اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

١٤٣٧-١٤٣٦ﻫـ

٢٠١٥م
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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن نايف بن عبدالعزيز
آل سعــود
حفظه الله

ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
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صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود
حفظه الله

ولي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع

قائمة المحتويات
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كلمة معالي رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

١٠

الملخص

١٢

المعلومات والمعرفة

 )1-3البوابة االلكترونية للتعامالت االلكترونية الحكومية
(سعودي )

لمحة عن مجتمع وأبرز التوجهات المؤثرة فيه

 )2-3مركز االتصال الوطني ( آمر)

 )1-1خلفية تاريخية عن مجتمع المعلومات

١٦

 )3-3المكتبة الرقمية السعودية

 )3-1اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

١٨

 )5-3مبادرة مركز التميز ومراكز االبحاث الواعدة

 )2-1برنامج المعلومات للجميع ()IFAP

 )4-1االستعراض الشامل للجمعية العامة لألمم المتحدة
لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 )5-1أبرز التوجهات المؤثرة في مجتمع المعلومات

٢

٣

أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة بالنفاذ إلى

١٧

٢٠
٢٢

أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة بتنمية البنية
التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات
 )1-2التوجهات االستراتيجية لقطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات
 )2-2الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات
 )3-2الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

٢٨
٣٠
٣١

 )4-2تحرير سوق االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

٣٢

 )6-2صندوق الخدمة الشاملة

٣٤

 )5-2مركز المعلومات الوطني

 )7-2إحصاءات عن قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في
المملكة العربية السعودية
 )8-2انتشار أسماء النطاقات السعودية
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٣٣
٣٦
٤٢

 )4-3بوابة المحتوى الرقمي للمناهج

 )6-3مركز التميز لتطبيقات االتصاالت

٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١

 )7-3المركـز الـوطـنــي لــتـقـنــيـة اإللـكـتـرونـيـات والـضـوئـيـات

٥٢

التميـز الرقمـي إلثراء المحتوى الرقمي العربي على
 )9-3جـائزة
ّ
اإلنترنت

٥٤

 )8-3إنشاء مراكز نقل التقنية

٥٣

٤

أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة ببناء القدرات
في االتصاالت وتقنية المعلومات
 )1-4برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي ومبادرة
وظيفتك وبعثتك
 )2-4مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني

٥٨

 )3-4مبادرة محاضرات نشر الوعي والثقافة الرقمية

 )5-4مبادرة تنمية مهارات القيادات

٦٢

 )6-4مبادرة توسيع نطاق التعلم وبناء القدرات

 )7-4برنامج المهارات األساسية للحاسب اآللي والتعامالت
اإللكترونية

 )8-4البرنامج التدريبي اإللكتروني (عن بعد) لمعلمي ومعلمات
الحد الجنوبي
مدارس
ّ
 )9-4برنامج رائدات التعلم االلكتروني
 )10-4مبادرة معلمونا

 )11-4إطالق قناة (عالي) و (عين) الفضائية التابعتين لوزارة التعليم

 )12-4إقامة عدد من المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش
العمل

٦٤

٦٧

 )3-7الحملة التوعوية للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

٦٦
٦٨
٦٩

٧٢

 )2-5المركز الوطني لألمن اإللكتروني في وزارة الداخلية

 )4-5المركز الوطني االرشادي ألمن المعلومات

٧٨

 )5-5مركز التميز ألمن المعلومات بجامعة الملك سعود

٧

٧٧
٧٩

١٠٠
١٠٢

أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة بالتعاون
الدولي واإلقليمي ووسائل اإلعالم

٦٥

٧٣

 )3-5المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات

 )5-6األعمال التجارية اإللكترونية

١٠٤

 )1-7منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015
()WSIS Forum

أهم نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة ببناء الثقة
واألمن في استخدام االتصاالت وتقنية المعلومات
 )1-5المركز الوطني للتصديق الرقمي

 )3-6جائزة التميز في التعليم اإللكتروني الجامعي

١٠١

 )4-6الصحة اإللكترونية

٦١
٦٣

 )1-6الحكومة اإللكترونية

٨٢

 )2-6التعليم االلكتروني

٥٩
٦٠

 )4-4معهد تقنية المعلومات في وزارة الداخلية

٥

٦

أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة ذات العالقة بتطبيقات
االتصاالت وتقنية المعلومات

 )2-7اتفاقية اليونسكو لتطوير التعليم

 )4-7مشاركات القطاع الخاص بكراسي البحث العلمي في
الجامعات السعودية
 )5-7شراكات بين الجامعات وشركات محلية وعالمية

١١٤
١١٤
١١٤
١١٥
١١٥

كلمة

معالي رئيس اللجنة الوطنية
لمجتــمــع المعلــومــات

إن دول العالــم تتجــه نحــو بنــاء مجتمــع معلومــات شــامل قــادر علــى العطــاء املعــريف،
وتســعى إلــى توفيــر كافــة اإلمكانيــات لتحقيــق االســتفادة الكاملــة منــه للنهــوض
بتنميــة األفــراد واملجتمعــات والشــعوب وحتســن نوعيــة حياتهــم .وممــا يقــاس بــه
تقــدم البشــرية هــو مــدى التقــدم يف العلــوم واالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،وهــي
تؤثــر تأثيــراً هائ ـ ً
ا علــى جميــع مظاهــر احليــاة .كمــا أن ســرعة التقــدم والتطــور
تكشــف عــن فــرص جديــدة كلي ـاً لبلــوغ مســتويات أرفــع مــن التنميــة والرفاهيــة.
وتلعــب االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات دوراً أساســيا يف تذليــل العديــد مــن العقبــات
التقليديــة خاصــة مــا يتعلــق باختصــار الزمــن واملســافات ،وجتعــل مــن املمكــن،
تســخير إمكانياتهــا لصالــح املاليــن مــن النــاس يف جميــع أرجــاء املعمــورة.
ممــا ال شــك فيــه أنــه ال معرفــة بــا معلومــات ،فاملعلومــات تعــد األســاس الــذي
تســتخرج املعرفــة منهــا؛ لــذا فإنــه ال ميكــن ايجــاد ُمجتمــع معــريف دون بنــاء ُمجتمــع
معلوماتــي متكامــل ،فتوفيــر املعلومــات وتأمــن وصــول اجلميــع إليهــا ،وقدرتهــم
علــى التعامــل معهــا ،وتفعيــل ذلــك مــن خــال تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت،
ضــرورة لتمكــن اإلنســان مــن توليــد املعرفــة واحملافظــة عليهــا ونشــرها وتوظيفهــا
واالســتفادة منهــا ،وحتقيــق التنميــة وتطويــر نوعيــة احليــاة التــي يعيشــها .ولهــذا
الســبب؛ عقــدت األمم املتحــدة القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات علــى مرحلتــن
يف عــام 2003م ويف عــام 2005م ،ودعــت األمم املتحــدة كافــة الــدول األعضــاء
إلــى االهتمــام بأبعــاد ومعطيــات مجتمــع املعلومــات ،وأكــدت علــى ذلــك مــن جديــد
يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة رفيــع املســتوى لالســتعراض الشــامل
ملخرجــات القمــة والــذي عقــد يف ديســمبر مــن العــام (2015م).
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مما يقـــاس به تـقــدم البشــريـــة
هو مـــدى التقــدم في العلـــوم
واالتصاالت وتقنية المعلومات

واعتراف ـاً بجهــود اململكــة العربيــة الســعودية املبذولــة يف بنــاء مجتمــع املعلومــات؛
فقــد حصــدت اململكــة العديــد مــن اجلوائــز والشــهادات اإلقليميــة والدوليــة ،ومــا
كان ذلــك ليتــم لــوال االهتمــام الــذي توليــه حكومــة خــادم احلرمــن الشــرفني– أيــده
اهلل – ملســتقبل هــذا الوطــن وأبنائــه ،والعمــل علــى االرتقــاء باإلنســان الســعودي يف
كافــة املجــاالت.
واللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات ممثلــة بأعضائهــا مــن اجلهــات احلكوميــة
واملجتمــع املدنــي؛ عازمــة علــى مواصلــة وتكثيــف اجلهــود مبــا يحقــق تلــك الرؤيــة،
ويخــدم رفاهيــة املواطــن الســعودي.
ويف اخلتــام ال يســعني إال أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر حلكومــة خــادم احلرمــن
الشــريفني  -حفظــه اهلل -التــي ال تألــو جه ـدًا يف تبنــي ودعــم اخلطــط والبرامــج
التــي تســهم يف حتقيــق آمــال وتطلعــات املجتمــع الســعودي ،وأن تصبــح اململكــة
يف مصــاف الــدول املتقدمــة .كمــا نتقــدم بالشــكر جلميــع املســئولني يف اجلهــات
احلكوميــة واخلاصــة لتفاعلهــم ومســاندتهم يف دعــم جهــود اململكــة الراميــة للتحــول
إلــى مجتمع املعلومات.

د .عبـــدالــعزيــــــز بن ســــالم الرويـــــــــــس
محافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
رئـيــس اللجـنة الوطنيـة ملجتمـع املعلومـات

ال يمكن ايجاد ُمجتمع معرفي
دون بناء ُمجتمــع معلومـــاتــي
مـتـكــامــل

 1437 - ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ /م
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الـــمــلــخــص

ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

يحتــوي هــذا التقريــر علــى حملــات عــن أبــرز األنشــطة واإلجنــازات خــال العــام
املالــي 1437/1436هـــ (2015م) للجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات التــي تضــم
يف عضويتهــا عــددا مــن اجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي
وهــم :وزارة الداخليــة ،ووزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،ووزارة اخلارجيــة،
ووزارة التعليــم ،ووزارة الثقافــة واإلعــام ،ووزارة التجــارة واالســتثمار ،ووزارة
املاليــة ،ووزارة االقتصــاد والتخطيــط ،ووزارة الصحــة ،وهيئــة االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات ،ومدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،وجمعيــة املكتبــات
واملعلومــات الســعودية ،واجلمعيــة الســعودية لهندســة االتصــاالت ،وجمعيــة
احلاســبات الســعودية ،ومجلــس الغــرف التجاريــة الصناعيــة.
وبناء على خطوط عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات؛
ً
فيركز هذا التقرير على إبراز جهود وإجنازات أعضاء
اللجنة يف املجاالت التالية:

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم

أحرزت المملكة تقدماً ملموساً في
التحول لمجتمع المعلومات وفقاً لتقرير
قياس مجتمع المعلومات الصادر من
االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 2015م
ويســتعرض هــذا التقريــر جهــود أعضــاء اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية وإجنازاتهــم نحــو التحــول إلــى مجتمــع املعلومــات،
وذلــك يف مجــاالت متعــددة .فلقــد مت إلقــاء الضــوء يف بدايــة التقريــر علــى
جهــود اململكــة املبذولــة يف بنــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة ملجتمــع املعلومــات التــي
توفرهــا االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،وكيــف ســاعدت تلــك البنيــة الصلبــة يف
متكــن العديــد مــن املجــاالت األخــرى مبــا يف ذلــك إتاحــة النفــاذ إلــى املعلومــات
واملعرفــة ،وفتحــت آفاق ـاً للتعــاون وتطويــر وبنــاء القــدرات واملــوارد البشــرية،
باإلضافــة إلــى انتشــار التطبيقــات يف كافــة املجــاالت مبــا يف ذلــك التجاريــة
والتعليميــة والصحيــة.
كمــا يســتعرض التقريــر جهــود اململكــة يف التغلــب علــى التحديــات التــي يفرضها
التقــدم التقنــي وأهمهــا موضــوع أمــن املعلومــات وبنــاء الثقــة يف اســتخدام
وســائل االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.
هــذا وقــد أحــرزت اململكــة العربيــة الســعودية تقدمــاً ملموســاً يف التحــول
ملجتمــع املعلومــات؛ فوفقــاً لتقريــر قيــاس مجتمــع املعلومــات الصــادر مــن
االحتــاد الدولــي لالتصــاالت لعــام 2015م؛ فقــد ارتفــع تقييــم اململكــة العربيــة
الســعودية مــن  4.96يف عــام 2010م إلــى  7.05يف عــام 2015م والــذي أدى
بــدوره إلــى ارتفــاع ترتيبهــا العاملــي خــال نفــس الفتــرة مــن املركــز  56إلــى
املركــز  .41كمــا نافســت اململكــة العديــد مــن دول العالــم يف املســابقة التــي
تنظمهــا العديــد مــن وكاالت األمم املتحــدة يف منتــدى القمــة العامليــة ملجتمــع
املعلومــات؛ ويف هــذا الســياق حصــدت اململكــة مــا مجموعــه  7جوائــز مــن
جوائــز األمم املتحــدة ملشــاريع القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات منــذ العــام
 2012م ،و  3شــهادات متيــز اعترافـاً بجهــود اململكــة املبذولــة يف مجــال مجتمــع
املعلومــات.
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القسم األول
لمحة عن مجتمع المعلومات وأبرز التوجهات
المؤثرة فيه

 )1-1خلفية تاريخية
عن مجتمع المعلومات
مــع رحيــل القــرن العشــرين واأللفيــة الثانيــة للميــاد ،عقــدت األمم املتحــدة ،يف مقرهــا
يف نيويــورك ،يف شــهر ســبتمبر عــام 2000م مؤمتــر قمــة لرؤســاء الــدول ،حضــره
رؤســاء  146دولــة مــن أصــل  189وهــم أعضــاء األمم املتحــدة يف ذلــك الوقــت .وقــد
ُدعيــت تلــك القمــة «بقمــة األلفيــة» ،وأصــدرت أهدافــا لتنميــة العالــم وتطويــرهُ ،عرفــت
«باألهــداف األلفيــة للتنميــة» .وقــد ورد بــن هــذه األهــداف «ضــرورة توفيــر التقنيــات
املفيــدة للتنميــة علــى نطــاق واســع ،وخصوصـاً تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت» .ولعــل
أهميــة هــذه التقنيــات تأتــي مــن الــدور الهــام لوظائفهــا يف تفعيــل التعامــل مــع املعلومات
يف املجتمــع ،وأثــر ذلــك علــى التنميــة والتطويــر.

وقــد أعقــب اهتمــام قمــة األلفيــة بتقنيــات املعلومــات ودورهــا يف التنميــة ،عقــد القمــة
العامليــة ملجتمــع املعلومــات ،علــى مرحلتــن ،األولــى يف جنيــف عــام 2003م ،والثانيــة يف
تونــس عــام 2005م .وقــد ُعـ ّرف «مجتمــع املعلومــات» يف هاتــن املرحلتــن علــى النحــو
التالــي.
«مجتمــع املعلومــات هــو مجتمــع جامــع هدفــه اإلنســان ويتجــه نحــو التنميــة ،ويســتطيع
ُ
كُ ل فــرد فيــه اســتحداث املعلومــات واملعــارف والنفــاذ إليهــا وتقاســمها ،ويتمكــن فيــه
األفــراد واجلماعــات والشــعوب مــن تســخير كامــل إمكاناتهــم للنهــوض بتنميتهــم
املســتدامة وحتســن نوعيــة حياتهــم ،وينطلــق مــن مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمم
املتحــدة ،ويتمســك باإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان».

اﻟﻘﻤـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت

ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ
ﻋﺎم ٢٠٠٣م واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م

ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

16

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

 )2-1برنامج المعلومات
للجميع ()IFAP
لــم تقتصــر اجلهــود الدوليــة ،بشــأن ُمجتمــع املعلومــات علــى قمــة األلفيــة ،أو قمة
ُمجتمــع املعلومــات ،بــل كان هنــاك امتــداد آخــر لهــذه اجلهــود قامــت بــه «منظمــة
األمم املتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ( .»)UNESCOأدى إلــى تغييــر يف بعــض
مفاهيــم اليونســكو حــول األســباب التــي أدت إلــى وجــود الفجــوة املعلوماتيــة
(املعرفيــة) بــن دول الشــمال واجلنــوب .إذ أدركــت اليونســكو بــأن العمــل علــى
ســد الفجــوة الرقميــة لــن يــؤدي إلــى تقليــص الفجــوة املعرفيــة واملعلوماتيــة
فحســب؛ بــل سيســهم أيض ـاً يف تخفيــف الفقــر والقضــاء علــى اجلهــل .وبنــا ًء
علــى ذلــك ففــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 2000م ،قامــت اليونســكو بإنشــاء

برنامــج املعلومــات للجميــع الــذي يركــز علــى عــدد مــن البرامــج يف مجــال االتصــال
واملعلومــات ،كمــا اتخــذت العديــد مــن اخلطــوات ،لتنفيــذ خطــوط العمــل التــي
أوكلــت لليونســكو بنــاء علــى مخرجــات القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات .كمــا يوفــر
برنامــج املعلومــات للجميــع ( )IFAPمنبــرا ملناقشــات السياســات الدوليــة والتعــاون،
ووضــع مبــادئ توجيهيــة للعمــل يف مجــال احلصــول علــى املعلومــات واملعرفــة .ويقــدم
البرنامــج أيضــا املشــورة إلــى املختصــن يف اليونســكو يف املجــاالت التاليــة ذات
األولويــة( :املعلومــات مــن أجــل التنميــة ،املعلومــات حملــو األميــة ،حمايــة املعلومــات،
أخالقيــات املعلومــات ،الوصــول للمعلومــات ،وتعــدد اللغــات) ،وذلــك لصياغــة وتنفيــذ
البرامــج واالســتراتيجية املتوســطة األجــل لليونســكو.

ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ) (IFAPﻣﻨﺒﺮا ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ,ووﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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 3-1اللجــنــــة الوطـــنــيــــــــة
لمجتمع المعلومات
بــدأت «اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات» يف اململكــة كلجنــة وطنيــة للتحضيــر للقمــة
العامليــة ملجتمــع املعلومــات مبرحلتيهــا األولــى والثانيــة ،لكنهــا أخــذت اســمها اجلديــد
بعــد انتهــاء تلــك القمــة ،والتوجــه نحــو التعــاون مــع «برنامــج املعلومــات للجميــع».
وتضــم اللجنــة ُمثلــن عــن  11جهــة حكوميــة ،إضافــة إلــى  ٣جمعيــات مدنيــة ومجلــس
الغــرف التجاريــة الصناعيــة .وترتبــط اجلهــات احلكوميــة األعضــاء مبجــاالت ُمختلفــة
تتضمــن :مجــاالت ترتبــط باإلنســان هــي :الثقافــة واإلعــام ،والتعليــم والبحــث العلمــي،
والصحــة؛ ومجــاالت اقتصاديــة ودوليــة هــي :املــال واالقتصــاد والتجــارة والعالقــات
اخلارجيــة؛ إضافــة إلــى مجــال :تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت .أمــا اجلمعيــات
املهنيــة فتختــص مبوضوعــات :املكتبــات واحلاســبات واالتصــاالت ،إلــى جانــب التجــارة
والصناعــة .وتشــمل محــاور اهتمــام اللجنــة احملــاور التاليــة:

ﺟﻤﻌﻴـــﺎت
ﻣﺪﻧــﻴـــــــــﺔ

ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ودوﻟﻴﺔ

اﳌﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن

اﻟﻠﺠﻨـــــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻟﺼﺤﺔ

ﺟـﻬـــــــــــــﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ

٣
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
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ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷوﻟﻮﻳﺎت؛ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ؛
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ.

دﻋﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻹﺑﺮاز ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وأﻫﺪاﻓﻪ.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

محاور
اهتمام
اللجـنـة

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ ﻟﻺﺳﻬﺎم
واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ،
واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت،
وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ – ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮر
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ.
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 )4-1االستعراض الشامل للجمعية
العامة لألمم المتحدة لتنفيذ
مخرجات القمة العالمية لمجتمع
المعلومات
يأتــي االســتعراض الشــامل للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة لتنفيــذ مخرجــات
القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات تنفيــذاً لطلــب احلكومــات يف املرحلــة الثانيــة من
القمــة التــي عقــدت عــام 2005م بــأن تقــوم اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بعمــل
تقييــم واســتعراض شــامل لتنفيــذ مخرجــات القمــة بعــد مــرور  10ســنوات مــن
انعقادهــا أي بحلــول عــام 2015م .وبنــاء علــى ذلــك الطلــب فقــد حــددت اجلمعيــة
العامــة يف عــام 2014م آليــة االســتعراض الشــامل لتنفيــذ مخرجــات القمــة
وقــررت أن تختتــم عمليــة االســتعراض الشــامل باجتمــاع رفيــع املســتوى للجمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة تســبقه عمليــة حتضيريــة حكوميــة دوليــة .وقــد عقــد
االجتمــاع رفيــع املســتوى لالســتعراض الشــامل خــال الفتــرة مــن  4إلــى  5ربيــع
األول 1437هـــ املوافــق  16-15ديســمبر 2015م يف مقــر األمم املتحــدة مبدينــة
نيويــورك ،وشــاركت اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات يف ذلــك االجتمــاع ضمــن
وفــد اململكــة العربيــة الســعودية .وقامــت مجموعــة الســبعة والســبعني التــي تضــم
يف عضويتهــا ( )134دولــة باختيــار اململكــة العربيــة الســعودية نظيــر جهودهــا
الفعالــة بجانــب عــدد مــن الــدول لقيــادة تلــك املفاوضــات مــع الــدول األخــرى.

ﺻﺪر ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺛﻴﻘﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ أﺑﺮزﻫﺎ:
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اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺸﺄن
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم
٢٠٢٥م ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺠﺎح
ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت .وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ذو أوﻟﻮﻳﺔ ،وإدراك
اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﺒﺮاً ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﺳﻨﻮﻳﺎً .

ﺣﺚ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﻤﻨﻊ وﺗﺤﺎﺷﻲ أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺣﺎدﻳﺔ
ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﻴﻖ رﻓﺎه
ﺷﻌﻮب اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ
واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ) (١٣٤دوﻟﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻈﻴﺮ
ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺪول ﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻮره
اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
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 )5-1أبرز التوجهات المؤثرة
في مجتمع المعلومات

 )1-5-1معمارية الكائنات الرقمية:
اكتســبت قبــوالً أســرع؛ نظــراً ألنهــا عنيــت بشــكل رئيــس باملعلومــات العامــة ،والنفــاذ
قصيــر األجــل لهــا .ويف املقابــل؛ فقــد مت تصميــم معماريــة الكائنــات الرقميــة؛ لتحقيــق
إدارة طويلــة األجــل جلميــع أنــوع املعلومــات ،ســواء أكانــت عامــة ،أم خاصــة ،أو مزيــج
منهمــا ..وقــد نُشــرت خــال الســنوات العديــدة املاضيــة ،تطبيقــات وخدمــات تشــغيلية
تقــوم علــى معماريــة الكائنــات الرقميــة يف أكثــر مــن  75بلــداً يف القــارات الســت.
ويغطــي االســتعمال اليومــي ملعماريــة الكائنــات الرقميــة مجــاالت عديــدة؛ تتضمــن
امللكيــة الفكريــة ،والنشــر ،وإنترنــت األشــياء ،والبيانــات الضخمــة ،والبحــث والتطويــر،
والترفيــه ،وتصنيــع األغذيــة ،والعديــد مــن املجــاالت األخــرى.

صممــت االنترنــت وتطبيقاتهــا لتكــون منصــة عامــة لتوفيــر ربــط عاملــي بــن أجهــزة
احلاســب اآللــي ،واألجهــزة بشــكل عــام ،والشــبكات بأنواعهــا كافــة .وكان اجلهــد منصباً
آنــذاك علــى توفيــر وســيلة جتعــل أي تطبيــق متاحـاً لالســتخدام العــام ،أو لالســتخدام
مــن قبــل أشــخاص مخولــن؛ ولــم يكــن اجلهــد معنيـاً بتمييــز معاملــة بعــض التطبيقــات
املهمــة عــن األخــرى .وقــد أصبــح جليـاً أن إدارة املعلومــات ()Information Management
تعــد أحــد املجــاالت التــي ميكــن أن يكــون لهــا مســتقبال يف إتاحــة مجموعــة مــن
التطبيقــات اجلديــدة التــي تســتخدم اإلنترنــت .وكان نتــاج ذلــك أن ظهــرت معماريــة
الكائنــات الرقميــة ( .)Digital Object Architectureوقــد تزامــن تطويرهــا مــع تطويــر
الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة ( ،)World Wide Webلكــن الشــبكة العنكبوتيــة العامليــة
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ﺑﻠﺪا ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟﺴﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

من سمات المعمارية؛ القدرات
األمنية والموثوقية التي تم
أخذها في الحسبان عند بناء
المعمارية في األصل

وتعــد معماريــة الكائنــات الرقميــة مــن التوجهــات املؤثــرة يف مجتمــع املعلومــات نظــراً
للفوائــد واإلمكانــات التــي توفرهــا لتقنــن الوصــول إلــى املعلومــات؛ فنجــد أنهــا توفــر
حلــوالً لعــدد مــن التحديــات التــي يتــم مواجهتهــا حاليـاً ،وتســاهم يف تســهيل إدخــال
عــدد مــن اخلدمــات والتقنيــات اجلديــدة .فمــن ســمات املعماريــة؛ القــدرات األمنيــة
واملوثوقيــة التــي مت أخذهــا يف احلســبان عنــد بنــاء املعماريــة يف األصــل؛ والتــي
تســتفيد منهــا التطبيقــات التــي تطــور بنــا ًء عليهــا .باإلضافــة إلــى متكينهــا قابليــة
التشــغيل البينــي ( )Interoperabilityبــن مختلــف البيانــات واألجهــزة ،األمــر الــذي
مــن شــأنه املســاهمة يف دعــم وانتشــار إنترنــت األشــياء.
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ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٢٠م ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 ٤٠إﻟﻰ  ٥٠ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻬﺎز

 )2-5-1إنترنت االشياء
إنترنــت األشــياء ( )IoTهــي البنيــة التحتيــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات وذلــك وفقــاً
لتعريــف االحتــاد الدولــي لالتصــاالت .وقــد تركــزت أوائــل املنصــات القائمــة علــى
اإلنترنــت ،يف املقــام األول ،علــى االتصــاالت بــن األفــراد ،وهــو مــا ميكــن أن نطلــق
عليــه تســمية االتصــاالت مــن شــخص إلــى شــخص .وتضيــف إنترنــت األشــياء إلــى
هــذه املنصــات أجهــزة قــادرة علــى التواصــل مــن شــخص إلــى آلــة ومــن آلــة إلــى آلــة
دون تدخــل اإلنســان.
ويعــد إنترنــت األشــياء مــن التوجهــات املؤثــرة يف مجتمــع املعلومــات نطــراً ملــا يتوقــع
أن يحدثــه مــن تغييــر يف كافــة مجــاالت احليــاة ،وخصوص ـاً يف املجــاالت االقتصاديــة
والصناعيــة .ووفق ـاً للدراســات التــي أجرتهــا مراكــز البحــوث؛ فإنــه يتوقــع أن يتــراوح
عــدد األجهــزة املرتبطــة بالشــبكات بحلــول عــام 2020م مــا بــن  40مليــار جهــاز إلــى
 50مليــار جهــاز ،كمــا يتوقــع أن يصــل حجــم التأثيــر االقتصــادي إلنترنــت األشــياء إلــى
 11.1تريليــون دوالر ســنوياً بحلــول عــام 2025م.
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 )5-1أبرز التوجهات المؤثرة
في مجتمع المعلومات
 )3-5-1البيانات الضخمة :
ي ّكــن مــن جمــع وتخزيــن وإدارة ومعاجلــة الكــم
البيانــات الضخمــة تعنــي النمــوذج الــذي ُ َ
الهائــل مــن املعلومــات ذات الســمات غيــر املتجانســة ،وتصورهــا واتخــاذ قــرار بشــأنها
يف وقــت فــوري .ويــرى اخلبــراء أن موضــوع البيانــات الضخمــة ســينتج عنــه العديــد
مــن الفوائــد والفــرص االســتثمارية ،واخلدمــات غيــر املســبوقة يف كافــة مجــاالت
احليــاة خاصــة يف مــا يتعلــق باملــدن واملجتمعــات الذكيــة .ولهــذا الســبب؛ تعــد البيانــات
الضخمــة مــن التوجهــات املؤثــرة يف مجتمــع املعلومــات.

ﻳﺮى اﻟﺨﺒﺮاء أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪن واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬﻛﻴــﺔ.

ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﺟـﻬــﺎت اﻟﻤــﺆﺛـــــﺮة ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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القسم الثاني
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في
عضوية اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
بتنمية البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت

أحد خطوط عمل القمة

العالمية لمجتمع المعلومات

 )1-2التوجهات االستراتيجية
لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
انطالقـاً مــن رؤيــة اخلطــة الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات للتحــول إلــى مجتمــع
واقتصــاد رقمــي فقــد قامــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بتبنــي  12مبــادرة
متثــل التوجهــات االســتراتيجية للــوزارة بحلــول عــام 2020م لتطويــر القطــاع ،وترتكــز
علــى أربعــة محــاور :البنيــة التحتيــة ،وصناعــة تقنيــة املعلومــات ،ومهــارات االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات ،ومبــادرات التحــول الرقمــي ،وتســتند تلــك املشــاريع إلــى بنيــة
اســتراتيجية تضمــن حتقيــق التطلعــات املرجــوة مــن اخلطــة ،وفيمــا يلــي توضيــح ملعالــم
هــذه التوجهــات االســتراتيجية:

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﻃﻨﻲ

ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي
ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ردم اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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 )2-2الخطة الوطنية لالتصاالت
وتقنية المعلومات
متثــل اخلطــة الوطنيــة اخلمســية الثانيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات األجنــدة
االســتراتيجية التــي ســيعمل وفقهــا قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بنطاقــه
الشــامل مبســاندة مــن القطاعــات األخــرى ،كقطــاع التعليــم العــام والعالــي وقطــاع
البحــوث والتطويــر واالبتــكار وغيــره يف الفتــرة مــن 1438/1437هـــ – 1442/1441هـــ
(2020-2016م) .وتضمنــت اخلطــة ( )17هدفـاً محــدداً ،ســيتم العمــل علــى حتقيقهــا
مــن خــال ( )83مشــروعاً .كمــا أنــه مــن املتوقــع أن يــؤدي البــدء باخلطــة ونشــرها
والتوعيــة بهــا إلــى تبنيهــا مــن العديــد مــن القطاعــات واجلهــات احلكوميــة وغيــر

١٧

احلكوميــة األخــرى إضافــة إلــى القطــاع اخلــاص مــن خــال مبــادرات ذاتيــة تصــب
يف رؤيــة اخلطــة وأهدافهــا وتدفــع باملزيــد مــن اإلجنــاز يف حتقيــق هــذه األهــداف.
وتتمثــل رســالة اخلطــة الوطنيــة اخلمســية الثانيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف أن
يعمــل قطــاع االتصــاالت وتـقـــنية املعـــلومات يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى حتســن
مســتوى رفاهيــة املواطــن السعـــودي بالتركيــز علــى دعـــم االقـتـصـــاد الوطنــي ،ودعـــم
التعـــليم والتأهـــيل والبحوث ،وتعـــزيز األمن املعـــلوماتي الوطني .وقد مت الرفع باخلطة
اخلمســية الثانيــة إلــى املقــام الســامي للحصــول علــى املوافقــة عليهــا.

ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺨﻄﺔ

ﻫﺪﻓﺎً ﻣﺤﺪداً

٨٣

ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ) (٨٣ﻣﺸﺮوﻋﺎً

ﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أن
ﻳﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗـﻘـﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻌـﻮدي
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 )3-2الخطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار
ســعت اململكــة العربيــة الســعودية إلــى رســم رؤيــة بعيــدة املــدى لتنميــة العلــوم
والتقنيــة واالبتــكار ،متثلــت يف بنــاء «مجتمــع واقتصــاد قائــم علــى املعرفــة مــن
خــال منظومــة وطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار منافســة عامليـاً» لتحقيــق هدفهــا
االســتراتيجي بوصولهــا إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة يف العلــوم والتقنيــة واالبتــكار
بحلــول عــام 1450هـــ (2030م) .وقــد أعــدت اخلطــة اخلمســية الثانيــة للعلــوم

والتقنيــة واالبتــكار (معرفــة  )2التــي متتــد حتــى العــام 1440هـــ لتحقيــق الريــادة يف
مجــال العلــوم والتقيــة واالبتــكار علــى مســتوى الشــرق األوســط بنهايــة عــام 1440هـــ
بــإذن اهلل ،حيــث أعيــدت هيكلــة برامجهــا االســتراتيجية لتشــكل منظومــة ذات كفــاءة
لدعــم األفــكار املبتكــرة بــدءاً مــن مرحلــة البحــوث األساســية إلــى تطويــر منتجــات
عاليــة القيمــة املضافــة ،ولتكــون رافــداً الســتثمار البحــث يف الصناعــة.

أﻋﺪت اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ١٤٤٠ﻫـ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

اﻟﺮؤﻳﺔ

»ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً «
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 )4-2تحرير سوق االتصاالت وتقنية
المعلومات في المملكة
أدركــت اململكــة العربيــة الســعودية أهميــة قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات منــذ وقــت
مبكــر ،فأولتــه اهتمامـاً كبيــراً حــن انتهجــت برنامــج التخصيــص الــذي يهــدف إلــى رفــع
كفــاءة االقتصــاد الوطنــي ،وزيــادة قدرتــه التنافســية مــن خــال حتريــر أســواق خدمــات
االتصــاالت وفتــح بــاب املنافســة؛ لتوفيــر خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات املتقدمــة
يف جميــع انحــاء اململكــة بصــورة شــاملة ،وبجــودة عاليــة ،وبأســعار مناســبة .وقــد شــهد
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة تطــورات وتغيــرات مهمــة خــال الســنوات
املاضيــة متثلــت يف تطويــر السياســات التنظيميــة والتشــريعات ،ومــن ثــم توســعة أســواق
خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات لتدخــل خدمــات جديدة ومتطــورة ،تفي باحتياجات
املســتفيدين منهــا؛ ســواء أكانــوا مــن األفــراد أم مــن قطــاع األعمــال أو القطــاع احلكومــي.

وقــد مت مؤخــراً إصــدار تراخيــص لشــركات مقدمــي خدمــات شــبكات االتصــاالت
االفتراضيــة املتنقلــة ،ومــن املتوقــع أن يــؤدي هــذا إلى حتســن مســتوى خدمــات االتصاالت
وتقنيــة املعلومــات ونشــرها ،واإلســهام يف خفــض أســعارها ،والعنايــة باملشــتركني ،وزيــادة
الفــرص الوظيفيــة للمواطنــن ،وزيــادة االســتثمار يف هــذا القطــاع املهــم .هــذا وقــد بلــغ
إجمالــي تراخيــص تقــدمي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ( )315ترخيصـاً بنهايــة
العــام 2015م .ويوضــح الشــكل التالــي إجمالــي التراخيــص الصــادرة منــذ عــام 2001م.

٣١٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

٣٢٥
٣١٥

٣٠٩

٢٩٢

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٣٠
٢٠١٣

إجـمــالي التراخـــيص الصـــــادرة
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٢٠١٢

٢٠١١

 )5-2مركز المعلومات الوطني
تأســس مركــز املعلومــات الوطنــي يف عــام 1399هـــ ،حتــت اســم مركــز الكمبيوتــر،
وذلــك حــن مت البــدء يف تنفيــذ مشــروع نظــام املعلومــات لــوزارة الداخليــة ،ويف عــام
1400هـــ مت تغييــر مســمى املركــز مــن مركــز الكمبيوتــر إلى اإلدارة العامــة للمعلومات
املركزيــة ليكــون أحــد أهــم إدارات ديــوان وزارة الداخليــة ،ويف عــام 1402هـــ صــدر
قــرار اللجنــة العليــا لإلصــاح اإلداري بتغييــر املســمى إلــى مركــز املعلومــات الوطني.
وقــد حظــي املركــز منــذ بداياتــه األولــى قبــل أكثــر مــن ثالثــة عقــود بدعــم ورعايــة
كبيــرة مــن لــدن صاحــب الســمو امللكــي األميــر نايــف بــن عبدالعزيــز  -رحمــه اهلل
 -وزيــر الداخليــة آنــذاك ليخــدم جميــع قطاعــات الــوزارة علــى مــدار الســاعة،

مســتخدماً يف ذلــك أفضــل وأحــدث أجهــزة احلاســبات اآلليــة علــى مســتوى العالــم.
ويقــدم مركــز املعلومــات الوطنــي حلولــه وخدماتــه التقنيــة لكافــة قطاعــات وزارة
الداخليــة وغيرهــا مــن اجلهــات احلكوميــة يف شــتى أنحــاء اململكــة مــن خــال فروعــه
وشــعبه املنتشــرة بجميــع مناطــق اململكــة .ويحتــوي مركــز املعلومــات الوطنــي علــى
مســتودع ضخــم مــن البيانــات (أكثــر مــن 60مصــدراً) ألنظمــة وزارة الداخليــة و ()25
مصــدر للبيانــات احلكوميــة .ولــدى املركــز مشــروع حالــي للربــط اآللــي والتكامــل مــع
 150جهــة حكوميــة وشــبه حكوميــة.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻣﺼﺪرا
ﻷﻧﻈﻤﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺼــﺪر ﻟﻠﺒﻴــﺎﻧــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ

60

25

ﻟﺪى اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻊ  ١٥٠ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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 )6-2صندوق الخدمة الشاملة
اســتكما ًال للجهــود املبذولــة يف ســبيل حتقيــق أهــداف سياســة الصنــدوق ،وتنفيــذ
خطــة الصنــدوق اإلســتراتيجية ضمــن اإلطــار الزمنــي احملــدد واملعتمــد؛ مت إعــداد
خطــط تشــغيلية مشــتملة علــى األهــداف الرئيســة للصنــدوق وبرامجــه ومشــاريعه التــي
يســعى إلجنازهــا ،خــال كل ســنة تشــغيلية؛ باإلضافــة إلــى حتديــد هيكلــة وأســلوب
تنفيــذ املشــاريع وتخطيطهــا ،وكذلــك توضيــح مخرجــات برامــج الصنــدوق بشــكل عــام،
ونطاقــات العمــل ،وحتديــد التكاليــف التقديريــة؛ ملســاندة برامــج الصنــدوق ومشــاريعه

التــي ســيتم دعمهــا .ويف هــذا الســياق أنهــى الصنــدوق تنفيــذ ســتة مشــاريع قبــل عــام
2015م ،واليــزال العمــل جاريــاً علــى تنفيــذ باقــي املشــاريع الثمانيــة ضمــن خطــط
تشــغيلية ،وإطــار زمنــي محــدد ومعتمــد .وبنهايــة عــام 2015م مت توفيــر اخلدمــات ملــا
مجموعــه  15.115جتمع ـاً ســكانياً موزعــه علــى جميــع مناطــق اململكــة ومحافظاتهــا.
وتوضــح الرســوم التاليــة بعــض اإلحصــاءات املتعلقــة مبشــاريع الصنــدوق.

عدد التجمعات السكانية المخدومة
٢١١٩٤

١٩٥٨٢

١٩١٦١

ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع

١٧٢٩٤

ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

١٦٦٥١

٧٠٥٥
٩٥٩٦
٧٦٩٥

٦٣٧٧
٤٥٠٩

١٦١٢

١٩٠١

١٨٦٧
٤٢١

٦٤٣

١٣١٨
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٤٠٧٠

١٨٦٨

ﻣﺸﺮوع  ١٤ﻣﺸﺮوع  ١٣ﻣﺸﺮوع  ١٢ﻣﺸﺮوع  ١١ﻣﺸﺮوع ١٠ﻣﺸﺮوع  ٩ﻣﺸﺮوع  ٨ﻣﺸﺮوع ٧

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

٣٣٧١

٤٣٩

٤٣٨

٣٦٣٢

٢٣٢٥

١٠٦٤
٥٦٣

٢٦١

ﻣﺸﺮوع  ٦ﻣﺸﺮوع  ٥ﻣﺸﺮوع  ٤ﻣﺸﺮوع  ٣ﻣﺸﺮوع ٢

٤٨٣
٤٨٣

ﻣﺸﺮوع ١

عدد السكان المستفيدين من نشر خدمات صندوق الخدمة الشاملة
بناء على بيانات مصلحة االحصاءات العامة
ً

٤٩١٤
٤٥٢٧

٤٣٦٥
٤١١٥

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع

٣٩٧٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﻷرﻗﺎم )ﺑﺎﻵﻻف(

١٢٥٥
٢٧١٨
٢٣٧٣

٢٠٤٨
١٣٤٣

٣٤٥

٢٥٠

٣٨٧
١٦٢

١٤٢

٣٢٥

٩٦٤
١٢٢٣

٧٠٥

ﻣﺸﺮوع  ١٤ﻣﺸﺮوع  ١٣ﻣﺸﺮوع  ١٢ﻣﺸﺮوع  ١١ﻣﺸﺮوع  ١٠ﻣﺸﺮوع  ٩ﻣﺸﺮوع  ٨ﻣﺸﺮوع ٧

١٢٠

١٦٥

١٠٥٨

٩٦٤

٣١١
٢٠٦

٩٤

ﻣﺸﺮوع  ٦ﻣﺸﺮوع  ٥ﻣﺸﺮوع  ٤ﻣﺸﺮوع  ٣ﻣﺸﺮوع ٢

١٠٥
١٠٥

ﻣﺸﺮوع ١
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 )7-2إحصاءات عن قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات في المملكة العربية السعودية

36

٪٦

ﺣﻘـــﻖ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻤـــﻮا ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ٪٦ﻓﻲ
ﻋﺎم ٢٠١٥م

٪٩

ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻘﻄﺎع
ﻓـــﻲ ﺣـــﺪود  ٪٩ﺧـــﻼل اﻷﻋـــﻮام
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )٢٠١٥-٢٠١١م(

٪٦
٪١٠

ﺗﻘﺪر دراﺳﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﺳﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ) (٪٦ﻟﻠﻌﺎم
)٢٠١٥م(

ﻧﺴـــﺒﺔ إﺳـــﻬﺎم اﻟﻘﻄـــﺎع ﻓـــﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ -ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄـــﻲ -ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﺪود )(٪١٠

 )1-7-2إحصائيات عن مساهمات قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
يف االقتصاد الوطني

 )2-7-2إسهام نشاط االتصاالت يف الناجت احمللى اإلجمالي

مــع تنامــي الــدور االقتصــادي للمعرفــة كأســاس لتوليــد الثــروة ومحفــز رئيــس للنمــو
االقتصــادي ،اهتمــت اململكــة بحفــز ،وتعزيــز دور قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات
للتحــول القتصــاد املعرفــة حيــث تســرع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن عمليــة خلــق،
وتطويــر ،وتبــادل املعرفــة بشــكل ميكــن الدولــة مــن حتقيــق زيــادات متســارعة يف معــدالت
النمــو االقتصــادي .وقــد أدى تنامــي االســتثمارات الرأســمالية ،وتوســيع وتطويــر شــبكات
االتصاالت إلى زيادة إســهام نشــاط االتصاالت يف الناجت احمللي االجمالي بشــكل ملموس
ممــا أدى إلــى جــذب االســتثمارات للقطــاع ،وزيــادة معــدالت النمــو فيــه ،وارتفــاع درجــة
إســهامه املباشــر يف النــاجت اإلجمالــي احمللــي؛ إضافــة إلــى آثاره اإليجابية غير املباشــرة يف
رفع كفاءة القطاعات االنتاجية األخرى يف االقتصاد .وبحســب دراســات هيئة االتصاالت
وتقنيــة املعلومــات ،تقــدر إســهامات قطــاع االتصــاالت وتقنية املعلومات بحوالــي ( )%6للعام
(2015م) .وتشــير البيانــات االقتصاديــة املنشــورة إلــى أن قطــاع االتصــاالت والنقــل ،هــو
مــن أســرع القطاعــات االقتصاديــة منــواً؛ إذ حقــق هــذا القطــاع منــوا بحوالــي  %6يف عــام
2015م ،كمــا بلــغ متوســط النمــو الســنوي يف حــدود  %9خــال األعــوام اخلمســة املاضيــة
(2015-2011م).

يعتبــر قطــاع االتصــاالت هــو املكـ ّون الرئيــس لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة؛
إذ تقــدر دراســات الهيئــة إســهام قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف النــاجت
احمللــي اإلجمالــي بحوالــي ( )%6للعــام (2015م) مــع ارتفــاع القيمــة املضافــة لنشــاط
االتصــاالت خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة .ويف حــال حتييــد قطــاع البتــرول والتعديــن
يف مكــون النــاجت احمللــي؛ فوفــق دراســات الهيئــة املبنيــة علــى جتــارب عامليــة فــإن نســبة
إســهام قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف إجمالــي النــاجت احمللــي -غيــر النفطــي-
تقــدر بحــدود (.)%10
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 )3-7-2اإلنفاق على قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
قامــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بإجــراء دراســة حتليليــة لتقديــر حجــم
اإلنفــاق علــى خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة ،والتــي تشــمل
خدمــات االتصــاالت ،وخدمــات تقنيــة املعلومــات ،واألجهــزة ،والبرمجيــات ،فجــاء
حجــم اإلنفــاق علــى االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة بحوالــي  120مليــار
ريـــال يف عــام 2015م ،مبعــدل منــو يقــدر بحوالــي  %7عــن العــام 2014م ،يف ظــل بــدء
املنشــآت يف جميــع أنحــاء اململكــة يف اعتمــاد مبــادرات التحــول الرقمــي؛ مــن أجــل
خفــض التكاليــف ،وتعزيــز كفــاءة إجــراءات األعمــال .ويســتأثر قطــاع االتصــاالت

بالنصيــب األكبــر مــن اإلنفــاق بنســبة  ،%64يف حــن تبلــغ نســبة اإلنفــاق علــى
خدمــات تقنيــة املعلومــات حوالــي  %36ومــن املتوقــع منــو اإلنفــاق علــى خدمــات تقنيــة
املعلومــات بصــورة أقــوى؛ إذ إن أمــن املعلومــات ســوف يتحــول إلــى مكــون أساســي
يف إســتراتيجيات التحــول الرقمــي باململكــة .وهنــاك منــو يف عــدد املنشــآت التــي
تتطلــع لتطبيــق مختلــف حلــول أمــن املعلومــات املتقدمــة واالســتباقية ،ومــن املتوقــع
أن يســتمر ســوق االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف النمــو بشــكل منتظــم.

إجمالي اإلنفاق على االتصاالت وتقنية المعلومات (مليار ريال)
٪١٠٠
٪٩٠

١٢٠

١٤٠
١١١٫٧٩

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠

١٠٢٫٥٦
٧٦٫٨

٦٩٫٨٤

١٢٠
٩٤

٦٥٫٢٧
٦١

٪٥٠
٪٤٠

١٠٠

٨٢٫٥

٧٥

٥٧٫٨

٥٢٫٥

٪٣٠

SR

٪٢٠
٪١٠
٪٠

٤٣٫٢

٤١٫٩٥

٪٧

٪٩

٣٧٫٢٩
٪٩٫١

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي

٧٣
٥١٫١

٧٠

٨٠

٦٠

٤٨

٤٩
٪١٧

٪٣٣

٣٣٫٦

٤٢

٣٦

٦٠
٪٢٩

٤٠

٪١٤

٢٤٫٨
٪١٠

٢٢٫٥
٪٣

٢٧

٢١٫٩
٪٤

٢١

٢٠

١٨

١٤٫٤

٩

٠

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٣٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق

اﻻﺗﺼﺎﻻت

٪٢٥

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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 )4-7-2إيرادات االتصاالت وتقنية املعلومات
حققــت شــركات االتصــاالت إيــرادات إجماليــة مباشــرة مــن عملياتهــا يف اململكــة
بحوالــي ( 72.4مليــار) ريــال يف نهايــة عــام (2015م) ،مرتفعــة عــن العــام املاضــي
2014م بنســبة بلغــت حوالــي ( )%5.8ومتثــل إيــرادات خدمــات االتصــاالت املتنقلــة
حوالــي ( )%75مــن إجمالــي اإليــرادات ،يف حــن متثــل خدمــات االتصــاالت الثابتــة
واملعطيــات حوالــي (.)%25

إيرادات مقدمي خدمات االتصاالت (مليار ريال)
١٠٠
٩٠
٧٢٫٤٠

٦٨٫١٨

٧١٫٣١

٥٤

٥١

٥٣

٧١٫٠٣

٦٥٫٧٦

٥٣

٤٩

٨٠
٦٠٫٦١

٤٥

٧٠
٥٢٫٥٠

٤٩٫٢٠

٣٩

٣٧

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠

١٨٫١٠

١٧٫٠٤

١٧٫٨٣

١٧٫٧٫٦

١٦٫٤٤

١٥٫١٥

١٣٫١٣

١٢.٣٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
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اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

١٠
٠

 )5-7-2إحصائيات عن مدى انتشار االتصاالت
وتقنية املعلومات يف اململكة
بلــغ عــدد االشــتراكات يف خدمــات االتصــاالت املتنقلــة حوالــي53مليــون اشــتراك
بنهايـة العــام2015م متثـل االشــتراكات مســبقة الدفــع ،الغالبيـة العظمـى منهـا بنســب ة
تتجــاوز  84%وقــد انخفضــت نســبة االنتشــار خلدمــات االتصــاالت املتنقلــة علــى
مســتوى الســكان إلـى حوالـي 167.5%نظيـر زيــادة عــدد الســكان ،وثبــات إجمالـي عــدد
االشــتراكات .وق ـد أســهم من ـح الهيئ ـة تراخي ـص املشــغل االفتراض ـي لشــبكة الهات ـف
املتنقــل ،يف حتســن مســتوى اخلدمــات وزيــادة تنوعهــا ،وتوســيع ســوق االتصــاالت،
وإتاح ـة مزي ـد م ـن اخليــارات للمشــتركني.

إجمالي االشتراكات في خدمات االتصاالت المتنقلة

٪١٦٧٫٥

٪١٧١٫٤

٪١٦٩٫٧

٪١٨١٫٦

٥٤

٥٢

٤٥٫٧

٤٧٫١

٤٥٫٣

٦٫٦

٦٫٣

٢٠١١

٢٠١٠

٤٤٫٩

٤٥٫٩

٤٣٫٩

٧٫٩

٦٫٨

٦٫٩

٧٫٣

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٥٣

٥٥
٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت )ﻣﻠﻴﻮن(

٥٣

٥٣

٥١

٪١٨٨

٪١٨٦

٦٠

٥
٠

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة )ﻻﺣﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ(
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ملحوظــة :تقــاس نســبة االنتشــار للســكان
بقســمة إجمالــي خطــوط الهاتــف الثابــت
العاملــة علــى عــدد الســكان ،أمــا نســبة
االنتشــار للمســاكن؛ فيتــم حســابها بقســمة
عــدد اخلطــوط الســكنية علــى عــدد املســاكن.

١٫٨٠١
٢٫٠

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

٪٥٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر

إجمالي االشتراكات في خدمات
النطاق العريض عبر شبكات
االتصاالت الثابتة

٪٢٠

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت اﻻﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
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٣٫٣

٪١٫٩

٪١٫٨

٪١٥٫٧

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﺴﻜﺎن

١
٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ

٤٫٠

٣٫٥٦
٣٫٠٣
٪٤٩٫٧
٪٤٣٫٢

١٫٥٧

٢

٣٫١

٪١٦٫٤

١٫٢

١٫٣٨

٣٫٥
٪٤٥٫٥
٢٫٩٢
٠٫٨

١٫٨٥

٪١٠
٪٠
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٢٫٥

٣٫٣

٣٫٤

٪١٦٫٢

١٫٥

٣

٣٫٠

٪٤٠٫٩
٢٫٥٤
٠٫٦

١٫٨٧

٪٢٣٫٩
١٫٩٥

١٫٥٦

٠٫٤٥

٠٫٤٣

٠٫٢٦

٪١٤

٪١٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

٢٫٥
٪٢٧٫٣
١٫٧٤
١٫٤٩

٢٠١٠

٢٫٠
١٫٥
١٫٠
٠٫٥
٠٫٠

اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت )ﻣﻠﻴﻮن(

٪٣٠

١٫٠٣١

٪١٥٫٠

٪٤٠

٤

١٫٠٩٠

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

٪٦٠

١٫٤١٥

١٫٤٤١

١٫٣٤٢

٪٦٦٫٧

ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط )ﻣﻠﻴﻮن(

إجمالي االشتراكات في خدمات
االتصاالت الثابتة

٪٣٤٫٠

٪٤٥٫٠

٪٦٤٫٣

٪٦٧٫٦

٪٦٩٫٣

٥

إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق
العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

٪١٢٠
٪١٠٠

٤٠

٪١٠٥٫٩
٣٣٫٤

٪٩٤٫٥

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر

٪٤٧٫٦

٢٠٫١٩
١٩٫٩٦

٪٢٠
٪٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﺴﻜﺎن

٢٥

٢٩٫١

٪٦٠
٪٤٠

٣٠

١٤٫٣

٢٠
٪٤٢٫١
٢٫٥٤

٩٫٦٨

٨٫٠٧

٪٣٩٫٦

١٥

١٫٩٥
٧٫٠٦

٪٩٫٧

١٣٫٢٠

٩٫١٣

٤٫٥٩

٤٫٢٢
٪١٤

٤٫٢٨
٪١٠

٢٫٧

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٪٦٨٫٥

٪٦٣٫٧
٪٥٥٫١

٠

٢٠
١٨

٪٥٤٫١

١٦

٪٤٧٫٥

إجمالي عدد مستخدمي
اإلنترنت

٥

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

١٠

ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت )ﻣﻠﻴﻮن(

٪٨٠

٣٥

٪٤١

١٤
١٢
١٠

٢١٫٦

١٩٫٦

١٦٫٥

١٥٫٨

١٣٫٦

١١٫٤

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٨
٦
٤
٢

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر

 1437 - ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ /م

41

 )8-2انتشار أسماء النطاقات السعودية
تواصــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن خــال املركــز الســعودي ملعلومــات
الشــبكة نشــاطها يف تســجيل أســماء النطاقــات الســعودية ( sa.و .الســعودية) علــى
شــبكة اإلنترنــت ،وإدارتهــا ،واعتمــاد عــدد مــن اإلضافــات املهمــة للخدمــات املقدمــة
للمســتخدمني ،عبــر بوابــة اخلدمــات االلكترونيــة ،التــي متكنهــم مــن إجنــاز العديــد مــن
املهمــات واإلجــراءات ذاتيــا ً،مبرونــة وســرعة عاليتــن.
وقــد مت خــال العــام 2015م تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن تقــدمي خدمة تســجيل النطاقات
الســعودية ،ضمــن خدمــات الســجل التجــاري لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار .ومت
تســجيل حوالــي ( )4551اســم نطــاق يف اململكــة خــال العــام 2015م ،ليصبــح إجمالــي
عــدد النطاقــات املســجلة يف اململكــة حوالــي ( )42098نطاق ـاً.

٤,٥٥١
إﺟﻤــﺎﻟﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻨﻄـــﺎﻗــﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٥م
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٤٢٠٩٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗـﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
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القسم الثالث
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في
عضوية اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
بتنمية البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت

أحد خطوط عمل القمة
العالمية لمجتمع المعلومات

 )1-3البوابة االلكترونية للتعامالت
االلكترونية الحكومية ( سعودي )
تعــد بوابــة «ســعودي» املنفــذ اإللكترونــي املوحــد الــذي يســتطيع مــن خاللــه املواطنــون
واملقيمــون والشــركات والــزوار مــن أي مــكان الوصــول إلــى اخلدمــات احلكوميــة
اإللكترونيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وتنفيــذ التعامــات بهــا بســرعة وكفــاءة
عاليــة ،حيــث تعــد املدخــل إلــى اخلدمــات اإللكترونيــة احلكوميــة .وتتحقــق إمكانيــة

الوصــول إلــى اخلدمــات اإللكترونيــة عــن طريــق توفيــر اخلدمــات اإللكترونيــة عبــر
البوابــة إمــا عــن طريــق التكامــل مــع جهــات حكوميــة أخــرى ،أو عــن طريــق توفيــر
روابــط املواقــع اإللكترونيــة لتلــك اجلهــات وخلدماتهــا علــى البوابــة .وفيمــا يلــي
اســتعراض ألبــرز مــا مت مــن أعمــال يف عــام 2015م فيمــا يخــص بوابــة (ســعودي):

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺛﻤﺎر
ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻌﻮدي وﺟﻬﻮد ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ أﻗﺴﺎم
وﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺪﻳﻞ أﻗﺴﺎم
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻘﺪﻳﻢ.

ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة إﻟﻰ
) (٢٥٠٧ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٥م
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ) (٢٠٩٥ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٤م ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
) (٪١٠٠ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥م.

إﻃﻼق »ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻌﻮدي ،وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎء ﻋﺪد
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة ،وإﺿﺎﻓﺔ
ﺟﻬﺎت أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎً  ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪد آﺧﺮ.

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻌﻮدي،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل :ﻧﺸﺮ ) (١٠ﺑﻨﺮات و)(١٠
ﺗﺼﻮﻳﺘﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻌﻮدي.

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮى ﺑﻮاﺑﺔ »اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ«.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﺤﺼﺮ وﻧﺸﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻟﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ.
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 )2-3مـــركــز االتــصــال الـوطـنــي
( آمــــــــــر)
مت تأســيس مركــز االتصــال الوطنــي للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة «آمــر» بعــد
إقــراره مــن قبــل اللجنــة العليــا اإلشــرافية لبرنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة
(يســر) عــام 2012م ليصبــح مركــز اتصــال ودعــم موحــداً للجهــات احلكوميــة عبــر
ِّ
عــدد مــن القنــوات املختلفــة ،وفــق أفضــل املواصفــات الفنيــة واألمنيــة ،وليســاهم يف
حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة باململكــة .ويقــدم
هــذا املركــز خدمــة الــرد علــى استفســارات اجلمهــور ،واملســتفيدين مــن التعامــات
اإللكترونيــة احلكوميــة ،وتقــدمي الدعــم الفنــي يف مــا يتعلــق باخلدمــات والتعامــات
اإللكترونيــة املقدمــة مــن اجلهــات احلكوميــة للمســتفيدين .ويخــدم املركــز جميــع

املســتفيدين مــن اخلدمــات اإللكترونيــة ،ويعتمــد علــى مختلــف قنــوات االتصــال
للتواصــل مــع املســتفيدين مــن اخلدمــات اإللكترونيــة ومنهــا :الهاتــف ،البريــد
اإللكترونــي ،املوقــع اإللكترونــي ،الرســائل النصيــة  ،SMSإضافــة إلــى الفاكــس
والشــبكات االجتماعيــة ،وغيرهــا مــن وســائل التواصــل الفعالــة مــع املجتمــع؛ وذلــك
لســرعة تقــدمي االستشــارات ،واملســاعدة ،وتقــدمي الدعــم الفنــي للمســتفيدين،
والتواصــل معهــم بأكثــر مــن طريقــة .ولعــل أبــرز اإلجنــازات خــال العــام 2015م ملركــز
االتصــال الوطنــي هــي كمــا يلــي:

وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ) (٤٧٠أﻟﻒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠١٥م.

وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٥م
إﻟﻰ ) (١٥ﺟﻬﺔ ،ﺗﻘﺪم )(١٧١
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.

٤٧٠

ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ،
واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب.
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 )3-3المكتبة الرقمية السعودية
تعــد املكتبــة الرقميــة الســعودية أكبــر جتمــع معــريف ملصــادر املعلومــات يف اململكــة
وتخــدم مؤسســات التعليــم اجلامعــي ومنســوبيه ،وتضــم أكثــر مــن ( )310آالف مرجــع
علمـ ّـي ،ولهــا جهــود حثيثــة يف التفــاوض مــع الناشــرين والبالــغ عددهــم أكثــر مــن 300
ناشــر ،وتســهم املكتبــة الرقميــة بتوفيــر املــال واجلهــد مــن خــال التكتــل حتــت مظلــة
واحــدة ،وتوفيــر بيئــة رقميــة ملختلــف اجلامعــات الســعودية واجلهــات البحثيــة املشــاركة

٣١٠

آﻻف ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ

٣٠٠
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺮ

معهــا ،والــذي يســاعدها يف إتاحــة املصــادر املعرفيــة وحتديثهــا بشــكل مســتمر.
واجلديــر بالذكــر أن جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن انتهــت مــن إنشــاء مكتبــة
إلكترونيــة تضــم  3.974رســالة جامعيــة إلكترونيــة ،و 2.607مخطوطــة ،و7.106
كتابــا إلكترونيــا ،و 17برنامجــا تعليميــا ،و 15برنامجــا توعويــا.

 ١٧ﺑﺮﻧﺎﻣﺠــﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ
و  ١٥ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ

١٧

٣٫٩٧٤

رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

٧٫١٠٦
ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
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٢٫٦٠٧
ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ

 )4-3بوابة المحتوى الرقمي للمناهج
أطلقــت وزارة التعلـــيم يف السعوديــــة مؤخـــراً بوابـــة احملتــــوى الرقـــمـي للمناهـــج
( )www.ebook.saوالتــي تأتــي انســجا ًما مــع مــا يشــهده العالــم مــن تقــدم متســارع
يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات؛ وتوســع ّ
الشــبكات العنكبوتيــة؛ فقــد أصبــح
ً
ارتباطــا وثيقــا ،حيــث تعــدى األمــر تســهيل
ارتبــاط التقنيــة بالعمليــة التعليميــة
عمليتــي التعليــم والتعلــم إلــى التّوظيــف الفاعــل ،يف إطــار الســعي إلــى بنــاء تعلــم
قائــم علــى االســتيعاب املفاهيمــي ،وتطويــر قــدرات املتعلمــن يف االستكشــاف

٦٠٠

ﻛـﺘـــــــﺎب

ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٦٠٠ﻛﺘﺎب

والتفكيــر وحــل املشــكالت ،واملشــاركة يف حتمــل مســؤولية تعلمهــم ،واإلســهام يف بنــاء
املعرفــة بــدالً مــن تلقنهــا .وقــد تضمــن مشــروع إنتــاج احملتــوى الرقمــي مــا يزيــد عــن
 600كتــاب ،منهــا :كتــب الطالــب /الطالبــة ،وكتــب النّشــاط ،وأدلــة املعلمــن ،حيــث
تتســم هــذه الكتــب بســهولة التنقّــل بــن مكوناتهــا مدعومــة باملــواد اإلثرائيــة مــن
خــال الوســائط املتع ـ ّددة الفائقــة ،التــي يقــارب عددهــا  4500وســيطة إثرائيــة.

٤٥٠٠

وﺳﻴﻄــﺔ إﺛﺮاﺋﻴﺔ
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 )5-3مبادرة مركز التميز
ومراكز األبحاث الواعدة
طــورت وزارة التعليــم برامجهــا وربطــت امللحقيــات الثقافيــة باخلــارج ،ومكنتهــا مــن
اســتخدام جميــع تطبيقاتهــا ،ومنظوماتهــا اإللكترونيــة (منظومــة ســفير اإللكترونيــة،
برامــج املراســات اإللكترونيــة ،برامــج األرشــفة اإللكترونيــة ،البوابــة الداخليــة
للــوزارة) .وراعــت الــوزارة عنــد تطويــر منظوماتهــا إمكانيــة الربــط مــع اجلامعــات
احلكوميــة ،بــل قامــت بتصميــم عــدد مــن البرامــج اإللكترونيــة التــي تتضمــن عــدداً

و

زارة

وزارة
اﻟﻤ

ﺎﻟﻴﺔ

وزارة
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺑﺔ
اﻟﺒﻮا ﻮزارة
ﻴﺔ ﻟﻠ
ﺪاﺧﻠ
اﻟ

مــن اخلدمــات اإللكترونيــة املقدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــات ،كنظــام
النــدوات واملؤمتــرات وغيرهــا .واســتطاعت الــوزارة أن متكــن اجلهــات احلكوميــة ذات
االختصــاص مــن الربــط مبنظوماتهــا ،وهــي( :وزارة الداخليــة ،ووزارة اخلدمــة املدنيــة،
ووزارة املاليــة ،وديــوان املراقبــة العامــة) ،وذلــك لتبــادل املعلومــات ،وتســهيل اإلجــراءات،
وتوفيــر الوقــت ،وحتقيــق الدقــة.

اﻷر ﺑﺮاﻣﺞ
ﺷ
ﻔﺔ اﻹﻟ
ﻜﺘﺮوﻧﻴ

اﻟﺪا

ﺧﻠﻴﺔ

ﺔ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ا
ﺑﺮ
ﻟﻤﺮاﺳﻼ اﻣﺞ
ت
ا
ﻹ
ﻟﻜ
ﺘﺮوﻧ

ﻴﺔ

دﻳﻮان
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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 )6-3مـــركــز الـتـمـيـز لــتـطـبـيـقـــات
االتـــصــاالت
مركــز التميــز لتطبيقــات االتصــاالت هــو برنامــج شــراكة بــن مدينة امللــك عبدالعزيز
للعلــوم والتقنيــة وجامعــة كاليفورنيــا يف ســان ديغــو ،ويهــدف املركــز إلــى إجــراء
أبحــاث علميــة يف مجــال شــبكات االتصــاالت وتزويــد مشــغلي خدمــات االتصــاالت
واألجهــزة التنظيميــة بأحــدث األســاليب واحللــول لزيــادة كفــاءة اســتخدام خدمــات
شــبكات االتصــاالت املتقدمــة يف اململكــة وأنحــاء العالــم جميعهــا ،ويوفــر املركز البيئة
املناســبة إلعــداد باحثــن ســعوديني متميزيــن يف هــذا املجــال عــن طريــق تدريــب
طــاب الدراســات العليــا والباحثــن وانخراطهــم بالعمــل مــع نظرائهــم يف جامعــة
كاليفورنيــا ومــع األســاتذة واملختصــن باجلامعــة ،لزيــادة التحصيــل العلمــي وكســب
اخلبــرات الالزمــة .وقــد مت جتهيــز مركــز التميــز لتطبيقــات االتصــاالت بأحــدث

أجهــزة قيــاس أداء الشــبكات الالســلكية وتقييمــه ورفعــه ،بخاصــة مــا يتعلــق باجليــل
الرابــع لشــبكات الهاتــف املتنقــل ،ويســتخدمها خبــراء املركــز والباحثــون الســعوديون
الختيــار أفضــل احللــول لتعزيــز أداء الشــبكات مــن حيــث التغطيــة والســعة واجلــودة
يف اخلدمــة .ومــن أهــم املشــاريع يف هــذا الشــأن الشــبكات املعرفــة برمجيــا ،وإنترنت
األشــياء ،وشــبكات اجليــل اخلامــس ،وتطبيقــات كهروضوئيــات النانــو ،والهوائيــات
متعــددة املصفوفــات ،وكذلــك برمجــة عــدد مــن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة .وقــد
حقــق املركــز العديــد مــن اإلجنــازات العلميــة منهــا نشــر عــدد مــن األوراق العلميــة
احملكمــة وبــراءات اختــراع ،وبرمجــة عــدد مــن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،وإقامــة
ورش عمــل تدريبيــة واحترافيــة محليــة وعامليــة ،كمــا مت تهيئــة معمــل وطنــي رائــد يف
مجــال تقنيــة اجليــل الرابــع املطــور لشــبكات الهاتــف املتنقــل.

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺎن دﻳﻐﻮ
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 )7-3الــمــركــز الــوطـنــــي لــتــقــنــيـة
اإللـكـتـرونــيــات والـضـوئـيـــات

نظــراً ألهميــة تقنيــة اإللكترونيــات والضوئيــات بالنســبة للمملكــة فقــد أدرجتهــا اخلطــة
الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء يف عــام 1423هـــ املوافــق 2002م
ضمــن أحــد عشــر برنامجــاً لتوطــن وتطويــر التقنيــات االســتراتيجية ذات األهميــة
احليويــة لتحقيــق التنميــة مســتقبال يف اململكــة العربيــة الســعودية .وتتركــز أهــداف
املركــز الوطنــي لتقنيــة اإللكترونيــات والضوئيــات منــذ تأسيســه علــى تطويــر التقنيــة
مبســاريها اخلارجــي والداخلــي.
أمــا اخلارجــي فعــن طريــق املشــاركة يف املشــاريع ونقــل التقنيــة وتطويرهــا مــع شــركاء
عامليــن .وداخليـاً عــن طريــق نشــر املعرفــة وتنفيــذ أبحــاث تطبيقيــة وتطويــر منتجــات
ذات طبيعــة اســتراتيجية للعديــد مــن اجلهــات احلكوميــة .وتتمثــل احملــاور البحثيــة
للمركــز يف مجــاالت اإللكترونيــات ،والضوئيــات ،واالتصــاالت .وقــد حقــق املركــز
عــدد مــن اإلجنــازات العلميــة منهــا نشــر العديــد مــن األبحــاث العلميــة يف املجــات
واملؤمتــرات العلميــة احملكمــة ،واحلصــول علــى عــدد مــن بــراءات االختــراع مــن مكاتــب
بــراءات االختــراع العامليــة ،وتطويــر أنظمــة عمليــة لصالــح اجلهــات احلكوميــة.

ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
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ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ،واﻟﻀﻮﺋﻴﺎت،
واﻻﺗﺼﺎﻻت.

 )8-3إنــشـــاء مـراكــز نـقـل الـتـقـنـيـــة

دعمــت وزارة التعليــم الجامعــات الحكوميــة الســعودية
بإنشــاء مراكــز نقــل التقنيــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

أﻧﺸﺄت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

١٫١٦٧
ﻣﻌــﻤــﻼ ﺑﺤــﺜـــــــﻴﺎً
ً

ﻣﺸﺮوع وادي اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﺳﺎﻳﺘﻚ(
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن.

٨٩

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٨٩ﻣﺮﻛﺰاً
ﺑﺤﺜﻴﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ

وادي ﺟﺪة ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة.
وادي ﻣﻜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.

أﻧﺸﺄت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺪداً ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
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التميـز الرقمـي إلثراء المحتوى
 )9-3جـائزة
ّ
الرقمي العربي على اإلنترنت

انطالقــًــا ممــا تعانيــه لغتنــا العربيــة مــن عــدم تناســب كميــة محتواهــا علــى الشــبكة
العامليــة للمعلومــات (اإلنترنــت) مــع نســبة املتحدثــن بهــا يف العالــم ،تكــرس وزارة
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات حرصهــا املســتمر علــى تشــجيع املبــادرات التــي
تســهم يف تكثيــف احملتــوى الرقمــي العربــي علــى اإلنترنــت ،اعتمــادا علــى حتقيــق
أهــداف اخلطــة الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،ويتجســد ذلــك يف قيامهــا
بتنظيــم «جائــزة التم ّيــز الرقمــي» بشــكل دوري تســعى إلــى دعــم التوجــه الســتخدام
أحــدث التقنيــات يف مجــال تطويــر مواقــع اإلنترنــت الســعودية مــن ناحيــة التصميــم
واحملتــوى ،إضافــة إلــى عــدد مــن األهــداف تتلخــص يف التالــي:

ﺗﺸﺠﻴﻊ وإﺛﺮاء اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

إﺑﺮاز اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘﻮى
اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
دﻋﻢ وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ
ﻣﻦ أﻓﺮاد وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
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ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﻓﻜﺮﻳــًّﺎ
وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وإضافــة إلــى ذلــك فقــد مت اطــاق الــدورة السادســة للجائــزة (1436هـــ) ،يف
2015/6/15م ،وذلــك بعــد اكتمــال األعمــال التطويريــة علــى األصعــدة كافــة،
وقــد مت اعتمــاد أســماء جلنــة التحكيــم الذيــن جتــاوز عددهــم أكثــر مــن خمســن
محكمـــا ومحكمــة ،مت اختيارهــم بدقــة وعنايــة؛ ليمثلــوا الفئــات العلميــة والعمليــة
يف املجتمــع ،وممــا مت احلــرص عليــه هــو تطويــر آليــة التحكيــم والتقــومي للمواقــع
املشــاركة ،وأيضــا قائمــة معاييــر التحكيــم .كمــا مت القيــام بإجــراء عــدد مــن
التحســينات وتطويــر نظــام التحكيــم اإللكترونــي لرفــع مســتوى األداء .ومــن
اجلديــر بالذكــر أن الفــروع التــي مت إتاحــة التســجيل فيهــا يف الــدورة السادســة
كانــت كاآلتــي:

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻓﺮع اﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ واﻟﻄﺒﻴــــﺔ

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
)اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ(

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺮﻓﻴــﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻠﻲ

ﻓــﺮع اﻟﻤﻮاﻗـــﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻤـــﺎل واﻷﻋﻤــــﺎل

ﻓﺮع ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ
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القسم الرابع
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في عضوية
اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
ببناء القدرات في االتصاالت وتقنية المعلومات

أحد خطوط عمل القمة
العالمية لمجتمع المعلومات

 )1-4برنامج خادم الحرمين الشريفين
لالبتعاث الخارجي ومبادرة وظيفتك وبعثتك
تشــرف وزارة التعليــم علــى برنامــج خــادم احلرمــن الشــريفني لالبتعــاث اخلارجــي،
الــذي زاد عــدد الدارســن مــن خاللــه علــى  150.000دارس و دارســة ،ومــن بــن هــؤالء
املبتعثــن عــدد غيــر قليــل مــن املتخصصــن يف تقنيــة املعلومــات .وقــد مت مؤخــراً إطالق
مبــادرة وظيفتــك وبعثتــك التــي تقــوم بالربــط الفعلــي بــن الفــرص الوظيفيــة احلاليــة
واملســتقبلية يف القطاعــات التنمويــة املختلفــة وبــن برنامــج االبتعــاث اخلارجــي.

١٥٠٫٠٠٠

دارس
ودارﺳﺔ

ﻋﺪد اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎدم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث اﻟﺨﺎرﺟﻲ
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 )2-4مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني

تأتــي مبــادرة قوافـــــــل التدريــب اإللكترونــي كمشــاركة مــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات ضمــن املبــادرات األخــرى التــي يقــوم بهــا القطــاع احلكومــي واخلــاص يف
متكــن شــرائح املجتمــع يف جميــع أنحــاء البــاد مــن التعامــل مــع االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات بفاعليــة ويســر لــردم الفجــوة الرقميــة ورفــع الوعــي بأهميــة االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات لــدى جميــع األفــراد ،وذلــك بالتركيــز علــى ســكان املناطــق الريفيــة
ومحــدودة الدخــل وتوفيــر التدريــب األساســي واملجانــي علــى اســتخدام االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات.
وتهــدف املبــادرة إلــى محــو أميــة احلاســب واإلنترنــت؛ وذلــك بالتركيــز علــى املناطــق
الريفيــة ومحــدودة الدخــل لتوفيــر التدريــب األساســي واملجانــي علــى اســتخدام
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات لألفــراد واملؤسســات الصغيــرة واملتوســطة يف جميــع
املناطــق ،وذلــك مــن خــال:
¦التعريف بأهمية االتصاالت وتقنية املعلومات يف املجتمع للفئات املستهدفة.
¦التعريف باالستخدامات املتعددة لالتصاالت وتقنية املعلومات.
¦تدريــب الفئــات املســتهدفة إلكســابهم املهــارات األساســية املتعلقــة باســتخدام
احلاســب اآللــي واإلنترنــت.
¦توفيــر البيئــة التدريبيــة املناســبة لتعلــم املهــارات األساســية الســتخدام
احلاســب اآللــي للســكان يف املناطــق التــي ال تتوافــر فيهــا بشــكل كبيــر معاهــد
ومراكــز تدريــب.
¦تيســير عمليــة الوصــول إلــى اخلدمــات احلكوميــة مــن خــال التعريــف
مبشــاريع التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة يف اململكــة.
¦تشــجيع ســاكني املناطــق الريفيــة والقــرى والهجــر علــى التدريــب علــى
اســتخدام احلاســب واإلنترنــت ،بإعطائهــم مهــارات أساســية يف هــذا املجــال.

مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني

وتســتهدف مبــادرة قوافــل التدريــب اإللكترونــي طــاب صفــوف املرحلــة االبتدائيــة
واملتوســطة يف التعليــم العــام ،وســاكني املــدن واملناطــق الريفيــة والقــرى ممــن لم تتســن
لهــم الفرصــة الكتســاب مهــارات اســتخدام احلاســب اآللــي واإلنترنــت .ويتــم التدريــب
عــن طريــق فصــل تدريبــي متحــرك مــع التجهيــزات الالزمــة مــن مــواد تدريبيــة ومدرب
وســائق تتنقــل بــن املــدن والقــرى ضمــن آليــة حتــرك حتددهــا الــوزارة.
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 )3-4مبادرة محاضرات نشر الوعي
والثقافة الرقمية
يأتــي مشــروع محاضــرات نشــر الثقافــة واملعرفــة الرقميــة كأحــد أهــداف اخلطــة
الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات احملققــة جلهــود وتوجهــات وزارة االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات للمشــاركة يف متكــن شــرائح املجتمــع يف جميــع أنحــاء البــاد مــن
التعامــل مــع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بفاعليــة ويســر لــردم الفجــوة الرقميــة ورفــع
مســتوى الوعــي بأهميــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات لــدى جميــع األفــراد واملؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة .وتهــدف املبــادرة إلــى تعزيــز أهميــة اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات لــدى أفــراد املجتمــع (مبختلــف فئاتهــم ومســتوياتهم التعليميــة) مــع التركيــز
علــى فئــة الشــباب ،ورفــع الوعــي يف هــذا املجــال.

ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻃﻼب وﻃﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﻟﻌﻤﻮم
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺎدي اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،واﻟﻨﺪوات
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،وﻣﺮﺗﺎدي
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

مبادرة محاضرات نشر الوعي والثقافة الرقمية
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 )4-4معهد تقنية المعلومات في
وزارة الداخلية

يقــوم املعهــد بتدريــب وتأهيــل منســوبي وزارة الداخليــة وكافــة قطاعاتهــا واجلهــات
احلكوميــة األخــرى ذات العالقــة يف مجــال تقنيــة املعلومــات .وتنقســم البرامــج
التدريبيــة إلــى :
¦
¦
¦
¦
¦

¦برامــج القيــادات اإلداريــة  :التركيــز علــى االنظمــة اآلليــة للقطاعــات وإبــراز كل
مــا هــو جديــد مــن تطبيقــات ومشــاريع حيويــة.
¦البرامــج التدريبيــة العامــة  :تصميــم وتنفيــذ برامــج االنظمــة اآلليــة ( اإلداريــة
واألمنيــة ) باإلضافــة لبرامــج احلاســبات الشــخصية والصيانــة والشــبكات
وأمــن املعلومــات.
¦البرامــج التدريبيــة اخلاصــة  :تنفيــذ البرامــج التدريبيــة اخلاصــة يف مجــال
احلاســب اآللــي والشــبكات خــال الفتــرة املســائية بالتعــاون مــع عــدد مــن
شــركاء املعهــد مــن الشــركات الرائــدة.
¦برامــج مســار الفنــي الشــامل  :يســتهدف هــذا املســار الفنيــن مــن منســوبي
املركــز واملراكــز الفرعيــة مبختلــف مناطــق اململكــة ويتكــون مــن (صيانــة اجهــزة
الشــبكات  ،صيانــة أجهــزة صيانــة البصمــة ،محطــات العمــل والطابعــات)
¦النــدوات وورش العمــل  :التعريــف باملشــاريع احليويــة التــي ينفذهــا ويشــرف
عليهــا املركــز باإلضافــة للتعريــف بأيــة منتجــات جديــدة تدعــم وتطــور العمــل
يف مختلــف القطاعــات.

ويعــد املعهــد مــن أوائــل املعاهــد األمنيــة احلاصلــن علــى شــهادة اجلــودة أيــزو
( ،)9001/2008وخــال عــام  2015م  ،وصــل عــدد مــن مت تدريبهــم إلــى ()11211
وهــو عــدد غيــر مســبوق يف تاريــخ املعهــد ،ويوضــح اجلــدول األعــداد بالتفصيــل :

٧,٨٦٤

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻵﻟﻴﺔ )اﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ (

٢,٦٢٩

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت

٧١٨

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻮرش اﻟﻌﻤﻞ

١١,٢١١
ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم
 ٢٠١٥م
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 )5-4مبادرة تنمية مهارات القيادات

إدراكاً مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادات التنفيذيــة ومــدراء تقنيــة املعلومــات
(يســر)
يف مختلــف اجلهــات احلكوميــة يف مســيرة التحــول اإللكترونــي ،يولــي برنامــج ّ
اهتمام ـاً كبيــراً بالتدريــب القيــادي ،والســعي لتنميــة مهــارات القيــادات التنفيذيــة يف
هــذه اجلهــات مــن أجــل حتقيــق رؤيــة وقيــم التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة .ويتــم
التدريــب القيــادي مــن خــال سلســلة متكاملــة مــن البرامــج املنظمــة لتنميــة املهــارات

القياديــة واإلعــارة املؤقتــة داخــل اململكــة وخارجهــا وتقــدمي مشــورة التدريــب وبرامــج
التوجيــه وبرامــج تقديــر اجلهــود وغيرهــا مــن البرامــج االحترافيــة.
يتــم تقــدمي التدريــب القيــادي مــن خــال شــراكات مــع عــدد مــن جهــات التدريــب
املرموقــة عامليــاً ومحليــاً .وتشــتمل برامــج التدريــب القيــادي علــى البرامــج التاليــة-:

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪراء ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ CIO

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﺪراء اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
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 )6-4مبادرة توسيع نطاق التعلم
وبناء القدرات
نظــراً ألهميــة برامــج بنــاء قــدرات ومهــارات املوظفــن يف القطــاع احلكومــي فيمــا
يخــص تطبيقــات التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ،ومبــا يهيــئ لتقبــل وتأقلــم ودعــم
التغييــرات اجلديــدة ،وحتمــل املســؤولية واالســتمرارية يف حتســن األداء ،أطلــق
(يســر) مبــادرة بنــاء القــدرات وتنميــة املهــارات للتعامــات اإللكترونيــة يف القطــاع
ّ
احلكومــي الراميــة إلــى نشــر الثقافــة املعلوماتيــة وســد الفجــوة الرقميــة املتعلقــة

باســتخدام احلاســب اآللــي علــى املســتوى األساســي للتعامــل مــع برامــج اخلدمــات
اإللكترونيــة وإدارة وتنفيــذ مشــاريع اخلدمــات اإللكترونيــة احلكوميــة بدرجــة عاليــة
مــن االحترافيــة و املهــارة.
وتشتمل املبادرة على برنامجني هما-:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪراﺗﻚ
وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ
اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٥م ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎً
ﻧﺤﻮ  ٨٠٠ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ٤٠
دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ.
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 )7-4برنامج المهارات األساسية للحاسب
اآللي والتعامالت اإللكترونية
قــام برنامــج يســر بتدريــب ( )17244متدربـاً مــن اجلهــات احلكوميــة خــال العــام
2015م يف برنامــج املهــارات األساســية للحاســب اآللــي والتعامــات اإللكترونيــة،
ليصبــح إجمالــي املســتفيدين مــن هــذا البرنامــج منــذ تأسيســه ( )54145متدربـاً.
كمــا مت تدريــب ( )398متدربـاً لعــام 2015م بالبرامــج التدريبيــة االحترافيــة بتقنيــة

١٧٢٤٤

ﻣﺘﺪرﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم ٢٠١٥م

٣٩٨

ﻣﺘﺪرﺑﺎً ﻟﻌﺎم ٢٠١٥م ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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املعلومــات والتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة .وقــد مت إعــداد ( )29منهجيــة
ودليــ ً
ا استرشــادياً يف مجــال التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة منهــا ( )4أدلــة
استرشــادية جديــدة قــام البرنامــج بإعدادهــا يف عــام 2015م .كمــا مت تنفيــذ عــدد
مــن األنشــطة واألعمــال يف مجــال التوعيــة والتواصــل وإدارة التغييــر.

٥٤١٤٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ

٢٩

ودﻟﻴﻼ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ً
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )(٤
أدﻟﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٥م

 )8-4البرنامج التدريبي اإللكتروني (عن بعد)
الحد الجنوبي
لمعلمي ومعلمات مدارس
ّ

٨٤

دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٤أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﻌﻠﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اســتمراراً للدعــم الــذي يحظــى بــه املعلــم واملعلمــة ،أطلقــت وزارة التعليــم ممثلــة
يف املركــز الوطنــي للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،برنامجــاً تدريبيــاً
إلكترونيــاً (عــن بعــد) ملعلمــي ومعلمــات مــدارس احلــ ّد اجلنوبــي يتضمــن 84
دورة تدريبيــة ألكثــر مــن  14ألــف معلــم ومعلمــة بالتعــاون مــع اإلدارات التعليميــة،
والــذي مــن شــأنه أن يعــزز قدراتهــم ويطــور أســاليبهم التعليميــة مبــا يتناســب
مــع التغيــرات الســريعة التــي يشــهدها العالــم يف قطــاع التعليــم ،وينطلــق هــذا
البرنامــج يف نســخته الثانيــة والتــي تُقــدم بأحــدث الوســائل التدريبيــة وبإشــراف
نخبــة مــن اخلبــراء وعــدد مــن املدربــن واملدربــات ،فضـ ً
ا عــن دعم فنــي وإداري.
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 )9-4برنامج رائدات التعلم االلكتروني

أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻣﻌﻠﻤﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻤﻌﻴﺪات
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
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 )10-4مبادرة معلمونا

تهــدف املبــادرة لبنــاء معاييــر مهنيــة للمعلمــن واملعلمــات حتقــق أعلــى مســتوى
مــن املهنيــة واالحترافيــة يف التعليــم .وقــد مت اطــاق منصــة معلمونــا االلكترونيــة
لســماع صــوت املعلــم وتلقــي آراء ومقترحــات املعلمــن واملعلمــات حــول املعاييــر
املهنيــة للمعلمــن.
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 )11-4إطالق قناة (عالي) و (عين)
الفضائية التابعتين لوزارة التعليم

قنــاة (عالــي) الفضائيــة هــي قنــاة فضائيــة متلكهــا وزارة التعليــم ،وتبــث علــى القمــر
العربــي عربســات (بــدر) ،وميكــن متابعتهــا أيض ـاً علــى املوقــع www.aalitv.edu.sa
وتهــدف القنــاة إلــى خدمــة الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس باململكــة وخارجهــا.
وتتيــح الفرصــة للمؤسســات األكادمييــة مــن أجــل حتقيــق الشــراكة املجتمعيــة
بــن اجلامعــات واملجتمــع ،وتوفيــر مــا لديهــا مــن مخــزون ثقــايف وأنشــطة تعليميــة
متنوعــة لقطــاع اجلمهــور الواســع ،وإيصالهــا مــن خــال البــث الفضائــي ،كمــا
تهــدف للعنايــة باملبتعثــن والتواصــل معهــم وتفعيــل دور اإلعــام اجلديــد مبــا
يحفــظ الهويــة الوطنيــة واالرتبــاط بالوطــن .وإبــراز جهــود املبتعثــن يف املجــاالت
التعليميــة واالبتــكارات العلميــة والتقــدم التقنــي وإبــراز دور العلمــاء والباحثــن
والطــاب واملبتعثــن ،الذيــن حققــوا إجنــازات علميــه بــارزة .ويف هــذا الشــأن؛
فقــد أطلقــت الــوزارة قنــاة (دروس) الفضائيــة خاصــة للطــاب والطالبــات ،حيــث
تعــرض القنــاة الــدروس التعليميــة ،وقــد بــدأ البــث يــوم األحــد 2015/4/12م ،عنــد
الســاعة الثامنــة صباح ـاً.
كمــا أطلــق يــوم 2015/8/23م البــث الرســـمي لقنــاة عــن ،والتــي تقــدم املــواد
الدراســية ،للطــاب والطالبــات باملراحــل الدراســية املختلفــة ،عبــر القنــوات
الفضائيــة واإلنترنــت  ،www.ientv.edu.saويتــم مــن خــال ( )12قنــاة ،وذلــك لتغطيــة
جميــع املــواد الدراســية بصفــوف التعليــم العــام املختلفــة .ويعــد تقــدمي الــدروس
التعليميــة عبــر (عــن) أحــد البدائــل التعليميــة املطروحــة مــن الــوزارة للطــاب
والطالبــات.
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 )12-4إقامة عدد من المؤتمرات
والملتقيـــــات والنـــدوات وورش
العــمـــل
يف ســبيل حتفيــز النقــاش علــى املســتوى الوطنــي واملســاهمة يف بنــاء القــدرات
يف مجــال مجتمــع املعلومــات؛ أقامــت أمانــة اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات
واألعضــاء عــدد مــن املؤمتــرات وامللتقيــات والنــدوات وورش العمــل يف هــذا
الشــأن .ومــن تلــك املؤمتــرات -:

اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟـﻬـﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﺤﻮﺳﺒـﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴـﺔ ،وﻣﻌﻤﺎرﻳـﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺨـﺪﻣــﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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القسم الخامس
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في عضوية
اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
ببناء الثقة واألمن في استخدام االتصاالت وتقنية
المعلومات

أحد خطوط عمل القمة
العالمية لمجتمع المعلومات

 )1-5الـــمـــركـــز الـــوطــنــي
للــتـــصـــديــــق الــــرقــمــي
يتمثــل دور املركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي يف إدارة البنيــة التحتيــة للمفاتيــح
العامــة يف اململكــة متمثلــة يف مركــز التصديــق اجلــذري ،ومراكــز التصديــق
الفرعيــة (احلكوميــة والتجاريــة) والتــي تقــوم بشــكل مركــزي بإصــدار الشــهادات
الرقميــة للمســتخدمني النهائيــن ،كمــا يقــوم املركــز بالتطويــر واالســتثمار يف
صناعــة التصديــق الرقمــي ،وتقــدمي خدماتــه يف ســوق التعامــات اإللكترونيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــال منظومــة متكاملــة إلدارة البنيــة التحتيــة
للمفاتيــح العامــة التــي تقــوم عليهــا كافــة األعمــال اإللكترونيــة كالتجــارة اإللكترونيــة
واحلكومــة اإللكترونيــة ،حيــث مت ّكــن هــذه املنظومــة املتعاملــن عــن طريــق شــبكة

٢٠

ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
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اإلنترنــت مبختلــف فئاتهــم (حكومــة ،مواطنــون ،أعمــال) مــن إجــراء مختلــف
العمليــات اإللكترونيــة بســرية وموثوقيــة وســامة تامــة .وقــد ارتفــع عــدد اجلهــات
احلكوميــة التــي مت ربطهــا إلــى عشــرين جهــة حكوميــة بزيــادة نســبتها  %82عــن
العــام 2014م ،والعمــل جـ ٍـار حالي ـاً لربــط عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة األخــرى،
وقــد مت ذلــك مــن خــال خدمــة «رابــط» التــي تهــدف إلــى ربــط اجلهــات احلكوميــة
باملركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي وتخويــل تلــك اجلهــات بإصــدار وإدارة احتياجها
مــن شــهادات التصديــق الرقمــي مــن خــال مراكــز تســجيل خاصــة بهــا.

 )2-5المركز الوطني لألمن اإللكتروني
في وزارة الداخلية
مت إنشــاء املركــز بنــاء علــى األمــر الســامي الكــرمي رقــم  53235وتاريــخ
 1433/12/12هـــ وذلــك لتأمــن الفضــاء اإللكترونــي للمملكــة .حيــث مت تشــكيل
فريــق مــن وزارة الداخليــة وشــركة أرامكــو لتحقيــق مضمــون األمــر الســامي
الكــرمي .وتتمثــل رؤيــة املركــز يف أن يكــون القائــد يف حمايــة الفضــاء االلكترونــي
للمملكــة العربيــة الســعودية ،ولبنــاء الثقــة محليـاً ودوليـاً كجهــة ف ّعالــة ومتقدمــة
يف األمــن االلكترونــي .وتتثمــل رســالة املركــز يف أن يعمــل ضمــن اســتراتيجية
قائمــة علــى التعــاون والتنســيق مــع القطاعــات احلكوميــة واملنشــآت احليويــة
باململكــة كشــركاء مهمــن يف حتقيــق أهــداف األمــن اإللكترونــي باململكــة.
وسيشــكل املركــز النقطــة احملوريــة لتنســيق اجلهــود الوطنيــة يف حتديــد ومراقبــة
املخاطــر اإللكترونيــة ،وتقــدمي االرشــادات والتوصيــات الالزمــة حلمايــة شــبكات
االتصــاالت وأنظمــة املعلومــات الوطنية ،ومشــاركة البيانات املتعلقــة بالتهديدات،
وتنســيق عمليــات االســتجابة واملعاجلــة للحــوادث اإللكترونيــة .ويهــدف املركــز
إلــى إيجــاد فضــاء إلكترونــي آمــن وميكــن الوثــوق بــه ،بالتعــاون بــن احلكومــة
والبنــى التحتيــة احليويــة ،وخلــق اقتصــاد يتســم باملرونــة والصالبــة ،عبــر تقــدمي
تقنيــات وخدمــات أمنيــة معلوماتيــة مبتكــرة ،باإلضافــة إلــى إيجــاد مجتمــع واع
وعلــى درايــة بخبايــا األمــن اإللكترونــي.

تشمل أولويات املركز ما يلي:
وﺿﻊ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮادث اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ،اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات( اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت
وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
إدﺧﺎل اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس
ﺑﻤﺪارس اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 1437 - ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ /م

73

أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال األمن
اإللكتروني

ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﻣﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺻﺪور وﺛﻴﻘﺔ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

NCSC

اﻟﻤــﺮﻛـــﺰ اﻟﻮﻃــﻨــــﻲ
ﻟﻸﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻣﻦ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ إﺷﺮاﻓﻴﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻹرﺷﺎدي ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘـــﺮوﻧﻲ

القرارات الحكومية المتعلقة باألمن اإللكتروني
ﺻﺪر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﺎم
 ١٤٣٣ - ١٤٢٨ﻫـ
اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺳﻌﻮدي .

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

إﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺳﺘﺤﺪاﺛﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹرﻫﺎب وﻣﻬﺪدات اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ .
اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺎت
أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺳﺘﺸﺮاق
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت
اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺑﻌﺎﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ .

إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .
اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺎﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء وذوي اﻹﺧﺘﺼﺎص
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ .

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .
اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻊ ﺗﺎﻫﻴﻞ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .

اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات أﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻷﻟﻴﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات .
اﻟﻘــﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺸــﺄن :

إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .
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NCSC

اﻟﻤــﺮﻛـــﺰ اﻟﻮﻃــﻨــــﻲ
ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
رﻗﻢ  ٥٣٢٣٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٤٣٣/١٢/١٢ﻫـ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻮاداث
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ

إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ٢٠١٦/١/١٦

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻮدة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻌﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 )3-5المركز الوطني لتقنية
أمن المعلومات
تســعى مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة إلــى التحــول التقنــي ملجتمــع
معلوماتــي واحلصــول علــى الريــادة يف مجــال تقنيــة املعلومــات مــن خــال تطبيــق
اخلطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة خــال العشــرين عامــا القادمــة ،باإلضافــة إلــى
تعزيــز التعــاون مــع اجلهــات الرائــدة يف هــذا املجــال ،ويصاحــب هــذا التحــول
الســريع اهتمــام كبيــر مبجــال أمــن املعلومــات علــى مســتوى كبيــر .ولقــد أنشــأت
مدينــة امللــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة املركــز الوطنــي لتقنيــة أمــن املعلومــات،
وذلــك ســعيا منهــا لبنــاء بيئــة متكاملــة وداعمــة لنقــل التقنيــات املتعلقــة بهــذا
املجــال احلســاس وتطويرهــا ،حيــث يضــم املركــز نخبــة مــن الباحثــن والباحثــات
لقيــادة جهــود اململكــة يف تنفيــذ البحــوث التطبيقيــة يف أمــن املعلومــات بالتعــاون
مــع عــدد مــن اجلامعــات واملراكــز البحثيــة املميــزة علــى مســتوى العالــم.

ﻳﻀﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﻟﻘﻴﺎدة
ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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 )4-5المركز الوطني اإلرشادي
ألمن المعلومات

٣٥

يهــدف املركــز إلــى رفــع مســتوى الوعــي واملعرفــة بأخطــار أمن املعلومات وبالســامة
الرقميــة ورفــع مســتوى الثقــة يف التعامــات االلكترونيــة بالتعــاون مــع أعضائــه
وشــركائه يف اململكــة مــن خــال التدريــب والتعليــم ونشــر املعلومــات األمنيــة املفيــدة.
وقــام املركــز خــال عــام 2015م بنشــر الدليــل احلكومــي لسياســات وإجــراءات أمــن
املعلومــات ،وبلــغ عــدد اجلهــات احلكوميــة املســجلة يف موقــع الدليــل ( )35جهــة،
ومت تنزيــل أكثــر مــن ( )1594سياســة وإجــراء مــن موقــع الدليــل .باإلضافــة إلــى أنــه
مت إرســال ( )1664بالغ ـاً حتذيري ـاً للجهــات املســجلة بياناتهــا يف خدمــة اإلنــذار،
والبالغــات املبكــرة ،ونظــام إدارة املخاطــر ،ومت زيــارة أكثــر مــن ( )30جهــة حكوميــة،
و تقــدمي عــرض متكامــل عــن املركــز وخدماتــه ،وكيفيــة االشــتراك بهــا.

ﺟــﻬــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴــﻞ

١٥٩٤
١٦٦٤

ﺳﻴﺎﺳــﺔ وإﺟـــﺮاء ﺗﻢ
ﺗﻨﺰﻳﻠــﻬﺎ

ﺑــﻼغ ﻣﺮﺳـــﻞ

٤٠٠٠

٣٥٣٨

٣٥٠٠
٣٠٠٠

تم توزيع أكثر من ( )200000نسخة من مطبوعات
المركز الخاصة برفع الوعي بأمن المعلومات.

٢٥٠٠
٢٠٠٠

١٦٥١

١٥٠٠

ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت أو اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ارﺳﺎﻟﻬﺎ

٨٩٠
٢٤٧

٢٠١٥

٢٢٣

٢٠١٤

٢١٣

٢٨٩

٢٠١٣

إحصاءات المركز الوطني اإلرشادي ألمن
المعلومات
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١٠٠٠
١٤٩

٢٠١٢

٥٠٠
٠

 )5-5مركز التميز ألمن المعلومات
بجامعة الملك سعود
مت إنشــاء مركــز التميــز ألمــن املعلومــات بجامعــة امللــك ســعود ،وذلــك ملــا متتلكــه
جامعــة امللــك ســعود مــن عوامــل النجــاح مــن موقــع قريــب مــن اجلهات املســتفيدة
وتنــوع يف التخصصــات ،واألهــم وجــود مجموعــة متميــزة ومتخصصــة يف أمــن
املعلومــات قــد ال تتوفــر يف جامعــة أخــرى .وتكمــن رؤيــة املركــز يف أن يكــون
مركــزا متميــزا علــى مســتوى العالــم واملرجــع األول يف املنطقــة يف أمن املعلومات.
ورســالته تتلخــص يف جمــع أفضــل الباحثــن واملتميزيــن يف أمــن املعلومــات لنقــل
اخلبــرة وتوجــه األبحــاث يف هــذا املجــال لتقييــم وحــل املشــاكل الوطنيــة يف أمــن
املعلومــات .ويهــدف املركــز إلــى االســتثمار يف اخلبــرات الوطنيــة ،مــن خــال

التعــاون الدولــي والداخلــي مــع اجلامعــات ،ومراكــز األبحــاث والشــركات حلــل
املشــاكل املختصــة بأمــن املعلومــات ونقــل اخلبــرات ،وتقــدمي برامــج تعليميــة
وتثقيفــه متميــزة ،ومبدعــة تشــجع علــى التخصــص يف أمــن املعلومــات وحتــذر
مــن املخاطــر األمنيــة .واجلديــر بالذكــر أن املركــز برؤيتــه ورســالته وأهدافــه،
يتماشــى ويخــدم اخلطــة الوطنيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،حيــث إنــه يتوقــع لــه أن يســهم يف  12مشــروعاً مــن مشــاريع
ـروعا.
اخلطــة والبالغــة  24مشـ ً

ﺗﻜﻤﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷول ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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القسم السادس
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في عضوية
اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
بتطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات

أحد خطوط عمل القمة

العالمية لمجتمع المعلومات

 )1-6الحكومة اإللكترونية
 )1-1-6اخلدمات االلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)
(أبشــر) لــم يكــن مشــروعا كغيــره مــن املشــاريع ،بــل كان حلمــا متكامــل األركان
وإعالنــا صارخــا النتهــاء عصــر التعامــات الورقيــة ،وأكبــر مــن ذلــك .ألنــه املشــروع
الوطنــي األضخــم ،ملــا يحققــه مــن طموحــات تتجــاوز توفيــر الوقــت واجلهــد واملــال
للمســتفيدين ،بــل يتجــاوز ذلــك حيــث يقضــي علــى التكــدس يف الدوائــر احلكوميــة
ويقلــل ازدحــام الطرقــات ،ويتيــح لقطاعــات وزارة الداخليــة القيــام مبهــام أكثــر
وبفعاليــة أكبــر ،ممــا ينعكــس إيجابــا علــى تنميــة القطاعــات وتطويرهــا ،وعلــى
اجلانــب اآلخــر فهــو الطريــق لالنتقــال إلــى عصــر العالــم الرقمــي واحلكومــة
اإللكترونيــة أســوة بــدول العالــم املتقــدم .إن القيــادة الســعودية برئاســة خــادم
احلرمــن الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -حفظــه اهلل -
ومبتابعــة مســتمرة مــن صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الداخليــة وحرصهــم الــدؤوب وســعيهم خلدمــة املواطــن فكانــت
احلكومــة االلكترونيــة ( أبشــر ) حملــت وعــداً وأمـ ً
ا يف توفيــر خدمــات إلكترونيــة
متميــزة وغيــر مســبوقة لتلبـــي تطلعــات املواطنــن واملقيمــن ،باإلضافــة إلــى قطــاع
األعمــال ،مــع متيزهــا بســهولة التنفيــذ ،وحتقيــق الريــادة للخدمــات اإللكترونيــة

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
الخدمات اإللكترونية لوزارة الداخلية (أبشر)
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 ٢٣ﻗﻄﺎع
 ١٣إﻣﺎرة

www.moi.gov.sa
علــى مســتوى اململكــة( .أبشــر) مشــروع مــن أوائــل املشــاريع التــي نفــذت
اســتراتيجية احلكومــة اإللكترونيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والــذي يقــدم
مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات لقطاعــات وزارة الداخليــة (مثــال :اجلــوازات-
املــرور  -األحــوال املدنيــة ) يف شــكل إلكترونــي ،ويســهل الوصــول إلــى اخلدمــات
يف أي وقــت ومــن أي مــكان ،مــن خــال بوابــة وزارة الداخليــة .www.moi.gov.sa
وقــد مت تصميــم محتــوى بوابــة أبشــر (بوابــة وزارة الداخليــة اإللكترونيــة) بحيــث
تشــمل جميــع األخبــار والبيانــات لــكل مــن اإلمــارات والقطاعــات وكذلــك مــا
يحتاجــه املواطــن ملراجعــة أي منهــا .كمــا أصبحــت اخلدمــات اإللكترونيــة للــوزارة
مــن أهــم محتويــات البوابــة وأكثرهــا تطــوراً .ومتنــح بوابــة أبشــر مســجليها عــدداً
مــن املزايــا واخلدمــات ،حيــث متكنهــم مــن االطــاع علــى معلوماتهــم الشــخصية،
والتقــدمي علــى خدمــات وزارة الداخليــة وقطاعاتهــا ،ومتابعــة املعامــات املقدمــة
لــوزارة الداخليــة وقطاعاتهــا املختلفــة ،واالطالع على األنظمــة واللوائح واحلصول
علــى النمــاذج املختلفــة للخدمــات املقدمــة ،وبلــغ عــدد املســجلني املفعلــن حتــى
نهايــة فتــرة هــذا التقريــر أكثــر مــن (  ) 6.000.000مواطــن ومقيــم.
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وتنقسم بوابة أبشر إلى قسمني رئيسني ،هما على النحو التالي:
القسم األول اخلدمات املعلوماتية:

يقــدم مــن خــال هــذا القســم محتــوى معلوماتــي ضخــم ومتجــدد باللغتــن العربيــة
واإلجنليزيــة عــن وزارة الداخليــة وقطاعاتهــا املختلفــة ،يغطــي يف مجملــه تاريخهــا
وإجنازاتهــا وكل مــا يخصهــا مــن معلومــات وأنظمــة ولوائــح وإرشــادات ومنــاذج،
إضافــة إلــى تقــدمي خدمــات إخباريــة متجــددة حتــرص قطاعــات الــوزارة بشــكل

عــام علــى حتديثهــا أوالً بــأول مبــا يتوافــق مــع متطلبــات العمــل اليومــي ،وتبقــي
املواطــن واملقيــم علــى تواصــل دائــم معهــا ،ولعــل مــن أبــرز هــذه اخلدمــات مــا يلــي:

اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﻮزارة وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ

وﻫﻲ اﺳﺘﻤﺎرات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﺗﻐﻄﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﺈﺻﺪار
ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ ،واﻹﻗﺎﻣﺎت ،واﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ،ورﺧﺺ
اﻟﻘﻴﺎدة وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﺼﻔﺤﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻟﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻄﺎل
ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻤﺲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎً .

ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮارات
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻹﺑﻘﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.

آراء وﻣﻼﺣﻈﺎت

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺘﺠﺎوب ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻄﻠﻌﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻢ واﻟﻤﺴﺆول.
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خدمات أبشر
ومستخدميه

القسم الثاني اخلدمات اإللكترونية:

وتنقســم هــذه اخلدمــات إلــى خدمــات عامــة (لغيــر املســجلني) وخدمــات خاصــة
باملسجلني.
هــذا وتعــد خدمــات أبشــر اإللكترونيــة احملــرك األســاس لعجلــة التطويــر يف
اخلدمــات اإللكترونيــة احلكوميــة الســعودية وذلــك العتمــاد عــدد مــن الــوزارات
و القطاعــات عليهــا.

٦٠
٦

ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

٥٠

ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 1437 - ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ /م

85

وقــد انعكســت ســهولة اســتخدام خدمــات أبشــر و شــموليتها علــى اإلقبــال الكبيــر
للتســجيل فيهــا وعلــى عــدد العمليــات املنفــذة .وتوضــح اإلحصائيــات التاليــة مــدى
هــذا اإلقبــال والنمــو بــن عامــي 2014م و 2015م.

٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٥٠٠٫٠٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠
اﻟﻐﺎء
ﺗﻔﻮﻳﺾ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻐﺎء
ﻣﻮﻋﺪ
ﺟﻮازات

اﺻﺪار
ﺟﻮاز
ﺳﻌﻮدي

ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺟﻮاز
ﺳﻌﻮدي

ﺗﻮﺻﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻣﻬﻨﺔ

ﻧﻘﻞ
ﺧﺪﻣﺎت

٢٠١٥

ﺧﺮوج
ﻧﻬﺎﺋﻲ

ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺗﺄﺷﻴﺮة
زﻳﺎرة

اﺻﺪار
اﻗﺎﻣﺔ

٢٠١٤

إحصائيات خدمات الجوازات في أبشر
86

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

ﺗﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺴﻔﺮ

ﺣﺠﺰ
ﻣﻮﻋﺪ
ﺟﻮازات

ﺗﺠﺪﻳﺪ
اﻗﺎﻣﺔ

ﺧﺮوج
وﻋﻮدة

٠

٨٠٠٫٠٠٠
٧٠٠٫٠٠٠
٦٠٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٠٠
٣٠٠٫٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
١٠٠٫٠٠٠
٠

اﻋﺘﺮاض ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻤﺮور

ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ
ﻗﻴﺎدة

ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﻴﺎدة
ﻓﻌﻠﻲ
٢٠١٥

ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﻴﺎدة

ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺎرة
ﻣﺮﻛﺒﺔ

٢٠١٤

إحصائيات خدمات المرور في أبشر
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٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﻘﻮدة

اﻟﻐﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺣﻮال
٢٠١٥

ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ

٢٠١٤

إحصائيات خدمات األحوال المدنية في أبشر
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ﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺣﻮال

٠

٢٥٠٫٠٠٠

٢٠٠٫٠٠٠

١٥٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠

زﻳﺎرة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
٢٠١٥

اﻟﻐﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﻘﺪام

ﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﻘﺪام

٠

٢٠١٤

إحصائيات خدمات اإلدارة العامة لشؤون الوافدين في أبشر
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اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٥م

٦٫٤٧٨٠٥٩
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

٦٫٢٦١٫٧٠٠٧
اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

٢٫٣٣٨٫٧٢٤

٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٨٤٫١٨٥

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٦٨٠٫٢٦٦

١٫٧٦٨٫٥٤٥

١٫٥٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

٢٠١٥

اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

إحصائيات التسجيل والتفعيل في أبشر ()٢
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٢٠١٤

اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

٥٠٠٫٠٠٠

الشكل  :27إحصائيات تطبيق أبشر

ﻣﻠﻴـﻮن
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻠﻴـﻮن
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

 ٢ﻣﻠﻴـﻮن
ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻌﻼﻣﻴﺔ

إحصــائيات تطبيــق أبشـــر
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إحصائيات شبكات التواصل االجتماعي في أبشر
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١٫٥
ﻣــﻠــﻴﻮن

ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ

٣
ﻣــﻠــﻴﻮن

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻟﻤﻘﺎﻃﻊ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻳﻮﺗﻴﻮب

٦٧٠
أﻟــــــﻒ

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

١٦٢
ﻣــﻠــﻴﻮن

ﻣﺸﺎﻫﺪة وأﻛﺜﺮ
ﻟﻤﻨـﺸــــﻮرات
ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺑﺸﺮ
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ﻋﺪد اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻮاردة

ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏـــﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ

٢٤٩١

إحصائيات الدعم الفني في أبشر
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٧٦٤٫٨٨١

٤٫٥٧/٥

ﻣﻌﺪل رﺿﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

٠٠:٠٢:٠٢

ﻣﻌﺪل وﻗﺖ
اﻹﻧﺘﻈﺎر

٦٠٫٢١٣

ﻋﺪد اﻹﻳﻤﻴﻼت
اﻟﻮاردة
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 )2-1-6برنامج التعامالت
االلكترونية ( يسر )
تولــي حكومــة اململكــة اهتمامــاً كبيــراً بالتحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة
احلكوميــة؛ وذلــك ملــا تقدمــه مفاهيــم التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة مــن
فوائــد كبيــرة لالقتصــاد الوطنــي .ومــن هــذا املنطلــق مت إنشــاء برنامــج التعامــات
(يســر) الــذي جــاء بنــا ًء علــى األمــر الســامي الكــرمي رقــم
اإللكترونيــة احلكوميــة ّ
(/7ب )2427/وتاريــخ 1424/1/16هـــ املتضمــن املوافقــة علــى إنشــاء برنامــج
(يســر) مســيرة التعامــات اإللكترونيــة
للحكومــة اإللكترونيــة .ويقــود برنامــج ّ
احلكوميــة يف اململكــة كمــا يلعــب دور املم ّكن واحملفــز لتطبيق التعامالت اإللكترونية
احلكوميــة ،ويقلــل املركزيــة يف تطبيــق التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة بأكبــر
قــدر ممكــن ،مــع وضــع احلــد األدنــى مــن التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة .وقــد
تطــور دور برنامــج (يس ـ َر) منــذ تأسيســه حســب متطلبــات كل مرحلــة ،حيــث بــدأ
بالتشــكل مــن خــال فريــق مــن املتخصصــن الذيــن عملــوا علــى صياغــة ضوابــط
تطبيــق التعامــات اإللكترونيــة الــذي صــدر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (.)40
وتعتبــر هــذه الضوابــط املصــدر الرئيســي واألهــم يف فهــم الــدور املالئــم للبرنامــج.
(يسر) عام 2015م:
وفيما يلي بعض املنجزات واإلحصاءات عن برنامج ّ
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١٤٠
٦٠

) (٢٩ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ
 GSNﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٥م ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ) (١٤٠ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﻢ رﺑﻂ ) (٢٦ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺠﻬﺎت ﻣﺰودة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )  ( GSBﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺰودة ) (٦٠ﺟﻬﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ) (٪٥٧ﻋﻦ ﻋﺎم ٢٠١٤م.

٢١٢

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ) (١٠١ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )  ( GSBﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )  (٢١٢ﺧﺪﻣﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ) (٪٩١ﻋﻦ
ﻋﺎم ٢٠١٤م.

٩٣

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ) (٩٣ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٥م ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ ) (٨٢ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٤م.

٢٢٥

وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٥م إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ) (٢٢٥ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ.

ارﺗﺒﺎط

ﺗﻄﻮﻳﺮ أداة »ارﺗﺒﺎط« ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ
ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

إﻃﻼق ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي
)ﺗﺮاﺳﻞ( :وﻫﻮ ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮﻫﺎ
وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك
)ﻳﺴﺮ(
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ّ
ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

١٥١

ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮاﺑﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٥م ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻮاﺑﺎت ) (١٥١ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ) (٧٤ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٥م.

إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ )ﻣﻌﺎك(.

(يســر) مبــادرة قيــاس
وقــد أطلــق برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ّ
واقــع التحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة يف اجلهــات احلكوميــة ،ســوا ًء مــن
جانــب التعامــات اإللكترونيــة داخــل اجلهــات احلكوميــة ومــا تقدمــه مــن
مبــادرات وخدمــات تخــدم هــذه املســيرة ،أو تبنــي عــدة مشــاريع لتطويــر األداء
احلكومــي ،وزيــادة كفــاءة آليــة تقــدمي اخلدمــات احلكوميــة وفعاليتهــا ،واإلســهام
يف خدمــة الوطــن واملواطــن.
وقــد مت تبنــي متابعــة قيــاس هــذا التحــول بصفــة دوريــة ووفــق منهجيــة محــددة
ومؤشــرات قيــاس مســتقاة مــن جتــارب محليــة وعامليــة ورفــع تقاريــر دوريــة
للمســؤولني يف اجلهــات احلكوميــة وتقريــر عــام يرفــع للمقــام الســامي وفــق
مــا نصــت عليــه الضوابــط .وحتــى تتــم املتابعــة مبنهجيــة شــاملة مبنيــة علــى
منهجيــات عامليــة وأفضــل التجــارب؛ فقــد مت وضــع أســس لتصميــم إطــار شــامل
لقيــاس هــذا التطــور علــى مــدار عمــل البرنامــج وروعــي يف تصميــم اإلطــار
األهــداف التاليــة:
ﻣﻌﺒﺮة وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻗﻴﺎﺳﺎت
ّ
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

أن ﻳﺪﻋﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺤﻔﺰة واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮات أداء ذات ﺻﻠﺔ
وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

٢٩١

ﺗﻘﺪﻳﻢ ) (٤٩ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ٢٠١٥م،
ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
) (٢٩١ﺧﺪﻣﺔ.

ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت.
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 )3-1-6جائزة اإلنجاز لتحفيز الجهات
الحكومية للتحول إلى البيئة اإللكترونية
تعــد جائــزة اإلجنــاز التــي يتولــى تنظيمهــا برنامــج التعامــات االلكترونيــة (يســر)
إحــدى آليــات التشــجيع والتحفيــز للجهــات احلكوميــة؛ كمــا أنهــا وســيلة لتقديــر
ومكافــأة اجلهــود التــي تبذلهــا هــذه اجلهــات يف تقــدمي خدمــات أفضــل وأســهل
لألفــراد وقطــاع األعمــال ،مــن خــال القيــام بالتحــول مــن البيئــة التقليديــة يف
تقــدمي اخلدمــات إلــى البيئــة اإللكترونيــة ،عبــر تطوير وحتســن إجراءات وأســاليب
العمــل داخــل اجلهــات احلكوميــة ،والتعــاون الفعــال بطريقــة تكامليــة مــع اجلهــات
احلكوميــة األخــرى ذات العالقــة بغــرض خدمــة املواطــن واملقيــم ،إلــى جانــب قطــاع
األعمــال عــن طريــق تطبيــق وتفعيــل خدمــات إلكترونيــة ذات جــودة عاليــة.

ﺗﺴـــﻌﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث
ﺗﻄـــﻮر ﻣﻠﻤـــﻮس ﻓـــﻲ أداء اﻟﺠﻬـــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ،وإﺑـــﺮاز إﻧﺠﺎزاﺗﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة،
وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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 )4-1-6نظام المشتريات الحكومية
االلكتروني ()e-procurement
بــدأت وزارة املاليــة بتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ مشــروع اســتراتيجي وطني
للمنافســات واملشــتريات احلكوميــة اإللكترونيــة (منافســات) ،يتــم خاللــه حتويــل
إجــراءات املنافســة وعمليــات تأمــن املشــتريات احلكوميــة لتكــون إلكترونيــة
وســط بيئــة آمنــة تؤ ِّمــن مــن خاللهــا اجلهــات احلكوميــة مســتلزماتها وتتمكــن مــن
طــرح منافســاتها بســرعة وشــفافية عاليــة ،ويتــم تنفيــذ املشــروع بالتــدرج وفــق
عــدة مراحــل بــدءاً بإعــداد خطــة اســتراتيجية وفــق أحــدث األســاليب باالســتفادة
مــن جتــارب دول أخــرى ســبق لهــا تنفيــذ مشــاريع مشــابهة .وقــد فــاز نظــام
املشــتريات احلكوميــة اإللكترونيــة «منافســات» بجائــزة احلكومــة اإللكترونيــة
اخلليجيــة 2015م عــن فئــة «أفضــل مشــروع إلكترونــي وطنــي مشــترك» ليكــون
الترشــيح الوحيــد للمملكــة يف هــذه الفئــة.

ﻃﻠﺐ ﺷﺮاء

ﻮردﻳﻦ

اﻟﻤ

ﺷﺮاء
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 )2-6التعليم اإللكتروني
يعــد التعلــم اإللكترونــي وتطبيقاتــه املختلفــة مــن األنظمــة التعليميــة املســاندة
ملنظومــة التعليــم يف املؤسســات التعليميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،فقــد
أســهم يف تكويــن بيئــة تعليميــة تفاعليــة محفــزة للتعلــم واإلبــداع وتنميــة املهــارات
واخلبــرات ،مبــا يحقــق إنتــاج املعرفــة وزيــادة التحصيــل وتطويــر اإلنتاجيــة يف جميــع
اجلوانــب ،ويضمــن مخرجــات عاليــة اجلــودة للوصــول إلــى معالم التعليم املســتقبلية
حســب تطلعــات النظــام التعليمــي الــذي يســعى إلــى الكفــاءة والفاعليــة .وقــد
أصبــح التحــول نحــو التعلــم اإللكترونــي خيــارا إســتراتيجيا يف مختلــف املؤسســات
التعليميــة ،حيــث حظــي باهتمــام كبيــر يف اآلونــة األخيــرة ،وشــهد امليــدان التربــوي
العديــد مــن مبــادرات التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،ونشــر الكثيــر مــن
البحــوث والدراســات العلميــة يف هــذا الشــأن.
ﺗﺴـــﻌﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧـــﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌـــﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ
أﺳـــﻠﻮﺑﺎً ﻣﺤﻔﺰا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
إﻧﺸﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺒﻨﺎء أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ إﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ واﻟﻤﺪراء ،ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ،وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،واﺳﺘﻜﻤﺎل إﻳﺼﺎل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺎت
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ،ورﺑﻂ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻵﻣﻨﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻤﺎدات ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﻓﻲ أﺗﻤﺘﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﺮ  ،Bannerوﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻼك ﺑﻮرد ،Blackboard
وﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﺼﻮﺗﻲ  .Video Conferencingوﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬه
اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت؛
وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﺎوى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،واﻟﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ا ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎً  ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى.
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 )3-6جائزة التميز في التعليم
اإللكتروني الجامعي
تهــدف جائــزة التميــز يف التعلــم اإللكترونــي اجلامعــي إلــى نشــر الوعــي بثقافــة
التميــز يف التعلــم اإللكترونــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتبنــي معايير التميز
واإلبــداع يف تطبيقــات التعلــم اإللكترونــي ،باإلضافــة إلــى تشــجيع القــدرات التــي
تُســهم يف إثــراء التعلــم اإللكترونــي اجلامعــي ،وتبــادل النجــاح واخلبــرات ،ونشــر
أفضــل التطبيقــات يف مجــاالت التعلــم اإللكترونــي.

وﺗﺘﻔﺮع اﻟﺠﺎﺋﺰة إﻟﻰ ﻋﺪة ﻓﺮوع وﻫﻲ:

ﻧﺘﻌﻠـﻢ

ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﻧــﺒـــﺪع

ﻓـــﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ إﻧﺸـــﺎء اﻟﻜﺎﺋﻨـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ».«LOs

ﻧﺴﻬﻢ

ﻓﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳـــﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﻧﺘـﻤـﻴـﺰ

ﻓـــﺮع اﻟﺘﻤﻴـــﺰ ﻓـــﻲ اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺸـــﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺪرﻳـــﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.

ﻧـﻌـﻠــﻢ

ﻓـــﺮع اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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 )4-٦الصحة اإللكترونية

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

102

 )1-4-6امللف الصحي املوحد

 )2-4-6نظام املعلومات الصحية

تعمــل وزارة الصحــة علــى إنشــاء منصــة تبــادل املعلومــات الصحيــة الســعودية
وتقــدمي خدمــة امللــف الطبــي التوافقــي ،وقنــاة اخلدمــات الصحيــة ،باإلضافــة
إلــى البوابــة اإللكترونيــة لــكل مــن الــكادر الطبــي واملســتفيدين ،حيــث تشــكل
هــذه الركائــز والبنيــة التحتيــة لهــم القاعــدة األساســية لتقــدمي خدمــات صحيــة
إلكترونيــة شــاملة يتــم مــن خاللهــا مشــاركة وتبــادل البيانــات الصحيــة للمرضــى
ممــا يــؤدي إلــى رفــع كفــاءة اخلدمــات الصحيــة وجودتهــا.

تعمــل وزارة الصحــة علــى تطبيــق نظــام املعلومــات الصحــي اإللكترونــي وذلــك
مــن أجــل حتقيــق تقــدمي اخلدمــات الصحيــة مبســتوى أفضــل للمرضــى ،وحتقيــق
الترابــط والتكامــل بــن مختلــف األقســام يف املستشــفى وكذلــك مــع مستشــفيات
الــوزارة األخــرى ،ومتكــن إدارة املستشــفى واإلدارات املعنيــة يف الــوزارة مــن متابعــة
أعمــال املستشــفى وقيــاس مســتوى األداء فيــه.
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 )3-4-6النظـام اإللكترونـي ملراقبـة االمـراض املعديـة والوبائيـة
( حصـن )
حصــن هــو برنامــج وطنــي يهــدف إلــى حتســن قــدرات اململكــة يف إجــراء املراقبــة
احليويــة شــبه املباشــرة .ويحقــق ذلــك عــن طريــق الوصــول إلــى مؤسســات الرعايــة
الصحيــة يف جميــع أنحــاء اململكــة .كمــا يوفــر حصــن للعاملــن يف مجــال الرعايــة
الصحيــة القــدرة املباشــرة علــى جمــع وتبــادل وحتليــل املعلومــات الضروريــة إلدارة
األمــراض املعديــة حيــث يوفــر أداة آليــة للكشــف املبكــر ونظام توعية لتقييــم احلاالت
املبلــغ باشــتباهها .ويقــوم حصــن باملراقبــة اإلحصائيــة ومتثيــل البيانــات عــن طريــق
التشــخيص املبكــر للحــاالت لكشــف أي طــارئ محتمــل علــى الصحــة العامــة يف
أقــرب وقــت ممكــن ،ســواء كان طبيعيــا أو مفتعال .و ميكــن حصــن مــن التحقــق مــن
املختبــرات والتحقيــق يف احلــاالت الصحيــة وإصــدار تقاريــر وإحصائيــات مباشــرة.

 )4-4-6تطبيـق برامـج تقنيـة للرصـد الوبائـي عبـر جميـع منافـذ
اململكـة ويف املشـاعر املقدسـة
يقــوم هــذا النظــام بإحصــاء احلجــاج القادمــن واللقاحــات التــي أخذهــا كل حــاج
يف بــاده والتأكــد مــن أخــذه للعالجــات الوقائيــة التــي تعطــى لــه يف مختلــف
منافــذ اململكــة ،كمــا أن النظــام مــوزع علــى جميــع منافــذ الدخــول يف اململكــة
العربيــة الســعودية مــن منافــذ بريــة وجويــة وبحريــة.
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 )5-6األعمال التجارية اإللكترونية
 )1-5-6الشركة السعودية لتبادل املعلومات الكترونيا (تبادل)
تأسســت الشــركة بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء خــال جلســته التــي عقدهــا
بتاريــخ 1430/7/7هـــ املوافــق 2009/6/30م ،باســم «الشــركة الســعودية لتبــادل
املعلومــات إلكترونيــاً (تبــادل)» وفقــاً لنظامهــا األساســي املرفــق بالقــرار.
وتهدف الشــركة إلى االســتثمار يف نشــاط االتصاالت وتقنية املعلومات والصناعات
املعرفيــة علــى أســس جتاريــة .وجــاء تأســيس شــركة تبــادل بعــد جنــاح وزارة
املاليــة ممثلــة يف صنــدوق االســتثمارات العامــة وبالتعــاون مــع مصلحــة اجلمــارك
الســعودية (الشــريك اإلســتراتيجي) بتنفيــذ املشــروع الســعودي لتبــادل املعلومــات
إلكترونيـاً  SaudiEDIوتطبيــق خدماتــه اإللكترونيــة والــذي يهــدف «خلدمــة اململكــة
رقميــاً» ،وتوفيــر الســرعة والشــفافية يف األعمــال وتســريع وتبســيط اإلجــراءات
احلكوميــة فيمــا بينهــا وبــن القطــاع اخلــاص ،حيــث يركــز علــى قطــاع التجــارة
الدوليــة وخدمــات االســتيراد والتصديــر (.)e-trade

ﻗـــﺪ ﻗـــﺎم اﻟﻤﺸـــﺮوع اﻟﺴـــﻌﻮدي ﻟﺘﺒـــﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺎً ﺑﺘﻄﺒﻴـــﻖ وﺗﻨﻔﻴـــﺬ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ-:
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اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺴﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

ﺗﻘﺪﻳﻢ وإدارة إذن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد
وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

رﺑــﻂ إﻟﻜـــﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ
)(Host to Host

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

وقــد قــام املشــروع الســعودي لتبــادل املعلومــات الكتروني ـاً بتطبيــق وتنفيــذ
العديــد مــن اخلدمــات االلكترونيــة لالســتيراد والتصديــر – كتقــدمي
املنافيســت الكترونياً ،وتقدمي وإدارة إذن التســليم الكترونياً ،وتقدمي بيانات
االســتيراد وبيانــات التصديــر وتصاريــح التحميــل الكترونيـاً باإلضافــة إلــى
الربــط االلكترونــي املباشــر ( )Host to Hostوتقــدمي خطابــات التعديــل
الكتروني ـاً.
وهــذه اخلدمــات االلكترونيــة مــن شــأنها تســهيل اإلجــراءات التوثيقيــة
لــوكالء الشــحن واملخلصــن اجلمركيــن واملســتوردين باململكــة العربيــة
الســعودية وربطهــم الكتروني ـاً مــع مصلحــة اجلمــارك الســعودية (الشــريك
اإلســتراتيجي) واملؤسســة العامــة للموانئ وشــركات متعهــدي املوانئ وجميع
الــوزارات والهيئــات احلكوميــة ذات العالقــة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
(اخلطــوط الســعودية ،والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،والهيئــة الســعودية
للمواصفــات واملقاييــس واجلــودة ،وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات،
ووزارة الداخليــة ،ووزارة الزراعــة ،ووزارة الصحــة ،ومصلحــة االحصــاءات
العامــة ،مصلحــة الــزكاة والدخــل).
وترجمة النتائج التي
جنتها احلكومة السعودية
من تسهيل االجراءات
وتسريع عمليات
االستيراد والتصدير كما
يف تقرير البنك الدولي
من حيث تنافسية بيئة
االستثمار ،حيث وضعها
يف املركز (السادس عشر)
على مستوى العالم بني
 181دولة.
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 )2-5-6اخلدمات اإللكترونية املتعلقة بالتجارة يف اململكة
أطلقــــت وزارة التجارة واالســتثمار أحــــدث اخلدمــــات اإللكترونيــــة لتســهيل ودعم
األعمــال التجاريــة اإللكترونيــة .ومــن أحــدث تلــك اخلدمــات إمكانيــة اســــتخراج
الســــجل التجــــاري للمؤسســـات إلكترونيـــا بشـكل كامـل وخـالل وقـت قياسـي قـدره
 180ثانيـــة ،دون احلاجـــة إلى معامالت ورقيــــة وذلــــك فــــي كافــة مناطــق اململكــة.
وتوضــح األشــكال التاليــة حملــة عــن اخلدمــات اإللكترونيــة املتعلقــة بالتجــارة يف
اململكــة وأبــرز اإلجنــازات املتعلقــة بهــا:
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ً

لمحة عن الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في المملكة 1-
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١٨٠

لمحة عن الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في المملكة 2-
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١٩٥٩٥

١٥٢١٦

١٣٦٧٠

لمحة عن الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في المملكة 3-
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XBRL

لمحة عن الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في المملكة 4-
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١٥٢٠

١٣٦٩١٩

٦٢٨

١٣٦٧٠

١٠

ً
ً
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ً

لمحة عن الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في المملكة 5-
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القسم السابع
أبرز نشاطات وإنجازات الجهات الممثلة في عضوية
اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات
بالتعاون الدولي واإلقليمي ووسائل اإلعالم

أحد خطوط عمل القمة
العالمية لمجتمع المعلومات

 )7أبرز نشاطات وإنجازات أعضاء اللجنة
ذات العــالقــة بالتعــــاون الدولـــــي
واإلقليمي ووسائل اإلعالم
 )1-7منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات )WSIS Forum( 2015
شــاركت اململكــة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات بوفــد
متخصــص يف أعمــال منتــدى القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات للعــام 2015م
( ،)WSIS Forum 2015الــذي نظمــه االحتــاد الدولــي لالتصــاالت واليونســكو
واألونكتــاد والبرنامــج اإلمنائــي لــأمم املتحــدة يف جنيــف خــال الفتــرة مــن
 29 -25مايــو 2015م .وتأتــي مشــاركة اململكــة اســتمرارا جلهودهــا يف إبــراز
خطــط اململكــة وإجنازاتهــا نحــول التحــول إلــى مجتمــع املعلومــات ،ويشــارك
يف املنتــدى عــدد كبيــر مــن الــوزراء واملســؤولني املعنــن مبجتمــع املعلومــات
وممثلــي الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة .وخــال فعاليــات املنتــدى قامــت
اململكــة ممثلــة باللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات بتنظيــم ورشــة عمــل
حــول جهــود اململكــة يف تنفيــذ مخرجــات القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات،
وذلــك مــن خــال إســهامات عضــوي اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات مــن
وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف
نشــر الثقافــة الرقميــة واملعرفــة ،وتنفيــذ مشــاريع صنــدوق اخلدمــة الشــاملة
إليصــال اخلدمــات الصوتيــة والنطــاق العريــض لعــدد مــن التجمعــات
الســكانية غيــر املخدومــة .كمــا قامــت اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات
بالتنســيق مــع اجلهــات املمثلــة بعضويتهــا وغيــر املمثلــة لتقــدمي املشــاركات
جلائــزة مشــاريع القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات ،ودعمهــا.
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 )2-7اتفاقية اليونسكو لتطوير التعليم
وقعــت وزارة التعليــم مــع منظمــة اليونســكو اتفاقيــة مشــتركة مدتها  4ســنوات
لتطويــر التعليــم وإرســال خبــراء دوليــن لزيــارة اململكــة واخلــروج بتقاريــر عــن
جــودة التعليــم ومتيــزه ،وإعــادة تطويــره ،والنهــوض بــه عامليــا خلدمــة منــاذج
الوطــن يف التعليــم العــام والتعليــم العالــي.

 )3-7احلملة التوعوية للجنة الوطنية ملجتمع املعلومات
أطلقــت اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات حملــة توعويــة اســتمرت ملــدة
شــهرين للتعريــف مبجتمــع املعلومــات ،ورفــع مســتوى الوعــي بأهميــة
اســتخدام مصــادر املعلومــات املوثوقــة .وقــد لقيــت احلملــة صــدى مميــزاً
لــدى الفئــة املســتهدفة وإقبــاالً رائعــاً مــن اجلمهــور ،ومت نشــر إعالنــات
احلملــة علــى قنــوات التليفزيــون الســعودي ،وقنــوات الراديــو ،وكذلــك يف 12
صحيفــة ومجلــة يف اململكــة وحصلــت احلملــة علــى مــا يقــارب الـــ 300،000
مشــاهدة إلعالنــات قنــوات اليوتيــوب .كمــا مت التواصــل بشــكل مباشــر مــع
اجلمهــور مــن خــال منصــات املجمعــات التجاريــة التــي مت وضعهــا يف 12
موقــع (الرياض-جدة-الدمــام) علــى مــدار احلملــة.

 )4-7مشــارك ـ ـ ـ ـ ــات القط ـ ـ ــاع اخل ـ ــاص بكراسـ ـ ــي البح ــث العلم ــي يف
اجلامعــات السعودي ــة
يشــمل مفهــوم مجتمعــات املعرفــة عنــد اليونســكو اكتســاب كافــة الشــرائح
االجتماعيــة للمعرفــة مــن خــال التعليــم والتعلــم مــدى احليــاة ،ســوا ًء كان
ذلــك مــن داخــل أنظمــة التعليــم املدرســي الرســمية أم خارجهــا .ولتحقيــق
ذلــك ال بــد مــن مشــاركة القطاعــات املختلفــة جنبـاً إلــى جنــب مــع القطاعــات
األكادمييــة لتحقيــق التبــادل والترابــط املعــريف .وقــد مت ذلــك مــن خــال
مشــاركات القطــاع اخلــاص بكراســي البحــث العلمــي يف اجلامعــات
الســعودية ،وقــد اســتجاب لهــا القطــاع اخلــاص اســتجابة متميــزة وأصبحــت
مثــاالً للشــراكة املجتمعيــة .وخيــر مثــال علــى هــذه الكراســي املتخصصــة:
1 .1كرســي اجلزيــرة للصحافــة اإللكترونيــة بكليــة اآلداب والعلوم اإلنســانية
يف جامعــة طيبــة (تأســس 1432هـ).
2 .2كرســي صحيفــة اجلزيــرة لدراســات اإلعــام اجلديــد برعايــة مؤسســة
اجلزيــرة للصحافــة والطباعــة والنشــر يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود (تأســس يف 1429/6/17هـــ).

 )5-7شراكات بني اجلامعات وشركات محلية وعاملية
قامــت عــدد مــن اجلامعــات بعقــد شــراكات مــع شــركات محليــة وعامليــة،
منهــا علــى ســبيل املثــال؛ شــراكة كل مــن جامعتــي امللــك ســعود واألميــر
ســلطان بــن عبد العزيــز مــع شــركة سيســكو ،لتنفيــذ برامــج تدريبيــة
يف اجلامعــات الســعودية ومســاندة الطــاب يف احلصــول علــى املعــارف
التقنيــة احلديثــة مــن مصادرهــا ،ويف املقابــل يســتفاد مــن مشــاريع التخــرج
يف األعمــال امليدانيــة.
 1437 - ١٤٣٦هـ ٢٠١٥ /م
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المالحـــق

الملحق أ) قائمة بأبرز المؤتمرات والملتقيات
والندوات وورش العمل التي عقدت

 )1المؤتمر الدولي لألمن االلكتروني

أقــام املركــز الوطنــي لألمــن االلكترونــي بــوزارة الداخليــة مؤمتــراً تقنيــاً
للمختصــن بأمــن املعلومــات يقــدم خبــرات فنيــة واســتراتيجية .وكان عــدد
احلضــور أكثــر مــن  635شــخص مــن املختصــن باألمــن االلكترونــي وقطاعــات
البنــى التحتيــة واحلكوميــة والقطــاع اخلــاص .وقــد شــارك يف املؤمتــر العديــد
مــن املتحدثــن مــن اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة واســبانيا
باإلضافــة ملتحدثــن مــن اململكــة العربيــة الســعودية .كمــا نظــم املركــز ورش
عمــل تدريبيــة يف األمــن االلكترونــي لعــدد مــن اجلهــات احلكوميــة واملنشــئات
احليويــة بالتعــاون مــع جهــة تدريــب عامليــة يف مجــال التدريــب االســتراتيجي
والتقنــي ملنســوبي تلــك اجلهــات.
 )2المؤتمر الدولي األول لمكافحة الجرائم المعلوماتية

نظمــت جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية املؤمتــر الدولــي األول
ملكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة بتاريــخ 1436/11/10هـــ .وقــد هــدف املؤمتــر
إلــى اســتقطاب الباحثــن يف هــذا املجــال يف املقــام األول ،كمــا يجمــع املهنيــن
مــن األوســاط األكادمييــة والصناعيــة ،وكذلــك املســؤولني ملناقشــة التحديــات
املعاصــرة واملســتقبلية يف مجــال اخلصوصيــة واألمــن التقنــي .ونوقشــت يف
املؤمتــر نواحــي مختلفــة يف مجــال اجلرائــم املعلوماتيــة .وصاحــب املؤمتــر
معــرض يجمــع العديــد مــن الشــركات الكبــرى مــن جميــع أنحــاء العالــم التــي
تقــدم حلــوالً متكاملــة ملكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة.
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المؤتمر الدولي للتعليم العالي
)3
ً

تنظــم وزارة التعليــم ســنوياً مؤمتــراً دوليــاً للتعليــم العالــي يُتطلــع إلــى أن
يكــون واحــداً مــن أكبــر األحــداث الدوليــة املتخصصــة يف تقــدمي مؤسســات
وجــد التواصــل
ومنظمــات التعليــم العالــي احملليــة واإلقليميــة والعامليــة ،وأن يُ ِ
بــن املؤسســات الرائــدة يف مجــال البحــث العلمــي مــع نظرائهــا مــن املؤسســات
العلميــة والتعليميــة بغــرض تبــادل املعرفــة وتأســيس عالقــات شــراكة ،تعــزز
وتقــوي التطــور العاملــي مــن أجــل بنــاء مجتمــع مؤســس علــى املعرفــة والعلــم.
 )4المؤتمر العلمي لطالب وطالبات التعليم

تنظــم وزارة التعليــم ســنوياً مؤمتــراً علمي ـاً لطــاب وطالبــات التعليــم يُتطلــع
أن يصبــح امللتقــى التنافســي الســنوي األبــرز للطــاب والطالبــات ،واألكثــر
اســتقطاباً إلبداعاتهــم ،وأن يكــون مؤمتـ ًرا منافسـاً للمؤمتــرات العامليــة املثيلــة،
مــن حيــث التنظيــم وجــودة األعمــال وتنوعهــا .ولقــد حرصــت الــوزارة علــى
أن يكــون تطويــر هــذه البرامــج وتنفيذهــا عــن طريــق اجلامعــات احلكوميــة،
ومبشــاركة مــن الكفــاءات األجنبيــة -أفــراداً ومؤسســات -مــن ذوي اخلبــرة
العامليــة يف املجــاالت ذات العالقــة مبوضوعــات البرامــج التدريبيــة املعتمــدة.

 )5المؤتمر الدولي للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

انعقــدت الــدورة الرابعــة للمؤمتــر الدولــي للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم
عــن بعــد يف الريــاض خــال الفتــرة 1436/5/14-11هـــ .ويعــد التعلــم
اإللكترونــي وتطبيقاتــه املختلفــة مــن األنظمــة التعليميــة املســاندة ملنظومــة
التعليــم يف املؤسســات التعليميــة ،فقــد أســهم يف تكويــن بيئــة تعليميــة
تفاعليــة محفــزة للتعلــم واإلبــداع وتنميــة املهــارات واخلبــرات ،مبــا يحقــق
إنتــاج املعرفــة وزيــادة التحصيــل وتطويــر اإلنتاجيــة يف جميــع اجلوانــب،
ويضمــن مخرجــات عاليــة اجلــودة للوصــول إلــى معالــم التعليــم املســتقبلية
حســب تطلعــات النظــام التعليمــي الــذي يســعى إلــى الكفــاءة والفاعليــة.
 )6المؤتمر الدولي للحوسبة السحابية

نظمــت جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن املؤمتــر الدولــي للحوســبة
الســحابية بتاريــخ 2015/4/27م .وكان مــن أهــداف املؤمتــر الدولــي
للحوســبة الســحابية تشــجيع البحــث والتطويــر ،فيمــا يخــص تقنيــات
احلوســبة الســحابية ،والبرمجيــات واالتصــاالت والشــبكات ،وإدارة البيانــات
ونظــم املعلومــات ،باإلضافــة إلــى التقنيــات الذكيــة.

 )7ورشة عمل معمارية الكائنات الرقمية ،وجلسة حوار حول مجتمع
المعلومات

نظمــت اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات ورشــة عمــل معماريــة الكائنــات الرقميــة ،وجلســة حــوار حــول
مجتمــع املعلومــات شــارك فيهــا مختــرع البرتوكــول القائــم علــى أساســه
االنترنــت ( )TCP/IPالدكتــور روبــرت كان ،وخبــراء مــن االحتــاد الدولــي
لالتصــاالت وكالــة األمم املتحــدة املتخصصــة يف االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات ،وجمهوريــة الصــن الشــعبية .وهدفــت الورشــة إلــى تســليط
الضــوء علــى أهميــة العنايــة بــإدارة املعلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت يف ظــل
االعتمــاد املســتمر واملتزايــد علــى التعامــات اإللكترونيــة .وكذلــك التوجهات
التقنيــة اجلديــدة كإنترنــت األشــياء ،واحلوســبة الســحابية؛ ومــا ســينتج
عنهــا مــن تراكــم هائــل للمعلومــات .وقــد جتــاوز عــدد احلضــور يف ورشــة
العمــل  250شــخصاً مــن مختلــف اجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص.
كمــا شــهدت الفعاليــة تغطيــة مميــزة مــن مختلــف وســائل اإلعــام املرئــي
واملقــروء ،فباإلضافــة للصحــف واملواقــع اإللكترونيــة التــي غطــت احلــدث؛
فقــد قامــت ثــاث قنــوات تلفزيونيــة بالتغطيــة وهــي قنــاة اإلخباريــة ،وقنــاة
االقتصاديــة مــن التلفزيــون الســعودي ،وقنــاة العربيــة التــي قامــت بتســجيل
ثــاث حلقــات األولــى عــن موضــوع الورشــة ،والثانيــة عــن جلســة احلــوار
التــي أدارهــا أحــد املذيعــن يف قناتهــا ،واألخيــرة عــن أبــرز احملطــات بحيــاة
الدكتــور روبــرت كان.
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 )8ملتقى االبتكار في نظم المعلومات الجغرافية

نظمــت جامعــة أم القــرى ملتقــى االبتــكار يف نظــم املعلومــات اجلغرافيــة
بتاريــخ 2015/2/19م.وتعــد نظــم املعلومــات اجلغرافيــة واحــدة مــن أهــم
األدوات املتوفــرة لدينــا حاليــا ،وهــي وســيلة ذات أهميــة ال غنــى عنهــا لتصميــم
وتخطيــط وتنفيــذ املشــاريع يف جميــع قطاعاتهــا ،حيــث ميكنهــا جمــع جميــع
أنــواع املعلومــات اجلغرافيــة املرجعيــة وتقدميهــا ،وتخزينهــا ،واســتخدامها،
وحتليلهــا وإدارتهــا .وهــذا ميكــن الصناعــات والــوكاالت مــن أن تتفهــم العالقات
واألمنــاط فيمــا بينهــا ،ممــا يســمح لهــم بالتخطيــط والتصميــم وهندســة البنــى
التحتيــة احلديثــة وبنائهــا وصيانتهــا.
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 )9الندوة الوطنية الخامسة لتقنية المعلومات

نظمــت جامعــة امللــك ســعود خــال الفتــرة 2015 /2/19-17م ،النــدوة الوطنية
اخلامســة لتقنيــة املعلومــات حتــت عنــوان :نحــو عالــم ذكــي ومعاصــر ،وقــد
تناولــت النــدوة الســبل الكفيلــة للوصــول إلــى مــدن مســتقبلية ذكيــة وأنظمــة
انتشــار ذكيــة وفــق تقنيــات متخصصــة وأجهــزة واستشــعار بيئــي .ونوقشــت
الدارســات الوجيــزة واملقترحــات املقدمــة يف هــذا الشــأن وفقــا للمفاهيــم
وجتــارب الدولــة يف مجــاالت البحــوث ،واملعاييــر ،والتطبيقــات ،والدراســات
الصناعيــة احلاليــة ،والفــن ،ووجهــت النــدوة الدعــوة للمؤلفــن إلــى تقــدمي
أبحاثهــم التــي لــم تنشــر ســابقا يف العديــد مــن املجــاالت ،ومنهــا املــدن الذكيــة
املتمثلــة يف املــدن الرقميــة ،والفضــاءات الذكيــة ،ونظــم النقــل الذكيــة ،والبيــوت
الذكيــة ،واالتصــاالت الديناميكيــة ،والوجهــات الذكيــة للمســتخدم املنزلــي.

 )10الندوة المتخصصة الثانية بعنوان تقييم حالة مجتمع المعلومات

ضمــن األنشــطة الثقافيــة والعلميــة للجمعيــة الســعودية لهندســة االتصاالت؛
عقــدت اجلمعيــة النــدوة املتخصصــة الثانيــة بعنــوان تقييــم حالــة مجتمــع
املعلومــات ،وتطرقــت النــدوة إلــى عــدة محــاور مهمــة مثــل معاييــر القيــاس
للمجتمعــات املتقدمــة والدوليــة ،والتحديــات احلاليــة ،وحلــول ميكــن
تطبيقهــا الزدهــار الشــعوب ليكــون مجتمــع معلوماتــي.
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الملحق ب) الموقــع اإللكتـــروني
للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات وأعضائها

موقع اللجنة الوطنية ملجتمع املعلومات

WWW.NCIS.ORG.SA

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

WWW.KACST.EDU.SA

وزارة اخلارجية
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WWW.MOFA.GOV.SA

وزارة الداخلية

WWW.MOI.GOV.SA

وزارة الثقافة واإلعالم

WWW.INFO.GOV.SA

وزارة التجارة واالستثمار

WWW.MCI.GOV.SA

وزارة املاليــــــة

WWW.MOF.GOV.SA

وزارة االقتصاد والتخطيط

WWW.MEP.GOV.SA

وزارة الصحة

WWW.MOH.GOV.SA

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

WWW.CITC.GOV.SA

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

WWW.MCIT.GOV.SA

جمعية املكتبات واملعلومات السعودية

WWW.SLIA.ORG.SA

اجلمعية السعودية لهندسة االتصاالت

WWW.STS.ORG.SA

جمعية احلاسبات السعودية

مجلس الغرف التجارية الصناعية

وزارة التعليم

WWW.COMPUTER.ORG.SA

WWW.CSC.ORG.SA

WWW.MOE.GOV.SA
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