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معالي رئيس اللجنة
يتطلــع ُمجتمــع املعلومــات إلــى تعزيــز إمكانــات اإلنســان وتوفيــر الرفاهيــة لــه،
وحتقيــق التنميــة ومتكــن اســتدامتها .ووســيلته إلــى ذلــك هــي تفعيــل دور املعلومــات
يف املُجتمــع ،واســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت يف إتاحتهــا ،وتســهيل النفــاذ
إليهــا ،والشــراكة فيهــا ،وتوفيــر خدمــات ُمختلفــة ترتبــط بهــا؛ والعمــل على االســتفادة
مــن ُكل ذلــك يف االرتقــاء بفاعليــة نشــاطات املُجتمــع ،وتطويــر كفاءتهــا ،وحتســن
رشــاقة أدائهــا .فاملعلومــات حتمــل لإلنســان املعرفــة ،واملعرفــة هــي ُ
املــرك خلصوبــة
تفكيــره ،وتقدمــه ،وقدرتــه علــى العطــاء والتميــز ،والتعــاون والتنافــس مــع اآلخريــن.
ويُســهم التوجــه نحــو تفعيــل دور املعلومــات يف املُجتمــع ،واســتخدام تقنيــات املعلومــات
واالتصــاالت يف ســبيل ذلــك ،يف العمــل علــى حتقيــق «رؤيــة اململكــة  .»2030ويشــمل
ذلــك :املُشــاركة يف متكــن احلكومــة الفاعلــة واملواطنــة املســؤولة «للوطــن الطمــوح»؛
وتعزيــز القيــم الراســخة ،والبيئــة العامــرة ،والبنيــان املتــن «لل ُمجتمــع احليــوي»؛
وإدارة الفــرص املُثمــرة ،واالســتثمار الفاعــل ،والتنافســية اجلاذبــة ،واملوقــع املُســتغل
«لالقتصــاد املُزدهــر» املنشــود .وال شــك أن التطــور الــذي نشــهده يف العمــل علــى بنــاء
ُمجتمــع املعلومــات ،واإلســهام يف حتقيــق «الرؤيــة  ،»2030مــا هــو إال نتيجــة توجهــات
وتوجيهــات حكومتنــا الرشــيدة وتطلعاتهــا املُســتقبلية.
ويَ ُسـ ُر جلنــة ُمجتمــع املعلومــات ،التــي تضــم يف عضويتهــا جهــات حكوميــة ُمختلفــة،
وجمعيــات مهنيــة ُمتعــددة ،ترتبــط باملعلومــات وتقنياتهــا ،أن تُقــدم «تقريرهــا الســنوي
ُبــن فيــه النشــاطات التطويريــة واملُنجــزات
للعــام 1438 /1437هـــ (2016م)» ،لت ّ
مبقدمــة حــول تطــور ُمجتمــع املعلومــات وآفاقــه
الرئيســة ألعضائهــا .يبــدأ التقريــر ُ
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مما يقـــاس به تـقــدم البشــريـــة
هو مـــدى التقــدم في العلـــوم
واالتصاالت وتقنية المعلومات

املُســتقبلية؛ ثُــم يشــمل موضوعــات عــدة تتعلــق بتطــور ُكل مــن :بنيــة قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات؛ والنفــاذ إلــى املعلومــات وتفعيــل الشــراكة املعرفيــة؛ وإتاحــة
اخلدمــات اإللكترونيــة؛ وبنــاء الثــروة البشــرية؛ وتوفيــر الثقــة واألمــن املعلوماتــي؛
إضافــة إلــى التوعيــة والتعــاون داخلي ـاً وخارجي ـاً.
ويســعدني ،يف اخلتــام ،أن أتقــدم إلــى جميــع أصحــاب الســعادة أعضــاء جلنــة ُمجتمــع
املعلومــات ،بجزيــل الشــكر وخالــص التقديــر ،علــى ُمشــاركتهم وتوفيــر املعلومــات
والبيانــات الالزمــة لبيــان النشــاطات واملُنجــزات املطروحــة يف هــذا التقريــر.
واهلل من وراء القصد ،والهادي إلى سواء السبيل.

د .عبـــدالــعزيــــــز بن ســــالم الرويـــــــــــس
محافظ هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات
رئـيــس اللجـنة الوطنيـة ملجتمـع املعلومـات
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ال يمكن ايجاد ُمجتمع معرفي
دون بناء ُمجتمــع معلومـــاتــي
مـتـكــامــل
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الـــمــلــخــص
يتميــز العصــر الــذي نعيــش فيــه بتراكــم وتواصــل معلوماتــي غيــر مســبوق ،يحمــل
معرفــة ُمفيــدة ،يف ُمختلــف مجــاالت احليــاةُ ،يكــن توظيفهــا واالســتفادة منهــا يف
تفعيــل التنميــة وتعزيــز اســتدامتها .وتســعى «جلنــة ُمجتمــع املعلومــات» مــن خــال
إمكانــات أعضائهــا ونشــاطاتهم ،وعبــر ُمتابعــة مــا يجــري علــى مســتوى العالــم يف
هــذا املجــال ،إلــى تفعيــل دور املعلومــات يف املُجتمــع الســعودي ،واإلســهام يف مســيرة
«رؤيــة اململكــة  »2030نحــو حتقيــق طموحاتهــا التنمويــة املنشــودة .ويُســعد اللجنــة أن
تُلقــي بعــض الضــوء يف هــذا «املُلخــص التنفيــذي» علــى نشــاطات اللجنــة و ُمنجزاتهــا
الســنوية الرئيســة ،للعــام 1438-1437هـــ (2016م) ،املُعطــاة يف هــذا التقريــر .وقــد
مت تقســيم التقريــر إلــى فصــول تطــرح التالــي.

يف تقــدمي « ُمجتمــع املعلومــات وتطلعــات املُســتقبل» يُعطــي التقريــر خلفيــة تاريخيــة
حــول انطالقــة ُمجتمــع املعلومــات ،ويُلقــي الضــوء علــى البرنامــج الدولــي «املعلومــات
للجميــع» ،وعلــى نشــوء «اللجنــة الوطنيــة ملُجتمــع املعلومــات» وتطورهــا ،وتوجهــات
األمم املُتحــدة بشــأن مجتمــع املعلومــات ،وتطلعــات «رؤيــة اململكــة  »2030وتفاعلهــا
القائــم مــع طموحــات و ُمعطيــات ُمجتمــع املعلومــات .ويُضــاف إلــى ذلــك ،طــرح
ُمعطيــات معلوماتيــة حديثــة تشــهد تطــوراً حاليــاً ُمتســارعاً وأهميــة مســتقبلية
تســتحق اهتمامــاً و ُمتابعــة ُمســتمرة.

ُﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل ُﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﺗﻄﻠﻌﺎت ُ

اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ُ
ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ُﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ُ

اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.

ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ.
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ويف بيــان تطويــر «قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات» ،يهتــم التقريــر «باخلطــة
الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار» ،وتوجههــا نحــو تطويــر منتجــات عاليــة القيمــة.
ثُــم يطــرح توجهــات «برنامــج التحــول الوطنــي  ،»2020ومبادراتــه اخلاصــة بالقطــاع.
ويُركــز التقريــر علــى «نشــاطات مركــز املعلومــات الوطنــي» ،و»خطــة صنــدوق
التنميــة الشــاملة»؛ ويهتــم مبنجــزات حتريــر «ســوق االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات»
والتراخيــص التــي يتــم إصدارهــا إلــى الشــركات املعنيــة؛ ومعطيــات منــو «نطاقــات
اإلنترنــت» .كمــا يُقــدم أيض ـاً إحصائيــات حــول ُمختلــف مجــاالت قطــاع االتصــاالت
وخدماتــه.
ويُركــز التقريــر علــى نشــاطات ومنجــزات مراكــز وإدارات رئيســة تختــص «بالنفــاذ
إلــى املعلومــات ،والشــراكة املعرفيــة فيهــا ،وتفعيــل التقــدم والعطــاء املعــريف» .وتشــمل
هــذه املراكــز واإلدارات« :البوابــة اإللكترونيــة للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة
(ســعودي)؛ ومركــز االتصــال الوطنــي (آمــر)؛ واملكتبــة الرقميــة الســعودية؛ وبوابــة
احملتــوى الوطنــي للمناهــج التعليميــة؛ ومركــز التميــز اخلــاص بتطبيقــات االتصــاالت؛
واملركــز الوطنــي لتقنيــة اإللكترونيــات والضوئيــات؛ ومراكــز تفعيــل االبتــكار ونقــل
التقنيــة» .ويهتــم التقريــر أيض ـاً باحملتــوى املعــريف العربــي ،ويطــرح موضــوع جائــزة
التميــز الرقمــي ،املُرتبطــة بتعزيــز هــذا احملتــوى.
ويســتعرض التقريــر نشــاطات «اخلدمــات اإللكترونيــة» التــي تُقدمهــا جهــات
رئيســة ُمختلفــة .ويهتــم يف هــذا املجــال :بخدمــات مشــروع «أبشــر» الــذي ترعــاه
وزارة الداخليــة ،والــذي يُقــدم لل ُمســتفيدين خدمــات الــوزارة ومــا يرتبــط بهــا .كمــا
«يســر» الــذي ترعــاه وزارة االتصــاالت وتقنيــة
يُركــز التقريــر علــى خدمــات برنامــج ّ
املعلومــات ،والــذي يتعــاون مــع ُمختلــف اجلهــات احلكوميــة لتقــدمي خدماتهــا علــى
أفضــل وجــه ُمكــن .ويهتــم أيضـاً «بخدمــات التعليــم» ،ويطــرح البرامــج ذات العالقــة
مبــا يشــمل :برنامــج «ســفير»؛ وبرنامــج «نــور»؛ إلــى جانــب برنامــج «فــارس» .كمــا
يطــرح «اخلدمــات الصحيــة»؛ ليصــل أخيــراً إلــى «اخلدمــات اإللكترونيــة املُتعلقــة
بالتجــارة» وقضاياهــا املُتعــددة

ويهتــم التقريــر مبوضــوع «بنــاء قــدرات اإلنســان»؛ يف إطــار قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات .ويشــمل ذلــك معطيــات عــدة تتضمــن :برنامــج خــادم احلرمــن
الشــريفني لالبتعــاث اخلارجــي؛ و ُمبــادرة قوافــل التدريــب اإللكترونــي املُرتبطــة
بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات؛ ومعهــد تقنيــة املعلومــات يف وزارة الداخليــة؛
ونشــاطات برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة يف بنــاء القــدرات وتنميــة
مهــارات املوظفــن والقياديــن يف اجلهــات احلكوميــة املُختلفــة.
ويتطــرق التقريــر إلــى مســألة «أمــن املعلومــات» والثقــة يف اســتخدام االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات .ويطــرح يف هــذا املجــال ،نشــاطات ومنجــزات املراكــز املســؤولة
عــن هــذه املســألة .وتشــمل هــذه املراكــز :املركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي؛ واملركــز
الوطنــي لألمــن اإللكترونــي؛ واملركــز الوطنــي لتقنيــة أمــن املعلومــات؛ إضافــة إلــى
املركــز الوطنــي اإلرشــادي ألمــن املعلومــات.
ويطــرح التقريــر النشــاطات واإلجنــازات املُرتبطــة «بالتوعيــة والتعــاون احمللــي
والدولــي» ،حيــث يســتعرض «احلملــة التوعويــة» للجنــة الوطنيــة ملُجتمــع املعلومــات.
ويُبــن نشــاطات اجلامعــات يف تأســيس كراســي بحثيــة ُمدعمــة محلي ـاً؛ كمــا يُبــن
نشــاطاتها يف بنــاء شــراكات مــع املُؤسســات املُختلفــة محلي ـاً ودولي ـاً .ويهتــم أيض ـاً
باالتفاقيــة التــي أبرمتهــا وزارة التعليــم مــع «اليونســكو» لتطويــر التعليــم يف اململكــة.
ثُــم يتطــرق أخيــراً إلــى ُمشــاركة جلنــة ُمجتمــع املعلومــات يف «منتــدى القمــة العامليــة
ملُجتمــع املعلومــات».
واألمــل أن يكــون التقريــر قــد أعطــى صــورة ُمتكاملــة لنشــاطات اللجنــة و ُمنجــزات
أعضائهــا ،للعــام 1438-1437هـــ (2016م)؛ وأن يكــون قــد بـ ّـن أثــر هــذه النشــاطات
واملُنجــزات يف تفعيــل دور املعلومــات يف املُجتمــع ،وتعزيــز االســتفادة منه؛ وإســهامه يف
العمــل املتواصــل علــى حتقيــق طموحــات «رؤيــة اململكــة  ،»2030وآفاقهــا املُســتقبلية.
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الفصل األول

ُمجتمع المعلومات
المستقبل
وتطلعات ُ

ُمجتمع المعلومات وتطلعات
المستقبل
ُ
ُ
ُ
ال شــك أن تفعيــل المعرفــة فــي المجتمــع ،بمــا يشــمل مختلــف مجــاالت
الحيــاة ،بــات ضــرورة نحتاجهــا لنواكــب مســيرة العالــم نحــو التقــدم
ُ
واالزدهار ،وليكون لنا دور مســتقبلي في حضارة اإلنســان ،كما كان األمر
آلبائنــا فــي يــوم مــن األيــام .يطــرح هــذا الفصــل نبــذة عــن الجهــود التــي
ُ
أطلقتهــا المســيرة الدوليــة نحــو مجتمــع المعلومــات والتوجهــات الحالية
ُ
ُ
المرتبطــة بهــا علــى كل مــن مســتوى العالــم ،والمســتوى الوطنــي.
ويشــمل ذلــك عــرض خلفيــة تاريخيــة حــول الموضــوع ،وإلقــاء الضــوء

علــى البرنامــج الدولــي «المعلومــات للجميــع» وعلــى نشــوء «اللجنــة
ُ
ُ
الوطنيــة لمجتمــع المعلومــات» وتطورهــا ،وتوجهــات األمــم المتحــدة
بشــأن مجتمــع المعلومــات ،إضافــة إلــى تطلعــات «رؤيــة المملكــة »2030
ُ
ُ
ُ
وتفاعلهــا مــع طموحــات ومعطيــات مجتمــع المعلومــات .ويقــدم الفصــل
ً
ً
ً ُ
ُ
فــي الختــام معطيــات معلوماتيــة حديثــة تشــهد تطــورا حاليــا متســارعا
ُ
وأهميــة مســتقبلية تســتحق االهتمــام والمتابعــة ،بــل والشــراكة فــي
ً
العطــاء المعرفــي بشــأنها أيضــا.

 )1-1قمة المعلومات وانطالقة 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 ،وخصوصــاً تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت» .ولعــل أهميــة هــذه
التقنيــات تأتــي مــن الــدور الهــام لوظائفهــا يف تفعيــل التعامــل مــع املعلومــات يف املجتمــع،
وأثــر ذلــك علــى التنميــة والتطويــر.
وقــد أعقــب اهتمــام قمــة األلفيــة بتقنيــات املعلومــات ودورهــا يف التنميــة ،عق ـ ُد القمــة
العامليــة ملجتمــع املعلومــات ،علــى مرحلتــن ،إحداهمــا يف جنيــف عــام 2003م ،واألخــرى
يف تونــس عــام 2005م .وقــد ُعـ ّرف «مجتمــع املعلومــات» يف هاتــن املرحلتــن علــى النحــو
التالــي.
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«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».

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

 )2-1برنامج المعلومات للجميع ()IFAP
لــم تقتصــر اجلهــود الدوليــة ،بشــأن ُمجتمــع املعلومــات علــى قمــة األلفيــة ،أو قمــة ُمجتمــع
املعلومــات ،بــل كان هنــاك امتــداد آخــر لهــذه اجلهــود قامــت بــه «منظمــة األمم املتحــدة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم :اليونســكو  .»UNESCOففــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 2000م،
قامــت اليونســكو بإنشــاء برنامــج «املعلومــات للجميــع  »IFAPالــذي يركــز علــى عــدد مــن
البرامــج يف مجــال االتصــاالت واملعلومــات ،ويعمــل علــى تنفيــذ املهمــات التــي أُوكلــت إلــى
اليونســكو مــن القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات.
ويوفــر البرنامــج منبــراً 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 ،وتشــمل« :املعلومــات
مــن أجــل التنميــة ،واملعلومــات حملــو األميــة ،وحمايــة املعلومــات ،وأخالقيــات املعلومــات،
والوصــول إلــى املعلومــات ،وتعــدد اللغــات» ،وذلــك مــن أجــل صياغــة وتنفيــذ البرامــج،
واالســتراتيجية املتوســطة املــدى لليونســكو.
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 )3-1اللجنة الوطنية

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ

لمجتمع المعلومات

ﻣﻌﺎﻟﻲ ُﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  :اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  :اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎور اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« ﻹﺑﺮاز ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
»اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« وأﻫﺪاﻓﻪ.

اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷوﻟﻮﻳﺎت؛ ً
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ؛ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

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

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﻄﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ؛
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ،وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ،
واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.

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

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺼﻪ
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 )4-1التوجهات الدولية بشأن ُمجتمع المعلومات
اهتمــت اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بتنفيــذ مخرجــات القمــة العامليــة ملجتمــع
املعلومــات ،وذلــك تنفيــذاً لطلــب احلكومــات يف املرحلــة الثانيــة مــن القمــة التــي عقــدت
عــام 2005م ،بــأن تقــوم اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة بعمــل تقييــم واســتعراض شــامل
لتنفيــذ مخرجــات القمــة بعــد مــرور  10ســنوات مــن انعقادهــا أي عــام 2015م .وبنــاء
علــى ذلــك الطلــب ،حــددت اجلمعيــة العامــة ،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 5
ربيــع 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.
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وﻗﺎﻣـــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﺴـــﺒﻌﺔ
واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ

١٣٤
دوﻟﺔ

ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.

وقــد ُعقــد االجتمــاع رفيــع املســتوى لالســتعراض الشــامل خــال الفتــرة مــن  4إلــى 5
ربيــع 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 134« ،دولــة» باختيــار اململكــة العربيــة الســعودية لقيــادة أعمــال االجتمــاع
مــع الــدول األخــرى ،نظيــر جهودهــا الفعالــة بجانــب عــدد مــن الــدول .وقــد صــدر عــن
االجتمــاع وثيقــة ختاميــة تضمنــت بنــوداً عديــدة ،نســتعرض أبرزهــا فيمــا يلــي.
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اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻮره اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

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 .

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 ﻫﻮ ﻣﺤﺮك ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﻦ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ذو أوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراك
اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﻣﻦ
اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

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.
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ُ )5-1مجتمع المعلومات ورؤية المملكة 2030
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول ﺑﺪور ُﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺤﻴﺎة ،وإﺳﻬﺎم ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ
»رؤﻳﺔ  «٢٠٣٠إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.

شــهدت اململكــة عــام 2016م إعــان «رؤيتهــا  »2030التــي تتطلــع إلــى حتقيــق تنميــة
شــاملة يف اململكــة يف كافــة املجــاالت .ويُعطــي الشــكل ( )1-1احملــاور الرئيســة
الثالثــة لهــذه الرؤيــة والقضايــا الرئيســة ذات العالقــة ب ـ ُكل منهــا .ويرتبــط التوجــه
نحــو « ُمجتمــع املعلومــات» مــع طموحــات «الرؤيــة  »2030يف موضوعــن رئيســن.

وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺪور اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ ُ
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ ) (١-٢ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔُ .
وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ُ
اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪه وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

اﻹﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﺰدﻫﺮ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺤﻴﻮي

اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻄﻤﻮح
الشكل ( :)1-1محاور رؤية اململكة  2030والقضايا املُرتبطة بها
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ﻓﺮص ﻣﺜﻤﺮة

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺎذﺑﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﻋﻞ

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﻐﻞ

ﻗﻴﻢ راﺳﺨﺔ

ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺮة

ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺘﻴﻦ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
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ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ”رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ “٢٠٣٠

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻣﺴﺘﻮى رﺳﻢ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
واﻻﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻫﻴﻜﻠﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
أراﻣﻜﻮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
داﻋﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻔﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ
أﺧﺮى
إﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻳﻖ

اﻹﻋﻼﻣﻲ

ﻣﻜﺘﺐ

ﺑﻤﺠﻠﺲ

إدارة

اﻟﺸﺆون

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ

وزارة

اﻻﻗﺘﺼﺎء

واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧﺠﺎز

ﻣﺒﺎدرات ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ وزارات وﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻤﺪة ﻓﻲ رؤﻳﺔ ٢٠٣٠

ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻣﺮﻛﺰ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻹﻧﺠﺎز

واﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺴﺮﻳﻊ

اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻟﻘﻴﺎس أداء
اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻌﺎﻣﺔ

الشكل ( :)1-2منوذج حوكمة رؤية اململكة  2030واجلهات ذات العالقة ،حيث تُسهم االتصاالت وتقنية
املعلومات يف تنفيذ ُمتطلباتها بكفاءة وفاعلية
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ُ )6.1معطيات حديثة تحمل بعداً ُمستقبلياً
ومجتمع المعرفة
 .1.6.1اليونسكو ُ
تســتخدم اليونســكو تعبيــر « ُمجتمــع املعرفــة» ،منــذ عــام  ،2005أكثــر مــن اســتخدامها
لتعبيــر « ُمجتمــع املعلومــات» ،وتُعطــي لتعبيرهــا معنــى يشــمل «مجتمــع املعلومــات»
وتوجهــه نحــو تفعيــل املعلومــات يف املجتمــع وإتاحتهــا للجميــع مــن جهــة ،إضافــة إلــى
املضمــون املعــريف للمعلومــات ونشــاطات اإلنســان املعرفيــة وأثرهــا يف املُجتمــع اقتصاديـاً
واجتماعيــا وإنســانياً مــن جهــة أخــرى .وعلــى هــذا األســاس تكــون ُمعطيــات ُمجتمــع
املعلومــات هــي القاعــدة املُمكنــة ملُجتمــع املعرفــة وتطلعاتــه املُســتقبلية.
انطالق ـاً ممــا ســبق ،فــإن «جلنــة ُمجتمــع املعلومــات» تعمــل علــى مــا يجــري يف العالــم،
و«تتواصــل» مــع الهيئــات بشــأن ُمجتمــع املعلومــات والتوجــه نحــو ُمجتمــع املعرفــة؛ وتهتــم
مبتطلبــات «رؤيــة اململكــة  »2030و «برنامجهــا الوطنــي  ،»2020وتســعى إلــى اإلســهام
ُ
يف التوعيــة ،وتفعيــل الــدور املعلوماتــي واملعــريف لإلنســان يف تعزيــز التنميــة ودعــم
اســتدامتها ،وتتطلــع إلــى دور فاعــل يف هــذا املجــال يف املُســتقبل.
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 .2.6.1معمارية المكونات الرقمية
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)Digital Object Architecture (DOA
مت تصميــم معماريــة املكونــات الرقميــة بهــدف حتقيــق إدارة طويلــة األجــل جلميــع أنــوع
املعلومــات ،ســواء أكانــت معلومــات عامــة ،أم معلومــات خاصــة ،أو مزيــج منهمــا .وقــد
نُشــرت خــال الســنوات العديــدة املاضيــة ،تطبيقــات وخدمــات تشــغيلية تقــوم علــى
معماريــة املكونــات الرقميــة يف أكثــر مــن  75بلــداً يف القــارات الســت .ويغطــي االســتعمال
اليومــي ملعماريــة املكونــات الرقميــة مجــاالت عديــدة؛ تتضمــن امللكيــة الفكريــة ،والنشــر،
وإنترنــت األشــياء ،والبيانــات الضخمــة ،والبحــث والتطويــر ،والترفيــه ،وتصنيــع األغذيــة،
والعديــد مــن املجــاالت األخــرى.
وتعــد معماريــة املكونــات 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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 .3.6.1إنترنت األشياء
)Internet of Things (IoT
إنترنــت األشــياء هــي البنيــة التحتيــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات وذلــك وفق ـاً 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

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﺠﺎرة

أجهــزة قــادرة علــى التواصــل مــن شــخص إلــى آلــة ،ومــن آلــة إلــى آلــة ،دون تدخــل
اإلنســان .وتُعــد إنترنــت األشــياء مــن التوجهــات املؤثــرة يف مجتمــع املعلومــات نظــراً
لتأثيرهــا املُتوقــع يف كافــة مجــاالت احليــاة ،وخصوصـاً يف املجــاالت الرئيســة املُبينــة يف
الشــكل (.)1-3

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

الشكل ()1-3
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 .4.6.1البيانات الضخمة
)(Big Data
ي ّكــن مــن جمــع وتخزيــن وإدارة ومعاجلــة الكــم
ُتثــل البيانــات الضخمــة النمــوذج الــذي ُ َ
الهائــل مــن املعلومــات ذات الســمات غيــر املتجانســة ،والعمــل علــى حتليلهــا واســتيعابها
واتخــاذ قــرارات بشــأنها .ويــرى اخلبــراء أن موضــوع البيانــات الضخمــة ســينتج عنــه
العديــد مــن الفوائــد والفــرص االســتثمارية ،واخلدمــات غيــر املســبوقة يف كافــة مجــاالت
احليــاة خاصــة ،ويشــمل ذلــك مــا يتعلــق باملــدن واملجتمعــات الذكيــة.
ومــن هــذا املُنطلــق؛ تُعــد البيانــات الضخمــة مــن التوجهــات املؤثــرة يف مجتمــع املعلومــات
يف املُســتقبل.

 .5.6.1األمن السيبراني
()Cybersecurity
يُطلــق تعبيــر «الفضــاء الســيبراني» علــى «فضــاء التواصــل املعلوماتــي املباشــر عبــر
ويثــل هــذا
الشــبكات احلاســوبية واإلنترنــت وتطبيقاتهــا الــذي يضــم العالــم بأســره»ُ .
الفضــاء البنيــة األساســية اجلامعــة ملُجتمعــات املعلومــات يف الــدول املُختلفــة؛ لكنــه يف
ذات الوقــت ُيكــن أن يُســبب تهديــداً لهــا .و ُمنطلــق ذلــك أن ُكل ُمســتخدم و ُكل ُمؤسســة
ضمــن هــذه البنيــة ُيكــن أن يكــون تهديــداً مقصــوداً أو غيــر مقصــود لهــا .و ُهنــا يبــرز
«اخلطــر» علــى «الفضــاء الســيبراني» الــذي يحتــاج إلــى «األمــن الســيبراني» .ويلقــى هــذا
األمــن اهتمام ـاً عاملي ـاً كبيــراً ،وال شــك أن ُمجتمعــات املعلومــات يف حاجــة ماســة إلــى
ذلــك .وتســعى جلنــة ُمجتمــع املعلومــات إلــى التوعيــة بهــذا األمــر واإلســهام يف متكــن
اململكــة مــن االســتفادة مــن الفضــاء الســيبراني وحمايتهــا مــن تهديداتــه.
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الفصل الثاني

تطوير قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات

تطوير قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات
ُ
ُ
ُ
يمثــل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات البنيــة الممكنــة لمجتمــع
ُ
المعلومــات التــي تســمح بتفعيــل دور المعلومــات فــي المجتمــع بمــا
ُ
تحملــه مــن معرفــة فــي مختلــف المجــاالت .وغايــة هــذا الفصــل هــي بيــان
ُ
أبــرز نشــاطات أعضــاء لجنــة «مجتمــع المعلومــات» وإنجازاتهــم في العمل
علــى تطويــر هــذا القطــاع .يبــدأ القســم بإلقــاء الضــوء علــى «الخطــة
الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار» واهتمامها بتفعيــل تطوير منتجات
ُ
عاليــة القيمــة ،فــي مختلــف القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك قطــاع االتصــاالت
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وتقنيــة المعلومــات .ويطــرح الفصــل توجهــات «برنامــج التحــول الوطنــي
 »2020ومبادراتــه الخاصــة بالقطــاع .ويهتــم الفصــل بشــؤون القطــاع
فــي «توجهــات مركــز المعلومــات الوطنــي» ،وفــي «خطــة صنــدوق
التنميــة الشــاملة» .ويتطــرق الفصــل إلــى تحريــر «ســوق االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات» والتراخيــص التــي يتــم إصدارهــا إلــى الشــركات المعنيــة؛ كمــا
ً
ُ
ُ
يعطــي نبــذة عــن نمــو «نطاقــات اإلنترنــت» .ويقــدم الفصــل أخيــرا إحصائيــات
ُ
حــول مختلــف مجــاالت قطــاع االتصــاالت وخدماتــه.

¥א כ¤
א א א 

א אכא
א 

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

אא
אא

 ¦ 
א  אא 

אא¢א אא א¡
אאאא  א£

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

 )1.2الخطة 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 عامليــاً» لتحقيــق هدفهــا االســتراتيجي
بوصولهــا إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة يف العلــوم والتقنيــة واالبتــكار بحلــول عــام 1450هـ
(2030م) .وقــد أعــدت اخلطــة اخلمســية الثانيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار (معرفــة )2
التــي 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 ،مبــا يف ذلــك مــا يرتبــط
منهــا «بقطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات» ،لتكــون رافــداً الســتثمار لتوظيــف ُمخرجــات
البحــث العلمــي يف الصناعــة.

כ  אא אאא כ
א 
  א כא   אאכא אכ

 א    א אאא א
א א אא
  א

31

 .2.2برنامج التحول الوطني 2020
تبنــت اململكــة العربيــة الســعودية «رؤيتهــا  »2030لتكــون منهج ـاً وخارطــة طريــق للعمــل
االقتصــادي والتنمــوي يف اململكــة .وقــد رســمت الرؤيــة التوجهــات والسياســات العا ّمــة
اخلاصــة بهــا ،لتكــون اململكــة منوذجـاً رائـدًا علــى كا ّفــة
للمملكــة ،واألهــداف وااللتزامــات
ّ
املســتويات .ويف ســبيل بنــاء القــدرات واإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف الطموحــة
لرؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  ،2030ظهــرت احلاجــة إلــى إطــاق «برنامــج التح ـ ّول
الوطنــي  ،»2020أحــد برامــج رؤيــة اململكــة  ،2030علــى مســتوى « 24جهــة حكوميــة»
قائمــة علــى القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة.
وضمــن أعمــال إعــداد برنامــج التحــول الوطنــي ،قامــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات وجهــات القطــاع باملشــاركة يف ورش عمــل إعــداد مبــادرات القطــاع ضمــن
برنامــج التحــول الوطنــي .حيــث وضعــت « 6حتديــات» رئيســة تواجــه قطــاع االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات والبريــد .ومت حتديــد « 19مســتهدفاً» علــى املســتوى االســتراتيجي ،يتــم
العمــل علــى حتقيقهــا عبــر « 38مبــادرة» علــى مســتوى القطــاع .ويُعطــي اجلــدول ()2-1
التحديــات الســتة أمــام القطــاع التــي مت تضمينهــا يف برنامــج التحــول الوطنــي.

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﻮل
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ

ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اجلــدول ( :)2-1التحديــات الســتة
أمــام قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات يف اململكــة
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ﻧﻘﺺ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

ﺑﻂء اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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وســوف نطــرح فيمــا يلــي ُمبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي التــي تعمــل علــى التغلــب علــى
ُكل مــن التحديــات الســتة واملســتهدفات املُرتبطــة بها.

اﻟﺘﺤﺪي
اﻷول

ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪول )(٢-٢

ُﻣﺒـــﺎدرات اﻟﺘﺤـــﺪي اﻷول وﻫـــﻮ »ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ
وﻳﻘـــﺪم اﻟﺠـــﺪول )(٢-٣
اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﻄـــﺎق اﻟﻌﺮﻳـــﺾ«؛ ُ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
ُ

وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول )(٢-٨
ُ

وﻳﻄﺮح اﻟﺠﺪول )(٢-٤

اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺮﺗﺒـــﻂ »ﺑﺒـــﻂء اﻟﺘﺤـــﻮل
ُﻣﺒـــﺎدرات اﻟﺘﺤـــﺪي اﻟﺮاﺑـــﻊ ُ
اﻟﺮﻗﻤـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ«؛ وﻳﻄـــﺮح اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
)ُ (٢-٩

ُﻣﺒـــﺎدرات اﻟﺘﺤـــﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص »ﺑﻨﻘـــﺺ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺸـــﺮي اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ وﺿﻌـــﻒ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
وﻳﺒﻴﻦ
ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻻﺗﺼـــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت«؛ ُ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
اﻟﺠﺪول )ُ (٢-٥

وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪول )(٢-١٠
ُ

ُﻣﺒـــﺎدرات اﻟﺘﺤـــﺪي اﻟﺨﺎﻣـــﺲ أي »ﺗﺄﺧـــﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع
وﻳﻘﺪم
اﻟﺒﺮﻳـــﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ واﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠـــﺎري »؛ ُ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
اﻟﺠﺪول )ُ (٢-١١
اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺨﺎﻣﺲ

وﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول )(٢-٦
ُ

ُﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ أي ﺗﺤﺪي »ﺿﻌﻒ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ«؛
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪول )ُ (٢-٧
ُ

وأﺧﻴﺮاً  ،ﻳﻄﺮح اﻟﺠﺪول )(٢-١٢

ُﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺴـــﺎدس اﻟﺨـــﺎص »ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع
وﻳﺒﻴـــﻦ اﻟﺠـــﺪول
اﻻﺗﺼـــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت«؛ ُ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُ
)ُ (٢-١٣

اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﺴﺎدس
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي
اﺳﺘﺤﺪاث اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ

إﺧﻼء اﻟﺘﺮددات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺘﺮددي

إﻃﻼق »ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﺮﻳﺾ« ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﺸﺮ اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وادﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﺨﻄﻰ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ١٤-١٣-١٢

اﳉﺪول )ُ :(٢-٢ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي
 ٪ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

٪٨٨

 ٪ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

٪٥٥

 ٪ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

٪٧٠

 ٪ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

٪١٠٠

 ٪اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺘﺮددي اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎس

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ٢٠٢٠

٪٨٠

٪٤٤
٪١٢
٪١٢
٪٨٢
٪٤٤

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪف

اﳉﺪول )ُ :(٢-٣ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي
إﻃﻼق وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ
وﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
واﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﻬﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ وﻇﻴﻔﻲ
ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ واﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻗﻴﺎدات
ﺗﺤﻮل ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺤﻮ
اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﳉﺪول )ُ :(٢-٤ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﻧﻘﺺ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺘﺨﺼﺺ وﺿﻌﻒ ﻣﻬﺎرات
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي

اﻟﻬﺪف

 ٢٠أﻟﻒ

ﻋﺪد اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ

٪ ٨٥

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺷﺨﺺ

٪ ٨٥

٪ ٦٣

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎس

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ٢٠٢٠

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪف

اﳉﺪول )ُ :(٢-٥ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﻧﻘﺺ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺘﺨﺼﺺ وﺿﻌﻒ
ﻣﻬﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي
إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ووﺿﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط اﻹﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن
اﻟﻘﺮوض )(co-guaranteeing

ﻗﻴﺎدة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺎﺿﻨﺎت أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﺮﻓﻊ
ﺟﻮدة اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎرض وورش ﻋﻤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺸﺂت
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺿﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻀﻤﺎن
ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮد
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻘﺪرات
ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ ﻫﺬه
اﻟﻤﻨﺸﺂت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻮل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ

ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(Regional Data Hub

اﳉﺪول )ُ :(٢-٦ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﻬﺪف

٪٢.٢٤

٪١.٦

٪ ٢.٢٤
٪١.١٢

٠

٪٠.٦

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ

٪ ٤٠

٪٤٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﻘﺎة
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

٪٢٠

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎس

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ٢٠٢٠

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪف

اﳉﺪول )ُ :(٢-٧ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي

إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد
واﻟﺸﺮﻛﺎت ،وﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻀﻢ
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ

إﻃﻼق اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻔﺎدي
اﻻزدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻳﺴﺮ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ّ
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
وإدارﻳﺎ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ " اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي
ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" ،ورﻓﻊ ﻗﺪراﺗﻪ واﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ّ
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ

إﻃﻼق أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وإدارة
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ وزارة
اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻘﻨﻲ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ
اﻟﻜﻮارث )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

اﳉﺪول )ُ :(٢-٨ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﺑﻂء اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
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اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي
٪٨٨

٪٨٥
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

٪٤٤

١

 ٪ﺗﺤﻮل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺮوﻧﻴﺔ

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٢٨

٣٥

١٦

٢٠

ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
١

٧

١٤

٢١

ﻣﺆﺷﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء )(B2C

١
ﻣﺆﺷﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء )(B2B

٪٤٦

٤

٨

١٢

٣٠

٤٢

٢٥

٣٦

٣٥

٤٩

٢٨

٤٠

٥٦

٣٢

٤٥

٦٣

٣٤

٥٠

٧٠

٤٠

اﳉﺪول )ُ :(٢-٩ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﺑﻂء اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي

إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ

ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدي

ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي

اﳉﺪول )ُ :(٢-١٠ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﺗﺄﺧﺮ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
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ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي
اﻟﻬﺪف
٠

٥٠٠

٠

١٠٠٠

اﻟﻬﺪف

١٥٠٠

٢٠٠

٧٥

١٠٠

ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدي

٢٥

اﻟﻬﺪف

٣.٧٨
١٥٠٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺮادات ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي )ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎس

١٠٠٠
٢٠٢٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي

٢٧٥٢

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٥٠

٠

 ٪اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ

اﻟﻬﺪف

٢،٧٥٢

٪ ١٠٠

٢٠١٦

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪف

اﳉﺪول )ُ :(٢-١١ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﺗﺄﺧﺮ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري
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ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﺪي
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﻮﺟﻬﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎع

ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع

اﳉﺪول )ُ :(٢-١٢ﻣﺒﺎدرات ﲢﺪي ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﺤﺪي
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ

٪١٠٠

اﳉﺪول )ُ :(٢-١٣ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﲢﺪي ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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وﺳﻌﻴﺎً ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدرات ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ووﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺒﺮﻳﺪ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﻬﺎم اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وإدارة اﻷوﻟﻮﻳﺎت.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻄﺎع
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
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إﻋﺪاد ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﻢ
أﻋﻤﺎل وإﻧﺠﺎزات اﻟﻘﻄﺎع ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﻨﺠﺰ.

إﻧﺸﺎء وإدارة ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻟﻮزارة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻄﺎع.

إدارة ﻟﻮﺣﺔ اﻷداء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻘﻴﺎس أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ »أداء«.

ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت )اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ،
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ،
واﻟﺒﺮﻳﺪ ،وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع(.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘﺒﺎت وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻷداء اﻟﺪورﻳﺔ )داش ﺑﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل( ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت واﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ.

إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
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 .3.2توجهات مركز 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 إلــى اإلدارة العامــة للمعلومــات املركزيــة ليكــون
أحــد أهــم إدارات ديــوان وزارة الداخليــة ،ويف عــام 1402هـــ صــدر قــرار اللجنــة العليــا
لإلصــاح اإلداري بتغييــر املســمى إلــى مركــز املعلومــات الوطنــي .وقــد حظــي املركــز منــذ
بداياتــه األولــى قبــل أكثــر مــن ثالثــة عقــود بدعــم ورعايــة كبيــرة مــن لــدن صاحــب الســمو
امللكــي األميــر نايــف بــن عبــد العزيــز  -يرحمــه اهلل  -وزيــر الداخليــة آنــذاك ليخــدم جميــع
قطاعــات الــوزارة علــى مــدار الســاعة ،مســتخدماً يف ذلــك أفضل وأحدث أجهزة احلاســبات
اآلليــة علــى مســتوى العالــم .ويقــدم مركــز املعلومــات الوطنــي حلولــه وخدماتــه التقنية لكافة
قطاعــات وزارة الداخليــة وغيرهــا مــن اجلهــات احلكوميــة يف شــتى أنحــاء اململكــة من خالل
فروعــه وشــعبه املنتشــرة بجميــع مناطــق اململكــة.

٦٠
ﻣﺼﺪراً

٢٥
١٥٠
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ﻳﺤﺘﻮي ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮدع ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻣﺼﺪراً ( ﻷﻧﻈﻤﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

وﻟﺪى اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻵﻟﻲ
واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ١٥٠ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

ويُعطي اجلدول ( )2-14األهداف االستراتيجية العامة ُ
واملددة ملركز املعلومات الوطني.
الهدف العام
الرمز

الوصف

G01

إدارة املخاطر وتعزيز األمن
الوطني

G02

التميز يف اخلدمات املقدمة
لوزارة الداخلية

G03

إتاحة خدمات ذكية للقطاع
احلكومي واخلاص واألفراد

G04

تعزيز تطبيق املعايير الدولية
واحلوكمة

G05

تنمية املوارد والقدرات املتاحة،
وحتسني إنتاجيتها ،ومهاراتها

الهدف المحدد
الوصف

الرمز
G01-01

تعزيز مساهمة املركز يف تلبية املتطلبات األمنية لوزارة الداخلية

G01-02

تعزيز مستوى األمن على مستوى املركز

G01-03

احملافظة على أعلى مستوى من احلضور واستمرارية األعمال للخدمات واألنظمة وقواعد البيانات مبا يحقق رضى املتعاملني

G01-04

حتسني السيطرة اإللكترونية على احلدود واخلدمات املرتبطة بإدارة الهوية والقضايا

G02-01

حتسني اخلدمات املقدمة لوزارة الداخلية واملساهمة يف حتقيق استراتيجيتها

G02-02

رفع مستوى التواصل والتنسيق مع قطاعات الوزارة وإمارات املناطق

G02-03

تعزيز الوعي باخلدمات التي يقدمها املركز على مستوى اململكة

G02-04

تفعيل مساهمة البحث والتطوير يف حتقيق التميز على مستوى وزارة الداخلية واملركز

G03-01

حتويل اخلدمات الذاتية لوزارة الداخلية بآلية مستقلة غير مرتبطة باألجهزة أو القنوات املستخدمة لتقدمي اخلدمة

G03-02

حتسني اخلدمات اإللكترونية املوجهة للجهات احلكومية

G03-03

تقدمي خدمات ف ّعالة يف مجالي ذكاء األعمال وإدارة األداء للمستفيدين من خدمات املركز

G03-04

حتديث وتوحيد وإعادة استخدام بنية تقنية املعلومات التي تدعم خدمات وأنظمة املركز

G04-01

تعزيز مساهمة املركز يف حتقيق االستراتيجيات الوطنية يف مجال تقنية املعلومات

G04-02

حتسني فعالية إدارة خدمات تقنية املعلومات

G04-03

حتسني احلوكمة املؤسسية وكفاءة والتزام إدارة البرامج

G04-04

حتسني كفاءة إدارة املوارد من خالل توريد أفضل وشراكات أفضل

G05-01

تعزيز القيادة وإيجاد بيئة محفزة على اإلبداع والعمل اجلماعي يف املركز

G05-02

حتسني اإلدارة املالية ورفع مستوى الكفاءة واالستدامة الذاتية

G05-03

حتسني مهارات وقدرات منسوبي املركز

G05-04

استقطاب كفاءات عالية االحتراف واحملافظة عليها من خالل تبني أفضل املمارسات لتنمية املوارد البشرية

اجلدول ( :)2-14األهداف االستراتيجية العامة واحملددة ملركز املعلومات الوطني:
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 .4.2صندوق الخدمة الشاملة

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺣﺪود اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺒﻮك

قــام صنــدوق اخلدمــة الشــاملة ،اســتكماالً للجهــود املبذولة يف ســبيل حتقيق أهداف
سياســة الصنــدوق ،بإعــداد خطــط تشــغيلية مشــتملة علــى األهــداف الرئيســة
للصنــدوق وبرامجــه ومشــاريعه التــي يســعى إلجنازهــا ،ويف هــذا الســياق أنهــى
الصنــدوق تنفيــذ ثمانيــة مشــاريع قبــل عــام 2016م ،ومت إنهــاء ثالثــة مشــروعات
هــي9« :؛ 10؛  »11خــال هــذا العــام ،املوضحــة يف الشــكل (.)1-2

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة

ومت إجمــاالً توفيــر اخلدمــات املُختلفــة ،مبــا يف ذلــك خدمــات القطــاع ،ملــا مجموعــه
« 17.736جتمــع ســكاني» موزعــة علــى كافــة مناطــق ومحافظــات اململكــة ليصبــح
إجمالــي مــا مت إنهــاؤه مــن مشــاريع « 11مشــروعاً» مــن أصــل « 14مشــروعاً».
ﻋﺴﻴﺮ

ﺟﺎزان

)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  :(١-٢ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺳﻊ
واﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ(

اﻟﻤﺸﺮوع رﻗﻢ ) :(٩ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )اﻟﺤﻨﺎﻛﻴﺔ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،ﺑﺪر ،ﺧﻴﺒﺮ،
ﻳﻨﺒﻊ  ،وادي اﻟﻔﺮع ،اﻟﻌﻴﺺ( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة .وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ )اﻟﻐﺰاﻟﺔ ،اﻟﺤﺎﺋﻂ ،اﻟﺴﻠﻴﻤﻲ(
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺋﻞ ،وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ ) (١,٩٣٣ﺗﺠﻤﻌﺎً ﺳﻜﺎﻧﻴﺎً ﺑﺘﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ) (٣٤٥,٠٠٠ﻧﺴﻤﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
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اﻟﻤﺸﺮوع رﻗﻢ ) :(١٠ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
)أﺑﻬﺎ ،اﻟﻤﺠﺎردة ،ﻣﺤﺎﻳﻞ ،رﺟﺎل أﻟﻤﻊ ،ﺳﺮاة ﻋﺒﻴﺪة ،اﻟﺒﺮك،
ﺑﺎرق ،ﺗﻨﻮﻣﺔ( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ .وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )اﻟﻌﻴﺪاﺑﻲ،
ﺑﻴﺶ ،ﺟﺎزان ،ﺻﺒﻴﺎء ،أﺑﻮﻋﺮﻳﺶ ،أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎرﺣﺔ ،اﻟﻌﺎرﺿﺔ،
اﻟﺤﺮث ،ﺿﻤﺪ ،ﻓﺮﺳﺎن ،ﺻﺎﻣﻄﺔ ،اﻟﻄﻮال ،ﻫﺮوب ،ﻓﻴﻔﺎ(
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان .وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ ) (٦,٥٣٥ﺗﺠﻤﻌﺎً ﺳﻜﺎﻧﻴﺎً ﺑﺘﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ) (١,٢٥٥,٠٠٠ﻧﺴﻤﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺸﺮوع رﻗﻢ ) :(١١ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )اﻟﻮﺟﻪ ،وأﻣﻠﺞ ،وﺿﺒﺎء ،وﺣﻘﻞ،
وﺗﺒﻮك ،اﻟﺒﺪع( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك ،وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
)اﻟﻌﻼ( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة .وﻳﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ
) (٦٠٦ﺗﺠﻤﻌﺎً ﺳﻜﺎﻧﻴﺎً ﺑﺘﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ) (١٤٢,٠٠٠ﻧﺴﻤﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
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 .4.2صندوق الخدمة الشاملة
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

٣٣٩

ﺗﺮاﺧﻴﺺ

اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

توســعة أســواق خدمــات االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات لتدخــل خدمــات جديــدة ومتطــورة،
تفــي باحتياجــات املســتفيدين منهــا؛ ســواء أكانــوا مــن األفــراد أم مــن قطــاع األعمــال
أو القطــاع احلكومــي .وقــد بلــغ إجمالــي تراخيــص تقــدمي خدمــات االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات ( )349ترخيص ـاً بنهايــة العــام 2016م.
ويُعطــي الشــكل ( )2-2تطــور عــدد التراخيــص التــي مت إصدارهــا؛ كمــا يُبــن الشــكل
( )2-3أنــواع هــذه التراخيــص.

٣٣٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠١٦م

٣١٥

٣٢٥

٣٠٩

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٩٢
٢٣٠

٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠١١

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٢-٢ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ إﺻﺪارﻫﺎ
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٢

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

٣

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

٢

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺒﻜﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

٣

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت

٤٦
١٩
٢

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻴﺴﺎت )(VSAT

٣

ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ وﺷﺒﻜﺎت
اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

١

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻋﺒﺮ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
)(GMPCS

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٢-٣أﻧﻮاع اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﰎ إﺻﺪارﻫﺎ
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ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
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١١٨

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ﻹدارة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت )(AVL

٩٤

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺼﻴﺮة

٣
٤٣

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ )(٧٠٠

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل

٢٥
٥
١
١

ﺧﺪﻣﺔ وإدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺒﻜﺎت
اﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﺟﻬﺰة
وﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات
ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﺗﺼﺎﻻت )(CSP
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 .6.2نمو نطاقات اإلنترنت
تقــوم الهيئــة ،مــن خــال املركــز الســعودي ملعلومــات الشــبكة ،بتســجيل 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 ســجلت هــذا العــام األنشــطة التاليــة:

٥٠،٠٠٠

٤٦،٩٠٤

٤٥،٠٠٠

٤٢،٠٩٨

٤٠،٠٠٠

٣٧،٥٤٧

٣٥،٠٠٠

٣٣،٥٠٨
٢٩،٩٤١

٣٠،٠٠٠

٢٦،٧٢٥

٢٥،٠٠٠

٢١،٥٩٩

٢٠،٠٠٠

١٧،٦٢١
١٥،٠٧٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

١٢،٤٦٥

٢٠٠٧

١٥،٠٠٠

١٠،٢٢٨

٢٠٠٦

٨،٥٨٦

٢٠٠٥

٧،١٥٣

٢٠٠٤

٥،٩٧٤

٢٠٠٣

١٠،٠٠٠

٣،٧٩٨ ٤،٨٩٩

٢٠٠٢

٢٠٠١

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٢-٤ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎً
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٢١٨ ١،٣٤٧ ٢،٨١٧
٢٠٠٠

١٩٩٩

١٩٩٨

٣٣

٩

١

١٩٩٧

١٩٩٦

١٩٩٥

٥،٠٠٠
٠
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.COM
.NET
.SA
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  ٤٨٠٦اﺳﻢ ﻧﻄﺎق ﺳﻌﻮدي
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ )(٢-٤
 ٤٦,٩٠٤اﺳﻢ ﻧﻄﺎقُ .
ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺎً

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﻣﺘﺪاد اﻵﻣﻦ ﻟﻨﻈﺎم أﺳﻤﺎء
اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  SECDNSﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻤﺎء
اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺮﺑﻲ.) .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻧﺸﺮ وﺛﻴﻘﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺤﺮوف واﻟﺮﻣﻮز
واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ).اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( وذﻟﻚ
اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
وﺑﻘﺎء رﻳﺎدة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ أول ﺟﻬﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
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ُ .7.2مؤشرات إحصائية
 .1.7.2إسهام القطاع في االقتصاد الوطني
أدى تنامــي االســتثمارات الرأســمالية ،وتوســيع وتطويــر شــبكات االتصــاالت إلــى زيــادة
إســهام نشــاط االتصــاالت يف النــاجت احمللــي االجمالــي بشــكل ملمــوس ممــا أدى إلــى جــذب
االســتثمارات للقطــاع ،وزيــادة معــدالت النمــو فيــه ،وارتفــاع درجــة إســهامه املباشــر يف الناجت
اإلجمالــي احمللــي؛ إضافــة إلــى آثــاره اإليجابيــة غيــر املباشــرة يف رفــع كفــاءة القطاعــات
االنتاجيــة األخــرى يف االقتصــاد .وبحســب دراســات هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بلــغ
متوســط النمــو الســنوي يف حــدود  %2خــال األعــوام الســتة املاضيــة (2016-2011م) .ونظراً
للــدور الكبيــر واألساســي الــذي يلعبــه قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف التحــول نحــو
اقتصــاد مزدهــر ،فقــد ســعت اململكــة إلــى دعم هذا القطاع من خالل صياغة اســتراتيجيات
وتنفيــذ مبــادرات وبرامــج داعمــة ،اســتهدفت زيــادة مســتويات النفــاذ خلدمــات االتصــاالت
وتقنيــة املعلومــات ،وتعزيــز مســتويات إيــرادات هــذا القطــاع ،والقيمــة املضافة وجــذب املزيد
مــن االســتثمارات وتوفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل مبــا يؤهــل اقتصــاد اململكــة مــن التحــول
وبشــكل تدريجــي نحــو اقتصــاد مزدهــر.
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 .2.7.2إسهام القطاع في الناتج المحلى اإلجمالي
تقدر دراســات هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات إســهام قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات
يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي بحوالــي « »%6للعــام (2016م) مع ارتفاع القيمة املضافة 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 الناجت احمللــي -غير النفطي -تقدر بحوالي
«.»%10
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 .3.7.2اإلنفاق على القطاع
مبــادرات التحــول الرقمــي؛ مــن أجــل خفــض التكاليــف ،وتعزيــز كفــاءة إجــراءات األعمــال.
ومــن املتوقــع منــو اإلنفــاق علــى خدمــات تقنيــة املعلومــات بزخــم أقــوى ،إذ أن أمــن املعلومــات
ســيتحول إلــى مكــون أساســي يف اســتراتيجيات التحــول الرقمــي باململكــة ،وهنــاك منــو يف
عــدد املنشــآت التــي تتطلــع لتطبيــق مختلــف حلــول أمــن املعلومــات املتقدمــة واالســتباقية.
ويُبــن الشــكل ( )2-5تطــور اإلنفــاق الســنوي علــى قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.

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  130مليــار ريـــال يف عــام 2016م ،مبعــدل منــو يقــدر
بحوالــي « »%8.3عــن العــام 2015م ،يف ظــل بــدء املنشــآت يف جميــع أنحــاء اململكــة يف اعتماد

ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ
٪٨٫٣

١٣٠
٨٣,٢

٤٦,٨

١٢٠
٧٦,٨

٤٣,٢

١١١,٧٩
٦٩,٨٤

٤١,٩٥

١٠٢,٥٦
٦٥,٢

٣٧٫٢٩

٩٤
٦١

٣٣

٪٨٫٣

٪٧

٪٩

٪٩٫١

٪١٤

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

٨٢,٥
٥٧,٨

٢٤٫٨

٪١٠
٢٠١١
اﻻﺗﺼﺎﻻت

٧٥
٥٢,٥

٧٣
٥١,١

٢٢,٥

٢١٫٩

٪٣

٪٤

٢٠١٠

٢٠٠٩

٧٠
٤٩
٪١٧

٦٠
٤٢
٪٢٥

٪٣٣
٤٨

٣٣٫٦

٢١

١٨

١٤٫٤

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻄﺎق

٪٢٩
٣٦
٢٧
٩
٢٠٠٥

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي
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 4.7.2إيرادات القطاع
حققــت شــركات االتصــاالت إيــرادات إجماليــة مباشــرة مــن عملياتهــا يف اململكــة بحوالــي
« 71.6مليــار ريــال» يف نهايــة عــام 2016م ،منخفضــة عــن العــام املاضــي 2015م بنســبة
بلغــت حوالــي « »%1.1-ومتثــل إيــرادات خدمــات االتصــاالت املتنقلــة حوالــي «»%75
مــن إجمالــي اإليــرادات ،يف حــن متثــل خدمــات االتصــاالت الثابتــة واملعطيــات حوالــي
« .»%25ويُبــن الشــكل ( )2-6تطــور إيــرادات ُمقدمــي خدمــات االتصــاالت.

٪٧٥

ﺗﻤﺜﻞ إﻳﺮادات
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺣﻮاﻟﻲ

ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

١٠٠

٧١.٦٣
٥٣.٧

٧١.٣١

٧٢.٤٠

٥٤.٣

٧١.٠٣

٩٠
٦٥.٧٦

٦٠.١٠

٦٠
٤٩

٤٨
١٧.٩١

٢٠١٦

١٨.١٠

٢٠١٥

١٧.٧٦

١٢.٠١

اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

٤٥

١٦.٤٤

٣٠
١٥.١٥
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٢٠
١٠

٢٠١٣
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺮادات
ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

الشكل ( :)2-6تطور إيرادات مقدمي خدمات االتصاالت (مليار ريال)
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٥٠
٤٠

١٧.٨٣

٢٠١٤

٦٠.٦١

٧٠

٠

)ﻣﻠﻴﺎر(

٥٣

٥٣

٨٠
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 .5.7.2إحصائيات حول مدى انتشار االتصاالت وتقنية
المعلومات في المملكة

تُقدم األشكال التالية إحصائيات حول مدى انتشار االتصاالت وتقنية املعلومات يف اململكة

ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ )(٢-٧

اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ُ

ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ )(٢-٧

اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ.
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ُ
٪١٥١٫٠
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.

وﻳﻄﺮح اﻟﺸﻜﻞ )(٢-٩

ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﺒﺮ

ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
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وأﺧﻴﺮاً ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ )(٢-١١
ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
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إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت

٢٠١١

ﻋﺪد اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت )ﻣﻠﻴﻮن(

وﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﻞ )(٢-٨
ُ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻟﻠﺴﻜﺎن )(٪
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻟﻠﺴﻜﺎن
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ
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ملحوظة :تقاس نسبة االنتشار للسكان بقسمة إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة
على عدد السكان ،أما نسبة االنتشار للمساكن؛ فيتم حسابها بقسمة عدد اخلطوط
السكنية على عدد املساكن.

58

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

٢،٩٢
٠.٨

٪٤٠.٩
٢،٥٤
٠.٦

١.٨٥

٢٠١٣

٣,٠
٪٣٢،٩
١.٩٥
٠.٣

١.٨٧

اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت
اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

الشكل ( :)2-8تطور عدد االشتراكات يف خدمات االتصاالت الثابتة.

٪٤٥.٥

٣,٥

٢٠١٢

١.٥٦

٢٠١١

٢,٥
٢,٠
١,٥
١,٠

ﻋﺪد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت )ﻣﻠﻴﻮن(

١٫٠٩

٪٦٤,٣

٪٦٧٫٦

٪٦٩٫٣

٥

٣.٢٩

٣.٥٦

٤,٠

٠,٥
٠

اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﻵﺧﺮى
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ )(٪

الشكل ( :)2-9تطور عدد االشتراكات يف خدمات النطاق العريض عبر شبكات
االتصاالت الثابتة.

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

٤,٠

٪١٠٥.٩
٪٧٥.٢

٢٠.١٩

١.٦٢

٢٩.١

٣,٥
٣,٠

٪٤٢.١
١٤.٣

٩.١٣

٩.٦٨
٤.٥٩

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

٢,٥

٪٤٧.٦

١٩.٩٦
١٣.٢٠

٪٦٨.٥

٢٠١٣

١٢.٣

٪٣٩.٦

٢,٠
١,٥

١١.٣

١,٠

٨.٠٧

٧.٠٦

٠,٥

٤.٢٢

٤.٢٨

٢٠١٢

٢٠١١

٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
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الفصل الثالث

النفاذ إلى المعلومات وتفعيل الشراكة والعطاء
المعرفي
يســعى ُمجتمــع املعلومــات إلــى متكــن اجلميــع مــن النفــاذ إلــى املعلومــات واكتســاب
املعرفــة والشــراكة فيهــا والعمــل علــى تفعيلهــا .ويهتــم هــذا الفصــل بالنشــاطات
وا ُملنجــزات يف هــذا املجــال .ويتضمــن ذلــك رصــد نشــاطات ومنجــزات مراكــز وإدارات
رئيســة تختــص بالنفــاذ إلــى املعلومــات ،والشــراكة املعرفيــة ،وتفعيــل التقــدم والعطــاء
املعــريف يف التقنيــات والتطبيقــات ا ُملختلفــة .وتشــمل هــذه املراكــز واإلدارات« :البوابــة
اإللكترونيــة للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة (ســعودي)؛ ومركــز االتصــال
الوطنــي (آمــر)؛ واملكتبــة الرقميــة الســعودية؛ وبوابــة احملتــوى الوطنــي للمناهــج
التعليميــة؛ ومركــز التميــز اخلــاص بتطبيقــات االتصــاالت؛ واملركــز الوطنــي لتقنيــة
اإللكترونيــات والضوئيــات؛ ومراكــز تفعيــل االبتــكار ونقــل التقنيــة» .ويهتــم الفصــل
أخيــر ًا باحملتــوى املعــريف العربــي ،ويطــرح موضــوع جائــزة التميــز الرقمــي ،ا ُملرتبطــة
بتعزيــز هــذا احملتــوى ،والتــي ترعاهــا وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.

 .1.3بوابة (سعودي)
ُتعــد بوابــة «ســعودي» املنفــذ اإللكترونــي املوحــد الــذي يســتطيع مــن خاللــه املواطنــون
واملقيمون والشــركات والزوار من أي مكان الوصول إلى اخلدمات احلكومية اإللكترونية
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 2016م فيمــا يخــص بوابــة (ســعودي).
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ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً  ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة إﻟﻰ » ١٥٦٨ﺧﺪﻣﺔ«
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٦م.

ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ُ
ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ
ﺑﻮاﺑﺔ )ﺳﻌﻮدي( إﻟﻰ » ٤٣٢ﻻﺋﺤﺔ وﻧﻈﺎﻣﺎً « ،و »٢٣٢
دﻟﻴﻼ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺎً ووﺻﻔﻴﺎً « ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ً

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ
وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮاﺑﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ُ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد زوارﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ٢٠١٦إﻟﻰ » ١٠،٠٠٨،٨٦٢زاﺋﺮاً «.

ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎس اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺟﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وإﻳﺼﺎل اﻟﺒﻮاﺑﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﻮد.
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 .2.3مركز االتصال الوطني ( آمر)
مت تأســيس مركــز االتصــال الوطنــي للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة (آمــر) بعــد إقــراره
(يســر)
مــن قبــل اللجنــة اإلشــرافية العليــا لبرنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ِّ
بتاريــخ  2013/04/15م ،ليصبــح بذلــك مركــز اتصــال ودعــم للجهــات احلكوميــة يقــوم
بربطهــا 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 فيمــا يتعلــق باخلدمــات والتعامــات
اإللكترونيــة املقدمــة مــن اجلهــات احلكوميــة للمســتفيدين .ويخــدم املركــز جميــع
املســتفيدين مــن اخلدمــات اإللكترونيــة ،ويعتمــد علــى مختلــف قنــوات االتصال للتواصل
مــع املســتفيدين مــن اخلدمــات اإللكترونيــة ومنهــا :الهاتــف ،البريــد اإللكترونــي ،املوقــع
اإللكترونــي ،احملادثــة احليــة ،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  2016م ملركــز االتصــال الوطنــي (آمــر)
هــي التالــي:
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ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ،
واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب.
ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٦م ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺮﻛﺰ
اﺗﺼﺎل ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎدف ﻟﻠﺮﺑﺢ.
ﺗﻢ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ.
)ﻳﺴﺮ(
وﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﱢ
ﻟﺮﺑﻂ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ رﺑﻂ
» ١٤ﺟﻬﺔ« ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦م.

وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٦م إﻟﻰ » ٢٨ﺟﻬﺔ« ،
ﺗﻘﺪم » ٢٠٣ﺧﺪﻣﺔ« ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ.
وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻃﻮر اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻤﺮﻛﺰ »آﻣﺮ إﻟﻰ »٢٠
ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاﻟﻲ » ١٫٧٥ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ« ،ﻣﻨﻬﺎ
» ٦٧٦أﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ« ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٦م.
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 .3.3المكتبة الرقمية السعودية
تعد املكتبة الرقمية السعودية أكبر جتمع معريف ملصادر املعلومات يف اململكة وتخدم
مؤسسات التعليم اجلامعي ومنسوبيه ،وتضم أكثر من

ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٣١٠آﻻف ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ

ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺎل واﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة

ﻟﻬﺎ ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠٠ﻧﺎﺷﺮ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮة ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء
ﻣﻜﺘﺒﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ
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٣٫٩٧٤
رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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و

٢٫٦٠٧
ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ

و

٧٫١٠٦
ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ

و

١٧

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ

و

١٥

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ
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 .4.3بوابة المناهج التعليمية
أطلقــت وزارة التعليــم يف الســعودية مؤخــراً بوابــة احملتــوى الرقمــي للمناهــج والتــي
تأتــي انســجا ًما مــع مــا يشــهده العالــم مــن تقــدم متســارع يف مجــال االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات؛ وتوســع ّ
الشــبكات العنكبوتيــة .فقــد أصبــح ارتبــاط التقنيــة بالعمليــة التعليميــة
ً
ً
ارتباطــا وثيقــا ،خصوصـا يف إطــار الســعي إلــى بنــاء تعلــم قائــم علــى اســتيعاب املفاهيــم
واألفــكار ،وتطويــر قــدرات املتعلمــن علــى االكتشــاف والتفكيــر وحــل املشــكالت ،إضافــة
إلــى املشــاركة يف حتمــل مســؤولية تعلمهــم ،واإلســهام يف بنــاء املعرفــة بــدالً مــن اســتقبالها
بالتلقــن .وقــد تضمــن مشــروع إنتــاج احملتــوى الرقمــي مــا يزيــد عــن

ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴـــﻢ ﻫـــﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺴـــﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻨﻘـــﻞ ﺑﻴـــﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬـــﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣـــﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﻤﺘﻌـــﺪدة اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ،اﻟﺘـــﻲ ﻳﻘـــﺎرب
ّ
ﻋﺪدﻫﺎ

٤٥٠٠
وﺳﻴﻄﺔ

٦٠٠
ﻛﺘﺎب

اﻟﻄﻼب
ﻛﺘﺐ ُ
واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻛﺘﺐ
اﻟﻨّ ﺸﺎط

أدﻟﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
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 .5.3مركز التميز لتطبيقات
االتصاالت
مركــز التميــز لتطبيقــات االتصــاالت هــو برنامــج شــراكة بــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز
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 و ُمختلــف أنحــاء العالــم .ويوفــر املركــز البيئــة املناســبة
إلعــداد باحثــن ســعوديني متميزيــن يف هــذا املجــال عــن طريــق تدريــب طــاب الدراســات
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن

وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎ

ﻧﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷوراق
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﺘﺮاع،

ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﻬﺮو-ﺿﻮﺋﻴﺎت
اﻟﻨﺎﻧﻮ

إﻗﺎﻣﺔ ورش ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻬﻮاﺋﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺎت
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
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العليــا والباحثــن وانخراطهــم يف شــراكة 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 قياس 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 وجــودة اخلدمــة.
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وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﻤﻞ
ُ
وﻃﻨﻲ راﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻮر ﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ.

 .6.3المركز الوطني لتقنية
اإللكترونيات والضوئيات
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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

ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت
واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
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 .7.3مراكز تفعيل االبتكار ونقل التقنية
دعمــت وزارة التعليــم جهــود اجلامعــات احلكوميــة الســعودية يف إنشــاء مراكــز تختــص
بتفعيــل االبتــكار ونقــل التقنيــة مــن أجــل اإلســهام يف التنميــة وتعزيــز اســتدامتها.
وتتصــف نشــاطات و ُمنجــزات هــذه املراكــز باالســتمرارية .ومنهــا علــى ســبيل املثــال
التالــي.
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ﻣﺸﺮوع »وادي اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد« ،واﻟﺬي
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع ،وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات ﻛﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﻧﻤﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ.

»وادي ﺟﺪة ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺠﺪة« ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ّ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻴﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻟﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ دوره ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ
إﻟﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

»ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﺳﺎﻳﺘﻚ(« ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن .وﺗﺘﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻮم وإﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ
وﻣﻤﺘﻌﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎﻗﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،
ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺆﻫﻠﻴﻦ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ووﻃﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة.

»وادي ﻣﻜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى« ،اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،أو اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ )وادي ﻣﻜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ( .وﻳﻬﺪف إﻟﻰ
اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ،وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻟﻠﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.
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أﻧﺸﺄت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ »٨٩
ﻣﺮﻛﺰاً ﺑﺤﺜﻴﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً « ،ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ زادت ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻤﻼ ﺑﺤﺜﻴﺎً .
١٫١٦٧
ً

أﻧﺸﺄت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺪداً ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ أﻫﺪاف ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻳﻌﺰز
ﻓﺮص ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻳﺮﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺣﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻳﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ
وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ،واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎً
ودوﻟﻴﺎً  ،ﻹﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
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 .8.3إثراء المحتوى الرقمي العربي على
اإلنترنت
تنظــم وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بشــكل دوري «جائــزة التميــز الرقمــي» التــي
تهتــم بالعمــق العربــي واإلســامي ،وإثــراء اللغــة العربيــة علــى شــبكة اإلنترنــت العامليــة.
وقــد انطلقــت الــدورة األولــى للجائــزة عــام 1426هـــ (2005م) .ومتنــح هــذه اجلائــزة
ألفضــل املواقــع اإللكترونيــة الســعودية يف مجـ ٍ
ـاالت تخصصيــة متعــددة .وحتظــى مبكانـ ٍـة
مرموقــة يف اململكــة إميانــاً بأهميتهــا ومصداقيتهــا ،اعتمــاداً علــى معاييرهــا الدقيقــة
واســتعان ًة بكوكبــة مــن احملكمــن املختاريــن بدقــة وعنايــة يف مجــال صناعــة املواقــع
وتصميمهــا .وبفضــل مــن اهلل جنحــت هــذه املبــادرة علــى مــر األعــوام يف ترســيخ مكانتهــا
كمنصــة لتكــرمي تفــوق املواقــع اإللكترونيــة الســعودية وتســليط الضــوء علــى مســتوى
متيزهــا.
وتهدف الوزارة من خالل هذه اجلائزة إلى حتقيق ما يلي.

ع

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.
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زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

دﻋﻢ وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ
ﻣﻦ أﻓﺮاد وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ آﻣﻨﺔ ﻓﻜﺮﻳــًّﺎ
وﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺧﻼل
ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻢ ﻋﻘﺪه
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  ٢٨ذو اﻟﻘﻌﺪة ١٤٣٧ﻫـ.
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الفصل الرابع

الخدمات اإللكترونية
ومفيــدة ُتســهم
تُعطــي االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات خدمــات إلكترونيــة ُمختلفــة ُ
يف تفعيــل دور املعلومــات وتداولهــا والشــراكة املعرفيــة يف مضمونهــا ،إضافــة إلــى
اإلســهام يف حتفيــز العطــاء املعــريف ا ُملتجــدد .ويســتفيد مــن فوائــد هــذه اخلدمــات
كل مــن :ا ُملســتخدم الفــرد ،وا ُملؤسســات ،وا ُملجتمــع بأســره ،يف شــتى املجــاالت .يطــرح
هــذا الفصــل نشــاطات اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تُقدمهــا جهــات رئيســة ُمختلفــة.
يبــدأ الفصــل بخدمــات مشــروع «أبشــر» الــذي ترعــاه وزارة الداخليــة ،والــذي ُيقــدم
للمســتفيدين خدمــات الــوزارة ومــا يرتبــط بهــاُ .ثــم ينتقــل الفصــل إلــى خدمــات
ُ
«يســر» الــذي ترعــاه وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،والــذي يتعــاون مــع
ـج
ـ
م
برنا
ّ
ُمختلــف اجلهــات احلكوميــة لتقــدمي خدماتهــا علــى أفضــل وجــه ُمكــن .ويهتــم
الفصــل بعــد ذلــك «بخدمــات التعليــم» .ويطــرح البرامــج ذات العالقــة مبــا يشــمل:
برنامــج «ســفير»؛ وبرنامــج «نــور»؛ إلــى جانــب برنامــج «فــارس»ُ .ثــم ينتقــل الفصــل إلــى
«خدمــات الصحــة»؛ ليصــل أخيــر ًا إلــى «اخلدمــات اإللكترونيــة ا ُملتعلقــة بالتجــارة»
وقضاياهــا ا ُملتعــددة.

 .1.4خدمات (أبشر)
لم يكن مشــروع «أبشــر» مشــروعا كغيره من املشــاريع ،بل كان حلما متكامل األركان
وإعالنــا صارخــا النتهــاء عصــر التعامــات الورقيــة .إنــه 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 ،فــإن
«أبشــر» هــو الطريــق لالنتقــال إلــى عصــر العالــم الرقمــي واحلكومــة اإللكترونيــة
أســوة بــدول العالــم املتقــدم.
وقـــد كان للقيـــادة الســـعودية برئاســـة خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللـــك ســـلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -حفظــه اهلل  -دوراً هام ـاً يف بنــاء «أبشــر» الــذي بــات
وعــداً وأم ـ ً
ا يف توفيــر خدمــات إلكترونيــة متميــزة وغيــر مســبوقة تلبـــي تطلعــات
املواطنــن واملقيمــن ،باإلضافــة إلــى قطــاع األعمــال ،مــع متيزهــا بســهولة التنفيــذ،
وحتقيــق الريــادة للخدمــات اإللكترونيــة علــى مســتوى اململكــة.

١٣

إﻣــﺎرة

٢٣

ﻗﻄﺎع

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-١اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )أﺑﺸﺮ(
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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إن «أبشــر» مشــروع مــن أوائــل املشــاريع التــي نفــذت اســتراتيجية احلكومــة اإللكترونيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،فهــو يُقــدم 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

www.moi.gov.sa

وقــد مت تصميــم محتــوى بوابــة أبشــر (بوابــة وزارة الداخليــة اإللكترونيــة) بحيــث تُعطــي
خدمــات ترتبــط بجميــع األخبــار والبيانــات لــكل مــن اإلمــارات والقطاعــات وكذلــك مــا
يحتاجــه املواطــن ملراجعــة أي منهــا؛ ويُعطــي الشــكل ( )4-1متثيـ ً
ا لذلــك .وقــد أصبحــت
ً
اخلدمــات اإللكترونيــة للــوزارة مــن أهــم محتويــات البوابــة وأكثرهــا تطــورا .ومتنــح بوابــة
أبشــر مســجليها عــدداً مــن املزايــا واخلدمــات ،حيــث متكنهــم مــن االطــاع علــى معلوماتهم
الشــخصية ،والتقــدمي علــى خدمــات وزارة الداخليــة وقطاعاتهــا ،ومتابعــة املعامــات
املقدمــة إلــى وزارة الداخليــة وقطاعاتهــا املختلفــة ،واالطــاع علــى األنظمــة واللوائــح
واحلصــول علــى النمــاذج املختلفــة للخدمــات املقدمــة ،وقــد بلــغ عــدد املســجلني املفعلــن
حتــى نهايــة فتــرة هــذا التقريــر أكثــر مــن «ســتة ماليــن مواطــن و ُمقيــم».
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وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻮاﺑﺔ أﺑﺸﺮ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ ،ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

ﻳُﻘﺪم ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺿﺨﻢ وﻣﺘﺠﺪد ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻐﻄﻲ ﰲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وإﳒﺎزاﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ وإرﺷﺎدات وﳕﺎذج ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت إﺧﺒﺎرﻳﺔ

ﻣﺘﺠﺪدة ﲢﺮص ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ أوﻻً ﺑﺄول ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،وﺗﺒﻘﻲ اﳌﻮاﻃﻦ واﳌﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ داﺋﻢ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز
ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أﺧﺒﺎر اﻟﻮزارة وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﺼﻔﺤﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻘﻴﻤﻴﻦ
داﺧـــﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜـــﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬـــﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻳﻮﻣﻴـــﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺴـــﺘﺠﺪات
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻫﻲ اﺳـــﺘﻤﺎرات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺎﻫـــﺰة ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﺈﺻﺪار ﺟﻮازات اﻟﺴـــﻔﺮ،
واﻹﻗﺎﻣﺎت ،واﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ،ورﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة وﻏﻴﺮﻫﺎ.

آراء وﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

ﺧﺪﻣـــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺗﺘﻴـــﺢ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﺑـــﺪاء
آراﺋﻬـــﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬـــﻢ ﺑﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ
وﺑﺘﺠـــﺎوب ﻓﻌـــﺎل ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴـــﻦ ﻋﻠـــﻰ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـــﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻄﻠﻌﺎت وﺣﺎﺟﺎت
اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ واﻟﻤﺴﺆول.

ﺗﻬـــﺪف ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﺑﺎﻟﻘـــﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺼـــﺎدرة ﻋـــﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﻟﻜﺎﻓـــﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬـــﺎ ،ﻹﺑﻘـــﺎء
اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪم ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼـــﺪر ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وأﻧﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﻨـــﺢ ﻣﺴـــﺘﺨﺪم اﻟﺒﻮاﺑـــﺔ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ إﺟـــﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.
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اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
وﻫـــﻲ ﺧﺪﻣـــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬـــﺎ اﻟﺒﻮاﺑـــﺔ
ﻟﻤﺘﺼﻔﺤﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﻴـــﺲ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻘﺪﻣـــﻪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ﻣـــﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﻄﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻤﺲ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎً .
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺴﺠﻠﲔ( وﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺠﻠﲔ.
وﺗﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت أﺑﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﶈﺮك اﻷﺳﺎس ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﻳُﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ
) (٤-١ﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﳋﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ«

٦٠
ﻳﻘﺪم أﻛﺜﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

إن ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎت أﺑﺸﺮ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻔﺬة .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﺪاول وأﺷﻜﺎل ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﻹﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ«.

٦
ﻣﻠﻴﻮن

٥٠
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

وﻳُﺒﲔ اﳉﺪول ) (٤-٢ﺧﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ« اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.
ﻳُﻌﻄﻲ اﳉﺪول ) (٤-١إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل ﺧﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ«
ﺑﲔ ﻋﺎم  ٢٠١٥وﻋﺎم .٢٠١٦

وﻳﻄﺮح اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٣ﺗﻌﺎﻣﻞ »أﺑﺸﺮ« ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﻳُﻘﺪم اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-٤إﳒﺎزات »أﺑﺸﺮ«.

وﻳﺨﺘﺺ اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-٥ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ »أﺑﺸﺮ« ﻋﻠﻰ اﳉﻮال.
وﻳُﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-٦ﺧﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ« واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ.
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Service Name

2015

2016

Exit/Re-Entry Visa

3,812,763

4,268,095

تأشيرة خروج وعودة

Final Exit Visa

336,235

401,543

تأشيرة خروج نهائي

Driver Authorization

450,945

648,858

Co-owner Authorization

193,675

302,677

Travel Permit

629,035

664,657

تصاريح السفر

Bayanati Report

473,876

395,188

بياناتي

Iqama Renewal

3,666,935

3,833,173

تجديد إقامة

Iqama Issuance

655,345

855,444

إصدار إقامة

Vehicle Renewal

676,480

659,611

تجديد المركبة

Sponsorship Transfer

277,138

336,514

نقل الكفالة

Occupation Change

114,423

84,718

تغيير المهنة

Postal Delivery

434,318

1,756,972

وصيل الوثائق بالبريد

2,930,178

4,004,921

مواعيد األحوال المدنية

Passport Appointment

637,313

456,419

مواعيد الجوازات

Authorization Service

25,756

15,775

خدمة التفاويض

Ahwal Appointment

اسم الخدمة

2016  وعام2015  خدمات «أبشر» بني عام:)4-1( اجلدول
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اسم الخدمة

2016

2015

إصدار الجواز السعودي

163,114

139,033

Saudi Passport Issuance

تجديد الجواز السعودي

804,592

309,330

Saudi Passport Renewal

1,550,949

1,013,305

تجديد رخصة القيادة

272,995

103,371

Renew Driving License

اإلعتراض على المخالفات المرورية

67,998

36,696

Dispute Traffic Violation

262,680

229,360

Report Missing Document

2,383

840

مواعيد اإلستقدام

144,646

244,198

Isteqdam Appointment

التأشيرة العائلية

22,021

29,219

Family Visa

التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

33,208

2

التفاويض إلستقدام العمالة المنزلية

66,872

4,799

تمديد تأشيرة اليمنيين

615,607

-

Extend Yemeni Visa

1,646,841

-

Wthiq

1,358,269,371

2,841,770,287

عدد المسجلين

1,901,508

1,852,680

Registration

عدد المفعلين

1,930,963

1,939,659

Activation

تمديد تأشيرة زيارة

خدمة تقدير

خدمة وثق
معدل الدخول على ابشر

Service Name

Extend Visit Visa

Taqdeer

Sponsoree Absent Rrgistration
Authorization to Receive Female Sponsoree

Portal Hits
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اإلحصائيات

#

العمليات

1

معدل زيارة البوابة

2

معدل العمليات اليومية ( الخدمات التفاعلية)

36189

3

معدل العمليات اليومي (الخدمات االستعالمية)

335251

4

معدل عمليات تسجيل الدخول للبوابة(أيام العمل)

171118

5

معدل عمليات تسجيل الدخول للبوابة(أيام اإلجازات)

159915

6

عدد مشاهدات منشورات الحسابات

7

عدد المتابعين الكلي

اكثر من 16000000

8

الحمالت التعريفية

اكثر من  90حملة

9

عدد التفاعل مع الحسابات

6342822

212000000

25000000

اجلدول ( :)4-2إحصائيات «أبشر» الرئيسة
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أﺑــﺸــﺮ واﻟــﺸــﺒــﻜــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ

٢٥،٠٠٠،٠٠٠

٢١٢،٠٠٠،٠٠٠

ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻨﺸﻮرات
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩٠

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٠٠،٠٠٠
ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ

ﺣﻤﻠﺔ

اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٣ﺗﻌﺎﻣﻞ »أﺑﺸﺮ« ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

81

إﻧﺠﺎزات ﻣﺸﺮوع أﺑﺸﺮ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٤إﳒﺎزات »أﺑﺸﺮ«
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 ٣ﻣـﻠـﻴـﻮن
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟـ ﺗﻄﺒﻴﻖ ـ أﺑﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺧﺪﻣﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﺗﺤﻤﻴﻞ

٣٠

٣

أﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

رﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮن

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﻳﻮﻣﻴﺎً
اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٥ﲢﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ »أﺑﺸﺮ« ﻋﻠﻰ اﳉﻮال

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٦٠

أﻟﻒ

دﺧﻮل ﻳﻮﻣﻲ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٦ﺧﺪﻣﺎت »أﺑﺸﺮ« واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ
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 .2.4خدمات (يسر)

 .1.2.4البنية التحتية الوطنية المشتركة (تبادل

تولي حكومة اململكة اهتمام ًا كبير ًا بالتحول إلى التعامالت اإللكترونية احلكومية؛ وذلك
ملــا تقدمــه مفاهيــم التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة مــن فوائد كبيــرة لالقتصاد الوطني.
(يســر) الــذي جــاء
ومــن هــذا املنطلــق مت إنشــاء برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ّ
ـاء علــى األمــر الســامي الكــرمي رقــم (/7ب )2427/وتاريــخ 1424/1/16ه ـ املتضمــن املوافقة
بنـ ً
(يســر) مســيرة التعامــات
ـج
ـ
م
برنا
ـود
ـ
ق
وي
ـة.
ـ
ي
اإللكترون
ـة
ـ
م
للحكو
ـج
ـ
م
برنا
ـاء
ـ
ش
إن
ـى
علـ
ّ
اإللكترونيــة احلكوميــة يف اململكــة كمــا يلعــب دور املمكّ ــن واحملفــز لتطبيــق التعامــات
اإللكترونية احلكومية ،ويقلل املركزية يف تطبيق التعامالت اإللكترونية احلكومية بأكبر
قــدر ممكــن ،مــع وضــع احلــد األدنــى مــن التنســيق بــن اجلهــات احلكوميــة .وقــد تطــور دور
برنامــج (يسـ َر) منــذ تأسيســه حســب متطلبــات كل مرحلــة ،حيــث بــدأ بالتشــكل مــن خــال
فريــق مــن املتخصصــن الذيــن عملــوا علــى صياغة ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية
الــذي صــدر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( .)40وتعتبــر هــذه الضوابــط املصــدر الرئيســي
«يســر» يشــمل :بنيتــه
واألهــم يف فهــم الــدور املالئــم للبرنامــج .وفيمــا يلــي توصيــف لبرنامــج ّ
التحتيــة؛ وتطبيقاتــه الوطنيــة ا ُملختلفــة واألنظمــة ا ُملرتبطــة بهــا.

نظــر ًا ألهميــة تبــادل البيانــات واملعلومــات بــن اجلهــات احلكوميــة يف حتــول املعامــات
واخلدمــات احلكوميــة مــن خدمــات تقليديــة إلــى خدمــات إلكترونيــة ،فقــد كــرس برنامــج
(يســر) جــزء ًا كبيــر ًا مــن جهــوده مــن أجــل إنشــاء وتأســيس البنيــة
التعامــات اإللكترونيــة ِّ
الوطنيــة املشــتركة للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة والتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة
مبختلــف قطاعاتهــا لالســتفادة منهــا والربــط بهــا .وتتألــف هــذه املنظومــة مــن املكونــات
التاليــة:

البيانات بين الجهات الحكومية)

الشبكة الحكومية اآلمنة (:)GSN
الوسيط اآلمن للجهات احلكومية للدخول والتعامل ضمن هذه املنظومة.
بلــغ عــدد اجلهــات احلكوميــة التــي مت ربطهــا بالشــبكة احلكوميــة اآلمنــة  GSNخــال
العــام  2016م « 29جهــة حكوميــة» ،ليصبــح إجمالــي عــدد اجلهــات التــي مت ربطهــا بالشــبكة
« 146جهــة حكوميــة» .بينمــا مت اســتقبال « 35طلب ـ ًا للربــط بالشــبكة احلكوميــة اآلمنــة»
ويتــم العمــل حالي ـ ًا علــى ربــط « 21جهــة» .وفيمــا يلــي تفصيــل للجهــات التــي مت ربطهــا
بالشــبكة احلكوميــة اآلمنــة ( )GSNإلــى نهايــة العــام  2016م.

قناة التكامل الحكومية (:)GSB
وهي املنصة اإللكترونية لتبادل البيانات املشتركة بني اجلهات احلكومية.
تشــمل أهــم إجنــازات قنــاة التكامــل احلكوميــة (تكامــل  )GSBيف عــام 2016م مــا
يلــي:
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ﺗﻢ رﺑﻂ " ١٠ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ"

ﻛﺠﻬـــﺎت ﻣـــﺰودة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـــﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻨـــﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ )(GSB
ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺰودة " ٧٠ﺟﻬﺔ" ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٦م

ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ " ٢٤ﺧﺪﻣﺔ"

ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ) (GSBﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ " ٢٦٩ﺧﺪﻣﺔ" ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٦م

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ " "١٧ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪد " ٥ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ" ﻣﺰودة

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ﻋﻠـــﻰ ﻗﻨـــﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟـــﻰ " ١٠٨ﺟﻬﺔ"
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٦م.

ﺗﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺣﺎﺟـــﺮ " ٣٩٥ﻣﻠﻴـــﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ"ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟـــﻲ "١٥٨ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ"
ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٦م

ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺗﺎﺣﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻳﺴﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة واﻟﻤﺰودة
وإﺗﺎﺣﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ّ

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
واﻟﺒﺮاﻣﺞ ووﺣﺪات اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،وﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺰ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻐﻄﻲ ﰲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وإﳒﺎزاﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ وإرﺷﺎدات وﳕﺎذج ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت إﺧﺒﺎرﻳﺔ

المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية ()NORA
(يســر) املنهجيــة الوطنيــة للبنيــة
طــور برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ِّ
املؤسســية ( ،)NORAحيــث تعمــل املنهجيــة علــى مســاعدة اجلهــات احلكوميــة
لتطويــر البنيــة املؤسســية يف جهاتهــم بطريقــة ميســرة ووفــق مراحــل وخطوات تضمن
احلوكمــة اجليــدة يف التطبيــق والتوافــق مــع العمــل احلكومــي .فالبنيــة املؤسســية

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﺲ وﻓﻌﺎل.

ﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءة وﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﺴﻘﺔ.
ﻣﻮاءﻣﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت وأﻫﺪاف اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺷﻤﻞ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ
ّ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
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هــي «ممارســات وضوابــط تعنــى بتطبيــق رؤيــة واســتراتيجية اجلهــة احلكوميــة وذلــك
بإحــداث التغييــرات الالزمــة للموائمــة بــن أهــداف وإجــراءات األعمــال للجهــة وبــن
تقنيــة املعلومــات (التطبيقــات ،البيانــات ،البنيــة التحتيــة للتقنيــة) التــي تســتخدمها
لتحقيــق هــذه الرؤيــة» .وتهــدف املنهجيــة الوطنيــة للبنيــة املؤسســية ( )NORAإلــى:

 .2.2.4التطبيقات الوطنية المشتركة

التقرير السنوي
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وتشــمل تنفيــذ وتشــغيل أنظمــة وطنيــة مثــل قاعــدة البيانــات الوطنيــة ونظــام
املشــتريات احلكوميــة اإللكترونــي وغيرهــا مــن التطبيقــات ،حســب معاييــر موحــدة
ونهــج حكومــي موحــد .ومــن أبــرز هــذه التطبيقــات مــا يلــي:

نظام المراسالت الحكومية اإللكتروني (مراسالت)
(يســر) مبــادرة بنــاء نظام إلكتروني وطني موحد للمراســات احلكومية
تبنــى برنامــج ِّ
وذلــك مــن خــال تطويــر منصــة إلكترونيــة تشــمل جميــع اجلهــات احلكوميــة مــن
أجــل إعــداد املراســات والوثائــق وتبادلهــا وتخزينهــا وتتبعهــا واســترجاعها .وقــد
جــاء نظــام املراســات احلكوميــة اإللكترونــي e-Correspondence Systemنتيجــة
للتطــور احلاصــل يف املســيرة التنمويــة التــي تعيشــها اململكــة العربيــة الســعودية ومــا
يصاحــب ذلــك مــن نشــوء عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة املســتقلة كالهيئــات وغيرهــا
وهــو مــا أدى بطبيعــة احلــال إلــى زيــادة عــدد املراســات بــن تلــك اجلهــات احلكوميــة
مــا بــن مراســات صــادرة وأخــرى واردة .ولعــل أبــرز إجنــازات هــذا نظــام املراســات
احلكوميــة اإللكترونــي (مراســات) لعــام 2016م تشــمل مــا يلــي:

وﺻﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮاﺳﻼت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٠١٦م
إﻟﻰ " ٠٤ﺟﻬﺎت"

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﺳﻼت ﻟﻌﺪد " ٠٨ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة"
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نظام الرسائل النصية الحكومية (تراسل)
ميثــل نظــام الرســائل النصيــة احلكوميــة املركــزي (تراســل)
 Gatewayوالــذي مت تطويــره داخلي ـاً مــن قبــل اإلدارة العامــة لهندســة البرمجيــات
(يســر) ،أحــد اخلدمــات التــي أطلقهــا
ببرنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ِّ
البرنامــج لزيــادة فعاليــة التواصــل والتفاعــل فيمــا بــن اجلهــات احلكوميــة

Government SMS
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واملســتفيدين ممــا تقدمــه تلــك اجلهــات مــن خدمــات لألفــراد واملنشــآت .ويهــدف
هــذا النظــام اخلــاص بقنــاة التكامــل احلكوميــة إلــى تقــدمي خدمــات الرســائل النصية
القصيــرة وفــق أفضــل املواصفــات الفنيــة واألمنيــة مبــا يضمــن توفيــر وســيلة فعالــة
وســهلة آمنــة وســريعة للتواصــل فض ـ ً
ا عــن توفيــر قنــاة متطــورة وآمنــة لالســتفادة
مــن هــذا النظــام.
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نظام تخطيط الموارد الحكومية ()GRP
نظــام تخطيــط املــوارد احلكوميــة يُعنــي بالتطبيقــات اآلليــة املشــتركة واملتكــررة
بــن اجلهــات احلكوميــة مبختلــف قطاعاتهــا ومــن أمثلــة ذلــك :األنظمــة املاليــة،
أنظمــة شــؤون املوظفــن ،أنظمــة املشــتريات ،وأنظمــة االتصــاالت اإلداريــة وأرشــفة
الوثائــق .ويهــدف هــذا املنتــج إلــى متكــن اجلهــات احلكوميــة مــن إجنــاز أعمالهــا
اإلداريــة واملاليــة بكفــاءة وأداء عاليــن مــن خــال تطبيــق أنظمــة تخطيــط مــوارد
متقدمــة وآمنــة ومناســبة ألحجامهــا وبيئاتهــا التقنيــة وأنشــطتها وأن تتمكــن مــن
خاللهــا مــن تبــادل البيانــات فيمــا بينهــا آلي ـاً خــال فتــرة زمنيــة مناســبة ،وتقليــل

التكاليــف اخلاصــة بتوفيــر مثــل هــذه األنظمــة .وقــد مت إطــاق برنامــج امللــك ســلمان
لتنميــة املــوارد البشــرية يف املرحــل األولــي علــى أن يقتصــر علــى عــدد مــن الــوزارات
احلكوميــة (وزارة اخلدمــة املدنيــة ،وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،وزارة العــدل،
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وزارة النقــل ،وزارة الزراعــة ،وزارة اخلارجيــة،
وزارة الثقافــة واإلعــام) .ويوضــح اجلــدول ( )4-3أدنــاه اجلهــات احلكوميــة املرتبطة
بنظــام تخطيــط املــوارد احلكوميــة (مــوارد).

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﳉﺪول ) :(٤-٣ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ :اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
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جائزة 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؛ حيــث تقــوم بذلــك عبــر تطويــر وحتســن إجــراءات
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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.
وتســعى اجلائــزة للمســاهمة يف إحــداث تطــور ملمــوس يف أداء اجلهــات احلكوميــة،
وإبــراز إجنازاتهــا املتميــزة ،وترســيخ مفهــوم البيئــة اإللكترونيــة يف خدمــة املجتمــع.
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نظام المشتريات الحكومية االلكتروني
()e-Procurement

نظــام املشــتريات احلكوميــة اإللكترونيــة هــو أحــد احللــول اإللكترونيــة «لتخطيــط
املــوارد احلكوميــة املتكاملــة  .»Government Resource Planning - GRPهــذه
النظــم هــي أســاس تخطيــط املــوارد احلكوميــة ،فهــي األداة الرئيســة إلدارة املــال
بالطريقــة األمثــل ،وتتألــف مــن مجموعــة متكاملــة مــن التطبيقــات القياســية عبــر
منظومــة متكاملــة مــن البرامــج والشاشــات املعــدة ملتابعــة عمليــات طلــب االحتياجــات

وطــرح املنافســات ،واســتدراج العــروض وشــراء األصنــاف واخلدمــات وتوريدهــا
إلــى اجلهــات احلكوميــة ،مــن خــال سلســلة مــن العمليــات اإلداريــة واملاليــة تضمــن
التوجيــه األمثــل لإلنفــاق ،وتســهل عمليــة التواصــل بــن اجلهــات احلكوميــة ومورديهــا
عبــر أدوات مرنــة وفعالــة.

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت
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 .١٫٣٫٤ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺳﻔﻴﺮ"

ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ:

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ وﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺳﻔﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة ودﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ اﳋﺎرج؛
ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة آﻧﻴﺔ .وﻳﺤﺘﻀﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺳﻔﻴﺮ« ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻌﺜﲔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻷﺑﺮز ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ وأﻧﻈﻤﺘﻪ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.

ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﰲ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﳌﻠﺤﻘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم ﺗﻮﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارة ﻛﺎﻓﺔ وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ
واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻮزارة.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ:

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ:

ﰎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎث اﳋﺎرﺟﻲ
وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻻﺑﺘﻌﺎث.

ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت ﰲ اﻟﻮزارة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ إدراج اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
واﳌﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
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ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ:

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ:

ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ وﺻﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﺮض
ﻋﻠﻰ اﳉﻮال اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ:

ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻄﻼب واﳋﺮﻳﺠﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺑﺘﻌﺎث
ﳉﻬﺎت اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت:

ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮر
وﳝﻜﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺴﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﻦ
وﺻﻮﻟﻬﺎُ .
ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻛﺎدﳝﻴﺎً وإدارﻳﺎً وﻣﺎﻟﻴﺎً.

ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﺗﺨﺼﺺ أو درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮض
اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﻮﻗﻔﺔ ﻟﺘﻜﺪس اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ,ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﺑﺎﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎم

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺪراﺳﻲ:

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ:

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ اﳌﺨﺰن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪارﺳﲔ ﰲ اﳋﺎرج ,ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﺳﻔﻴﺮ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮض ﳉﻬﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻬﺪف دﻋﻢ ﻣﺘﺨﺬي
اﻟﻘﺮار واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﺒﺮ ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﳊﻈﻴﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ.

وﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول ) (٤-٤إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٤وﻋﺎم .٢٠١٦
ُ
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ

٢٠١٤م

٢٠١٥م

٢٠١٦م

٢٧٠٢٦٦٩ ٣٣٦٦١٠٦ ٣١٠٠٩٨٠

٢٠١٤م

٢٠١٥م

٢٠١٦م

١٨٤٢٣٠

١٧٩٨٧٢

١٥٤٢٠٢

ﻋﺪد دول
اﻻﺑﺘﻌﺎث

ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

٢٠١٤م

٢٠١٥م

٢٠١٦م

٦٩

٧٠

٧٢

٢٠١٤م

٢٠١٥م

٢٠١٦م

٤٥٣٧

٤٥٦٩

٤٤٦٣

اﳉﺪول ) (٤-٤إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﲔ ﻋﺎم  ٢٠١٤وﻋﺎم .٢٠١٦
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 2.3.4نظام «نور»
عبــارة عــن منظومــة متكاملــة خلدمــات متعــددة للتعليــم العــام وجميــع مــا يخــص
الطالــب واملعلــم واملــدارس واملبانــي الدراســية.

رؤية وأهداف نظام نور

يســعى نظــام «نــور» إلــى زيــادة كفــاءة وفاعليــة العمليــة التعليميــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية وتطويرهــا ،وتوفيــر وتســهيل اخلدمــات والوظائــف الالزمــة جلميــع
عناصــر العمليــة التعليميــة بــدءاً مــن الطالــب وولــي األمــر واملعلــم ومديــر املدرســة
وانتهــا ًء مبتخــذي القــرار يف اإلدارات العليــا يف الــوزارة وعلــى جميــع املســتويات
مــن خــال تزويدهــم بالتقاريــر والبيانــات الالزمــة التــي تدعــم عمليــة التخطيــط
والرقابــة واتخــاذ القــرار وبالتالــي الوصــول إلــى نتائــج إحصائيــة ومؤشــرات األداء
الرئيســة لدعــم القــرار التربــوي يف الــوزارة.
ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزارة
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬـــﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً
وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ آﻧﻴﺎً .

ﺷـــﻤﻮل اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻧـــﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزارة.

ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴـــﻮﺑﻲ
اﻟـــﻮزارة وﻣﺴـــﺆوﻟﻴﻬﺎ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬـــﻢ ﻣـــﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.

اﺳـــﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻘﺎرﻳـــﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴـــﺔ
واﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺤﻈﻲ.
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ويخــدم النظــام متطلبــات العمليــة التعليميــة اآلنيــة واملســتقبلية وذلــك بتوفيــر
اخلدمــات والوظائــف الالزمــة جلميــع شــرائح املســتخدمني التــي تزيــد حالي ـاً عــن
ســت وخمســن شــريحة موزعــن علــى معظــم أقســام الــوزارة وإدارات التربيــة
والتعليــم ومــدارس التعليــم العــام واخلــاص وريــاض األطفــال .كمــا يوفــر النظــام
العديــد مــن اخلدمــات اخلاصــة بالطالــب وولــي األمــر واملعلــم ومديــر املدرســة
وشــرائح العمليــة التعليميــة وشــرائح املجتمــع ذات العالقــة بالعمليــة التعليميــة أيضــا
مــن اهــم أهدافــه:

ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻧﻈـــﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗـــﻲ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳـــﺮ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺼﺎﻧـــﻊ
اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ
أي زﻣـــﺎن وﻣـــﻜﺎن ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ
اﻻﻧﺘﺮﻧـــﺖ .ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟﻌﻤﻞ دون
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
اﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺈﺟـــﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ.
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ويُقــدم اجلــدول ( )4-5إحصائيــات حــول تطــور نشــاطات نظــام نــور بــن عــام 2014
وعــام .2016

2014

2015

2016

21551155248

23306116454

25976800573

عدد المسجلين

502826

529264

548546

عدد الشهادات المصدرة

4896406

4943305

5260147

عدد طالب المرحلة االبتدائية

1195776

1327836

1492155

عدد طالبات المرحلة االبتدائية

1231953

1368790

1505281

عدد طالب المرحلة المتوسطة

658122

689763

704444

عدد طالبات المرحلة المتوسطة

617514

647921

661501

عدد طالب المرحلة الثانوية

653293

637109

628924

عدد طالبات المرحلة الثانوية

559371

565770

570890

عدد المدارس الحكومية

32219

32822

32916

عدد المدارس االهلية

4325

4638

4904

عدد المدارس العالمية

1780

2028

2156

عدد العمليات اإلجمالي

اجلدول ( )4-5إحصائيات تطور نشاطات نظام نور بني عام  2014وعام .2016
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 .3.3.4نظام «فارس»
يقــوم نظــام «فــارس» بــإدارة املــوارد اإلداريــة واملاليــة خلدمــة منســوبي التعليــم يف
جميــع مناطــق اململكــة ويســهل إجــراءات العمــل وخدمتهــم بشــكل مميــز ويقــدم
النظــام العديــد مــن اخلدمــات االلكترونيــة عبــر نظــام اخلدمــة الذاتيــة والــذي يقــدم

مجموعــة مــن اخلدمــات التــي يســتطيع املوظــف (املعلــم أو اإلداري) احلصــول عليهــا
وأخــذ املوافقــات الالزمــة مــن قبــل أصحــاب الصالحيــة آلي ـاً.

أﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻓﺎرس
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺗﺎﺣﺘﻪ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

دﻋـــﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧـــﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﺑﻴﺌﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺣﺪة ،وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وآﻣﻨﺔ

اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﺑﻴـــﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻷﻧﻈﻤـــﺔ )اﻟﻤـــﻮارد
اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ،اﻟﺮواﺗـــﺐ ،اﻟﺘﺪرﻳـــﺐ ،اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ،
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ،واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت(... ،
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ﺿﺒﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ

ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ودﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻮﺣﻴـــﺪ اﻟﺒﻨﻴـــﻦ واﻟﺒﻨـــﺎت وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ
ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﺘﺮﻣﻴﺰ

أﺗﻤﺘـــﻪ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻻﺟـــﺮاءات
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

اﻟﻤﻮاﻓﻘـــﺎت واﻻﻋﺘﻤـــﺎدات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ
وﺳـــﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺣﺴـــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ
وﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ واﻹدارة(.

ﻧﺸـــﺮ ﻧﻈـــﺎم دﻋﻢ ﻓﻨـــﻲ ﻣﻮﺣﺪ
ﻟﻠﻮزارة وﻛﺎﻓﺔ إدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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أﺑﺮز اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وإدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وإدارة
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون
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 .1.4.4الملف الصحي الموحد

 .2.4.4نظام المعلومات 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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 .3.4.4النظام اإللكتروني لمراقبة االمراض المعدية
والوبائية (حصن)

«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 ونظــام توعيــة لتقييم 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 مفتعــا .وميكــن «حصــن» مــن التحقــق مــن
املختبــرات والتحقيــق يف احلــاالت الصحيــة وإصــدار تقاريــر وإحصائيــات مباشــرة.
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 .4.4.4تطبيق برامج تقنية للرصد الوبائي عبر جميع
منافذ المملكة وفي المشاعر المقدسة

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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 .5.4الخدمات التجارية
 .1.5.4الشركة السعودية لتبادل المعلومات 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
إلكترونيـاً (تبــادل)» وفقـاً لنظامهــا األساســي املرفــق بالقــرار .وتهــدف الشــركة إلــى
االســتثمار يف نشــاط االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات والصناعــات املعرفيــة علــى
أســس جتاريــة .وجــاء تأســيس شــركة تبــادل بعــد جنــاح وزارة املاليــة ممثلــة يف
صنــدوق االســتثمارات العامــة وبالتعــاون مــع مصلحــة اجلمــارك الســعودية (الشــريك
االســتراتيجي) بتنفيــذ «املشــروع الســعودي لتبــادل املعلومــات إلكترونيـاً »SaudiEDI
وتطبيــق 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

اﻟﻤﺮﻛﺰ )اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ(
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ

 ١٨١دوﻟﺔ
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وقــد قــام املشــروع الســعودي لتبــادل املعلومــات الكتروني ـاً بتطبيــق وتنفيــذ العديــد
مــن اخلدمــات االلكترونيــة لالســتيراد والتصديــر  -كتقــدمي «املنافيســت» إلكترونيـاً،
وتقــدمي وإدارة إذن التســليم الكترونيـاً ،وتقــدمي بيانــات االســتيراد وبيانــات التصديــر
وتصاريــح التحميــل الكترونيــاً باإلضافــة إلــى الربــط االلكترونــي املباشــر (Host
 )to Hostوتقــدمي خطابــات التعديــل الكترونيــاً .وهــذه اخلدمــات االلكترونيــة
مــن شــأنها تســهيل اإلجــراءات التوثيقيــة لــوكالء الشــحن واملخلصــن اجلمركيــن
واملســتوردين باململكــة العربيــة الســعودية وربطهــم الكتروني ـاً مــع مصلحــة اجلمــارك
الســعودية (الشــريك االســتراتيجي) واملؤسســة العامــة للموانــئ وشــركات متعهــدي
املوانــئ وجميــع 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) .وترجمــة النتائــج التــي جنتهــا احلكومــة الســعودية مــن تســهيل
االجــراءات وتســريع عمليــات االســتيراد والتصديــر كمــا يف تقريــر البنــك الدولــي
مــن حيــث تنافســية بيئــة االســتثمار ،حيــث وضعهــا يف املركــز (الســادس عشــر) علــى
مســتوى العالــم بــن  181دولــة
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 .2.5.4الخدمات اإللكترونية المتعلقة بالتجارة في
المملكة

ُﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-٧اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ

وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٨ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ُ

أطلقــــت وزارة التجــارة واالســتثمار أحــــدث اخلدمــــات اإللكترونيــــة لتســهيل ودعــم
األعمــال التجاريــة اإللكترونيــة .ومــن أحــدث تلــك اخلدمــات إمكانيــة اســــتخراج
الســــجل التجــــاري للمؤسســـات إلكترونيـــا بشـــكل كامـــل وخـــال وقـــت قياسـي قـدره
 180ثانيـــة ،دون احلاجـــة إلى معامالت ورقيــــة وذلــــك فــــي كافــــة مناطــــق اململكــــة.
وتوضــح األشــكال التاليــة حملــة عــن اخلدمــات اإللكترونيــة املتعلقــة بالتجــارة يف
اململكــة وأبــرز اإلجنــازات املتعلقــة بهــا.

وﻳﻄﺮح اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-٩اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

وﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-١٠ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ُ

وأﺧﻴﺮاً ُ ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﻜﻞ ) (٤-١١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري

اﺳــﺘﺨﺮاج اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠــﺎري
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻛﺎﻣـﻞ وﺧـﻼل وﻗـﺖ ﻗﻴﺎﺳـﻲ ﻗـﺪره

 ١٨٠ﺛﺎﻧﻴـﺔ
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ﺗﺠﺪﻳـــﺪ وﺗﻌﺪﻳـــﻞ اﻟﺴـــﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

١٨٠
ﺛﺎﻧﻴﺔ

اﻻﺳـــﺘﻌﻼم وﺣﺠـــﺰ اﻻﺳـــﻤﺎء
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

إﺻﺪار اﻟﺴـــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل
 ١٨٠ﺛﺎﻧﻴﺔ

TM

ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

إﺻـــﺪار ﺷـــﻬﺎدات اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

إﺻـــﺪار ﺗﺮاﺧﻴـــﺺ اﻟﻤﻬـــﻦ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

٤-٧
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اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات :

اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ﻹﻳﻘﺎف
ورﻓﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻻﺳﺎﺳـــﻲ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

إﺗﺎﺣـــﺔ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

ISIC4

@

ﺗﺤﺪﻳـــﺚ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ISIC4

إﺗﺎﺣـــﺔ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳـــﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة

٩٥،٧٣٩

ﺳﺠﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎً رﺋﻴﺴﻴﺎً
ً

١٣٤،١٩٠
ﺳﺠﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎً ﻓﺮﻋﻴﺎً
ً

اﻟﻤﺠﻤﻮع
٢٢٩،٩٢٩
٤-٨
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري )ﺗﺮاﻛﻤﻲ(

١،٢٠١،٣٦٣

٣١٤،٤٤٥

١،٠٤٤،٦٣٢

١٠،٦٧٠

ﻋﺪد اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ

اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات :

ﻋﺪد اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ

ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﺗﺎﺣﺔ رﻓﻊ
ﺧﻤﺴﺔ ﺧﻴﺎرات ﻟﻸﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻃﻠﺐ واﺣﺪ

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

١٦٠،٦٤٤

ﻋﺪد اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ )ﺗﺮاﻛﻤﻲ(

٩٧،٠٠٠

ﻋﺪد اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺠﻮزة

٤٢٩،٤٣٦

ﻋﺪد اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻔﺤﻮﺻﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت

٢،٥٧١،١١٠
اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-٩اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
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اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات :

إﻃـــﻼق ﺧﺪﻣـــﺔ ﺗﺠﺪﻳـــﺪ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً

إﻃـــﻼق ﻧﻈـــﺎم اﻟﻌﻼﻣـــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

TMR.sa

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

١٨٥،٠٠٠

٢٥،٨٤٩

ﻋـــﺪد اﻟﻌﻼﻣـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ )ﺗﺮاﻛﻤﻲ(

ﻋـــﺪد اﻟﻌﻼﻣـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٤-١١ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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الفصل الخامس

بناء الثروة البشرية
ال شــك أن بنــاء قــدرات اإلنســان يف أي قطــاع مــن القطاعــات ضــرورة لتطويــر هــذا
ويركــز هــذا الفصــل علــى نشــاطات وإجنــازات بنــاء هــذه القــدرات يف قطــاع
القطــاع؛ ُ
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات .ويشــمل ذلــك معطيــات عــدة تشــمل :برنامــج خــادم
ومبــادرة قوافــل التدريــب اإللكترونــي
احلرمــن الشــريفني لالبتعــاث اخلارجــي؛ ُ
ا ُملرتبطــة بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات؛ ومعهــد تقنيــة املعلومــات يف وزارة
الداخليــة؛ ونشــاطات برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة يف بنــاء القــدرات
وتنميــة مهــارات املوظفــن والقياديــن يف اجلهــات احلكوميــة ا ُملختلفــة.

 .1.5برنامج االبتعاث الخارجي
تُشــرف وزارة التعليــم علــى برنامــج خــادم احلرمــن الشــريفني لالبتعــاث اخلارجــي،
الــذي زاد عــدد الدارســن مــن خاللــه علــى « 150.000دارس» ،ومــن بــن هــؤالء
املبتعثــن عــدد غيــر قليــل مــن املتخصصــن يف االتصــاالت تقنيــة املعلومــات .ويرتبــط
البرنامــج حاليـاً مببــادرة وظيفتــك وبعثتــك التــي تقــوم بالربــط الفعلــي بــن الفــرص
الوظيفيــة احلاليــة واملســتقبلية يف القطاعــات التنمويــة املختلفــة مــن جهــة ،وبــن
برنامــج االبتعــاث اخلارجــي مــن جهــة ثانيــة.
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 .2.5مبادرة قوافل التدريب اإللكتروني

التقرير السنوي
1438 - ١٤٣7هـ

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 .وتهتــم املُبــادرة 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 مــا يلــي:

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻹﻛﺴﺎﺑﻬﻢ
اﻟﻤﻬـــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

ﺗﻴﺴـــﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺸـــﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻬـــﺎرات اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻻﺳـــﺘﺨﺪام
اﻟﺤﺎﺳـــﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪ
وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ.

ﺗﺸـــﺠﻴﻊ ﺳـــﺎﻛﻨﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ
واﻟﻘـــﺮى واﻟﻬﺠـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺪرﻳـــﺐ ﻋﻠـــﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ
ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
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تدريبيــة ومــدرب وســائق تتنقــل بــن املــدن والقــرى ضمــن آليــة حتــرك حتددهــا
الــوزارة .ويُلقــي الشــكل ( )5-1الضــوء علــى نشــاطات مبــادرة قوافــل التدريــب
اإللكترونــي و ُمعطياتهــا.

وتســتهدف مبــادرة قوافــل التدريــب اإللكترونــي طــاب صفــوف املرحلــة االبتدائيــة
واملتوســطة يف التعليــم العــام ،وســاكني املــدن واملناطــق الريفيــة والقــرى ممــن لــم
تتســن لهــم الفرصــة الكتســاب مهــارات اســتخدام احلاســب اآللــي واإلنترنــت .ويتــم
التدريــب عــن طريــق فصــل تدريبــي متحــرك مــع التجهيــزات الالزمــة مــن مــواد

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ

٪٢.٨

٪٦.٣

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٪٦.٨

ﻧﺠﺮان

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

٪٩

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
٪٨.٣

٪١٠.٢

ا

٪٦.٨

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻋﺴﻴﺮ

٪١٢.٣

ﺟﺎزان

110

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

٪٧.٧

ﺣﺔ
ﻟﺒﺎ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﺋﻞ

٪٧.٥

٪١٢.٥

٪٧.٥

اﻟﺠﻮف

٪٦.٢

٣٦٣٢٨

٢٣٤٧٠

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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٦٠٠

ﻗﺎﻓﻠﺔ

٤٠٢

ﻣﺮﻛﺰ

١٣

ﻣﻨﻄﻘﺔ

٢٣٤٧

دورة

١٢٣

أﺧﺮى

١٨٠

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ

www.eqwaﬁl.gov.sa
٪١٠٠
اﻟﺴﻨﺔ
اﻷوﻟﻰ

٪١٠٠
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٨٠
١٠٠
١٢٠

٪١٠٠

٦٠

٪١٠٠
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

٪١٠٠
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

٤٠
٢٠
١٠

2 9 8 1 0 1 KM
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪوري ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  ١٤٣٢/٥/١٩ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠١١/٠٤/٢٣م

وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ١٤٣٧/٠٤/٢٥ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠١٦/٠٢/١١م

اﻟﺸﻜﻞ ) :(٥-١ﻣﺒﺎدرة ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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 .3.5معهد تقنية المعلومات في وزارة
الداخلية
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻬﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﳉﻬﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻟﺸﺒﻜﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة.

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
وإﺑﺮاز ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ.

ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎر اﻟﻔﻨﻴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ )ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﺟﻬﺰة اﻟﺸﺒﻜﺎت  ،ﺻﻴﺎﻧﺔ أﺟﻬﺰة ﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺒﺼﻤﺔ ،ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﺎﺑﻌﺎت(

ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ
)اﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﺸﺒﻜﺎت وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
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وﻳﻌﺪ اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة أﻳﺰو ،ISO9001
وﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦م ،وﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﰎ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ إﻟﻰ »ُ ١١٣٠٦ﻣﺘﺪرب« وﻫﻮ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﻬﺪ ،وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول ) (٤-١ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ
) اﻹدارﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ (

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت

٢٠١٥م

٢٠١٦م

٧٨٦٤

٧٨٨١

٢٠١٥م

٢٠١٦م

٢٦٢٩

٢٦٤٧

٢٠١٥م
ﻋﺪد اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ
ﺑﻮرش اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
)ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥م(

٢٠١٦م

٧١٨

٧٧٨

٢٠١٥م

٢٠١٦م

١١٢١١

١١٣٠٦
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 .4.5تنمية مهارات في الجهات
الحكومية
(يســر) علــى مســاندة التغييــر
يعمــل برنامــج التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ِّ
املصاحــب لتطبيــق مشــاريع التعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ،التــي تتطلــب تفعيــل
أســاليب ومنهجيــات تقنيــة كأدوات متكــن املعنيــن يف اجلهــات احلكوميــة مــن تطبيــق
اإلجــراءات اجلديــدة ،ومــا يشــمله ذلــك مــن احلاجــة إلــى تطويــر املــوارد البشــرية
يف اجلهــات احلكوميــة ملواكبــة ذلــك التغييــر ،إضافــة إلــى تغييــر الثقافــات الســائدة
«يســر» ألهميــة برامــج بنــاء
وبنــاء مجتمــع معلوماتــي .واستشــعاراً مــن برنامــج ّ
قــدرات ومهــارات املوظفــن احلكوميــن يف مجــال تطبيقــات التعامــات اإللكترونيــة
ـال مــن اإلنتاجية وحتمل املســؤولية
احلكوميــة ،ومبــا يضمــن احلفــاظ علــى مســتوى عـ ٍ
واالســتمرارية يف حتســن األداء ،فقــد أولــى هــذا اجلانــب عنايــة خاصــة مــن خــال
برنامــج (قدراتــك) الــذي جــرى إطالقــه يف عــام 2009م والهــادف إلــى بنــاء القــدرات
وتنميــة املهــارات للتعامــات اإللكترونيــة احلكوميــة ،ونشــر الثقافــة املعلوماتيــة ،وســد
الفجــوة الرقميــة املتعلقــة باســتخدام احلاســب اآللــي ،ســواء علــى املســتوى األساســي
للتعامــل مــع برامــج اخلدمــات اإللكترونيــة ،أو علــى مســتوى إدارة وتنفيــذ مشــاريع
اخلدمــات اإللكترونيــة احلكوميــة بدرجــة عاليــة مــن االحترافيــة واملهــارة .ويتيــح
برنامــج (قدراتــك) املســارات الثالثــة التاليــة:

 .1.4.5المسار األول :المهارات األساسية
للحاسب اآللي والتعامالت اإللكترونية
يهــدف هــذا املســار إلــى ســد الفجــوة الرقميــة للموظفــن احلكوميــن مــن خــال
تطويــر مهاراتهــم األساســية الالزمــة للحاســب اآللــي والتعامــات اإللكترونيــة.
ويتــم تدريــب موظفــي القطــاع احلكومــي مــن خــال مراكــز تدريــب القطــاع اخلــاص
املعتمــدة واملنتشــرة يف أنحــاء اململكــة علــى عــدة مراحــل.
وقــد بلــغ عــدد املتدربــن الذيــن أنهــوا تدريبهــم يف هــذا املســار خــال عــام 2016م
« 2،638متدربــاً» مــن منســوبي ( )16جهــة حكوميــة ،وبذلــك يصــل إجمالــي عــدد
املســتفيدين مــن هــذا املســار التدريبــي منــذ إطــاق برنامــج (قدراتــك) إلــى نهايــة
العــام 2016م إلــى « »47،534متدربـاً ينتمــون إلــى « 78جهــة حكوميــة» ومــن مختلــف
مــدن اململكــة.

٢،٦٣٨
ﻣﺘﺪرﺑﺎً

ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ) (١٦ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

٤٧،٥٣٤

ﻣﺘﺪرﺑﺎً

ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ  ٧٨ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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 .2.4.5المسار الثاني :التدريب االحترافي

 .3.4.5برنامج تطوير مهارات القيادات ومبادرة
إدارة التغيير

نظــرا لألهميــة البالغــة لتنميــة املهــارات املتخصصــة يف مجــال تقنيــة املعلومــات ،فقــد
«يســر» يف شــهر أكتوبــر مــن العــام  2015مســاراً جديــداً يعنــى
اســتحدث برنامــج ِّ
بالتدريــب االحتــرايف ،حيــث يهــدف هــذا املســار إلــى بنــاء وتنميــة قــدرات ومهــارات
منســوبي اجلهــات احلكوميــة مــن املُتخصصــن يف تقنيــة املعلومــات.
وقــد بلــغ عــدد املســتفيدين مــن الــدورات وورش العمــل التــي قدمهــا هــذا املســار يف
عــام 2016م « 532متدربـاً» مــن مختلــف اجلهــات احلكوميــة ،وبذلــك يصــل إجمالــي
عــدد املســتفيدين مــن هــذا املســار منــذ إطالقــه إلــى نهايــة عــام 2016م إلــى «850
متدربــا» ينتمــون إلــى « 86جهــة حكوميــة» .كمــا بلــغ عــدد الــدورات التــي عقــدت
خــال العــام 2016م « 25دورة» يف مجــاالت تخصصيــة مختلفــة بلــغ عددهــا «22
مجــاالً» ،وبهــذا يصــل إجمالــي عــدد الــدورات التــي قدمهــا هــذا املســار منــذ إطالقــه
إلــى نهايــة عــام 2016م إلــى « 43دورة».

إدراكاً مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادات التنفيذيــة ومــدراء تقنيــة املعلومــات
يف مختلــف اجلهــات احلكوميــة يف مســيرة التحــول اإللكترونــي ،يستشــعر برنامــج
(يســر) الــدور احليــوي املنتظــر مــن القيــادات التنفيذيــة يف األجهــزة احلكوميــة يف
ِّ
إحــداث نقلــة نوعيــة يف تطويــر التعامــات اإللكترونيــة يف اجلهــات التــي يعملــون
بهــا .لذلــك ،يركــز هــذا املســار بشــكل محــدد علــى توفيــر دورات تدريبيــة خاصــة
جــدا وعلــى مســتوى عــال مــن األهميــة تقــدم فقــط للقيــادات التنفيذيــة يف األجهــزة
احلكوميــة بهــدف دعمهــم باملهــارات التقنيــة واإلداريــة الالزمــة لضمــان حتقيقهــم
أفضــل أداء ممكــن وليتمكنــوا مــن اقتنــاص الفــرص والتغلــب علــى التحديــات التــي
تواكــب عمليــة التحـ ّول إلــى التعامــات اإللكترونيــة .وقــد بلــغ عــدد املتدربــن ضمــن
دورة إدارة التغييــر للقيــادات التنفيذيــة « 8متدربــن» وذلــك خــال العــام 2016م.

٥٣٢

ﻣﺘﺪرﺑﺎً

ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
٢٠١٦م

٢٥

دورة

٨٥٠

ﻣﺘﺪرﺑﺎً

ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ  ٨٦ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻨﺬ
إﻃﻼﻗﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٦م
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الفصل السادس

حماية أمن المعلومات
يحتــاج التعامــل مــع املعلومــات ،عبــر اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات،
إلــى توفيــر املعلومــات املطلوبــة يف الزمــان واملــكان ا ُملناســبني؛ وإلــى حتقيــق ســامة
املعلومــات مــن أي تشــويه؛ وإلــى احملافظــة علــى خصوصيتهــا .وهنــا تبــرز مســألة أمــن
املعلومــات والثقــة يف اســتخدام االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.
يطــرح هــذا الفصــل نشــاطات ومنجــزات املراكــز املســؤولة عــن هــذه املســألة .وتشــمل
هــذه املراكــز :املركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي؛ واملركــز الوطنــي لألمــن اإللكترونــي؛
واملركــز الوطنــي لتقنيــة أمــن املعلومــات؛ إضافــة إلــى املركــز الوطنــي اإلرشــادي ألمــن
املعلومــات.

 .1.6المركز الوطني للتصديق الرقمي

يتمثــل دور املركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي يف إدارة البنيــة التحتيــة للمفاتيــح العامــة
يف اململكــة متمثلــة يف مركــز التصديــق الرئيــس ومراكــز التصديــق الفرعيــة (احلكوميــة
والتجاريــة) والتــي تقــوم بشــكل مركــزي بإصــدار الشــهادات الرقميــة للمســتخدمني
النهائيــن .ويقــوم املركــز أيضـاً 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 كافة
األعمــال اإللكترونيــة كالتجــارة اإللكترونيــة واحلكومــة اإللكترونيــة.
ُ
وت ّكــن هــذه املنظومــة املتعاملــن عــن طريق شــبكة اإلنترنت مبختلــف فئاتهم (حكومة،
مواطنــون ،أعمــال) مــن إجــراء ُمختلف العمليات اإللكترونية بســرية وموثوقية وســامة
تامــة .وقــد ارتفــع عــدد اجلهــات احلكوميــة التــي مت ربطهــا كمقــدم خدمــات تصديــق
حكومــي مــن «عشــرين جهــة» حكوميــة إلــى «أربعــن جهــة» حكوميــة بزيــادة نســبتها
 %100عــن العــام 2015م؛ كمــا أصــدر املركــز خــال عــام 2016م «  639شــهادة» مقارنــة
مــع «  198شــهادة» مت إصدارهــا يف العــام  2015م.
ومت ذلــك مــن خــال إجــراء خدمــة «رابــط» التــي تهــدف إلــى ربــط اجلهــات احلكوميــة
باملركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي ،وتخويــل تلــك اجلهــات بإصــدار وإدارة احتياجهــا
مــن شــهادات التصديــق الرقمــي.

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺑﻄﻬﺎ
ﻛﻤﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻣــﻦ

٢٠

إﻟـــﻰ

٤٠

ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

أﺻﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٦م

٦٣٩
ﺷﻬﺎدة

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ »  ١٩٨ﺷﻬﺎدة«
ﺗﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
٢٠١٥م

ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ

٪١٠٠
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 .2.6المركز الوطني لألمن اإللكتروني
مت إنشــاء املركــز بنــاء علــى األمر الســامي الكرمي رقم  53235وتاريــخ 1433/12/12هـ
وذلــك لتأمــن الفضــاء اإللكترونــي للمملكــة .حيــث مت تشــكيل فريق مــن وزارة الداخلية
وشــركة أرامكــو لتحقيــق مضمــون األمــر الســامي الكــرمي .وتتمثــل رؤيــة املركــز يف
أن يكــون القائــد يف حمايــة الفضــاء االلكترونــي للمملكــة العربيــة الســعودية ،ولبنــاء
الثقــة محليــاً ودوليــاً كجهــة ف ّعالــة ومتقدمــة يف األمــن االلكترونــي .وتتمثــل 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
وﺿﻊ إﻃﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﻦ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت
وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺑﻨﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮادث اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ،
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات( اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ.
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يف حتديــد ومراقبــة املخاطــر اإللكترونيــة ،وتقــدمي االرشــادات والتوصيــات الالزمــة
حلمايــة شــبكات االتصــاالت وأنظمــة املعلومــات الوطنيــة ،ومشــاركة البيانــات املتعلقــة
بالتهديــدات ،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 .وتشــمل أولويــات املركــز مــا يلــي:
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ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

إدﺧﺎل اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﺑﻤﺪارس
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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وﺗﺘﻀﻤﻦ أﺑﺮز اﻹﳒﺎزات ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺼﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ .ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت.

إﻃﻼق اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻸﻣﻦ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ
اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺤﻮادث اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻬﺠﻤﺎت
واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺤﻮادث.

ﺑﻨﺎء ﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺷﺒﻜﺎﺗﻨﺎ واﻧﻈﻤﺘﻨﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺒﺎدل وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات وﻣﺆﺷﺮات اﻻﺧﺘﺮاق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

إﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪة ورش ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻋﺮض آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻦ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

٩٩٢

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ

١٢٤

ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﺮاق ﻣﺆﻛﺪة
ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ

اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت

٢٩٣
ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

١٨٦٥

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺗﻢ ارﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت

اﺳﺘﺸﺎرات

اﺳﺘﺸﺎرات ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻣﻨﺸﺂت ﺣﺴﺎﺳﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ) (٦-١إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﰲ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .٢٠١٦

122

التقرير السنوي | اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات

١٦١

 .3.6المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات
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تســعى مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة إلــى التحــول التقنــي إلــى مجتمــع
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 .وقــد أنشــأت مدينــة امللــك عبــد العزيــز 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
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 .4.6المركز الوطني االرشادي ألمن
المعلومات
يهــدف هــذا املركــز إلــى رفــع مســتوى الوعــي واملعرفــة بأخطــار أمــن املعلومــات
وبالســامة الرقميــة ورفــع مســتوى الثقــة يف التعامــات االلكترونيــة بالتعــاون مــع
أعضائــه وشــركائه يف اململكــة مــن خــال التدريــب والتعليــم ونشــر املعلومــات األمنيــة

املفيــدة .ويُبــن الشــكل ( )6-2إحصائيــات النشــاطات العامــة للمركــز؛ كمــا يُعطــي
الشــكل ( )6-3تطــور أعــداد مراكــز املعلومــات املُســجلة مــع املركــز ،وتطــور عــدد
البالغــات والتحذيــرات خــال الفتــرة 2016-2012

٤٠

٢١١٢

ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وإﺟﺮاءات أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إﺟﺮاء ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت

٤٠

٦٢٣

رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوﺳﺎت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺻﻔﺤﺔ وﻣﻮﻗﻊ وﻃﻨﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ
 ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﺒﻜﺮاً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻼزم ﻹﻋﺎدﺗﻪ و إﻗﻔﺎل اﻟﺜﻐﺮة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ.

اﻟﺸﻜﻞ ) (٦-٢إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹرﺷﺎدي ﻷﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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٤٩٦٤

ﺑﻼﻏﺎً ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺎً ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺬار،
واﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ،وﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

٢٢

ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﻤﺖ إزاﻟﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹرﺷﺎدي ﻷﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
٤٩٦٤
٣٥٣٨

١٦٥١
٨٩٠

٣٢٥

٢٠١٦

٢٤٧

٢٠١٥

٢٢٣
٢٠١٤

ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت أو اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ

٢١٣

٢٨٩

٢٠١٣

١٤٩

٢٠١٢

ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﺸﻜﻞ ) (٦-٣ﺗﻄﻮر أﻋﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌُﺴﺠﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹرﺷﺎدي ﻷﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .٢٠١٦-٢٠١٢
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التوعية والتعاون المحلي والدولي
ُتســهم االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف متكــن التواصــل بــن األفــراد وا ُملؤسســات،
علــى املســتويني احمللــي والدولــي ،مبــا ُيــؤدي إلــى تعزيــز التعــاون فيمــا بينهــم وإتاحــة
املعلومــات علــى نطــاق واســع ،واالســتفادة مــن ذلــك يف تأمــن شــراكات معلوماتيــة
عامليــة ُمفيــدة يف ُمختلــف املجــاالت .ويهتــم هــذا الفصــل بالنشــاطات واإلجنــازات
ا ُملرتبطــة بالتوعيــة بهــذا الشــأن والتعــاون احمللــي والدولــي .يبــدأ الفصــل بعــرض
«احلملــة التوعويــة» للجنــة الوطنيــة ُملجتمــع املعلومــات .ويطــرح نشــاطات اجلامعــات
يف تأســيس كراســي بحثيــة ُمدعمــة محليـ ًا؛ كمــا ُيبــن نشــاطاتها يف بنــاء شــراكات مــع
ا ُملؤسســات ا ُملختلفــة محلي ـ ًا ودولي ـ ًا .ويهتــم باالتفاقيــة التــي أبرمتهــا وزارة التعليــم
مــع «اليونســكو» لتطويــر التعليــم يف اململكــة .ويتطــرق أخيــر ًا إلــى ُمشــاركة جلنــة
ُمجتمــع املعلومــات يف «منتــدى القمــة العامليــة ُملجتمــع املعلومــات».

 .1.7الحملة التوعوية للجنة الوطنية
لمجتمع المعلومات

 .2.7كراسي البحث في الجامعات
السعودية والقطاع الخاص

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
رائع ـاً مــن اجلمهــور ،ومت نشــر إعالنــات احلملــة علــى قنــوات التليفزيــون الســعودي،
وقنــوات الراديــو ،وكذلــك يف « 12صحيفــة ومجلــة» يف اململكــة وحصلــت احلملــة علــى
مــا يقــارب الـــ» »300،000مشــاهدة إلعالنــات قنــوات اليوتيــوب.

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 القطاعات األكادمييــة لتحقيق التبــادل والترابط املعريف.
وقــد مت ذلــك مــن خــال مشــاركات القطــاع اخلــاص بكراســي البحــث العلمــي يف
اجلامعــات الســعودية ،وقــد اســتجاب لهــا القطــاع اخلــاص اســتجابة متميــزة وأصبحت
مثــاالً للشــراكة املجتمعيــة .ولعــل مــن أهــم األمثلــة علــى هــذه الكراســي املتخصصــة
التالــي.

كمــا مت التواصــل بشــكل مباشــر مــع اجلمهــور مــن خــال منصــات املجمعــات التجاريــة
التــي مت وضعهــا يف  12موقــع (الرياض-جدة-الدمــام) علــى مــدار احلملــة.
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب

٣٠٠،٠٠٠

ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻹﻋﻼﻧﺎت ﻗﻨﻮات اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب

ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ
)ﺗﺄﺳﺲ ١٤٣٢ﻫـ(.
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ﻛﺮﺳﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد
)ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ١٤٢٩/٦/١٧ﻫـ(.
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 .3.7الشراكة بين الجامعات
ومؤسسات محلية وعالمية
ُ

 .5.7منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات
ُ

قامــت عــدة جامعــات بعقــد شــراكات مــع ُمؤسســات محليــة وعامليــة ،منهــا علــى ســبيل
املثــال؛ شــراكة كل مــن جامعتــي امللــك ســعود واألميــر ســلطان بــن عبــد 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.

شــاركت اململكــة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات بوفــد متخصــص يف
أعمــال منتــدى القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات للعــام ( ،)Forum WSIS 2016الــذي
نظمــه «االحتــاد الدولــي لالتصــاالت ITU؛ واليونســكو  ،UNESCOو ُمؤمتــر األمم
املُتحــدة للتجــارة والتنميــة :أونكتــاد  ،UNCTADوالبرنامــج اإلمنائــي لــأمم املتحــدة
 ،UNDPيف جنيــف خــال الفتــرة مــن  6 -2مايــو 2016م .وتأتــي مشــاركة اململكــة
اســتمرارا جلهودهــا يف إبــراز خطــط اململكــة وإجنازاتهــا نحــول التحــول إلــى مجتمــع
املعلومــات .وشــارك 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 ورشــتي عمــل حــول
جهــود اململكــة يف تنفيــذ مخرجــات القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات ،وقــد كانــت عــن
أعمــال وإجنــازات برنامــج التعامــات االلكترونيــة احلكومية «يســر»؛ وبوابة املشــتريات
احلكوميــة  -وزارة املاليــة؛ وبرنامــج خــادم احلرمــن الشــريفني لالبتعــاث  -وزارة
التعليــم؛ واملركــز الســعودي ملعلومــات الشــبكة  -هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات.
كمــا قامــت اللجنــة الوطنيــة ملجتمــع املعلومــات بالتنســيق مــع جهــات ُمختلفــة لتقــدمي
مشــاركات تتقــدم جلائــزة مشــاريع القمــة العامليــة ملجتمــع املعلومــات ،ودعمهــا.

 .4.7اتفاقية اليونسكو لتطوير التعليم
وقعــت وزارة التعليــم مــع منظمــة اليونســكو اتفاقيــة مشــتركة مدتهــا  4ســنوات لتطوير
التعليــم وإرســال خبــراء دوليــن لزيــارة اململكــة واخلــروج بتقاريــر عــن جــودة التعليــم
ومتيــزه ،وإعــادة تطويــره ،والنهــوض بــه عامليــا خلدمــة منــاذج الوطــن يف التعليــم العــام
والتعليــم العالي.
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بـ ّـن هــذا التقريــر التقــدم املُطــرد الــذي تشــهده اململكــة العربيــة الســعودية يف مجــال
تفعيــل املعلومــات يف املُجتمــع ،ومتكــن التنميــة ،واإلســهام يف توفيــر اإلمكانــات
الالزمــة للعمــل علــى حتقيــق طموحــات «رؤيــة اململكــة  »2030التــي صــدرت عــام
2016م .فقــد طــرح التقريــر مــا يشــهده قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات مــن
تطويــر؛ وأبــرز التقــدم يف وســائل النفــاذ إلــى املعلومــات ،وتفعيــل الشــراكة والعطــاء
املعــريف؛ وبـ َـن االرتقــاء يف اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تُقدمهــا اجلهــات املُختلفــة يف
اململكــة .كمــا حتــدث عــن تطــور متكــن بنــاء الثــروة البشــرية ،وحماية أمــن املعلومات؛
واهتــم بإلقــاء الضــوء علــى نشــاطات التوعيــة والتعــاون احمللــي والدولــي.
ولعلــه مــن املُفيــد ُمالحظــة أن الوســائل التقنيــة التــي يســتند إليهــا ُمجتمــع املعلومــات
تتطــور باســتمرار ودون توقــف ،إلــى جانــب تطــور تطبيقــات كثيــرة ترتبــط بهــا ،وتقدم
تقنيــات أخــرى تتكامــل معهــا .واألســماء والعناويــن يف هــذا املجــال كثيــرة« :إنترنــت
األشــياء؛ واملــدن الذكيــة؛ والبيانــات الكبــرى؛ والــذكاء الصناعــي؛ والروبــوت املتطــور؛
وغيــر ذلــك» .وعلــى هــذا األســاس ،ال بُــد مــن إدراك أن مفهــوم « ُمجتمــع املعلومــات»
هــو مفهــوم متطــور ،يتبــع االبتــكار الــذي يقــود تقنيــات هــذا املُجتمــع؛ ويتبــع أيض ـاً
ســرعة اســتيعاب اإلنســان والبيئــة االجتماعيــة لهــذه التطــورات احلديثــة .وعلــى
ذلــك فــإن االهتمــام مبجتمــع املعلومــات يجــب أن يكــون ُمســتمراً وواعيــا للمعطيــات
املُتجــددة مــن ناحيــة؛ وأال يُر ّكــز علــى التقنيــة فقــط ،بــل أن يشــمل النواحي اإلنســانية
واالجتماعيــة أيضـاً.
وال شــك أن توجــه اململكــة نحــو «رؤيــة  ، »2030ســيُعطي حتفيــزاً كبيــراً ألعضــاء
«اللجنــة الوطنيــة ملُجتمــع املعلومــات» نحــو املزيــد مــن االهتمــام بتطويــر جميــع
مبجتمــع املعلومــات يف املُســتقبل .وإذا كان هــذا التقريــر
املجــاالت ذات العالقــة ُ
الســنوي قــد بــن أن هنــاك نشــاطات و ُمنجــزات ثريــة علــى الطريــق نحــو ُمجتمــع
املعلومــات ،فــإن النشــاطات واملُنجــزات يف الســنوات القادمــة ســتكون أكثــر ثــراء
مبشــيئة اهلل.
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