خالل �إطالق عدة م�شروعات،
و�إعداد الدرا�سات التي تهدف �إىل تطوير الإنرتنت يف اململكة� ،إذ مت و�ضع خطة
عمل للم�شروع ،ومن ثم تق�سيمة �إىل مراحل هي:
 املرحلة الأوىل :تقييم و�ضع الإنرتنت يف اململكة.
 املرحلة الثانية :مقارنة �أف�ضل املمار�سات والتطبيقات.
 املرحلة الثالثة :تقرير اعتمادية الإنرتنت يف اململكة.
 الرحلة الرابعة :حتليل الفجوة.
 املرحلة اخلام�سة :خطة تطوير اخلدمات العامة للإنرتنت.
 املرحلة ال�ساد�سة :خطة تطوير اخلدمات العامة للإنرتنت ،وبرنامج العمل
لثالث �سنوات.
وقد مت خالل العام (2012م) ،االنتهاء من جميع مراحل امل�شروع ،واملخرجات
اخلا�صة بكل مرحلة .كما مت تطوير موقع �إنرتنت ال�سعودية ()internet.sa
احلايل ،ونقله �إىل بيئة عمل ،وبنية حتتية جديدة ،وتطوير �أداة تو�ضح م�سارات
ات�صال الإنرتنت الدويل للمملكة ،وكيفية الربط مع مقدمي اخلدمة الدوليني.

 )7املركز الوطني الإر�شادي لأمن املعلومات
ا�ستمرت الهيئة من خالل املركز الوطني االر�شادي لأمن املعلومات يف �سعيها
لتعزيز الأمن الإلكرتوين ،وتوفري بيئة تعامالت �إلكرتونية �صحية ،مما ي�سهم يف
طم�أنة اال�ستثمارات االجنبية ،وجذبها �إىل �صناعة تقنية املعلومات يف اململكة.

ومت يف هذا ال�صدد خالل عام 1434/1433هـ (2012م) �إجناز ما يلي:
 تقدمي الدعم الفني لـ ( )17ق�ضية جنائية مر�سلة من جهات ال�ضبط (هيئة
التحقيق واالدعاء العام ،وال�شرطة) وي�شمل ذلك حتليل الأدلة الإلكرتونية،
ورفع التقارير للفريق القانوين.
 مت التن�سيق مع مواقع ال�شبكات االجتماعية (مثل تويرت وفي�س بوك ) لإزالة
( )48ح�ساب منتحل.
 ن�شر ( )88خرب ًا على موقع املركز.
 ن�شر ( )50حتذير ًا �أمني ًا على موقع املركز.
 �إر�سال ( )148تذكرة بالغ باملخاطر التي مت ر�صدها للم�شرتكني يف نظام
املراقبة الآنية (نظام خا�ص ب�أمن املعلومات لغر�ض مراقبة ال�شبكات).
 ار�سال ( )141بالغ ًا حتذيري ًا للجهات امل�سجلة بياناتها يف خدمة الإنذار
والبالغات املبكرة ،ونظام �إدارة املخاطر.
 ت�أ�سي�س �شبكة (�إن��اء الع�سل) ،وهي �شبكة افرتا�ضية حتتوي على بيانات
وهمية ،وتظهر على �شبة الإنرتنت على �أنها جزء من �شبكة حقيقة �ضعيفة
حتت املراقبة ،وتبدو �أنها حتتوي على معلومات� ،أو موارد ذات قيمة جلذب
املهاجمني واملخرتقني .والهدف من �إن�شاء هذه ال�شبكة هو درا�سة �سلوك
املهاجمني ،ومعرفة الأ�ساليب اجلديدة املتبعة يف عملية االخرتاق ،ومعرفة
�أنواع الربجميات اخلبيثة امل�ستخدمة .كما تفيد ال�شبكة يف عمل �إح�صائيات
وتقارير ،تفيد الباحثني واملتخ�ص�صني يف جمال �أمن املعلوماتعن �أكرث الدول
امل�صدرة للهجمات ،و�أف�ضل �أن��واع مكافحات الربجميات اخلبيثة ،و�أكرث
�أنواع الربجميات اخلبيثة انت�شارا ً.
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 )8نظام ف�سح �أجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات الإلكرتوين

� )10إجراء القيا�سات امليدانية مل�ستويات املجاالت الكهرومغناطي�سية

يهدف هذا امل�شروع �إىل تطوير نظام ف�سح �أجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات ؛
عن طريق ت�أ�سي�س قاعدة معلومات للأجهزة املعتمدة واملف�سوحة من قبل الهيئة،
و�إن�شاء بوابة �إلكرتونية عرب موقع الهيئة الإلكرتوين؛ لتقدمي طلبات املوافقة
على اال�سترياد ،والف�سح اجلمركي لأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات،
والبت يف الطلبات �إلكرتوني ًا؛ ورب��ط النظام مع نظام م�صلحة اجلمارك،
وذلك لإر�سال �إفادة الهيئة املتعلقة بالف�سوحات اجلمركية �إلكرتونيا ً؛ لتحقيق
الفعالية املن�شودة من النظام .بحيث يمُ كن النظام اجلديد اجلهات الداخلية
واخلارجية من تقدمي طلبات الف�سح ،واعتماد الأجهزة �إلكرتوني ًا ،بالإ�ضافة
�إىل �إجناز �إجراءات الف�سح ،واعتماد الأجهزة ب�شكل �إلكرتوين كامل .ومت يف
هذا ال�صدد خالل عام 1434/1433هـ (2012م) �إجناز ما يلي:
 تطوير املرحلة الأوىل من النظام املتعلقة ب�إجراءات اعتماد الأجهزة.
 �إجراء عدد من االختبارات اخلا�صة بتكامل النظام مع الأنظمة الأخرى
داخل الهيئة.
ويجري العمل حالي ًا على اكتمال تطوير النظام ،والربط مع اجلهات ذات
العالقة داخل الهيئة وخارجها (م�صلحة اجلمارك ).

يهدف هذا امل�شروع �إىل متابعة مدى التزام مقدمي خدمات االت�صاالت ب�ضوابط
الإ�شعاعات ال�صادرة من املحطات الال�سلكية؛ وذلك ب�إجراء القيا�سات امليدانية
مل�ستوى التعر�ض الب�شري للموجات الكهرومغناطي�سية ل�ل�ترددات الراديوية،
ال�صادرة من هوائيات املحطات الال�سلكية؛ من خالل برنامج التعاون مع اجلهات
الأكادميية والبحثية الرائدة يف اململكة .ويف هذا ال�ش�أن مت �إجن��از مايلي خالل
العام 2012م:
 مت االنتهاء من قيا�س املجموعة الثانية والثالثة �ضمن املرحلة (الرابعة)
للم�شروع ،التي متثل قيا�س ( )274موقع ًا باململكة ،بالتعاون مع جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن.
 مت االنتهاء من قيا�س املجموعة الأوىل �ضمن املرحلة (اخلام�سة) للم�شروع التي
متثل قيا�س ( )45موقع ًا مبنطقة املدينة املنورة بالتعاون مع جامعة طيبة.
 مت االنتهاء من قيا�س املجموعة الأوىل �ضمن املرحلة (ال�ساد�سة) للم�شروع
التي متثل قيا�س ( )122موقع ًا باملنطقة الو�سطى بالتعاون مع جامعة الإمام
حممد بن �سعود.
 مت االنتهاء من قيا�س املجموعة الأوىل �ضمن املرحلة (ال�سابعة) للم�شروع التي
متثل قيا�س ( )147موقع ًا باملنطقة الغربية بالتعاون مع جامعة �أم القرى.
 مت حتديث املعلومات الفنية للمحطات الال�سلكية من امل�شغلني ب�شكل دوري؛
بغر�ض التحقق ح�سابي ًا من مدى التزام مقدمي خدمات االت�صاالت ب�ضوابط
الإ�شعاعات ال�صادرة من املحطات الال�سلكية.
 وقد بينت جميع القيا�سات التي مت �إجرا�ؤها  -حتى الآن  -على هذه املحطات
الال�سلكية �أن م�ستويات الإ�شعاعات ال�صادرة من هوائياتها تقل مبئات املرات
عن احلد امل�سموح به ،وفق ًا للمعايري العاملية.

 )9الإ�شراف على خدمات االت�صاالت خالل مو�سمي رم�ضان واحلج
�ضمن �سعي الهيئة للقيام بواجباتها يف �ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات حلجاج
بيت اهلل احل��رام ،وال��زوار واملعتمرين؛ مت ت�شكيل فريق عمل من املخت�صني
للقيام مبتابعة �أداء خ��دم��ات االت���ص��االت مبكة املكرمة ،واملدينة امل�ن��ورة،
وامل�شاعر املقد�سة خالل �شهر رم�ضان ومو�سم احلج .ويت�ضمن امللحق (ج)6-
موجز ًا لأبرز الن�شاطات يف هذا اخل�صو�ص.
88
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• �/3إدارة املوارد املحدودة:

� )1إدارة الرتددات ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية للطيف الرتددي
اعتمد جمل�س ال��وزراء (اخلطة الوطنية للطيف ال�ترددي) بالقرار ذي الرقم ( )61والتاريخ 1429/3/2ه��ـ (2008/3/10م) ،وتت�ضمن اخلطة حتديد فئات
امل�ستخدمني ،وجدول توزيع الرتددات على اخلدمات املختلفة ،مبا يتوافق مع احتياجات م�ستخدمي الرتددات يف اململكة ،ويت�سق مع االجتاهات العاملية .ومت البدء
بتنفيذها ح�سب اجلدول املر�سوم ابتدا ًء من 1429/5/2هـ على فرتات حمددة يف اخلطة (عامني ،ثالثة �أعوام ،وخم�سة �أعوام) .وفيما يلي ن�سب �إخالء الرتددات
بنهاية عام 1434/1433هـ (2012م):
ن�سبة الإخالء

الرتددات املطلوب �إخال�ؤها خالل عامني من تاريخ بدء تنفيذ اخلطة

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

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

%45.36
%20.03
%96.86
%96.86
%74.
%65.12
%24.84
%11.64
%15.75
%12.04
%17.06
%13.33

م�ستوى التخ�صي�ص

اململكة
منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد
اململكة
منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد
اململكة
منطقة كاملة
مدينة كاملة
موقع حمدد
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وكما يت�ضح من اجلدول فهناك ت�أخر كبري يف تنفيذ اخلطة ،مقارنة بامل�ستهدف،
وذلك ب�سبب عدم جتاوب بع�ض اجلهات احلكومية يف تنفيذ ما يخ�صها من
اخلطة ،خالل الفرتة املنق�ضية ،منذ بدء �سريانها .و�ستوا�صل الهيئة متابعة
تنفيذ اخلطة الوطنية ،ومطالبة جميع اجلهات التي لها خم�ص�صات ترددية
غري متوافقة مع اخلطة ،ب�إخالء تلك الرتددات ،ح�سب اخلطة املعتمدة.
كما مت �إطالق م�شروع لتطوير تقدمي خدمات الطيف الرتددي �إلكرتوني ًا عرب
الإنرتنت برتقية خدمة ا�ستقبال طلبات تخ�صي�ص الرتددات احلالية ،وترقية
البنية التحتية لنظام تخ�صي�ص الرتددات والرتاخي�ص ،وجار حالي ًا التنفيذ.
كما وا�صلت الهيئة �أداء مهماتها الأخرى يف �إدارة الطيف الرتددي ،مثلما هو
مو�ضح يف امللحق (ج.)1-

 )2ت�أ�سي�س نظام حديث لإدارة الطيف الرتددي
يهدف هــذا امل�شروع �إىل �إن�شاء نظام حديث لإدارة الطيف الرتددي؛ يت�ضمن
ا�ستخدام �أح��دث التقنيات يف جمال �إدارة وتخ�صي�ص ال�ترددات وتن�سيقها
على امل�ستوى املحلي والإقليمي وال��دويل ,واملراقبة الفنية للرتددات لتحديد
التداخالت ،والبث غري النظامي ،وت�أ�سي�س نظام التفتي�ش امليداين ،وخمترب
اعتماد النوعية ،وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية .وقد قامت الهيئة ب�إعداد
املوا�صفات الفنية للم�شروع ،ومت طرحه ،وا�ستجالب العرو�ض ويجري حالي ًا
تقييمها ،ومن ثم تر�سية امل�شروع ،والبدء يف التنفيذ.

 )3تنفيذ اخلطة الوطنية للرتقيم املحدثة و�إدارتها

ا�ستكما ًال للن�شاطات اخلا�صة بتحديث اخلطة الوطنية للرتقيم ،واعتمادها
مبوجب ق��رار جمل�س الإدارة ذي الرقم ( )96/5والتاريخ 1432/9/23ه��ـ
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ملواكبة النمو امل�ستقبلي ،وت��وف�ير امل��رون��ة ال�ستيعاب التقنيات واخل��دم��ات
اجلديدة ،فقد قامت الهيئة بالتن�سيق مع �شركات االت�صاالت املرخ�ص لها
واالتفاق على �إطار زمني منا�سب لتنفيذ خطة وحتويل رموز املناطق اجلغرافية
للهاتف الثابت لت�ستكمل بنهاية عام 1434هـ.
ويف جم��ال �إدارة اخلطة احلالية ،متت درا��س��ة طلبات تخ�صي�ص نطاقات
الأرقام والرموز من مقدمي اخلدمات ،وبع�ض اجلهات ،والبت فيها ،والتن�سيق
مع االحتاد الدويل لالت�صاالت بخ�صو�ص رموز تعريف ال�شبكات الال�سلكية،
ويف مايلي �أهم مامت �إجنازه خالل العام 1434/1433هـ (2012م):
 درا��س��ة طلبات تخ�صي�ص امل ��وارد الرتقيمية املقدمة م��ن قبل �شركات
االت�صاالت املرخ�ص لها واحلهات احلكومية الأخرى والبت فيها.
 حتديد خم�س رموز نفاذ للجهات احلكومية.
 تخ�صي�ص ( )17رم��ز ًا من رم��وز الر�سائل الرباعية املوحدة ال�ستقبال
التربعات ل�صالح اجلمعيات اخلريية ،وتخ�صي�ص ( )6من رموز الر�سائل
ال�سدا�سية املوحدة لل�شركات املرخ�ص لها.
• /4البيئة التنظيمية وال�شفافية:

 )1مراجعة �أنظمة الهيئة
يهدف ه��ذا امل�شروع �إىل �إج��راء مراجعة �شاملة لأنظمة الهيئة ،على �ضوء
امل�س�ؤوليات املناطة بها ،وقد مت االنتهاء من رفع م�سودة تعديل نظام االت�صاالت
�إىل جمل�س الوزراء املوقر للنظر فيها ،ومن ثم �إقرارها وفق الإجراءات املتبعة
يف هذا ال�ش�أن.
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 )2حتديث البيئة التنظيمية

 )4ن�شر م�ؤ�شرات الأداء ل�سوق خدمات االت�صاالت

ت�سعى الهيئة لتحديث �أنظمتها وفق امل�ستجدات ،و�أف�ضل املمار�سات العاملية؛
ويف �ضوء امل�س�ؤوليات املناطة بها ،مت خالل عام 1434/1433ه��ـ (2012م)
�إجناز ما يلي:
 �إعداد االطار العام للإجراءات الداخلية للهيئة.
 ت�أ�سي�س �إدارة جديدة تُعنى بالتخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�إدارة امل�شاريع،وقد
قامت مبايلي:
 �إعداد منهجيه ادارة امل�شاريع.
 توحيد جميع النماذج و الأدوات لإدارة امل�شاريع.
 الرفع بحالة جميع م�شاريع الهيئة عن طريق التقارير ال�شهرية.
 تدريب مديري امل�شاريع على الأ�ساليب االحرتافية يف �إدارة امل�شاريع.
 تدريب  %30من من�سوبي الهيئة يف منهجيه �إدارة امل�شاريع ،عن طريق
املوارد الداخلية.
 �إعداد خطة لأمتتة �إجراءات �إدارة امل�شاريع والتقارير ال�شهرية.
 تطوير منهجيه الإجراءات الداخلية ،والتخطيط الإ�سرتاتيجي.

يف �إطار �سعي الهيئة ملراقبة �أداء �سوق خدمات االت�صاالت� ،أعدت تقارير ربع
�سنوية خالل العام املن�صرم 1434/1433هـ (2012م) ت�شتمل على م�ؤ�شرات
الأداء للقطاع من خالل حتليل البيانات الواردة من ال�شركات املقدمة للخدمات.
ون�شر ملخ�ص لها (ن�شرة الهيئة الإلكرتونية) وعلى موقع الهيئة الإلكرتوين.

 )3ا�ستطالعات مرئيات العموم
حتر�ص الهيئة على االلتزام ب�أ�س�س الو�ضوح وال�شفافية ،وامل�شاركة يف الر�أي،
وااللتزام مببادئ العدالة ،والتوازن بني جميع الأط��راف ذات العالقة؛ مبن
فيهم امل�ستخدمون من �أف��راد وم�ؤ�س�سات ،وامل�ستثمرون ومقدمو اخلدمات،
واحلكومة وال�صالح العام .ويو�ضح امللحق (ب) تفا�صيل تلك الطلبات.

 )5درا�سة عن و�ضع قطاع تقنية املعلومات يف اململكة
يحتاج قطاع تقنية املعلومات يف اململكة �إىل التغلب على العديد من املعوقات،
واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة؛ لتنمية هذا القطاع وتطويره من جهة ،وجذب
اال�ستثمارات من جهة �أخ��رى .وم��ن ه��ذا املنطلق قامت الهيئة خ�لال العام
1434/1433هـ (2012م) بالبدء مب�شروع لدرا�سة و�ضع قطاع تقنية املعلومات
يف اململكة وذلك فيما يتعلق مبراكز البيانات ،واخلدمات املدارة ،واخلدمات
ال�سحابية ،بحيث يكون �أدا ًة جلذب االهتمام العام ب�أو�ضاع القطاع ،وحتفيز
�صانعي القرار يف اجلهات العامة واخلا�صة لإزالة العقبات التي تواجه منوه،
وخلق بيئة تناف�سية �شفافة ،جتذب اال�ستثمار فيه وتقود �إىل تطويره.

 )6الن�شاطات الإعالمية
تدرك الهيئة مهمتها يف توعية امل�ستخدمني واجلمهور ،والتفاعل مع الر�أي
العام ،والرتويج للفر�ص اال�ستثمارية يف القطاع ،وعلى هذا تقوم الهيئة من
خالل متحدثها الر�سمي بالتعامل مع و�سائل الإعالم املختلفة ،وامل�شاركة يف
الأن�شطة والفعاليات الإعالمية ،ومتابعة االت�صال باجلمهور واملهتمني عرب
قنوات التوا�صل املختلفة .وتزويد هذا اجلمهور بالأخبار والبيانات ال�صحفية،
والتقارير والت�صاريح الر�سمية .بالإ�ضافة �إىل �إط�لاق ن�شرة �إلكرتونية ربع
�سنوية تعنى بر�صد م�ستجدات القطاع يف نهاية ربع كل �سنة.
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 .12إنجازات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:
• �سيا�سات جمتمع املعلومات الوطنية واال�سرتاتيجيات الإلكرتونية:
�أعدت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خطة حتدد الأولويات الإ�سرتاتيجية
لتقنية املعلومات ,فيما يتعلق بجانب البحث والتطوير واالبتكار يف جمال تقنية
املعلومات .ويعد هذه اخلطة مكملة للخطة الوطنية لتقنية املعلومات واالت�صاالت,
التي �أعدتها وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف عام 2004م.
وقد بنيت هذه اخلطة على مدخالت م�ستخدمي تقنية املعلومات ,واجلهات ذات
العالقة بها يف اململكة ،مبا يف ذلك اجلهات احلكومية ,والقطاع اخلا�ص واجلامعات
التي ت�ستخدم تقنية املعلومات� ,أو تقوم ب�أعمال البحث والتطوير يف هذا املجال.
وق��د ح��ددت اخلطة �أرب��ع جم��االت ,ذات �أول��وي��ة �إ�سرتاتيجية يف جم��ال البحث
والتطوير يف تقنية املعلومات ,وهي ذات �أهمية للمملكة وتتمثل يف ( )1املعاجلة
الآلية للكالم واللغة ( )2احلو�سبة فائقة الأداء ( )3النظم وال�شبكات ( )4هند�سة
الربجميات والأنظمة املبتكرة.
• ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �أو ال�شراكة متعددة
القطاعات:
قامت املدنية من خالل قطاع املعلومات واالت�صاالت بعقد �شراكات بينها وبني
العديد من اجلهات داخل اململكة وخارجها ,فمنها من داخل اململكة ،مثل :وزارة
الثقافة والإع�لام ،ووزارة التعليم العايل ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ومن خارج
اململكة ،مثل :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،و�شركة �أي بي �إم ،و�شركة
جوجل ،وجامعة �ستانفورد ،و�شركة �سي داك الهندية وغريها.
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• البنية الأ�سا�سية للإنرتنت:
وا�صلت املدينة تقدمي خدماتها ف��ى جم��ال الإن�ترن��ت للجهات الأكادميية
والبحثية ,وبع�ض اجلهات احلكومية ,تطبيق َا للقرار ال�سامى ذي الرقم 229
وتاريخ 1425/8/13هـ ،حيث ا�ستمرت املدينة يف تنفيذ امل�شاريع الإ�سرتاتيجية
التى من �أبرزها ما يلي:
 ال�سعات الدولية :مت تعزيز الطاقة اال�ستيعابية للخطوط الدولية �سعي ًا لت�أمني
خدمة الإنرتنت با�ستمرارية وجودة عالية وخ�صو�صية معلوماتية مميزة؛
فقد زادت ن�سبة االحتياطي خلطوط الإنرتنت لت�صل �إىل  %55من �إجمايل
اخلطوط الدولية ،حيث �أنه كلما زادت هذه الن�سبة كلما قلت �إمكانية حدوث
انقطاعات م�ستقبلية .كما زادت ال�سعات التابعة للمرتبطني بالإنرتنت من
خالل املدينة بن�سبة .%34
 م�شروع ح�ساب معدالت ا�ستخدام الإنرتنت ،ويهدف �إىل �إىل ح�ساب معدالت
ا�ستخدام الإنرتنت للم�ستخدمني ب�شكل م�ستمر ودقيق ،بحيث ميكن عمل
�إح�صائيات خا�صة باملدينة ت�ساعدها يف اتخاذ قرارات ت�شمل درا�سة رفع
ال�سعات الكلية للم�ستخدمني ،ومقدار اال�ستخدام الفعلي من امل�ستخدم،
كما يوفر امل�شروع �إمكانية احل�صول على ر�سوم بيانية ي�ستطيع من خاللها
امل�ستخدم احل�صول على املعلومات التف�صيلية لال�ستخدام ومعرفة نقاط
الذروة ،وحتديد اال�ستخدام خالل �ساعات العمل التي يحددها العميل ومن
خالل هذه الإح�صائيات ي�ستطيع العميل اتخاذ قرارته حول احتياجاته
امل�ستقبلية.
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كما ا�ستمرت املدينة يف تقدمي خدماتها يف جمال الإنرتنت:
 الت�صفح الآمن :تعترب هذه اخلدمة الأوىل من نوعها يف العامل العربي على
�صعيد عدد امل�ستخدمني ،حيث يتم من خاللها اكت�شاف ما بني � 100ألف
�إىل � 120ألف فريو�س �أو تروجان �شهريا.
  خدمة خرب الأكادميية :وتهدف �إىل بناء جمتمع �أكادميي يوفر لأف��راده
�إمكانية االط�ل�اع على اجل��دي��د م��ن الأخ �ب��ار والفعاليات ذات االهتمام
امل�شرتك .حيث و�صل عدد امل�شاركني يف هذه اخلدمة �إىل  20جهة بن�سبة
زيادة قدرها .%20
  خدمة حفظ البيانات :وتتميز هذه اخلدمة بالأمن املعلوماتي و�سرعة نقل
البيانات والدعم الفني امل�ستمر على مدار �24ساعة ،وهذه اخلدمة لتمكني
امل�ستفيدين من حفظ البيانات االلكرتونية اخلا�صة بهم كن�سخ احتياطية
لدى املدينة للرجوع �إليها يف احل��االت الطارئة وذلك با�ستخدام املدينة
كمركز ثانوي حلفظ البيانات اال�سا�سية فيه كجهة خارجية ،وقد ازداد عدد
اجلهات امل�ستفيدة من هذه اخلدمة بن�سبة .%55
  خدمة �ضيف ال�ست�ضافة املواقع :تتميز هذه اخلدمة بالبنية التحتية املتكاملة
من اجهزة حديثة وبرجميات متقدمة وامن معلومات و�سرعة ات�صال عايل،
ذات اعتمادية عالية ال�ست�ضافة مواقع امل�ستفيدين على ال�شبكة ب�سعات
منا�سبة ،وقد زادت ن�سبة امل�ستفيدين من هذه اخلدمة بن�سبة .%40
 كما ا�ستمرت املدينة يف تنفيذ ع��دد م��ن اخل��دم��ات :الرتجمة الآل�ي��ة،
وا�ست�ضافة املواقع ،والنطاقات الثانوية ،واملزامنة مع التوقيت القيا�سي
العاملي ،كما تقدم املدينة خدمات ا�ست�شارية وزيارات فنية وميدانية حيث
ت�ؤمن كافة الإمكانيات التقنية والب�شرية لتحقيق الدعم الفني اال�ستباقي

ب�صورة دائمة والتجاوب ال�سريع يف تلبية طلبات ال�صيانة املتكررة �أو
الأعطال اال�ستثنائية يف ال�شبكة حيث مت توفري فريق فني يعمل على مدار
� 24ساعة طيلة �أيام ال�سنة.
• اال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتدابري
احلكومية الداعمة:
تبنت املدينة �آلية �إن�شاء حا�ضنات التقنية ،وا�ستعانت فى ذلك باختيار �أف�ضل
امل�ؤ�س�سات الدولية فى هذا جمال؛ لتقدمي خدماتها الإدارية ,ونقل اخلربة لفريق
العمل الوطنى .بلغ عدد احلا�ضنات التى �أن�ش�أتها املدينة ثالث حا�ضنات؛ منها
حا�ضنة (بادر) لتقنية االت�صاالت واملعلومات ،التي مت �إن�شا�ؤها عام 2008م،
التي تهدف �إىل دعم �إن�شاء ومنو �شركات نا�شئة يف جمال تقنية املعلومات
واالت�صاالت ،من خالل توفري حزمة من اخلدمات والت�سهيالت �ضمن برنامج
االحت�ضان املقدم الذي يهدف �إىل تطوير و�إن�شاء �شركات نا�شئة مبتكرة ت�ساهم
يف تطوير قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت وتدفع عجلة منو االقت�صاد املحلي.
تقدمت �إىل حا�ضنة (بادر) لتقنية املعلومات واالت�صاالت طلبات م�شاريع بلغت
266م�شروعا ،منها ( )4م�شروعا اكتمل احت�ضانها فيما رف�ض( )117م�شروعا،
كما مت حتويل ( )10م�شروعا حلا�ضنات خارج بادر ،بينما هناك ( )5م�شروعا
حتت البحث والتطوير .و ( )31م�شروعا يجري احت�ضانها ،و ( )4م�شاريع مت
احت�ضانها ولكن مل يحالفها النجاح ،كما �أن هناك ( )95م�شروعا ُقدمت لها
اال�ست�شارات ومت احت�ضانها لفرتة م�ؤقتة.
• تطوير املحتوى الرقمي املحلي والوطني:
يقدر حجم املحتوى العربي الرقمي املن�شور على �صفحات �شبكة الإنرتنت ,وعلى
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خمتلف الو�سائط الإلكرتونية ح�سب تقديرات كربى حمركات البحث العاملية,
مثل جوجل وياهو ب�أكرث من  %3من جممل املحتوى الرقمي العاملي ,بعد �أن كانت
قبل �سنوات قليلة ال يتجاوز  .%0.03وتعد هذه الن�سبة دون امل�ستوى املقبول
مقارنة بن�سبة املتحدثني باللغة العربية يف العامل ,التي تبلغ  ،%5و�إدراك ًا لأهمية
عن�صر املحتوى بو�صفة ثالث العنا�صر الأ�سا�سية ملجتمع املعلومات� ,إ�ضافة �إىل
العن�صرين الآخرين وهما العن�صر الب�شري املتعلم ,وعن�صر البنية التحتية,
مبا يف ذلك نظم االت�صاالت والأجهزة الرقمية ،وملا ميثله املحتوى الرقمي
من �أهمية للعامل العربي ب�صفة عامة واململكة ب�صفة خا�صة؛ نظر لكونها قبلة
العامل الإ�سالمي ,ومنبع اللغة العربية؛ فقد وجه خادم احلرمني ال�شريفني
حفظه اهلل ب�إطالق مبادرة امللك عبد اهلل للمحتوى العربي لتكون مبادرة وطنية
رائدة ذات ت�أثري و�أبعاد �إقليمية عربية وعاملية .وقد ُو ِ�ضع لهذه املبادرة ر�ؤية
طموحة ووا�ضحة تتمثل فيما يلي:
 "تعزيز املحتوى الرقمي العربي �إنتاج ًا وا�ستخداما مبا يحقق التنمية
والتحول ملجتمع املعرفة ,مع احلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية".
 ولأن حتقيق ر�ؤي��ة املبادرة يتطلب تفعيل منظومة من امل�شاريع والربامج
الوطنية والعربية؛ ف�إن ر�سم خطة �إ�سرتاتيجية ,ت�ضم جميع اجلهات ذات
العالقة ,يف قالب موحد من الأهداف والأولويات وامل�شاريع؛ ي�صبح �أمر ًا
بالغ الأهمية ,لهذا فقد قامت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وهي
اجلهة التي ت�شرفت بالإ�شراف على تنفيذ هذه املبادرة ،ب�إعداد خطة وطنية
للمحتوى الرقمي تهدف �إىل:
 ت�سخري املحتوى الرقمي لدعم التنمية والتحول �إىل جمتمع معريف.
 �ضمان ح�صول جميع �شرائح املجتمع على املعلومات الإلكرتونية ,والفر�ص
املتاحة عربها.
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 احلفاظ على الهوية العربية والإ�سالمية للمجتمع ,وتعزيز املخزون الثقايف
واحل�ضاري الرقمي.
 متكني اململكة والعامل العربي من �إنتاج حمتوى �إلكرتوين عربي ثري؛ خلدمة
املجتمعات العربية والإ�سالمية.
وقد ت�ضمن �إعداد اخلطة الكثري من البحث والتحليل ,والدرا�سات والت�شاور
مع ذوي العالقة يف اململكة وخارجها .كما كان هناك توا�صل وت�شاور مكثف
مع العديد من القيادات البارزة واخل�براء ,يف القطاعني العام واخلا�ص من
خ�لال ف��رق عمل متخ�ص�صة عملت بالتوازي مع فريق �إع��داد اخلطة .وقد
اقرتحت اخلطة �أكرث من  50م�شروع ًا ت�ضم كوكبة متنا�سقة ,ومتكاملة من
امل�شاريع التطويرية والتنظيمية .ومت تق�سيم هذه امل�شاريع وفق خم�سة م�سارات
�أ�سا�سية هي ( )1بيئة �سوق املحتوى الرقمي ( )2التعريب والثقافة الإ�سالمية
(� )3إ�سهام القطاع احلكومي ( )4اجلوانب التنظيمية ( )5البنية التحتية
الإلكرتونية .وملزيد من املعلومات عن مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى العربي؛
ميكن زيارة موقع املبادرة الإلكرتوين على الرابط .www.econtent.org.sa
ومن امل�شاريع التي عملت عليها املدينة يف هذا املجال:
 ويكي عربي ،2ويهدف �إىل �إثراء الن�سخة العربية من مو�سوعة ويكيبيديا
احلرة برتجمة مقاالت علمية من  12لغة منها :الإجنليزية ،والفرن�سية،
والأملانية ،والرو�سية ،والرتكية ،والفار�سية،وغريها.
 جملة نيت�شر العربية :ويهدف �إىل جعل حمتوى جملة نيت�شر الرائدة عامليا
متاحا للناطقني بالعربية ،وذلك بتطوير موقع خا�ص للمجلة باللغة العربية
وجعله متاحا للجميع� ،إ�ضافة �إىل طباعة ع�شرة �آالف ن�سخة وتوزيعها
على الباحثني واملهتمني .ولاللطالع على املجلة ميكن زي��ارة الرابط:
http://arabicedition.nature.com
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  جملة العلوم والتقنية للفتيان:ويهدف امل�شروع �إىل ترجمة مقاالت خمتارة من
جملة "العلم واحلياة" وجملة "العلم واحلياة للفتيان" الفرن�سيتني و�إتاحتها
للقراء العرب وخ�صو�صا طلبة املرحلة املتو�سطة والثانوية ،حيث تتم طباعتة
ع�شرة �أالف ن�سخة منها وتوزيعها على املهتمني .وميكن االطالع على حمتوى
املجلة من خالل زيارة الرابط publications.kacst.edu.sa
 كتب التقنيات الإ�سرتاتيجية :ويهدف امل�شروع �إىل اختيار وترجمة كتب علمية
عاملية يف جماالت التقنية اال�سرتاتيجية للمملكة وجعلها متاحة للقارئ العربي.
حيث متت ترجمة  33كتابا ميكن االط�لاع على حمتواها بزيارة الرابط:
publications.kacst.edu.sa

 ترجمة كتب من �سل�سلة كو�سيج الفرن�سية :يهدف امل�شروع �إىل ترجمة  11كتابا
كمجموعة �أوىل من مو�سوعة اجليب يف ال�سل�سلة الثقافية الفرن�سية امل�شهورة
للعلوم والتقنية "ماذا اعرف ،"Que Sais-ge ،من �أجل بناء قاعدة علمية
تقنية خلدمة املجتمع و�إثراء املحتوى العربي يف جمال العلوم والتقنية .
 نقل التقنية واخلربة يف جماالت الو�سائط املتعددة :يهدف امل�شروع �إىل نقل
التقنية واخل�برة يف جم��االت الو�سائط املتعددة لتطوير املهارات الب�شرية
ال�سعودية يف جمال �صناعة الو�سائط املتعددة واملحتوى الرقمي ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستثمار خمرجات �إبداعية قابلة للت�سويق ذات جودة عاملية وبثقافة �إ�سالمية.
• البحث والتطوير يف �أدوات وبرجميات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت:
يهتم قطاع املعلومات واالت�صاالت يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ب��إج��راء الدرا�سات والأب�ح��اث يف جم��ال تقنية املعلومات واالت�صاالت وتقدمي
احللول املبتكرة بجودة عالية وتقنيات متقدمة ,كما يقوم بتقدمي اال�ست�شارات

و�إقامة امل�ؤمترات واللقاءات العلمية ,ومد ج�سور التعاون مع مراكز الأبحاث
والتطوير الدولية والإ�سهام يف ت�أهيل الكوادر الب�شرية الوطنية املتخ�ص�صة،
ي�شتمل هذا القطاع على عدد من الوحدات،منها معهد بحوث احلا�سب ،ومركز
متيز الربجميات ،ومركز متيز التطبيقات الال�سلكية ،والربنامج الوطني
للإلكرتونيات واالت�صاالت وال�ضوئيات ،واملركز الوطني للروبوت والأنظمة
الذكية ومن �أبرز امل�شاريع البحثية التي يعمل عليها القطاع:
 برنامج �أبحاث االت�صاالت :بهدف �إجراء �أبحاث وتطوير تقنيات يف جمال
الإت���ص��االت و�أج �ه��زة اجل��وال الذكية .حيث مت م��ن خاللها تطوير �ستة
تطبيقات هي:
	•تطبيق �سالك :لإنهاء �إجراءات تقرير احلوادث املرورية دون احلاجة
ال�ستدعاء اجلهات املخت�صة.
	• تطبيق �شارك :لتقدمي بالغات ال�شكاوى �أو التعديات �إلكرتونيا من
خالل التقاط �صورة للمخالفة وت�سجيل املعلوامات وحتديد املكان
من خالل حتديد نظام املواقع العاملي ،و�إر�ساله عن طريق االت�صال
بالإنرتنت من خالل �شبكة اجلوال.
	•تطبيق م�سار :لتتبع م�سار الرحلة والقيام بت�سجيل املالحظات عن
الأماكن ال�سياحية بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �أخذ �صور للمكان ،كما مت
بناء نظام حماكاة ثالثي الأبعاد.
	• تطبيق تفويج :مل�ساعدة الأمن يف التحكم باالزدحام خالل احلج.
	• تطبيق و�صلني :مل�ساعدة احلجاج على الو�صول �إلة خميماتهم يف
امل�شاعر املقد�سة عن طريق نظام حتديد املواقع العاملي.
	• تطبيق دليل احلج :لتقدمي دليل مب�سط عن �أحكام احلج.
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 نظام راديو قابل لإع��ادة الربجمة :يهدف امل�شروع �إىل ت�صميم موجة وطنية
تكون و�صلة ات�صال بني طرفني ،بناء على موا�صفات وطنية معينة ،ومن ثم
برجمتها على �أجهزة الراديو القابلة للتعديل برجميا ولتكون بذلك �أكرث �أمانا
وحفاظا على املعلومات املتناقلة بني الطرفني.
  التحكم بات�صاالت الهاتف املتنقل يف منطقة حمظورة :يهدف امل�شروع �إىل
تطوير و�إنتاج نظام للتحكم بات�صاالت الأجهزة املحمولة يف مناطق معينة.
  متابعة املواقع والإحداثيات اجلغرافية :يهدف امل�شروع �إىل تطوير و�إنتاج جهاز
قادر على توفري نظام مراقبة للو�ضع ال�صحي وحتديد مواقع الأفراد ومراقبة
معدالت نب�ضات القلب و�إحداثيات املواقع.
  حت�سني �أداء �شبكات اجليل الرابع داخل املباين :يهدف امل�شروع �إىل �إجراء
الدرا�سات والتجارب على �شبكات النطاق العري�ض �أو اجليل الرابع من ال�شبكات
الال�سلكية وذلك بغر�ض حت�سني �أداء هذا النوع من ال�شبكات داخل املباين.
  ت�صميم وتطوير نظام حتكم �آيل لأنظمة الطريان  :يهدف امل�شروع �إىل �إن�شاء
وتطوير نظام ذاتي التحكم عن بعد بالأجهزة ،حيث تقوم املحطة الأر�ضية
بالتوجيه ع��ن بعد م��ن خ�لال �إر� �س��ال وا�ستقبال البيانات ع��ن طريق نظام
االت�صاالت ومتابعة م�سار الأهداف.
 يف جمال الربجميات املفتوحة امل�صدر؛ قامت املدينة بتد�شني م�شروع متخ�ص�ص
يف هذا املجال .وذلك بهدف ت�شجيع ا�ستخدام هذه الربجميات وتعزيزها من
خالل القيام باملهمات التالية:
	•الإ�سهام يف �إع��داد ال�سيا�سات الوطنية حول معايري وتقنيات امل�صادر
املفتوحة.
	•�إن�شاء مكتبة رقمية للربجميات املفتوحة امل�صدر.
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	•ال�ت�ع��اون يف �إدخ���ال مفاهيم ال�برجم�ي��ات املفتوحة يف امل �ق��ررات
الدرا�سية ,يف جماالت تقنية املعلومات واالت�صاالت.
	•ن�شر الوعي العام بالربجميات املفتوحة امل�صدر ،واملعايري املفتوحة،
واملحتوى املفتوح ،والنفاذ املفتوح.
	•توفري �آليات الدعم الفني واال�ست�شاري للقطاع احلكومي الذي يقرر
االنتقال جزئي ًا �أو كلي ًا للربجميات املفتوحة امل�صدر� ,أو املعايري
املفتوحة.
	•ال�ت�ع��اون يف تطوير وت��وف�ير ال�برام��ج التدريبية للتقنيات احل��رة
واملفتوحة امل�صدر.
	•دعم البحث والتطوير يف جمال الربجميات املفتوحة امل�صدر؛ خلدمة
االحتياجات املحلية والإقليمية.
	•التعاون مع حا�ضنات تقنية املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة؛ لدعم
وت�شجيع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الواعدة التي توظف التقنيات
املفتوحة.
من اجلدير بالذكر �أنه قد مت �إن�شاء جائزة خا�صة باملربجمني ب�إ�سم (متاح)
وذلك لت�شجيع املربجمني واملطورين من �أجل دعم االبتكارات والأفكار اجلديدة
يف جمال الربجميات احل��رة .حيث مت يف دورتها الأوىل تكرمي خم�س جهات
خمتلفة.
وملزيد من املعلومات ح��ول امل�شروع الوطني لتقنيات الربجميات املفتوحة
امل�صدر ،ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين للربنامج على النطاق العربي (متاح.
ال�سعودية) �أو النطاق االجنليزي (.)www.motah.org.sa
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 .13إنجازات جمعية المكتبات والمعلومات السعودية
قامت اجلمعية خالل العام املن�صرم 1432هـ ويف �إطار دورها يف خدمة
املجتمع من املتخ�ص�صني وغريهم بتنظيم وعقد جمموعة من الن�شاطات
العلمية املختلفة ،ميكن �إيجازها فيما يلي:
• تطوير املوقع االلكرتوين:
مت تطوير موقع جمعية املكتبات واملعلومات ال�سعودية على �شبكة االنرتنت من
�أجل تو�سيع الدائرة املعلوماتية للجمعية وعر�ض �أن�شطتها والفعاليات التي
ترعاها ،و�إتاحة خدماتها لكافة �شرائح املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية
و�صو ًال اىل جمتمع املعرفة .حيث ت�ضمن املوقع اجلديد جمموعة من اخلدمات
التي تهم املتخ�ص�صني ومن �أبرزها :امل�ستودع الرقمي ،ودليل النا�شرين ،دليل
املكتبات يف اململكة العربية ال�سعودية ،والت�سجيل الآيل لع�ضوية اجلمعية.
• تنظيم امل�ؤمتر ال�سابع للجمعية بعنوان (املعلوماتية واملعرفة
التغيري والتحديات يف املجتمع املعريف):
والذي غطى خم�سة حماور رئي�سة وهي :املحور الأول عن جمتمعات املعرفة
والت�شكل املعريف يف الأطر واملفاهيم والنظريات للتغيري والتحديات يف املجتمع
ال�سعودي واملجتمع املعريف يف �إطاره الإقليمي ،واملحور الثاين يركز على النظم
الآلية من خالل نظام �إدارة املعرفة واملحتوى و�أمن املعلومات ،واملحور الثالث
يتطرق �إىل الت�شريعات وال�سيا�سات من خالل املبادئ والأخالقيات و�سيا�سات
املعلومات وحماية احلقوق الفكرية ومعرفة القوانني والت�شريعات املدنية،
واملحور الرابع يهتم يف �إدارة و�إنتاج وتنظيم املعرفة ملعرفة �أف�ضل املمار�سات

والتطبيقات ملبادرات �إدارة املعرفة ،واملحور اخلام�س والأخ�ير يتحدث عن
اقت�صاديات املعرفة من ناحية ا�ستثمارها يف التنمية االقت�صادية ،و�أهمية
امل�ؤ�س�سات املعلوماتية يف التنمية االقت�صادية ودورها يف �إدارة الأ�صول وامل�صادر
املعرفية الوطنية ،والتحول لالقت�صاد املعريف.
• تد�شني م�شروع «تطوير ودعم نوادي القراءة ال�سعودية»:
الذي يهدف �إىل ن�شر ثقافة القراءة و�إيجاد حلقات توا�صل بني نوادي القراءة
لتبادل املعرفة واخلربة ،وتد�شني البوابة الإلكرتونية لنوادي القراءة ال�سعودية
مع الدعم الفني.
• اال�ستمرار يف �إ�صدار جملة (درا�سات املعلومات):
وه��ي جملة علمية ت�صدر كل �أرب�ع��ة �أ�شهر .وتهتم املجلة بن�شر الدرا�سات
املبنية على املنهجية العلمية ذات العالقة مبجال املعلومات ،وب�صفة خا�صة
الدرا�سات التي ت�سهم ب�شكل ملمو�س يف تطوير الواقع املهني ،والرقي مب�ستوى
تطبيق وا�ستخدام تقنيات املعلومات ،وكذلك التي تقدم ابتكارات وحلول ذات
الطبيعة التطبيقية.
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 .14الجمعية السعودية لهندسة االتصاالت
قامت اجلمعية ال�سعودية لهند�سة االت�صاالت ,خالل الدورة احلالية بالعديد من الن�شاطات يف اجلانب العلمي الذي يعد الهدف الرئي�س لها ،ولعل �أبرز الربامج
العلمية التي قدمتها اجلمعية؛ اال�ستفادة الكربى من برامج هند�سة وتقنيات االت�صاالت يف حياتنا املعا�صرة .وكانت هذه ثمرة اجلهود التي قام بها �أع�ضاء جمل�س
�إدارة اجلمعية يف �سبيل �أداء ر�سالة اجلمعية ،وحتقيق �أهدافها نحو �أع�ضائها واملجتمع .ومن الأهداف الرئي�سية للجمعية:
 تنمية الفكر العلمي والهند�سي يف جمال هند�سة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 التن�سيق بني قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات من خالل التوا�صل بني العاملني فيها.
 ت�شجيع �إجراء البحوث والدرا�سات وتقدمي امل�شورة العلمية يف جماالت االت�صاالت.
 عقد الندوات واحللقات الدرا�سية والدورات يف جمال هند�سة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 �إ�صدار الدرا�سات والن�شرات والدوريات العلمية يف جمال هند�سة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 امل�شاركة يف امل�ؤمترات واملعار�ض املحلية والدولية.
 العمل على تطوير التعليم والتدريب يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 تطوير معايري ممار�سة املهنة يف قطاع االت�صاالت.
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• الأن�شطة الثقافية والعلمية للجمعية:
�شاركت اجلمعية باحل�ضور وامل�شاركة والدعم فى م�ؤمتر تيل�سا لالت�صاالت 2012م االول باململكة العربية ال�سعودية بفندق الفور�سيزون بتاريخ
2012/1/29م ملدة ثالثة ايام مع امل�شاركة فى املعر�ض بجناح خا�ص للجمعية وقد مت توزيع الن�شرات التعريفية للجمعية وتوزيع هدايا با�سم اجلمعية
وقد القى ح�ضور طيب من املهتمني ملعرفة املزيد عن اهداف اجلمعية ور�سالتها.
قامت اجلمعية بتنظيم ندوة علمية بعنوان اجتاهات النطاق العري�ض املتنقل بدعم من �شركة زين فى تاريخ 1433/5/16هـ املوافق 2012/4/8م
بفندق هوليدى �أن الق�صر ومت �إلقاء املحا�ضرة من اخلبري  /اندري�س كرين واملهند�س  /عالء جرار وكذلك املهند�س � /سعد العجالن من �شركة
اريك�سون العاملية وقد تطرقت املحا�ضرة ي�شرح عن اجتاهات النطاق العري�ض املتنقل والتوجة امل�ستقبلى للخدمات املتاحة وعدم وجود الطيف
الرتددى وتاثرية على م�ستقبل التطبقات اجلديدة ومدى االنت�شار ال�سريع لهذة التطبيقات فى الوقت احلاىل وامل�ستقبل .
قامت اجلمعية بتنظيم ن��دوة علمية بعنوان امل�ضي قدما يف مفاهيم اخلليوى والتكنولوجيات النا�شئة قام بتقدميها الأ�ستاذ الدكتور  /حليم
بانكومريوقلى من جامعى كارلتون بكندا فى فندق هوليدى ان االزدهار بتاريخ 1433/6/23هـ املوافق 2012/5/14م وقد تطرقت املحا�ضرة اىل
الأبحاث احلالية فى جمال االت�صاالت الال�سلكية والتقدم خالل ال�سنوات القادمة والعمل على زيادة ال�سعات والتكنولوجيات املتقدمة فى هذا املجال
واختتم املحا�ضرة ب�شواهد علمية عن االبحاث املتقدمة ملا بعد اجليل الرابع.
قامت اجلمعية بتنظيم ندوة علمية بعنوان الردار واحلرب االلكرتونية بامل�شاركة مع مدينة امللك عبدالعزيز وجامعة كران فليد لربيطانية بتنظيم
هذة الندوة بتاريخ 1433/11/2هـ املوافق تاريخ 2012/9/18م وقد ح�ضر الندوة جمع من املخت�صني من عدة قطاعات حكومية ومهند�سني فى هذا
املجال وفد القت الندوة ا�ستح�سان اجلميع.
• �إ�صدارات اجلمعية الورقية:
  ن�شرة االت�صاالت -العدد الأول.
 التقرير اخلتامي للجمعية – الدورة الأوىل.
 ن�شرة تعريفية كتيب للجمعية.
 ن�شرة االت�صاالت -العدد الثاين.
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