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 كلمة سعادة المشرف العام على الخطة
     تس���عى أمان���ة الخط���ة الوطني���ة لالتص���االت وتقني���ة المعلومات في جميع المش���اريع 

والبرامج التي تش���رف عليها إلى أس���لوب التوثيق بش���تى أنواعه، س���واء اإللكتروني منه أو 

الورق���ي، وذلك إيمان���ًا منها بأهمية إعطاء الصورة الحقيقية لما يتم عمله واس���تنادًا إلى نهج 

الوضوح والشفافية الذي تنهجه وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات. وتقديرًا لجهود الطواقم 

العاملة في هذه البرامج والمشاريع من مختلف الجهات وإبراز أعمالها.

ويمث���ل هذا الكتي���ب الذي بين أيديكم عرضًا موجزًا ألبرز عش���رين مش���روعًا منجزًا للجهات 

المش���اركة في الخطة وذلك من ضمن )98( مش���روعًا في الخطة الوطنية الخمس���ية األولى 

لالتص���االت وتقنية المعلومات والتي نفذتها الجهات المش���اركة ف���ي الخطة من الوزارة ومن 

الجهات الحكومية األخرى والذين نعتبرهم شركاء النجاح.

وبهذا فقد اختتمت أمانة الخطة خطتها الخمسية األولى بنهاية 2012م محققًة نسبة 

إنجاز كلية بلغت 76.12% تحققت بفضل الله أواًل ثم بتضافر جهود منسوبي أمانة الخطة 

ومنسقيها ومديري المشاريع في الجهات الحكومية المشاركة. وتمت متابعة المشاريع 

خاللها وفقًا ألساليب إدارة المشاريع الحديثة “PMO” وأصدرت خاللها العديد من التقارير, 

وال يسعني في هذه العجالة إال أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لزمالئي في أمانة 

الخطة ولمنسقي أمانة الخطة في الجهات الحكومية ولمديري المشاريع ولكل من تعاون 

معهم على إنجاحها، راجيًا من الله العلي القدير أن يتواصل العطاء وتتضافر الجهود في 

الخطط المقبلة وأن تحقق األهداف المرجوة منها.

ولكم تحياتي وتقديري،،،

د. عبدالرحمن بن سليمان العريني 
مستشار الوزير المشرف العام على

الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات
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مقدمة 

جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها من قبل 
جمعي���ة الحاس���بات الس���عودية، و كان ذلك قبل إنش���اء وزارة االتصاالت وتقني���ة المعلومات. 
و بع���د إنش���اء ال���وزارة، ج���اء األم���ر الس���امي رق���م 7/ب/53847 وتاري���خ 1424/11/13ه� الذي 
قض���ى بإس���ناد مه���ام وضع الخط���ة وتنفيذها إلى ال���وزارة، وقامت الوزارة بع���د ذلك بتولي 
ه���ذه المهم���ة م���ن حيث مراجعة مس���ودة مش���روع الخط���ة، واس���تكمالها، وإضاف���ة الجوانب 
 المتعلق���ة باالتص���االت إليه���ا، وأصبح���ت »الخط���ة الوطنية لالتص���االت وتقني���ة المعلومات«.
وقد تمَّ إقرار الخطة بقرار مجلس الوزراء رقم 160 في 5/11/ 1428 ه�، الموافق 2007/5/28م.

الرؤية

التح���ول إل���ى مجتم���ع معلومات���ي، واقتص���اد رقم���ي، لزي���ادة اإلنتاجية، وتوفي���ر خدمات 
االتص���االت وتقني���ة المعلومات لكافة ش���رائح المجتمع، ف���ي جميع أنحاء الب���الد، وبناء صناعة 

قوية في القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل.

الرسالة

أن يعم���ل قطاع االتص���االت وت�ق�نية المع�لوم���ات في المملكة العربية الس���عودية على 
تحس���ين مستوى رفاهية المواطن السع�ودي بالتركيز على دع�م االق�ت�ص�اد الوطني ودع�م 

التع�ليم والتأه�يل والبحوث,وتع�زيز األمن المع�لوماتي الوطني، وذلك من خالل:
- إيجاد صناعة اتصاالت وتقنية مع�لومات مناف�سة.

- إيجاد كوادر وطنية مؤه�لة ومتميزة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.
- توفير خدمات اتصاالت وت�ق�نية مع�لومات ذات كفاءة عالية وبتكلفة مناسبة.

- إيجاد منظومة أمن معلوماتي وطني قوية ومتكاملة.
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أبرز المشاريع: 

المشروعم
رقم

 المشروع
 في الخطة 

الجهة المنفذة
رقم

الصفحة

1
تخصيص مناصب عليا لوظائف االتصاالت

وتقنية المعلومات
13جميع الجهات2

2
وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتعامالت

اإللكترونية الحكومية
واإلشراف على تنفيذها

8
برنامج التعامالت اإللكترونية

ر( الحكومية )يسِّ
14

10تطوير البوابة الوطنية للخدمات الحكومية3
برنامج التعامالت اإللكترونية

ر( الحكومية )يسِّ
15

12إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي4
وزارة االتصاالت وتقنية

المعلومات
16

5
مشروع تصنيف شركات ومؤسسات

االتصاالت وتقنية المعلومات
23

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

18

24إقرار نظام التعامالت اإللكترونية6
وزارة االتصاالت وتقنية

المعلومات
19

7
إص�د�ار تراخيص إضافية لتقدي��م خدمات الهاتف

المتنقل بعد عام 2006 م
33

هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات

20

8
إعداد نظام لجرائم المعلوماتية والحاسب

واإلنترنت
38

وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات

21

9
إنشاء مركز وطني استرشادي ألمن شبكات 

االتصاالت وتقنية المعلومات
41

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

22
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المشروعم
رقم

 المشروع
 في الخطة 

الجهة المنفذة
رقم

الصفحة

10
إعداد وتطوير وتوثيق السياسة العامة ومعايير التنفيذ 

للخدمة الشاملة وحق االستخدام الشامل
48

هيئة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

23

11
تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية

المعلومات
24الهيئة العامة لالستثمار55

12
إنشاء  حدائق وحاضنات لمشاريع االتصاالت وتقنية

المعلومات
56

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

25

60دعم صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر13
مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية
26

14
تشجيع اإلبداع لدى الشباب لتطوير منتجات االتصاالت 

وتقنية المعلومات
63

مؤسسة الملك عبد العزيز 
ورجاله للموهبة واإلبداع

28

65إنشاء مركز وطني للتعليم اإللكتروني15
وزارة التعليم العالي ووزارة 

التربية والتعليم
29

16
توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في مساندة 

التعليم والتعلم
30وزارة التربية والتعليم 66

73مبادرة المحتوى الرقمي المحلي17
مدينة الملك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية
32

79قوافل التدريب اإللكتروني18
وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات
34

19
إنشاء مركز للدعوة عبر اإلنترنت، وتوظيف اإلنترنت 

في تعلم الشعائر الدينية
35وزارة الشؤون اإلسالمية83

20
تصنيف وتوصيف مهن االتصاالت وتقنية المعلومات 

وتوصيفها في القطاعين العام والخاص
86

وزارة العمل ووزارة الخدمة 
المدنية

36



أبرز إنجازات مشاريع
الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

المشاريع



أبرز إنجازات مشاريع
الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

13

مشروع : تخصيص مناصب عليا لوظائف االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع الجهات - 

رقم المشروع في الخطة )2( - 

اله���دف العام )األول(: يتمث���ل في رفع إنتاجية وكف���اءة جميع القطاع���ات، وتعميم الخدمات - 
الحكومية والتجارية واالجتماعية والصحية إلكترونّيًا، وتشجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف 

األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات.

الهدف المحدد رقم )1(: توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي.- 

نبذة عن المشروع: تعتبر كل منشأة حكومية مسئولة عن تنفيذ الخطط المتعلقة بتوظيف االتصاالت وتقنية المعلومات - 
ونش���رها داخ���ل المنش���أة، وفي كافة القطاع���ات التابعة له���ا، وتتطلب هذه الجه���ود إيجاد منصب إداري رفيع المس���توى؛ 
ليضمن لهذه الجهود الدعم المعنوي والنظامي داخل المنشأة وخارجها، ويهدف هذا المشروع إلى قيام جميع المنشآت 
الحكومية الكبيرة والمتوس���طة بتخصيص مناصب إدارية عليا لالتصاالت وتقنية المعلومات، تكون مرتبطة ارتباًطا مباش���ًرا 
ا  بالمس���ئول األول في المنش���أة، وكذلك ربط مراكز وإدارات الحاس���ب واالتصاالت وتقنية المعلومات داخل المنش���أة إداريًّ
���ا بالمنص���ب الجدي���د، ودمجها قدر اإلمكان، عل���ى أن تحدد طبيعة العالقة بين هذا المنص���ب ومراكز االتصاالت وتقنية  وفنيًّ

المعلومات المختلفة بناًء على طبيعة الجهة. 

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: صدر ق���رار مجلس الوزراء الموقر رقم )240( وتاري���خ 23 / 8 / 1428ه� بتخصيص - 
ا أثر هذا القرار من خالل التطور الواضح في تقنية  مناصب إدارية عليا لتقنية المعلومات في األجهزة الحكومية. ويظهر جليًّ
المعلوم���ات بالجهات الحكومية وخصوًصا الخدمية منها حيث نس���بة األعمال الحكومي���ة المميكنة في جميع القطاعات تصل 
ا ال���ى المرتبة )12( في  إل���ى 80% ومس���توى الخدم���ات اإللكترونية الحكومي���ة في تصاعد حيث وصل ترتي���ب المملكة عالميًّ

مؤشر الخدمات اإللكترونية. 

الرابط:- 
- http://www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/Regulations/Pages/it_persons-in-charge-.aspx
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 مشروع: وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتعامالت اإللكترونية الحكومية
واإلشراف على تنفيذها

الجهة المنفذة: برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر(- 

رقم المشروع في الخطة )8( - 

اله���دف العام )األول(: يتمثل في رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعمي���م الخدمات الحكومية والتجارية واالجتماعية - 
ا ، وتشجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات. والصحية إلكترونيًّ

الهدف المحدد رقم )2(: تطبيق الحكومة اإللكترونية في القطاع الحكومي.- 

نب���ذة عن المش���روع: بناًء على األمر الس���امي )رق���م 7/ب/33181، وتاري���خ 1424/7/10ه����( المتضمن وض���ع خطة لتقديم - 
ا من قبل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، لذا فإن الهدف من هذا المش���روع  الخدم���ات والمعام���الت الحكومية إلكترونيًّ
ه���و وض���ع خط���ة تنفيذية لتطبي���ق التعام���الت اإللكترونية الحكومي���ة، تعتمد على تقلي���ل المركزية في تطبي���ق التعامالت 
اإللكتروني���ة الحكومي���ة بأكب���ر قدر ممك���ن، مع وضع الحد األدنى من التنس���يق بي���ن الجهات الحكومية، ويش���مل األولويات، 

ومشاريع التعامالت اإللكترونية الحكومية، والسياسات واألطر، والمواصفات ذات العالقة. 

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: تمَّ االنته���اء من إعداد االس���تراتيجية والخطة التنفيذية للتعام���الت اإللكترونية - 
ف���ي13 /1427/1ه����، وتحتوي الخطة على مش���اريع البنية التحتية والتطبيقات الوطنية والخدمات االس���تطالعية. وتمَّ إقرار 
الخط���ة التنفيذي���ة الثانية للتعامالت اإللكتروني���ة الحكومية بالمملكة )وتغطي الفترة 2012-2016م(. وعقد البرنامج ورش���ة 
عم���ل تعريفي���ة الطالع جميع الجهات الحكومية على ما تضمنته الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحكومية من 
مكونات ومحاور وأهداف ومراحل عمل. وقد حضر الورش���ة )360( ممثاًل عن )210( جهات حكومية. وتمَّ خالل العام المالي 
2012م البدء في تنفيذ )32( مبادرة موزعة على مسارات العمل الستة للخطة وتمَّ تحديد مشرفين لها من إدارات البرنامج 

مع توضيح أدوارهم، وربط تلك المبادرات بالمشاريع )من خالل مكتب إدارة المشاريع بالبرنامج(.

لمزيد من التفاصيل : - 
- www.yesser.gov.sa/ar/MechanismsAndRegulations/strategy/Pages/default.aspx
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مشروع: تطوير البوابة الوطنية للخدمات الحكومية

الجهة المنفذة : برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يّسر( - 

رقم المشروع في الخطة )10( - 

الهدف العام )األول(: يتمثل في رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخدمات - 
ا وتش���جيع العمل عن ُبعد من خ���الل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية  الحكومي���ة والتجاري���ة واالجتماعية والصحية إلكترونيًّ

المعلومات.

الهدف المحدد رقم )2(: تطبيق الحكومة اإللكترونية في القطاع الحكومي.- 

نبذة عن المش���روع: تمثل البوابة الوطنية للخدمات الحكومية أحد المكونات الرئيس���ة للحكومة اإللكترونية؛ وذلك لتسهيل - 
الحصول على المعلومات الخاصة بالخدمات، وكيفية االس���تفادة منها، ومتابعة الطلبات الخاصة بها. ويهدف هذا المش���روع 
إل���ى بن���اء بوابة وطنية للخدمات الحكومية وفق مراحل معينة، حيث تش���مل البوابة ف���ي المرحلة األولى معلومات عن أبرز 

الخدمات الحكومية، ووصفها، ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى المعلومات ذات العالقة.

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: تمَّ تطوير البواب���ة الوطنية للتعامالت اإللكترونية الحكومية وتدش���ينها، وهي - 
بوابة إلكترونية يستطيع من خاللها المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية 
اإللكترونية في المملكة العربية الس���عودية وتنفيذ التعامالت بها بس���رعة وكفاءة عالية، حيث تعتبر المدخل إلى الخدمات 
اإللكترونية الحكومية وأيًضا تقديم الدعم الفني واإلرشادي لهذه الخدمات من خالل خدمة “آمر”. ووصل العدد اإلجمالي 
للخدم���ات اإللكتروني���ة عل���ى بوابة )س���عودي( بنهاية عام 2012م إل���ى )1250( خدمة إلكترونية تقدمه���ا )144( جهة حكومية؛ 
رئيس���ة وفرعية. كما وصل العدد اإلجمالي للجهات الحكومية المضافة ضمن دليل الجهات الحكومية على بوابة )س���عودي( 

إلى )173( جهة حكومية. ويتخطى عدد زوار البوابة )8( ماليين زائر في العام الواحد.

لمزيد من التفاصيل:- 

-   www.saudi.gov.sa
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مشروع: إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي

الجهة المنفذة : وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - 

رقم المشروع في الخطة )12( - 

اله���دف العام )األول(: يتمثل في رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعمي���م الخدمات الحكومية والتجارية واالجتماعية - 
والصحية إلكترونيًا، وتشجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات.

الهدف المحدد رقم )2(: تطبيق الحكومة اإللكترونية في القطاع الحكومي.- 

نبذة عن المش���روع: يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة إلدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي - 
تزيد موثوقية األعمال اإللكترونية، كالحكومة اإللكترونية وغيرها، وتمكن من إجراء التواقيع اإللكترونية على المس���تندات 
ا، ويهدف هذا المشروع  والوثائق والعقود، وإصدار الشهادات الرقمية التي تستخدم في إثبات هوية المتعاملين إلكترونيًّ
إل���ى إنش���اء المرك���ز الوطن���ي للتصدي���ق الرقمي وتش���غيله، وإص���دار الش���هادات الرقمي���ة، واالعتماد عليها ف���ي األعمال 

اإللكترونية، كالحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية. 

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنج���زة: يأتي إنش���اء المركز الوطن���ي للتصديق الرقم���ي إنفاذًا لألمر الس���امي رقم - 
7/ب/9378 وتاري���خ 1422/5/17ه� القاضي بإناطة مهمة إنش���اء مش���روع البني���ة التحتية للمفاتيح العام���ة لمدين�������ة المل������ك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية وتشغيلها، وذلك من ضمن المهام الموكلة لّلجنة الدائمة للتجارة اإللكترونية، والمشكلة وفًقا 
للقرار السامي رقم 14773/5/ر وتاريخ 1419/10/27ه�، والتي من ثم رفع مستوى التمثيل فيها لمستوى وكالء الوزارات 
بالموافق���ة الس���امية رق���م 11427 وتاري���خ 1421/9/10ه� , ويعمل المركز على إصدار الش���هادات الرقمي���ة، واالعتماد عليها 
ف���ي األعم���ال اإللكترونية، كالحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية بحيث يق���وم المركز بالتصديق على هوية المتعاملين 
في الش���بكة العنكبوتية.وقد قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأصبح 
جاهزًا إلصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الفرعية، وإصدار الشهادات الرقمية للمستخدمين النهائيين من موظفي 
القطاع الحكومي، وتمَّ تقييم جاهزية التوافق للمركز مع معايير “ويب ترست العالمية”؛ للحصول على االعتراف العالمي 
بشهادة المركز الجذري للمملكة. وقد أصدرت خمس جهات حكومية بعد الربط مع المركز الوطني للتصديق الرقمي) 339( 
ش���هادة تصديق رقمي، كم���ا تمَّ تقديم خمس خدم������ات إلكترونية مبنية على منظوم���ة البني�������ة التحتية للمفاتيح الع�����امة 
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وق���د أت���م المركز اعتماد أول وحدة تخزين آمنة لش���هادة التصدي���ق الرقمي من خالل إجراء االختب���ارات الالزمة على األجهزة 
األمني���ة الت���ي تتقدم بها الش���ركات المصنعة للمركز للتأكد من جاهزيتها وتحقيقه���ا للمعدالت األمنية العالية، كما تمَّ عقد 
ثمان ورش عمل تهدف إلى معالجة قلة الوعي لدى األفراد والجهات حول منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة وأهميتها 
ودورها من خالل تقديم عدد من حصص الوعي العام وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل من خالل ثمان ورش عمل، 
وقد تمَّ ش���راء )5000( وحدة تخزين آمنة لش���هادة التصديق الرقمي لدعم وتش���جيع الجهات الحكومية على تقديم خدمات 
التصديق الرقمي بشكل سريع واالستفادة من خدمة “ربط” واالنضمام كمقدم خدمات تصديق حكومي، وقد قام المركز 
 )ISO 27001 وWebTrust for CertificationAuthorities( بالعم���ل عل���ى الحصول على ش���هادة التوافق م���ع المعياري���ن

لمزيد من التفاصيل :- 

-  www.ncdc.gov.sa
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مشروع: تصنيف شركات ومؤسسات االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المنفذة: وزارة الشؤون البلدية والقروية - 

رقم المشروع في الخطة )23( - 

اله���دف العام )األول(: يتمث���ل في رفع إنتاجية وكف���اءة جميع القطاعات، وتعمي���م الخدمات الحكومية - 
ا ، وتشجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت  والتجارية واالجتماعية والصحية إلكترونيًّ

وتقنية المعلومات.

اله���دف المح���دد رقم )3(: تطبيق مفاهيم وأس���اليب الجودة وتنمية الق���درات لتحقيق االس���تفادة المثلى من االتصاالت - 
وتقنية المعلومات.

نب���ذة عن المش���روع: ف���ي ظل عدم تواج���د تصنيف خ���اص بأعمال االتص���االت وتقنية المعلوم���ات لذا فإن هذا المش���روع - 
يه���دف إل���ى إعداد نظام لتصنيف ش���ركات ومؤسس���ات االتص���االت وتقنية المعلوم���ات، بحيث يبنى عل���ى معايير وآليات 
واضحة ومعلنة, بغرض تأهيل الش���ركات والمؤسس���ات للدخول في مناقصات مش���اريع الجهات الحكومية، ورصد اإلنجازات 

والمالحظات والمخالفات التي تسجل ضدها. 

أهم مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: صدر القرار الوزاري رقم )85763 ( وتاريخ 1431/7/8ه�، من وزير الش���ؤون البلدية - 
والقروي���ة بإضاف���ة مجالي: تقنية االتصاالت وصيانة وتش���غيل تقنية االتصاالت الى نظام تصني���ف المقاولين، والذي ينص 
عل���ى الب���دء بتطبيقه في الجهات الحكومية بتاريخ 1432/8/1ه�. ولقد قامت الوزارة ممثلًة بوكالة تصنيف المقاوين بتحديد 

المجاالت واألنشطة الخاضعة للتصنيف ووضع درجات للمقاولين بحسب حجم األعمال وتم إقرار النظام وتطبيقه.

لمزيد من التفاصيل:- 

- http://contractors.momra.gov.sa/
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مشروع: إقرار نظام التعامالت اإللكترونية

الجهة المنفذة: وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات - 

رقم المشروع في الخطة )24( - 

اله���دف العام )األول(: يتمثل في رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعمي���م الخدمات الحكومية والتجارية واالجتماعية - 
ا، وتشجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات. والصحية إلكترونيًّ

الهدف المحدد رقم )4(: نشر تطبيقات األعمال اإللكترونية.- 

نبذة عن المشروع: نظًرا لحاجة التعامل اإللكتروني التجاري والحكومي إلى إيجاد نظام خاص ينظم طرق التعامل وحقوق - 
المتعاملين من خالل إعداد التش���ريعات واللوائح المطلوبة وإقرارها، لذا فإن هناك حاجة ماس���ة إلقرار هذا النظام لتيسير 
التعامالت واألعمال اإللكترونية في المملكة، وذلك بهدف سّن األحكام واألنظمة والنظم الالزمة للتعامالت اإللكترونية 
المتوافقة مع التنظيمات العالمية، وتش���جيع ودعم االس���تثمار من خالل تطبيقات التجارة اإللكترونية والخدمات الحكومية 

اإللكترونية.

أه���م مخرج���ات المش���روع ومهام���ه المنجزة: ص���در نظ���ام التعام���الت االلكترونية بق���رار مجلس ال���وزراء رق���م )80( وتاريخ - 
1428/3/7ه�. وقد أقر هذا النظام أن يكون للتعامالت والس���جالت والتوقيعات اإللكترونية حجيتها الملزمة؛ وال يجوز نفي 
ا بش���كل إلكتروني، بش���رط أن يتمَّ ذلك بحسب  ا أو جزئي�ًّ صحتها أو قابليتها للتنفيذ، وال منع تنفيذها بس���بب أنها تمت كلي�ًّ
الش���روط المنصوص عليها في هذا النظام. كذلك أجاز النظام التعبير عن اإليجاب والقبول في العقود بوس���اطة التعامل 

اإللكتروني، ويعدُّ العقد صحيحً�ا وقاباًل للتنفيذ متى تمَّ وفقً�ا ألحكام هذا النظام. 

ولالطالع على النظام نأمل زيارة الموقع أدناه.

لمزيد من التفاصيل:- 

- http://www.mcit.gov.sa/Ar/AboutMcit/Regulations/Pages/TransactionAct.aspx
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مشروع: إصدار تراخيص إضافية لتقديم خدمات الهاتف المتنقل بعد عام 2006م

الجهة المنفذة: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات- 

رقم المشروع في الخطة )33(- 

الهدف العام )الثاني(: يتمثل في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب لالستثمارات.- 

الهدف المحدد رقم )6(: إصدار التراخيص لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.- 

نبذة عن المش���روع: يهدف هذا المش���روع إلى إصدار ترخيص ثالث لتقديم خدمات الهاتف المتنقل، مع األخذ في االعتبار - 
نتائج الدراسات التسويقية لخدمات الهاتف المتنقل، واالتجاهات العالمية السائدة، والعوامل االقتصادية بالمملكة، وتوفير 
البيئة المناس���بة لالس���تثمار، إضافة إلى نتائج دراس���ة الجدوى االقتصادية لفتح السوق لمزودي الخدمة االفتراضيين، أو ما 

.)MVNOs( �يعرف ب

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: ت���مَّ إصدار تراخيص لعدد )2( ش���ركة لتقديم خدمات الهات���ف المتنقل باألضافة - 
إلى المش���غل األول ش���ركة االتصاالت السعودية، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )189( وتاريخ 1425/6/23ه�، القاضي 
بالموافقة على الترخيص بتأس���يس ش���ركة مساهمة سعودية باسم ش���ركة »اتحاد اتصاالت«، وكذلك قرار مجلس الوزراء 
رقم )175( وتاريخ 1428/5/25ه�، القاضي بالموافقة على الترخيص لش���ركة »االتصاالت المتنقلة الس���عودية«. كما قامت 
الهيئة بالترخيص لكاًل من اتحاد فيرجن موبايل السعودية واتحاد جوراء لتقديم خدمات تشغيل شبكات االتصاالت المتنقلة 
األفتراضي���ة )MVNO( ليصب���ح ع���دد مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة في المملكة )5( مش���غلين ومن المتوقع أن يزيد 
العدد إلى )6( مشغلين عند منح رخصة مشغل إفتراضي ثالث. ولقد أسهم ذلك في فك االحتكار مما أسهم في انتشار 
خدم���ة االتص���االت وتحس���نها وتدني أس���عارها. ونرى أثر ذل���ك جليًا حي���ث إن المملكة من أعلى الدول في عدد مش���تركي 

الهاتف المتنقل بإجمالي عدد مشتركين بلغ )51( مليون مشترك وبلغت نسبة األنتشار )169.7%( في 2013م. 

لمزيد من التفاصيل:- 

-  http://www.citc.gov.sa/arabic/Services/Pages/TelecommunicationsLicenses.aspx
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مشروع: إعداد نظام لجرائم المعلوماتية والحاسب واإلنترنت

الجهة المنفذة: وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات- 

رقم المشروع في الخطة  )38(- 

الهدف العام )الثاني(: يتمثل في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب لالستثمارات.- 

الهدف المحدد رقم )8(: رفع مستوى أمن شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات.- 

نبذة عن المش���روع: يهدف هذا المش���روع إلى إعداد نظام يعالج جرائم المعلوماتية والحاس���ب واإلنترنت، من خالل وضع - 
آلية نظامية للحد من وقوع هذا النوع من الجرائم، وذلك بتحديد الجرائم المستهدفة من النظام، والعقوبات المقدرة لكل 
جريم���ة أو مخالف���ة، وتحديد جهة االختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق األمن المعلوماتي، وزيادة 
استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة 

العامة واألخالق واآلداب العامة.

أه���م مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: صدر نظ���ام مكافحة جرائم المعلوماتي���ة بقرار مجلس الوزراء رق���م )79( وتاريخ - 
1428/3/7ه����، ويه���دف النظ���ام إلى الحد من نش���وء جرائم المعلوماتية؛ من خ���الل تحديد الجرائم والعقوب���ات المقررة لها. 
وفرض النظام عقوبة بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وبعقوبات مالية تصل إلى خمسة ماليين ريال. ويسعى هذا 
النظام الذي إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في االس���تعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة اإلنس���ان في حماية 
حياته الخاصة والحفاظ على أس���راره، والمس���اعدة على تحقيق النظام المعلوماتي، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة 

واألخالق واآلداب العامة وكذلك حماية االقتصاد الوطني.

لمزيد من التفاصيل:- 

- http://www.mcit.gov.sa/Ar/AboutMcit/Regulations/Pages/CriminalLaws.aspx /
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مشروع: إنشاء مركز وطني استرشادي ألمن شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المنفذة: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات- 

رقم المشروع في الخطة  )41( - 

الهدف العام )الثاني(: يتمثل في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب لالستثمارات.- 

الهدف المحدد رقم )8(: رفع مستوى أمن شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات.- 

نبذة عن المش���روع: يهدف المش���روع إلى إنشاء مركز وطني للتوعية بأمن ش���بكات االتصاالت وتقنية المعلومات، يضم - 
خبراء وأجهزة على أعلى مس���توى، ويقوم بمهمات التوعية، وتقديم المش���ورة في مجال أمن ش���بكات االتصاالت وتقنية 
المعلومات، كما يقوم –أيضًا- بالعمل على تجميع الخبرات العملية حول الثغرات التي يمكن أن تهدد أمن شبكات االتصاالت 
وتقنية المعلومات، كذلك يهدف هذا المركز إلى رصد اختراقات أمن الشبكات والمعلومات، ووضع الخطط لتجنبها، وحماية 

المعلومات، وتزويد المركز بفريق طوارئ متخصص يخدم المراكز المعلوماتية الحساسة. 

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: ويقدم المركز العديد من الخدمات مثل توفير الوعي االمني لدي المستفيدين - 
م���ن خالل برنامج يس���هل الفه���م في المواضيع المتعلقة بالقضاي���ا األمنية. تقديم الدورات التدريبي���ة والمؤتمرات وورش 
العم���ل وال���دروس التعليمية. التركيز عل���ى القضايا الطويلة والمتوس���طة االجل مثل: الثغرات المكتش���فة حديًثا او أدوات 
المخترقين. نشر المعلومات االمنية: ويشمل نشر معلومات أمنيه شاملة توفر سهوله العثور على مجموعه من المعلومات 
المفيدة التي تسعى في تحسين الوضع االمني. خدمات التفاعل مع الحدث بنشر المعلومات المتعلقة بالقضايا االمنية 
والتعامل مع االختراقات االمنية من خالل استقبالها وفرزها وتصنيفها وترتيبها حسب االولوية ، وتحليلها ومعالجة الحدث، 
والتعام���ل م���ع الثغ���رات االمني���ة من خالل اس���تقبال معلومات حول الثغ���رات االمنية وتحليله���ا واقتراح إس���تراتيجيات لحلها 
لضم���ان ع���دم وقوعها. و بموجب ق���رار مجلس الوزراء رقم )194( وتاريخ 1428/6/10ه� , يتولى المركز إعداد دليل إرش���ادي 
مفصل لسياسات وإجراءات أمن المعلومات في القطاع الحكومي، وتعميمه على األجهزة الحكومية لالستفادة منه في 
وضع السياس���ات الخاصة بالحماية داخل الجهاز الحكومي والسياس���ات الخاصة باالتصال خارج الجهاز الحكومي، وإتباع اآلليات 

المناسبة لضمان تطبيقها، وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية الالزمة للمحافظة على أمن معلوماتها وسريتها.

لمزيد من التفاصيل:- 

- www.cert.gov.sa
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مشروع: إعداد وتطوير وتوثيق السياسة العامة ومعايير التنفيذ للخدمة الشاملة وحق 
االستخدام الشامل

الجهة المنفذة: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات- 

رقم المشروع في الخطة  )48(- 

الهدف العام )الثاني(: يتمثل في تنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب لالستثمارات.- 

الهدف المحدد رقم )11(: توفير خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في كافة أرجاء المملكة.- 

نبذة عن المش���روع: تس���عى الدول إلى نش���ر خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في جميع أرجاء البالد، لتعم الفائدة - 
منه���ا، ولتتمكن جميع ش���رائح المجتمع من االس���تفادة من ه���ذه الخدمات، بغض النظر عن الوض���ع االقتصادي للمناطق أو 
السكان. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد السياسات الالزمة لنشر الخدمة الشاملة، وحق االستخدام الشامل، موضحًا بها 

األسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتنفيذ تلك الخدمات. 

أهم مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: تمَّ إعداد سياس���ة الخدمة الشاملة وحق االس���تخدام الشامل بقرار معالي وزير - 
االتص���االت وتقني���ة المعلومات رقم )313( بتاريخ 1427/5/21ه� الموافق 2006/6/17م. وتعتمد سياس���ة الخدمة الش���املة 
وحق األستخدام الشامل على رويتها في التوسع بالخدمة الشاملة وحق أستخدام الشامل لالتصاالت وتقنية المعلومات 

لتحقيق مايلي: 

 تحقيق أكبر قدر من المساواة والعدالة االجتماعية. 

 األسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الوطنية. 

  كم���ا ته���دف سياس���ة الخدمة الش���املة وحق األس���تخدام الش���امل إلى تحقيق حق االس���تخدام الش���امل للخدم���ة الهاتفية 
الصوتية خالل فترة التزيد على ثالثة أعوام. تحقيق الخدمة الشاملة للخدمة الهاتفية الصوتية خالل فترة التزيد عن خمسة 
أع���وام. تحقي���ق حق األس���تخدام الش���امل لخدم���ة االنترنت خالل فترة التزيد على خمس���ة أع���وام. تحقيق الخدمة الش���املة 
لخدم���ة األنترنت خالل فترة التزيد على س���بعة أعوام وقد تمَّ إنش���اء صندوق الخدمة الش���املة بق���رار معالي محافظ هيئة 
االتصاالت وتقنية المعلومات رقم 1428/165 وتاريخ 1428/5/18ه�. ومنذ إنشاء الصندوق عمل على وضع عدد من الخطط 
التش���غيلية م���ن خ���الل حصر المناطق التي تفق���د لخدمات االتصاالت الصوتي���ة واإلنترنت وإعداد وثائق عمليات المنافس���ة 

وطرحها واستقبال العروض من الشركات المقدمة للخدمة.

لمزيد من التفاصيل: - 

- http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/Bylaws/Pages/TheUAUSPolicy.aspx
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مشروع: تشجيع االستثمار في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المنفذة: الهيئة العامة لالستثمار + جميع الجهات- 

رقم المشروع في الخطة )55(- 

الهدف العام )الثالث(: يتمثل في بناء صناعة اتصاالت وتقنية معلومات قوية منافس���ة - 
���ا، من خالل البحث العلمي واإلبداع والتطوير في مجاالت إس���تراتيجية، والتعاون اإلقليمي والدولي، لتصبح  ���ا وعالميًّ محليًّ

مصدًرا رئيسيًا للدخل.

الهدف المحدد رقم )14(: تنمية صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتركيز على مجاالت إستراتيجية، وتشجيع تأسيس - 
أعمال حرة.

نبذة عن المشروع: يهدف هذا المشروع إلى سن أنظمة جديد ة لتشجيع االستثمار األجنبي في مجال االتصاالت وتقنية - 
المعلوم���ات ف���ي المملكة، والعمل على إعداد دراس���ات جدوى عن فرص االس���تثمار في االتص���االت وتقنية المعلومات، 
والتواصل مع المس���تثمرين من خالل ورش عمل خاصة، ووضع حوافز ضريبية ومالية وتمويلية لتش���جيع االس���تثمار، وطرح 

أفكار عن األنظمة التي تشجع على االستثمار. 

أه���م مخرجات المش���روع ومهام���ه المنجزة: قامت الهيئة بدراس���ة إس���تراتيجية ش���ملت تحديد أقس���ام القطاع الرئيس���ة - 
المستهدفة من خالل تحليل عوامل الجذب في المملكة مع أهمية الصناعة المطلوب استقطابها وطرح الفرص كما قامت 
بوضع المحفزات وتس���هيل اإلجراءات الس���تقطاب االس���تثمار الخارجي للقطاع. أيضً�ا تقوم الهيئة بمبادرتين لدعم القطاع 
هما: مقياس نس���بة انتش���ار النطاق العريض )لدعم نش���ر هذه الخدمة في مختلف مناطق المملكة(، ومجتمع الش���ركات 
الناش���ئة )لدعم رواد األعمال والش���ركات الناش���ئة في القطاع(. نتج عن هذه االنشطة جذب استثمار بحجم )1,1( مليار ريال 
ف���ي القط���اع والترخيص ل� )184( ش���ركة. وتعمل الهيئة على توفي���ر الموارد المالية المطلوبة إلجراء المزيد من الدراس���ات 

التفصيلية للقطاع لتحسين بيئة االستثمار وجلب رأس المال األجنبي.

لمزيد من التفاصيل:- 

- https://www.sagia.gov.sa/ar/Key-sectors1/ICT/
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مشروع: إنشاء حدائق وحاضنات لمشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المنفذة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- 

رقم المشروع في الخطة )56(- 

الهدف العام )الثالث(: يتمثل في بناء صناعة اتصاالت وتقنية معلومات قوية منافسة - 
���ا، من خالل البحث العلم���ي واإلبداع والتطوير في مجاالت إس���تراتيجية،  ���ا وعالميًّ محليًّ

والتعاون اإلقليمي والدولي، لتصبح مصدًرا رئيسيًا للدخل.

الهدف المحدد رقم )14(: تنمية صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتركيز على مجاالت إستراتيجية، وتشجيع تأسيس - 
أعمال حرة.

نبذة عن المش���روع: يس���عى هذا المش���روع إلى إنش���اء حدائ���ق وحاضنات لمش���اريع االتصاالت وتقني���ة المعلومات، حيث - 
يتم إنش���اء حديقتين وس���ت حاضنات بنهاية الخطة الخمس���ية األولى، وذلك لدعم اإلبداع واالبتكار الوطني، ونقل التقنية 
وتوطينها، وإيجاد فرص عمل مناس���بة للمواطنين، وإنش���اء العديد من الش���ركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات. 

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: في سنة 2008م قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء حاضنات - 
لمشاريع االتصاالت وتقنية المعلومات اطلقت عليها اسم “حاضنة بادر”  وتعتبر أول حاضنة يتم إنشاؤها تحت رعاية برنامج 
بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لتعزيز نمو المشاريع الحديثة داخل قطاع تقنية المعلومات 
واالتص���االت بالمملك���ة. وبحلول عام 2013م تم انش���اء )7( حاضنات أربعة منها تعمل بالكام���ل وتهتم الحاضنة بدعم أصحاب 
األفكار الجديدة والمتميزة من الناحية اللوجس���تية، حتى تصل الفكرة الى ش���كلها النهائي )س���واء أكانت منتجً�ا أم خدمة(، 
ومن ثم عرضها في الس���وق كمنتج نهائي. ولعمالء » بادر« قصص نجاح لمنتجات وخدمات أثبتت نفس���ها في األس���واق. 
ومن أهم إنجازات المشروع وجود عدد )317( فرصة وظيفية ودعم )60( عميل بواسطة حاضنات بادر و)42%( من تحتضنهم 
بادر يدرون دخاًل.  كما تم تأمين تمويل بملغ )69.5( مليون ريال منها )35%( كاستثمار ذكي. كما أن لحاضنة بادر عدة مجاالت 
عم���ل وه���ي: أجهزة الحاس���بات واالتصاالت, البنية التحتي���ة لتقنية المعلوم���ات واالتصاالت, البرمجيات والحلول, الوس���ائط 
المتع���ددة. وته���دف حاضنة بادر لتقنية المعلومات واإلتصاالت إلى: المس���اعدة على تجاوز المراحل األولى من التأس���يس 
والنمو والتي تصنف على أنها من أصعب المراحل في عمر أي منشأة تجارية, تحفيز االبتكار وروح المبادرة في مجال تقنية 
المعلوم���ات واالتص���االت, إيجاد فرص اس���تثمارية في قطاع تقني���ة المعلومات واالتصاالت, تش���جيع ورعاية وتنمية صناعة 

المعلومات واالتصاالت في المملكة, اإلسهام في إيجاد فرص وظيفية جديدة.

لمزيد من التفاصيل: - 
- http://www.badir.com.sa/ar/



أبرز إنجازات مشاريع
الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

  أبرز إنجازات مشاريع
الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

26

مشروع: دعم صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر

الجهة المنفذة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- 

رقم المشروع في الخطة )60(- 

اله���دف الع���ام )الثال���ث(: يتمثل ف���ي بناء صناع���ة اتص���االت وتقنية معلوم���ات قوية - 
���ا، من خ���الل البحث العلم���ي واإلبداع والتطوي���ر في مجاالت  ���ا وعالميًّ منافس���ة محليًّ

إستراتيجية، والتعاون اإلقليمي والدولي، لتصبح مصدًرا رئيسيًا للدخل.

الهدف المحدد رقم )14(: تنمية صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتركيز على مجاالت إستراتيجية، وتشجيع تأسيس - 
أعمال حرة.

نبذة عن المشروع: يسعى هذا المشروع إلى تشجيع قيام صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج الحرة لتسد احتياجاتها - 
البرمجية، وإيجاد س���وق عمل متطورة لتحقيق أرباح من خالل بيع الخدمات والدعم الفني، وتوفير المبالغ المالية من خالل 
تقلي���ل االعتماد على تراخيص البرامج التجارية. ويهدف هذا المش���روع إل���ى دعم تبني التطبيقات مفتوحة المصدر، ودعم 

الجهود البحثية والتطويرية في هذا المجال. 

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدعم صناعة البرمجيات من خالل - 
برنامج "متاح" ، وُيعنى برنامج "متاح" بالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: ويقوم البرنامج بتوفير وتس���هيل أوجه أنش���طة 
متنوع���ة متعلق���ة بالبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مثل تطوير ودعم مثل هذه البرمجيات، بناء الموارد مفتوحة المصدر، 
إنش���اء مكتب���ة رقمية تعتمد على فكرة المحت���وى المفتوح والوصول الحر وأيضًا دعم البح���ث العلمي في مجال البرمجيات 

الحرة ومفتوحة المصدر. وتتلخص مخرجات المشروع في: 

    مشاريع التطوير والبرمجة: قام برنامج "متاح" بتنفيذ عدد من مشارع التطوير المتعلقة بالبرمجيات الحرة كدعم التطبيق 
المكتبي LibreOffice للغة العربية. بناء نس���خة مبدئية من نظام تش���غيل وطني مبني على أحد توزيعات لينكس, بناء 

نواة مكتبة رقمية تعتمد على المحتوى المفتوح.
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      االستش���ارات والتع���اون : يس���عى برنامج "متاح" إلى الدخول في استش���ارات وتعاون مش���ترك م���ع البرامج المماثلة 
���ا  فعل���ى س���بيل المثال يعمل برنامج متاح م���ع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )اليكس���و( على  اودوليًّ إقليميًّ
بناء الش���بكة العربية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. كما يتعاون برنامج "متاح" مع البرنامج الماليزي للبرمجيات الحرة 
ومفتوح���ة المصدر والمس���مى MAMPU من أجل نقل التجربة الماليزية وتب���ادل الخبرات في مجال البرمجيات الحرة. كما 
Libre- في المانيا لتطوير حزمة برمجيات المكتب الحر Document Foundation  ييتعاون برنامج "متاح" مع مؤسس���ة
Office وتحسين دعمه للغة العربية ومن ثمار هذا التعاون تنفيذ internship لفريق متاح البرمجي ومكتب التطوير التابع 
لمؤسسة Document Foundation في التشيك والذي تم تنفيذه في صيف عام 2013م والذي أسهم في اكتساب 
الفريق الس���عودي خبرات جديدة في تطوير البرمجيات الحرة وأس���هم كذلك في حلِّ العديد من العلل والمشكالت في 
حزمة البرمجيات LibreOffice. كما أبدت عدة جهات عربية رغبتها في التعاون مع برنامج "متاح" من أجل نقل خبرة مدينة 

الملك عبدالعزيز وبرنامج "متاح" في مجال البرمجيات الحرة .

  النش���اطات التوعوية: قام برنامج "متاح" بتنفيذ عدد من االنش���طة التوعوية والتي تهدف إلى نش���ر ثقافة البرمجيات 
الح���رة ف���ي المملكة، ش���ملت ال���ورش الدولي���ة , بالتدريب الصيفي لطالب الجامعات الس���عودية في أقس���ام الحاس���ب 
اآللي،تنفيذ عدد من البرامج التدريبية , عرض بعض قصص النجاح لعدد من الجهات المحلية والتي توضح كيفية استخدام 

هذه الجهات للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في أعمالها وعرض لتجربتها.

    مجموعات األهتمام: تش���كيل مجموعات مختلفة من طالب الجامعات تعني كل منها بتطبيق فكرة من ابتكار المجموعة 
, المحاضرات والورش , دعم مشاريع التخرج, جائزة "متاح".

لمزيد من التفاصيل:- 

- www.motah.org.sa
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مشروع: تشجيع اإلبداع لدى الشباب لتطوير منتجات االتصاالت وتقنية المعلومات

الجهة المنفذة: مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع- 

رقم المشروع في الخطة  )63( - 

ا، -  ا وعالميًّ الهدف العام )الثالث(: يتمثل في بناء صناعة اتصاالت وتقنية معلومات قوية منافسة محليًّ
م���ن خالل البحث العلمي واإلبداع والتطوير في مجاالت إس���تراتيجية، والتعاون اإلقليمي والدولي، 

لتصبح مصدًرا رئيسيًا للدخل.

الهدف المحدد رقم )14(: تنمية صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات، والتركيز على مجاالت إستراتيجية، وتشجيع تأسيس - 
أعمال حرة.

نبذة عن المش���روع: يتميز المجتمع الس���عودي بشريحة عمرية كبيرة من الفتيان والفتيات لديها طموح وقدرة على اإلبداع - 
والتفكي���ر بطريقة متميزة. لذا فإن تش���جيع الش���باب على اإلب���داع في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتيس���ير طرق 
تحويل مخترعاتهم إلى منتجات، ودعم تحويل أفكارهم إلى منشآت تجارية ناجحة يستفيد منها المجتمع، سيكون له أثر كبير 
في وجود صناعة اتصاالت وتقنية معلومات محلية مستمرة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتنمية اإلبداع لدى الشباب 

في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتشجيع الشباب على اإلبداع والتطوير.

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: لتعميق مفاهيم اإلبداع واالبتكار في المجتمع ونشر ثقافة الموهبة جاء مشروع - 
بوابة موهبة على ش���بكة اإلنترنت أحد مش���روعات مؤسس���ة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. انطلقت البوابة 
من أساس الجدوى العالية في الوصول للمستهدفين من خالل تقنيات النشر اإللكتروني والخدمات اإللكترونية، مع تزايد 
مستخدمي شبكة اإلنترنت في المملكة خصوصً�ا من فئة الشباب، والتي تمثل الفئة المستهدفة الرئيسة لهذه المبادرة. 
تطم���ح موهب���ة أن تك���ون البواب���ة بيئة تفاعلية مبدعة تنم���ي قدرات الموهوبي���ن والمبدعين وتدعم اإلب���داع واالبتكار في 
المجتمع بمؤسس���اته وأفراده. وقامت المؤسس���ة بتشجيع الشباب لدى الشباب من خالل تقديم خدمات للمبتكرين مثل 
االستشارات القانونية لالختراعات والمشاركة في المعارض العالمية للمخترعين ودعم تسجيل براءات االختراع حيث بلغت 

براءات االختراع المسجلة بمساعدة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع مايزيد على )128( براءة اختراع.

لمزيد من التفاصيل:- 

-   www.mawhiba.org
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مشروع: إنشاء مركز وطني للتعلّ�م اإللكتروني

الجهة المنفذة: وزارة التعليم العالي. ووزارة التربية والتعليم- 

رقم المشروع في الخطة )65( - 

اله���دف العام )الراب���ع(: يتمثل في التوظيف األمث���ل لالتصاالت وتقنية - 
المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله.

الهدف المحدد رقم )15(: توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في مساندة التعليم والتدريب وتبني التعليم اإللكتروني.- 

نب���ذة عن المش���روع: يعتم���د التعليم “الحدي���ث” على اس���تخدام االتص���االت وتقنية المعلوم���ات بأنماط متع���ددة )أفقية - 
وعمودية(، وهذا ما يطلق عليه “التعلم اإللكتروني”. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مركز وطني للتعلم اإللكتروني، 
لتمكين التعلم اإللكتروني وتحفيزه من خالل اقتراح التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني، ووضع نموذج 
موح���د للتعلم اإللكتروني وفق مواصفات معيارية، وتطوير معايير للجودة وتطبيقها، وإصدار ش���هادات الجودة للبرمجيات 

التعليمية، وقياس فاعلية التقنيات المختلفة، كوسائل مساندة للتعليم والتعّلم.

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة:- 

وزارة التربية والتعليم: تقوم وزارة التربية والتعليم ممثلة بمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بالعمل على عدة - 
مش���اريع إلكترونية, لتمكين التعليم اإللكتروني، ومن هذه المش���اريع: بناء بوابة إلكترونية للمركز، بناء نظام إدارة العملية 
التعليمي���ة، بن���اء نظ���ام إدارة العملية التعليمي���ة، بناء نظام الفص���ول االفتراضية، بناء نظام الموس���وعات التعاونية ونظام 

المنتديات التعليمية، مواقع الطالب اإللكتروني، مواقع المدرسة اإللكترونية، نظام المكتبة الرقمية. 

وزارة التعليم العالي:  قامت وزارة التعليم العالي بإنشاء المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بُ�عد، وقد تمَّ - 
اعتم���اد اللوائ���ح واالنظمة للتعليم عن بُ�عد, والجامعة اإللكترونية، والبّث الفضائ���ي التعليمي والذي أنتج )12( برنامجا. كما 
ت���مَّ أيضً����ا إطالق حزمة من البرامج ومنها: المكنز الس���عودي للوحدات التعليمية, النس���خة الثانية من نظام جس���ور, المركز 
الس���عودي للدعم واإلرش���اد س���نيد الذي حاز على جائزة أفضل مركز اتصال جديد على مس���توى الشرق األوسط عن العام 
2011م, المكتبة الرقمية ونظام االختبارات اإللكترونية. وينشط المركز في البرامج التدريبية التي استفاد منها ما يق��ارب 
) 5000( من المهتمين في المجال وعقد الشراكات التدريبية مع بعض الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية. وجامعة 
المجمعة. واستحدث المركز جائزة دورية باسم “ جائزة التميز في التعلم اإللكتروني”، كما تمَّ تأسيس مركز التميز لإلنتاج 

لمساندة أعضاء هيئة التدريس في تطوير مقرراتهم الرقمية. 

لمزيد من التفاصيل: - 
- www.elc.edu.sa
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مشروع: توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في مساندة التعليم والتعلم
الجهة المنفذة: وزارة التربية والتعليم- 

رقم المشروع في الخطة )66(- 

اله���دف العام )الرابع(: يتمث���ل في التوظيف األمثل لالتص���االت وتقنية المعلومات في - 
التعليم والتدريب بجميع مراحله.

الهدف المح���دد رقم )15(: توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في مس���اندة التعليم - 
والتدريب وتبني التعليم اإللكتروني.

نبذة عن المش���روع: عند وضع الخطة كان مس���توى توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في خدمة التعليم والتعّلم في - 
المملكة ضعيفًا، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى:

 االعتماد على المحتوى اإللكتروني التفاعلي في العملية التعليمية، للوصول إلى نس���بة )30%( من المحتويات في جميع 
المناهج التعليمية بنهاية الخطة الخمسية.

 بناء شبكات معلومات وبوابات )portals( تعليمية لكل مرحلة تعليمية.

 جع���ل اإلنترن���ت إحدى الطرق الرئيس���ة في التواصل بين الطالب، والمدرس���ين، واإلدارة،، وأولي���اء األمور، حيث يتم تطوير 
موقع إنترنت لكل جهة تعليمية ومدرس���ة، وإنش���اء صفحة نس���يجية لكل مقرر دراس���ي، ووضع المناهج بصيغة إلكترونية 

تفاعلية في شكل أقراص مدمجة ووضعها على شبكة اإلنترنت. 

أهم مخرجات المش���روع ومهامه المنجزة: هناك عدة مش���اريع تجسد ذلك كمشروع إدارة المحتوى، ومشروع نظام الربط - 
عبر الفيديو، ومش���روع تأمين وتركيب معامل للحاس���ب اآللي للمدارس الثانوية، ومشروع البوابة اإللكترونية وغيرها. وقد 
أتمت الوزارة توقيع العقد مع شركة متخصصة لبناء كتب تفاعلية للمنهج السعودي، ويتم حاليًا بناء بوابة التعليم الوطنية 
واألكاديمي���ة االفتراضية للتطوير المهني التربوي والمدرس���ة االفتراضية ومص���ادر المحتوى الرقمي التعليمي، وتمَّ إنجاز 
)60%( م���ن نظ���ام “نور” وهو نظام معلوماتي ش���امل للعملي���ة التعليمية يعتمد على أحدث ما توصل���ت إليه التقنية في 
مج���ال اإلدارة التربوية االلكترونية ويغطي جميع المدارس التي تش���رف عليها ال���وزارة. وقد وظفت وزارة التربية والتعليم 

االتصاالت وتقنية المعلومات في مساندة التعليم والتعلم من خالل العديد من األنظمة وهي: 
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1/ نظ���ام ن���ور : نظ���ام اإلدارة التربوي���ة اإللكتروني���ة )ن���ور(, وه���و نظ���ام معلوماتي ش���امل للعملية - 
التعليمي���ة يعتمد عل���ى أحدث ما توصلت إليه التقنية في مج���ال اإلدارة التربوية اإللكترونية ويغطي 
جمي���ع المدارس التي تش���رف عليها الوزارة ، وس���يوفر النظام العديد م���ن الخدمات االلكترونية لعدد 
)55( مستفيدا منهم على سبيل المثال ال الحصر: الطالب، والمعلم ، و ولي األمر ، ومدير المدرسة 

، وصانع القرار ، كما سيس���اهم النظام في إعداد التقارير الالزمة وتوفير المعلومات األساس���ية عن العملية التربوية عند 
الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.

2/ نظ���ام ف���ارس: نظام الم���وارد المالية و اإلدارية )فارس ( , الذي يقوم على اس���تخدام أحدث أس���اليب - 
تقنية المعلومات واالتصاالت لتحقيق االستثمار األمثل للموارد اإلدارية والمالية للوزارة وذلك من خالل 
ميكنة كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الجهات الحكومية 

.

3/ نظ���ام إنج��������از: وهو نظام يعن���ي ببناء بيئة عمل متكامل���ة وموحدة وفاعلة وآمنة ألتمت���ة وإدارة األعمال - 
المكتبية المبنية على نظام إلدارة المحتوى المؤسس���ي من خالل اس���تخدام أفضل التقنيات العالمية في 

هذا المجال وأكثرها تطورا.

4/ نظ���ام لق���اء : نظام الربط عبر الفيديو )لق���اء(, و هو نظام خاص بتجهيز قاع���ات االجتماعات بمواقع تابعة - 
للوزارة وإدارات التربية والتعليم بأجهزة االجتماعات المرئية عالية الجودة ,و تش���مل بنود هذه العملية على 
توري���د وتركيب أجه���زة االجتماعات المرئية بالقاعات والمكاتب , وتوريد وتركي���ب األجهزة الخاصة بدعم أجهزة 
االجتماعات المرئية  داخل مركز المعلومات وغيرها من األعمال اإلنشائية والفنية الالزمة , وقد أنجز المشروع 
بالكام���ل و ت���م تدش���ينه من قبل س���مو وزير التربية والتعليم بتاريخ 7 ش���وال 1433ه���� , و تم ربط ما يقارب 
ألف موقع من أماكن مختلفة في جهاز الوزارة و اإلدارات العامة بالوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتبها.

5/ نظ���ام الخارط���ة التعليمية :مش���روع الخارط���ة التعليمية , تمَّ  بن���اء نظام معلوم���ات جغرافية يلبي - 
احتياج���ات وزارة التربي���ة والتعلي���م بش���كل س���لس وفاع���ل إلدارة ممتلكاته���ا وصيانته���ا والمس���اعدة 
ف���ي اتخ���اذ القرارات المناس���بة، حيث قررت ال���وزارة أن يتم بن���اء نظام المعلومات الجغرافية الش���امل 
عل���ى عدة مراحل متسلس���لة ومتتابع���ة. وتهدف المرحلة األول���ى إلى بناء نظ���ام معلومات جغرافي 

أساس���ي يتضم���ن قاع���دة بيان���ات جغرافي���ة تحت���وي عل���ى جمي���ع المواق���ع الجغرافي���ة للمراف���ق التعليمي���ة ف���ي المملكة 
باإلضاف���ة إل���ى مجموع���ة الوظائ���ف األساس���ية الت���ي تس���تخدم م���ن أج���ل إدخ���ال البيان���ات المكاني���ة والوصفي���ة وقراءتها 
وتحديثه���ا وحذفه���ا والبح���ث عنه���ا وطباعة التقاري���ر. تمَّ إنج���از المرحلة األول���ى بالكامل و البدء ف���ي تنفيذ المرحل���ة الثانية.

لمزيد من التفاصيل: - 
-  )www.net.edu.sa(  )www.moe.gov.sa(  )https://noor.moe.sa(
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مشروع: مبادرة المحتوى الرقمي المحلي
الجهة المنفذة:: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- 

رقم المشروع في الخطة  )73(- 

الهدف العام )الخامس(: يتمثل في تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البالد - 
من التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية.

اله���دف المح���دد رقم )18(: نش���ر المحت���وى المحلي الرقم���ي على ش���بكة اإلنترنت، - 
لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمعارف.

نبذة عن المش���روع: هناك حاجة ماس���ة إل���ى زيادة المحتوى الرقمي المحلي، س���واء باللغة العربي���ة أو بغيرها من اللغات، - 
وذل���ك م���ن خ���الل تحفيز القطاع الخ���اص إلنتاج المحت���وى الرقمي، وحماية حق���وق الملكية الفكرية له���ذا المحتوى. وتهدف 
ه���ذه المب���ادرة إل���ى زيادة المحت���وى المحلي من خالل التركي���ز على مجاالت متع���ددة ووضع هذا المحت���وى بصيغ مختلفة. 
ويتطل���ب ذل���ك العم���ل على عدة أصع���دة حيث يمكن أن تطرح مبادرات فرعية، تش���مل دعم إعادة هيكل���ة مصادر المحتوى 
التقليدية، والعمل على توفير بيئة اس���تضافة محلية للمحتوى والخدمات المحلية بجودة عالية وأس���عار تنافس���ية، وتقديم 
حوافز لمش���اريع النش���ر اإللكتروني من قبل الجه���ات المعنية، ودعم االعتماد على مزودي الخدم���ات والمحتوى المحليين. 
ويقع المشروع ضمن مشاريع الهدف العام الخامس والذي يتمثل في تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البالد 
من التعامل مع االتصاالت وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية. وهو من ضمن مشاريع الهدف المحدد 

رقم )18( نشر المحتوى المحلي الرقمي على شبكة اإلنترنت، لتسهيل الوصول إلى المعلومات والمعارف.

أه���م مخرج���ات المش���روع ومهامه المنجزة: قام���ت مدينة المل���ك عبدالعزي���ز للعلوم والتقني���ة بتطوير إس���تراتيجية إلثراء - 
المحتوى المحلي والعربي، من خالل مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي، والتي تهدف إلى تسخير المحتوى الرقمي 
لدع���م التنمية والتحول إلى مجتمع معرفي، وضمان حصول جميع ش���رائح المجتم���ع على المعلومات والفرص اإللكترونية، 
والحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية للمجتمع وتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي، والتمكين من إنتاج محتوى 
إلكتروني عربي ثري لخدمة المجتمعات العربية واإلس���المية، وتحتوي المبادرة على عدة مش���اريع منها: المعجم الحاسوبي 
التفاعل���ي، مح���رك بحث عربي، توثيق اإلنتاج الفكري الوطني إلكترونيًا، المدونة العربية، إثراء موس���وعة ويكيبيديا العربية، 
وترجمة مجموعة من الكتب العلمية وغيرها. وقد أدت جهود المدينة في إثراء المحتوى العربي إلى وصول نسبة المحتوى 

العربي إلى )3%( من محتوى اللغات على اإلنترنت، حسب اإلحصائيات المدعومة من شركة قوقل.
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   كما أسهمت المدينة في جعل المملكة تحتل المرتبة األولى عالميا في إثراء المحتوى العربي على اإلنترنت وذلك بنسبة 
28% م���ن إجمال���ي المحتوى العربي اإللكتروني، حس���ب إحصائية أجراها مركز مدار للبح���ث والتطوير.  وقد أطلقت المدينة 
مش���روع المدون���ة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقني���ة، التي تضم أكثر من )700( مليون كلمة عربية 

.)www.kacstac.org.sa( تشمل ما كتب عن العربية منذ التاريخ الجاهلي إلى

  وتم البدء بإصدار األعداد الش���هرية من مجلة نيتش���ر )الطبعة العربية( برعاية من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
حيث صدر )3( أعداد في هذا العام، علما بأن موقع المجلة اإللكتروني )http://arabicedition.nature.com( متاح للجميع 

ا، وبهذا يكون القارئ العربي متابعا آلخر مستجدات العلوم والتقنية. مجانَا ويحدث محتواه أسبوعيَّ

   كم���ا أطلق���ت المدين��������������ة مش���روعه���������ا الثاني إلثراء الويكيبيديا العربي���������ة تحت اس���م )ويكي عرب���ي 2( على الموق���������ع 
)www.wikiarabi2.org(، ويه���دف المش���روع إل���ى الترجم���ة م���ن )12( لغة أجنبية إل���ى اللغة العربية. وق���د أكملت المدينة 
ا وجعلت محتواها اإللكتروني متاحًا على اإلنترنت مجانًا للجميع  ترجمة )38( كتابا في التقنيات اإلس���تراتيجية ونش���رها ورقيًّ

.)http://publications.kacst.edu.sa(

لمزيد من التفاصيل:- 

-  www.econtent.org.sa
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مشروع: قوافل التدريب اإللكتروني

الجهة المنفذة: وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات- 

رقم المشروع في الخطة  )79(- 

الهدف العام )الرابع(: يتمثل في التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله.- 

اله���دف المح���دد رقم )19(: رفع الوع���ي بأهمية االتصاالت وتقني���ة المعلومات لدى جميع األفراد والمؤسس���ات الصغيرة - 
والمتوسطة.

نبذة عن المشروع: يشير الوضع الراهن إلى انتشار أمية الحاسب واإلنترنت في المناطق الريفية والفقيرة أكثر من غيرها، - 
األمر الذي يتطلب مزيدًا من العناية والتركيز على تلك الفئات، حتى يمكن تحقيق أهداف الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية 
المعلوم���ات لدى جميع ش���رائح المجتمع، ومن ثم يصبح التحول إلى مجتمع المعلوم���ات، وتطبيق الحكومة اإللكترونية أمرًا 
ممكنًا. ويهدف هذا المش���روع إلى تس���يير قوافل لمحو أمية الحاس���ب واإلنترنت، بواقع خمسين قافلة سنويًا، حيث يتم 
تس���يير ه���ذه القواف���ل للوصول إلى القرى واألري���اف، وتقوم بتدريب المواطني���ن غير القادرين. وتك���ون القافلة عبارة عن 

معمل متنقل لتقنية المعلومات مجهز بأجهزة الحاسب والطابعات، ووسائل االتصال باإلنترنت. 

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: أهم المهام المنجزة تجهيز )5( حافالت بمعاملها، إجراء خطة لتغطية جميع مناطق - 
المملكة وتأهيل مدربين لزيارة هذه المناطق وقامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بتنفيذ 360 قافلة تدريبية غطت 

)298( مركزًا موزعة على )128( محافظة في )13( منطقة من مناطق المملكة 

وقد تمَّ التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم إلقامة الدورات التدريبية، والزال المشروع قائم.

لمزيد من التفاصيل:- 

-  www.eqwafil.gov.sa



أبرز إنجازات مشاريع
الخطة الخمسية األولى لالتصاالت وتقنية المعلومات

35

مشروع: إنشاء مركز للدعوة عبر اإلنترنت، وتوظيف اإلنترنت في تعلم الشعائر الدينية

الجهة المنفذة: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد- 

رقم المشروع في الخطة  )83( - 

الهدف العام )الس���ادس(: يتمثل في لتوظيف األمثل لالتص���االت وتقنية المعلومات في خدمة - 
الهوية الوطنية، واالنتماء الوطني واللغة العربية، وتعزيز رسالة اإلسالم الحضارية.

الهدف المحدد رقم )21(: توظيف االتصاالت وتقنية المعلومات في خدمة الدراس���ات والش���عائر - 
والدعوة اإلسالمية.

نب���ذة عن المش���روع: إن لالتصاالت وتقني���ة المعلومات تطبيقات كثيرة في خدمة المؤسس���ات الدينية. وسيس���هم هذا - 
المش���روع في جهود نش���ر تطبيقات االتصاالت وتقنية المعلومات في المجتمع، وكذلك في ردم الفجوة الرقمية، وفي 
إثراء المحتوى العربي واإلس���المي على اإلنترنت. ويهدف المش���روع إلى إنش���اء مركز الدعوة اإللكترونية المقترح؛ لتركيز 

جهود توظيف اإلنترنت في خدمة الدعوة اإلسالمية.

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة: قامت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بوضع خطة علمية - 
تفاعلية ونوافذ متعددة االهتمامات واالتجاهات لتلبي حاجات أكثر الفئات المستهدفة في الدعوة والتوجيه وإعداد فريق 
علمي يمزج القدرات العلمية والتقنية المتميزة. ولقد تم إنشاء عدة مواقع أهمها: ) موقع االسالم الدعوي واإلرشادي، 

موقع السكينة، ومركز التبادل المعرفي( .
    موقع اإلسالم: يقدم الموقع العديد من الخدمات للمستفيدين مثل: مواقيت الصالة وحساب الزكاة وحساب المواريث 
وعدد من الموس���وعات كموس���وعة القرآن الكريم والحديث والفقه والس���يرة والعقيدة بس���بع لغات )العربية واإلنجليزية 
والفرنس���ية واأللمانية والتركية والمالوية واألندونيس���ية(. ويقدم للمس���تفيدين خدمة تفاعلية في البحث عن الفتاوى 

بتصنيفات مختلفة وكذلك طرح األسئلة لألجابة عنها.
   موقع السكينة: يعد أكبر موقع ضد التطرف واإلرهاب ويحتوي على مكتبة ضخمة مقروءة ومسموعة باللغتين العربية 
واألنجليزية تحتوي على فتاوى لكبار العلماء والعديد من األقسام الخاصة بالتأصيل الشرعي والخطب والبحوث والدراسات.
    مرك���ز التب���ادل المعرفي:  ه���و برنامج ثقافي إس���المي متخصص موجه للمهتمين بالدراس���ات الديني���ة لتعزيز التواصل 
الحض���اري ومد جس���ور التفاهم ، والس���عي للتفاعل بش���كل إيجابي مع المتغيرات الدولية. ويحت���وي الموقع على مكتبة 

صوتية ومرئية ويقدم خماته بستة لغات هي: )العربية واإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والروسية والصينية(.

لمزيد من التفاصيل:- 
-  )www.al-islam.com(   )www.assakina.com(   )www.kep.org.sa(
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مشروع: تصنيف وتوصيف مهن االتصاالت 

وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص

الجهة المنفذة: وزارة العمل. ووزارة الخدمة المدنية- 

رقم المشروع في الخطة  )86(- 

الهدف العام )الس���ابع(: يتمثل في توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنس���ين في مختلف تخصصات االتصاالت وتقنية - 
المعلومات، من خالل إعداد الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية.

اله���دف المح���دد رقم )23(: تحديد االحتياج من الكوادر البش���رية الوطنية والخبرات العالمي���ة للتحول إلى مجتمع المعلومات - 
وتسهيل استقطابها.

نبذة عن المش���روع: نظرًا للحداثة النس���بية لمهن االتصاالت وتقنية المعلومات، فإنه ال يوجد توصيف دقيق يش���مل هذه - 
المهن، لذا يهدف هذا المشروع إلى:

    وضع تصنيف ووصف تفصيلي دقيق لجميع مهن االتصاالت تقنية المعلومات.

    اعتماد تصنيف المهن. تحديث هذا التصنيف والوصف كل عامين. 

أهم مخرجات المشروع ومهامه المنجزة:- 

  وزارة العمل:  قامت وزارة العمل بالعديد من الدراسات وورش العمل الستحداث تصنيف ووصف تفصيلي دقيق لجميع 
مهن االتصاالت وتقنية المعلومات تم نشره للقطاع الخاص لالستناد إليه في تصنيف وتوصيف مهن االتصاالت وتقنية 

المعلومات في الشركات والمؤسسات. 

    وزارة الخدم���ة المدني���ة: عملت الوزارة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على إنش���اء سالس���ل فئات وظائف تقنية 
المعلوم���ات المقترح���ة والبال���غ عددها )7( سالس���ل تندرج تحتها أكثر م���ن )40( مهنة مصنفة وتم���ت إضافتها في الدليل 

المنشور على موقع وزارة الخدمة المدنية.

لمزيد من التفاصيل:- 

-  )www.mol.gov.sa(   )www.mcs.gov.sa( 
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