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منذ اأن ت�صرفت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتوجيه من املقام ال�صامي 
تنفيذها،  ومتابعة  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  على اخلطة  باالإ�صراف 
والوزارة ت�صعى جاهدة لتحقيق توجه حكومة خادم احلرمني ال�صريفني وويل عهد 
االرتقاء  يف  املتمثل  اهلل،  حفظهم  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  والنائب  االأمني 
من  واال�صتفادة  التنمية،  اأهداف  لتحقيق  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  مبجال 
املعلومات،  للتحول ملجتمع  بيئة مثالية  املتاحة يف هذا املجال؛ لتطوير  االإمكانات 
وردم الفجوة الرقمية، وبناء �صناعة قوية يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ 

لتنويع م�صادر الدخل، واالإقالل من االعتماد على املواد اخلام.
وكما هو معلوم فاإن اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ُتعنى بجميع 
ذات  احلياة  نواحي  خمتلف  وتالم�س  املختلفة،  اململكة  مناطق  يف  املجتمع  فئات 
اأم  اأم �صناعية  تعليمية  اأم  اأم اجتماعية  اأكانت �صحية  �صواء  للفرد  املبا�صر  االأثر 
تقنية اأم غريها. كما تخدم ثوابت اململكة، وتعزز ر�صالة االإ�صالم احل�صارية. لذا 
كان التجاوب بف�صل اهلل مع حماور اخلطة واأهدافها وم�صاريعها من قبل اجلميع 
وبخا�صة اجلهات ذات العالقة بتنفيذ اخلطة م�صجًعا، كما اأن الدعم ال�صخي لهذه 
اخلطة يتوا�صل على جميع ال�صعد، ما يجعل الوزارة متفائلة يف اأن حتقق اخلطة 

اأهدافها. 
واإنه ملن دواعي �صعادتي اأن اأ�صع بني اأيديكم التقرير ال�صنوي الثاين للخطة 
لعام  املعلومات"  جمتمع  اإىل  "التحول  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية 
1431/1430هـ )2009م(. ولقد حتقق خالل ال�صنتني املا�صيتني من عمر اخلطة 
اخلم�صية االأوىل لالت�صاالت وتقنية املعلومات اإجنازات مر�صية تبلورت يف االنتهاء 

من تنفيذ بع�س امل�صاريع، ويجري العمل يف تنفيذ البع�س االآخر، وكذلك �صرعت 
بع�س اجلهات يف تنفيذ امل�صاريع التي مل يبداأ تنفيذها يف ال�صنة االأوىل. 

وحيث كانت ال�صنة االأوىل للخطة ترتكز على بناء ج�صور من التوا�صل والتعاون 
اأهدافها،  واأهم  باخلطة  وتعريفها  امل�صاريع،  بتنفيذ  املعنية  مع اجلهات  والتن�صيق 
واالآليات املنا�صبة لتنفيذ امل�صاريع؛ وذلك من خالل قيام امل�صئولني بزيارة العديد 
يف  اأ�صهم  مما  العمل.  وور�س  اللقاءات  من  العديد  وعقد  احلكومية  اجلهات  من 
حتقيق العديد من االأهداف يف ال�صنة االأوىل للخطة، وبخا�صة يف حتديد اجلهات 
�صمن  تقع  التي  امل�صاريع  تنفيذ  على  وحتفّيزها  اخلطة،  بتنفيذ  املعنية  احلكومية 
م�صوؤوليتها، كما متَّ تكوين ت�صور عن �صري م�صاريع اخلطة، وعن اجلهات التي متثل 
احللقة االأ�صعف يف تنفيذ امل�صاريع، من اأجل اإعطاءها االأولوية يف املتابعة، وتعّرف 
ال�صعوبات واملعوقات التي قد تواجها يف تنفيذ امل�صاريع، وال�صعي لتذليلها وتقدمي 
الثانية من  ال�صنة  املتاحة. وهذا ما حتقق يف  االإمكانات  وامل�صاندة بح�صب  الدعم 

عمر اخلطة، ومازال العمل جارًيا يف هذا االجتاه. 
والت�صورات  االآليات  و�صع  على  االهتمام  متحور  فلقد  لذلك،  وباالإ�صافة 
املنا�صبة للو�صول اإىل تنفيذ اخلطة يف االإطار الزمني املحدد لها، وحتقيق اأهدافها 
بها يف  املناطة  امل�صاريع  بتنفيذ  املعنية  لتحفيز اجلهات  ال�صعي  املر�صومة، كما متًّ 

الوقت املحدد.
االأداء؛  تطوير  يف  ت�صهم  التي  واملقرتحات  االآراء  تلقي  الوزارة  يف  وي�صعدنا 
اإخواننا يف  نطمع من  كما  و�صعت اخلطة،  اأجلها  التي من  االأهداف  اإىل  للو�صول 
اجلهات ذات العالقة اإىل مزيد من التوا�صل والتعاون والتن�صيق لتحقيق طموحات 

وروؤى والة االأمر -حفظهم اهلل- يف تقدمي اأف�صل اخلدمات للوطن واملواطنني. 
واهلل ن�صاأل للجميع التوفيق وال�صداد.

وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات    
م. حممد جميل بن اأحمد مال
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التي تقوم  تنفيًذا ملا ورد يف اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، 
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات باالإ�صراف عليها، ومتابعة تنفيذها، وال�صعي 
املعلومات".  اإىل جمتمع  "التحول  �صنوي مب�صمى  تقرير  اإعداد  اأهدفها،  لتحقيق 
اخلطة  �صري  عن  اأيدينا  بني  الذي  الثاين  التقرير  اإ�صدار  ي�صعدها  الوزارة  فاإن 
اخلم�صية االأوىل لالت�صاالت وتقنية املعلومات للعام 1431/1430هـ )2009م(. 
واملراجعات  واالإجراءات  املنهجية  للخطوات  التقرير  هذا  يف  التطرق  و�صيتم 
مفاهيم  وفق  اخلطة  هذه  تنفيذ  لتفعيل  بها  القيام  متَّ  التي  والدرا�صات  العملية 
علمية مقننة. ويبنّي التقرير اآليات املتابعة مع اجلهات ذات العالقة، ويقدم و�صفًا 
للم�صاريع واجلهات املعنية بها. ولقد مت الرتكيز يف هذه املرحلة على اال�صتمرار 
يف توطيد اأ�ص�س التعاون والتن�صيق بني اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة، والتعريف 

باخلطة واآليات واأ�ص�س تطبيقها. 
والتطرق  وامل�صاريع،  االأهداف  تنفيذ  متابعة  حماور  على  التقرير  وي�صتمل 
حالة  التقرير  وي�صتعر�س  ذلك.  من  للتحقق  املعتمدة؛  والنماذج  لالإجراءات 
تنفيذ امل�صاريع يف هذه املرحلة، كما وردت من اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ 
امل�صاريع. وللتاأكد من �صري اخلطة وفق االأهداف املر�صومة، فقد متَّ تبني موؤ�صرات 
جديدة لقيا�س وحتديد املتحقق من االأهداف العامة املحددة للخطة، وخمرجات 
امل�صتقبلية  الروؤية  نحو  التقدم  مدى  تعّرف  اأجل  من  بها،  املرتبطة  امل�صاريع 

لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة. 
ويتطرق التقرير اإىل اجلهود التي ُبذلت لتحفّيز اجلهات املعنية على العمل 

لالأطر  ووفقًا  اخلطة،  يف  املعتمدة  لالأهداف  وفقًا  بها،  املنوطة  امل�صاريع  الإجناز 
مرئيات  ودرا�صة  والتن�صيق.  التعاون  من  اأ�ص�س  على  وذلك  املحددة،  الزمنية 
حتقيق  اأجل  من  املنا�صبة  االإجراءات  واتخاذ  احلكومية،  اجلهات  ومقرتحات 

اأهداف اخلطة وغاياتها. 
كما يحتوي التقرير على اإح�صاءات خمتلفة لواقع اململكة يف جمال االت�صاالت 
وتقنية املعلومات، ومقارنة اململكة بالدول االأخرى، اإذ متَّ الرتكيز يف هذا اجلانب 
على موؤ�صرات البنية التحتية، وموؤ�صرات قيا�س جمتمع املعلومات اخلا�صة بالرقم 
االأ�صعار؛  �صلة  وموؤ�صرات   ،)IDI( املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  لتنمية  القيا�صي 
وذلك بهدف تعّرف مدى التقدم ال�صنوي للمملكة دوليًّا. ومن خالل هذه املقارنة 
ميكن تعّرف نقاط القوة وال�صعف؛ لدعم االإيجابيات وتاليف ال�صلبيات، مبا يحقق 
الرقي مب�صتوى اخلدمات املقدمة، واالإ�صهام يف حتقيق التوجهات واالآمال يف بناء 

جمتمع معلوماتي. 
ويلقى التقرير ال�صوء على بع�س منجزات واأن�صطة واأعمال اجلهات احلكومية 
م�صاريع  دعم  يف  الدولة  وجهود  اخلطة،  م�صاريع  تنفيذ  يف  ت�صب  التي  املنتقاة، 

اجلهات احلكومية، وحتفيزها على حتقيق اأهداف اخلطة.
ويحتوي التقرير على مقتطفات من املن�صورات واملطبوعات االإح�صائية املحلية 
عالقة  ذات  كثرية  وحماور  جماالت  يف  اململكة  واقع  عن  تتحدث  التي  والدولية 
بقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات، وب�صكل خا�س يف جمال اال�صتثمار، واالبتكار، 
ومدى جاهزية �صبكات الدول املختلفة يف ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات 
بكل كفاءة، وموؤ�صرات التحول اإىل املجتمع املعريف، وموؤ�صرات جاهزية التعامالت 
االإلكرتونية احلكومية.؛ وذلك بهدف تقدمي �صورة اأكرث �صمولية عن واقع اململكة 
يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات واملجاالت ذات العالقة، ومبا يخدم متخذي 

القرار على اتخاذ القرارات ال�صائبة، ومبا يتوافر لديه من معلومات موثوقة.
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1 (  أهمية االتصاالت وتقنية
      المعلومات

1-1    مقدمة
1-2   دور االتصاالت وتقنية المعلومات في التنمية

1-3   االتصاالت وتقنية المعلومات كركيزة أساسية في
           الخطط اإلستراتيجية للدولة
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الفصل األول

1-1( مقدمة
لقد اأ�صبح قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف ال�صنوات االأخرية من 
التنمية  مدِّ جوانب  مهمة يف  وقناة  الدول،  اقت�صاديات  الرئي�صة يف  املحاور 
اأعمالها  اأداء  املوؤ�ص�صات ومتكينها من  بالقوة واحليوية، ويف تطوير  املختلفة 
وتقنية  االت�صاالت  اأهمية  العامل  دول  معظم  اأدركت  ولقد  و�صهولة.  بي�صر 
الدول  اقت�صاديات  حت�صني  ويف  واملجتمع،  الفرد  حياة  تطوير  يف  املعلومات 
يف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ا�صتخدام  ازداد  فقد  لذا  االأفراد.  ودخول 
العامل ب�صكل مطرد يف العقد االأخري من القرن امليالدي املا�صي، االأمر الذي 
اإنتاج  يف  ا�صتثمرت  التي  وال�صركات  للدول  هائلة  مكا�صب  حتقيق  يف  اأ�صهم 
هذه التقنية وا�صتخدامها. اإذ اأدى هذا االهتمام الفائق باالت�صاالت وتقنية 
املعلومات يف هذه الدول اإىل حتول جمتمعاتها اإىل جمتمعات معلوماتية، تتمّيز 
باعتمادها على قوة املعلومات واملعرفة، اأكرث من اعتمادها على عنا�صر الرثوة 

االأخرى. كما منا لديها االقت�صاد املبني على االت�صاالت وتقنية املعلومات.
لتح�صني  مهمة  و�صائل  توفر  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأن  جند  كما 
االقت�صاد والدخل من جهة، وتطوير اأو�صاع الفرد واملجتمع من جهة اأخرى؛ ففي 
اإطار االقت�صاد والدخل، يوؤدي ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات بكفاءة اإىل 
ا ونوًعا، مبا يف ذلك القطاعات االإنتاجية  زيادة اإنتاجية خمتلف القطاعات كمًّ
واخلدمية، خ�صو�صًا مع تنامي احلاجة اإىل االت�صاالت وتقنية املعلومات يف �صتى 
اأنحاء العامل. ولقد اأ�صبحت االت�صاالت وتقنية املعلومات ال�صريان احليوي يف 
تطور الدول وال�صعوب، ومن الركائز الرئي�صة يف قيا�س مدى تقدمها. ومن هذا 
املنطلق �صعت كثري من الدول واململكة من بينها اإىل و�صع اخلطط املالئمة على 

1( أهمية االتصاالت وتقنية
     المعلومات

يف هذا الف�صل �صيتم التطرق اإىل اأهمية االت�صاالت 
وحر�ص  التنمية،  يف  ودورها  املعلومات،  وتقنية 
ت�صمني  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  حكومة 
حماور  واخلدمية  والتطويرية  الوطنية  اخلطط 
وتقنية  االت�صاالت  قطاع  تطوير  يف  ت�صب  خمتلفة 

املعلومات. 
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أهمية االتصاالت وتقنية المعلومات

املدى الق�صري والطويل؛ لتطوير االت�صاالت وتقنية املعلومات، وتو�صيع انت�صارها 
والتعليمية  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  احتياجات  يلبي  ب�صكل  وت�صهيله 
املجاالت.  هذه  يف  اال�صتثمار  وت�صجيع  احلياة،  مناحي  من  وغريها  وال�صحية 
لنقل  ال�صعي  يف  امللفتة  االأعوام  من  )2009م(  1431/1430هـ  عام  كان  ولقد 
التقنيات احلديثة وتوطينها، وتنفيذ االأ�ص�س ال�صليمة يف تهيئة االأجواء املنا�صبة؛ 
لكي تكون اململكة من دول العامل النامي ال�صاعية جلذب اال�صتثمارات، وتذليل 
معلوماتية  بيئة  لتوفري  احلرة؛  التقنية  لل�صناعات  مناطق  واإن�صاء  العقبات، 
و�صناعية وطنية ت�صتمد قوتها من خالل االبتكارات واملخرتعات املدفوعة من 

خمرجات مراكز االأبحاث، واحلدائق، واحلا�صنات التقنية.

1-2( دور االتصاالت وتقنية المعلومات 
          في التنمية

حمورين  يف  التنمية  يف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  دور  يتلخ�س 
االت�صاالت  �صناعة  توؤديه  الذي  الدور  يف  يتمثل  االأول  املحور  اأ�صا�صيني: 
يف  املحلي  الدخل  وزيادة  املهمة،  التقدم  م�صادر  اأحد  املعلومات  وتقنية 
معظم الدول املتقدمة؛ ف�صاًل عن الدول ذات االقت�صاديات النامية، اأما 
وتقنية  االت�صاالت  يف  للتقدم  االإيجابية  االآثار  اإىل  في�صري  الثاين  املحور 
للمحور  وبالن�صبة  االأخرى.  االقت�صادية  القطاعات  جميع  يف  املعلومات 
ا  اقت�صاديًّ قطاعًا  يعد  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  فاإن  االأول، 
حيويًّا، ي�صتمل على عمليات اإنتاجية مركبة تت�صم بقيمة اقت�صادية م�صافة 
جتارية  عمليات  بها  وتت�صل  عالية،  فنية  قدرات  ذات  وعمالة  مرتفعة، 

النطاق، ت�صمل املعدات، والربجميات وغريها، ما يجعل  وخدمية وا�صعة 
الدول  كافة  اأهمية حيوية يف  ذا  املعلومات قطاعًا  وتقنية  االت�صاالت  من 
اأكرث اأهمية يف الدول التي تعتمد عملية التنمية فيها اعتمادًا  تقريبًا، بل 
اأهمية  القطاع  هذا  اكت�صب  وقد  التوا�صل.  على  القدرة  على  مبا�صرًا 
م�صاعفة نتيجة للنمو املطرد لالإنرتنت والتطبيقات املجتمعية با�صتخدام 
االإنرتنت مثل تطبيقات كل من التعامالت االإلكرتونية احلكومية، والتجارة 

االإلكرتونية، والتعليم االإلكرتوين، واخلدمات الطبية ... اإلخ. 
اأما بالن�صبة للمحور الثاين، فت�صهم االت�صاالت وتقنية املعلومات يف توفري 
و�صائل دعم االأن�صطة التي تنتفع من املعلومات املوجهة واملوثوق بها، مبا يف 
ذلك حت�صني ظروف املجتمعات وخف�س ن�صبة الفقر. فعلى �صبيل املثال، جتعل 
االت�صاالت وتقنية املعلومات الرعاية ال�صحية اأكرث �صمواًل وتتيحها لقطاعات 
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التعليم  تزيد من فاعلية  ُبعد(، كما  الطب االت�صايل )عن  اأو�صع من خالل 
وتوجهه اإىل �صرائح اأكرث عن طريق التعّلم االإلكرتوين والتعليم عن ُبعد. ويعد 
وجود نظم معلومات موثوق بها اأمًرا �صروريًّا من اأجل االإدارة الفاعلة وت�صغيل 
عديدة  حيوية  جماالت  النظم  هذه  تغطي  حيث  واخلا�س؛  العام  القطاعني 
واأعمال  والتجارة،  املواطنني،  وخدمات  للحكومة،  الداخلية  املعلومات  مثل 
البنوك، والعالقات الدولية، االأمر الذي يربز اأهمية التاأكد من اأمن املعلومات 

والبيانات وال�صبكات الإجناح جمتمع املعلومات.
ولقد ا�صتملت اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات على حماور 
خمتلفة و�صاملة من خالل م�صاريعها املتنوعة املنبثقة من اأهدافها العامة، 
ومبا ي�صهم يف دعم الدور املهم لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اإدارة عجلة 
التنمية؛ لتحقيق التطلعات الوطنية الطموحة يف خطط التنمية املتالحقة.

1-3( االتصاالت وتقنية المعلومات كركيزة أساسية
          في الخطط اإلستراتيجية للدولة

اأولت حكومة اململكة االت�صاالت وتقنية املعلومات اأهمية خا�صة، اإذ ركزت 
للعلوم  ال�صاملة  الوطنية  واخلطة  اخلم�صية،  التنمية  خطط  من  العديد  عليها 
القطاعات اخلدمية.  لبع�س  التطويرية  وكذلك اخلطط  املدى،  بعيدة  والتقنية 
ولقد بداأت اململكة العربية ال�صعودية يف و�صع خطط وطنية خم�صية للتنمية منذ 
عام 1970م. وكانت غاية هذه اخلطط حتديد توجهات التنمية يف اململكة على 
مدى خم�س �صنوات. ولقد تباينت التوجهات بني اخلطط، تبًعا ملتطلبات املرحلة 
الزمنية ومعطياتها. ولقد متّيزت اخلطة اخلم�صية الثامنة واالأخرية )2005م- 

2009م( بالرتكيز على املجاالت اال�صرتاتيجية للمملكة، حيث ت�صمنت ف�صالً  
للقطاع،  الراهن  للو�صع  كامالً  عن االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ �صمل حتلياًل 
واأبرز اأهمية التحول اإىل جمتمع املعلومات، وناق�س كذلك اأهم الق�صايا والتحديات 
متطلبات  توفري  �صرورة  ومتثل  املعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  بقطاع  اخلا�صة 
التعامالت االإلكرتونية، ووجود فجوة رقمية، وقلة املحتوى العربي الرقمي، اأهم 
لقطاع  امل�صتقبلية  الروؤية  الثامنة مالمح  التنمية  الق�صايا. وعر�صت خطة  هذه 
االت�صاالت وتقنية املعلومات وا�صرتاتيجيات التنمية التي تهدف اإىل حتقيق هذه 
الروؤية. وقد ا�صتندت هذه الروؤية على م�صروع اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية 
املعلومات، كما ا�صتندت اإىل تو�صيات وقرارات القمة العاملية ملجتمع املعلومات، 
املعلومات احلالية  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اأن اخلطة  بالذكر  ومن اجلدير 

تتكامل مع خطة التنمية الثامنة، وت�صعى اإىل حتقيق اأهداف التنمية اخلا�صة.
ويف جانب اخلطط االأخرى التطويرية ذات العالقة بقطاع االت�صاالت 
وتقنية املعلومات، فلقد اأنيط بكل من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
ووزارة االقت�صاد والتخطيط و�صع �صيا�صة وطنية بعيدة املدى للعلوم والتقنية، 
لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  وتتكامل  -2020م،   2001 بني  الفرتة  تـُغطي 
فقد  والتقنية،  للعلوم  املدى  بعيدة  الوطنية  ال�صيا�صة  مع  املعلومات  وتقنية 
�صيا�صات  املدى،  بعيدة  والتقنية  للعلوم  ال�صاملة  الوطنية  اخلطة  ت�صمنت 
وغايات ب�صاأن رفع كفاءة االت�صاالت وتقنية املعلومات وتطويرها يف اململكة. 
باملعلومات  لل�صيا�صة  اال�صرتاتيجية  االأ�ص�س  من  العا�صر  االأ�صا�س  ُعني  وقد 
والو�صول اإليها، واأكد على �صرورة اإتاحة املعلومات العلمية والتقنية، وتي�صري 

كافة ال�صبل للو�صول اإليها يف اإطار نظم تتفق مع اأهداف اململكة وظروفها.

الفصل األول
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والتعليم 1425-  للرتبية  الع�صرية  اال�صرتاتيجية  ولقد متّيزت اخلطة 
1435هـ )2004-2014م( بالرتكيز على دور االت�صاالت وتقنية املعلومات 
يف حت�صني نوعية التعليم وتطويره، ومن �صمن االأهداف الرئي�صة للخطة، 
لتقنية  التحتية  البنية  "تطوير  على  ا�صتمل  الذي  ع�صر  احلادي  الهدف 
خالل  من  وذلك  والتعلم"؛  التعليم  يف  وتوظيفها  واالت�صال  املعلومات 
ال�صتخدامات  متكامل  نظام  تاأ�صي�س  االأول  ا�صرتاتيجي؛  اأهداف  ثالثة 
تقنية املعلومات، اأما الثاين فيتطرق لتاأ�صي�س نظام متكامل ال�صتخدامات 
تقنية االت�صال يف التعليم، ويركز الهدف اال�صرتاتيجي الثالث على تعزيز 

التكامل بني املعرفة االآلية واملعرفة لدى االإن�صان.
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  م�صروع  ركز  فقد  اأخرى،  ناحية  ومن 
اأهمية  على  االأربعة  العامة  اأهدافه  "تطوير" �صمن  العام  التعليم  لتطوير 
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف جمال التعليم والتعلم، والدور الرئي�س لها 
يف تطويره وحت�صني خمرجاته. فلقد ركز الهدف الثالث على حت�صني البيئة 
التعليمية وتاأهيلها وتهيئتها الإدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج، لتكون 
بيئة الف�صل واملدر�صة بيئة حمفزة للتعّلم من اأجل حتقيق م�صتوى اأعلى من 
التح�صيل والتدريب. ومن املالحظ اأن جل م�صاريع مبادرة امللك عبداهلل 
لتطوير التعليم ت�صب يف تبني االت�صاالت والتقنيات احلديثة. ومن اأمثلة 
هذه امل�صاريع "بوابة تطوير التعليمية"، "مدار�س تطوير الذكية"، "حمتوى 
 ICDL "رخ�صة  وطالب"،  معلم  لكل  حا�صب  "مبادرة  الرقمي"،  تطوير 
لكل معلم"، وغريها من امل�صاريع التي تركز على اال�صتفادة من التطورات 
تعليمية  بيئة  الإيجاد  وت�صخريها  املعلومات،  وتقنية  لالت�صاالت  احلديثة 

تعتمد وب�صكل كبري على االت�صاالت وتقنية املعلومات.
كما ت�صمن م�صروع اإعداد خطة ا�صرتاتيجية لوزارة العدل بعيدة املدى 
للع�صرين �صنة القادمة من 1430-1450هـ، )2009-2029م( التي تهدف 
اإىل تطوير مرفق الق�صاء والتوثيق يف جميع املجاالت املتعلقة به، على خم�صة 
حماور؛ اإذ ركز حمور االإجراءات والنظم والنماذج، وحمور البيئة العدلية، 
على اال�صتفادة من تقنيات املعلومات وو�صائل االت�صال احلديثة واملتقدمة؛ 

لتح�صني بيئة العمل الق�صائية واالرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة.
ولقد ت�صمنت اال�صرتاتيجية الوطنية لل�صناعة حتى عام 1441هـ املوافق 
عديدة  على حماور  املوقر،  الوزراء  اأقرت حديثًا من جمل�س  التي  2020م، 
تتقاطع يف بع�س اأجزائها مع اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات 
وبخا�صة يف الهدف املتمثل يف بناء �صناعة قوية؛ فلقد احتوت اال�صرتاتيجية 
الوطنية لل�صناعة على �صيا�صات مهمة يف بناء قطاع وطني لالإبداع واالإبتكار، 
ويف اإقامة مناطق وحا�صنات التقنية، والتوجه نحو �صناعة مناف�صة واقت�صاد 
والتطوير واالبتكار يف  للبحث  اإن�صاء مراكز  والتو�صع يف  املعرفة،  قائم على 

جمال ال�صناعة ب�صكل عام، ومن بينها قطاع االت�صاالت وتقنيةاملعلومات. 
اإن هذه اخلطط اال�صرتاتيجية والتنموية تتكامل مع  ومما ال�صك فيه 
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، وتعك�س حر�س اململكة على 
للتحول  مثالية  بيئة  لتطوير  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  من  اال�صتفادة 
اخلطة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  الرقمية.  الفجوة  و�صد  املعلومات،  ملجتمع 
وتتنا�صق  ت�صاند هذه اخلطط  وم�صاريع  اأهداف  من  ت�صمنته  وما  احلالية 

معها؛ للو�صول اإىل االأهداف التنموية املن�صودة.

أهمية االتصاالت وتقنية المعلومات
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2 ( لمحة تاريخية عن الخطة الوطنية
       لالتصاالت وتقنية المعلومات

2-1    مراحل إعداد الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات.
2-2   أهم معالم الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات.       

2-3   آليات متابعة الخطة ومتطلبات تنفيذها.
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2-1( مراحل إعداد الخطة الوطنية لالتصاالت 
          وتقنية المعلومات

وتقنية  االت�صاالت  قطاع  باأهمية  اململكة  يف  اإدراك  هناك  كان  لقد 
ملواكبة  املنا�صبة؛  والت�صورات  اخلطط  لو�صع  وحاجته  املعلومات، 
التطورات، واال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف حتقيق االأهداف التنموية 
املن�صودة. ولقد مّرت اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، التي 
اأ�ص�س  وفق  تنفيذها،  املعلومات مبتابعة  وتقنية  االت�صاالت  وزارة  ت�صطلع 
تواجه  قد  التي  وال�صعوبات  العقبات  لتذليل  وال�صعي  منا�صبة،  علمية 
اجلهات املعنية بتنفيذها، وبح�صب االإمكانات املتاحة للوزارة. ولقد مّرت 
اإقرارها، وميكن  واالإجراءات حتى  املراحل  من  بالعديد  الوطنية  اخلطة 

اإيجازها فيما يلي: 
 مت اإعداد امل�صودة من قبل جمعية احلا�صبات ال�صعودية.

املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  اإعداد  م�صوؤولية  نقلت   
اإىل وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات، وقامت الوزارة باإ�صافة جانب 

االت�صاالت اإليها. 
من  واملعنيني  املتخ�ص�صني  من  كبري  عدد  اخلطة  اإعداد  يف  �صارك   

اجلهات احلكومية والقطاع االأكادميي واخلا�س.
من  العديد  قبل  ومن  م�صتوى،  من  اأكرث  على  اخلطة  مراجعة  متت   

املتخ�ص�صني املحليني.
 متت مراجعة اخلطة من قبل جهات ا�صت�صارية عاملية.

2( لمحة تاريخية عن الخطة الوطنية 
      لالتصاالت وتقنية المعلومات

الوطنية  للخطة  التطرق  �صيتم  الف�صل  هذا  يف 
لالت�صاالت وتقنية املعلومات، واأهم معاملها واأهدافها، 
ومراحل اإعدادها. كما �صيتم تقدمي نبذة عن اخلطة 
اخلم�صية االأوىل لالت�صاالت وتقنية املعلومات، وعن 
اأنه ومن اأجل التي�صري  اآليات متابعة تنفيذها. علماً 
اخلطة  عن  �صاملة  �صورة  تقدمي  يف  القارئ  على 
على  الف�صل  هذا  ت�صمن  فقد  اإعددها،  ومراحل 
ل�صرورة  ال�صابق،  التقرير  يف  اإدراجها  مت  معلومات 
تكامل املعلومات عن اخلطة، وعدم احلاجة للرجوع 

اإىل اأكرث من م�صدر.

الفصل الثاني



  مت اإقرارها بتاريخ 11 جمادي االأول 1428هـ )28 مايو 2007م(، بقرار 
جمل�س الوزراء رقم 160.

2-2( أهم معالم الخطة الوطنية لالتصاالت
           وتقنية المعلومات 

وتقنية  االت�صاالت  قطاع  اأهمية   - اهلل  حفظها  الدولة-  اأدركت  لقد 
و�صخرت  وامل�صاندة،  الدعم  له  وقدمت  اهتمامها،  جل  واأولته  املعلومات 
هذا  الرتباط  وذلك  املاأمول؛  لالأهداف  به  للو�صول  املتاحة  االإمكانات  له 
القطاع بجميع مناحي احلياة اخلدمية واالقت�صادية والتعليمية وال�صحية 
القا�صي  الوزراء،  جمل�س  قرار  �صدر  فلقد  املنطلق،  هذا  ومن  وغريها. 
باملوافقة على اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، والتي تتكون 
وتقنية  لالت�صاالت  املدى  بعيد  املنظور  االأول  العن�صر  عن�صريني؛  من 
املعلومات يف اململكة. والعن�صر الثاين اخلطة اخلم�صية االأوىل لالت�صاالت 

وتقنية املعلومات يف اململكة.
ويقدم املنظور بعيد املدى ت�صورًا لقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات 
يف اململكة على املدى البعيد. وتعّد هذه اخلطوة �صرورية لو�صع اخلطط 
املدى  بالتخطيط متو�صط  القيام  االأهمية عند  اإنه من  التف�صيلية، حيث 
)كاخلطط اخلم�صية(، وجود منظور ا�صرتاتيجي بعيد املدى يحكم هذه 
اخلطط ويربط بينها. ويف ظل عدم وجود ا�صرتاتيجية مرنة بعيدة املدى، 
قد تن�صاأ اأهداف ذات روؤى ق�صرية املدى، ال حتقق املنظور االأف�صل على 
املدى البعيد، حتى واإن بدت منطقية يف جمالها الزمني القريب. ويتكون 

الروؤية  عن�صرين:  من  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  املدى  بعيد  املنظور 
امل�صتقبلية، واالأهداف العامة.

 الرؤية المستقبلية 
لقد تزايدت اأهمية قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات مع مرور الوقت 
خا�صة يف العامل النامي. ولكن اأ�صداء هذه االأهمية ظلت خافتة يف املنطقة 
وتقنية  االت�صاالت  �صناعة  يف  املتج�صدة  قدراتها  يف  تتعرث  مازالت  التي 
وخمططات  والتطوير  البحث  اأعمال  االأهم،  وهو  تبني،  ويف  املعلومات. 
قطاع  وميثل  امل�صاريع.  يف  الراأ�صمالية  واال�صتثمارات  التقنية  احلا�صنات 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  �صئياًل  ن�صيبًا  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 
اأن ت�صجع احلكومات  للقطاع االإنتاجي يف الدول النامية. ومن اجلوهري 
على ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات يف جميع مناحي احلياة، واأن 
املعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  الإنتاج  مرافق  اإن�صاء  يف  اال�صتثمار  تدعم 
وبال �صك اإذا بداأ قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات ينمو بوترية اأكرب من 
ي�صهم  اأن  املتوقع  ف�صيكون  فاإنه  االقت�صادية،  القطاعات  بقية  �صرعة منو 
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اإ�صهامًا فعااًل يف النمو واأداء االإنتاجية يف اململكة. ومن هذا  هذا القطاع 
املنطلق فلقد مت و�صع روؤية م�صتقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات للمملكة 

تتمثل يف:

"التحول اإىل جمتمع معلوماتي، واقت�صاد رقمي، لزيادة 
االإنتاجية، وتوفري خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات

وبناء  البالد،  اأنحاء  جميع  يف  املجتمع،  �صرائح  لكافة 
الرئي�صة  امل�صادر  اأحد  لت�صبح  القطاع  يف  قوية  �صناعة 

للدخل".

ومتثل "الروؤية امل�صتقبلية" الغاية اأو املكانة التي يراد الو�صول اإليها يف 
جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، ويتطلب الو�صول اإىل هذه 
الروؤية و�صع عدد من "االأهداف العامة"، التي مت حتديدها باالعتماد على 
وا�صت�صراف  الدولية،  والتجارب  وتقييمه وحتليله،  الراهن  الو�صع  درا�صة 
امل�صتقبل، وحتليل الفجوات، والتخطيط لتطوير قطاع االت�صاالت وتقنية 
املعلومات، اإ�صافة اإىل اأن تكون هذه االأهداف -يف الوقت ذاته- متكاملة 

مع خطط التنمية اخلم�صية.

التحول إلى مجتمع المعلومات )22(
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وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  عنا�صر  من  الثاين  العن�صر  اأما 
املعلومات فهو اخلطة اخلم�صة لالت�صاالت وتقنية املعلومات، وحيث اإن املنظور 
وا�صحة  روؤية  يوفر  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  للخطة  املدى  بعيد 
االأول  االإ�صقاط  اخلم�صية  ذلك متثل اخلطة  مقابل  اإليه، يف  الو�صول  يراد  ملا 
للمنظور بعيد املدى على مدى خم�س �صنوات 1429/1428هـ اإىل 1434/1433هـ 
)2008-2012م(. وتعّد اخلطة اخلم�صية االأوىل النواة للو�صول للمنظور بعيد 

املدى لالت�صاالت وتقنية املعلومات للمرحلة القادمة يف اململكة. 
وتت�صمن اخلطة اخلم�صية توجهات للو�صول اإىل الروؤية امل�صتقبلية من خالل 
�صتة وع�صرين هدفًا حمددًا م�صتقًا من االأهداف العامة للمنظور بعيد املدى، 
وثمانية وت�صعني م�صروعًا، التي �صتحقق -اإن �صاء اهلل- االأهداف املحددة يف 
اخلطة اخلم�صية عند تنفيذها، وبالتايل حتقيق االأهداف العامة للمنظور بعيد 
املدى. وقد مت تطوير اخلطة اخلم�صية من خالل االأخذ يف االعتبار درا�صات 

األهداف العامة للخطة الوطنية
فيما يلي االأهداف العامة للخطة والتي تقع �صمن �صبعة جماالت:
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ومنطلقات  وغايات  اململكة،  يف  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الراهن  الو�صع 
�صيا�صة اململكة يف االت�صاالت وتقنية املعلومات، وجتارب الدول االأخرى، اإ�صافة 
االت�صاالت  جماالت  يف  امل�صتقبلية  والتوجهات  احلديثة  التقنيات  معرفة  اإىل 
اإتباع منهجية وا�صحة ترتكز  وتقنية املعلومات؛ ولتطوير اخلطة اخلم�صية مت 

على اأ�صا�صيات التخطيط اال�صرتاتيجي ومنطلقات البيئة املحلية.

2-3( آليات متابعة الخطة ومتطلبات تنفيذها
تعّد متابعة تطبيق اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات وتنفيذ 
على  التعرف  يجب  لذا  جناحها.  ل�صمان  االأ�صا�صية  االأمور  من  م�صاريعها 
التي  العقبات  على  التعرف  يجب  كما  منها.  املتحقق  ون�صبة  امل�صاريع  �صري 
االأهداف  مو�صوعية  مدى  على  والتعرف  تذليلها،  وحماولة  التنفيذ،  تواجه 
املر�صومة، ومدى احلاجة اإىل تعديل امل�صار للو�صول اإىل الروؤية امل�صتقبلية. 
م�صتوى  على  االأول  رئي�صني:  م�صتويني  على  متابعة  اآليات  هناك  و�صتكون 

امل�صاريع، والثاين على م�صتوى اخلطة ب�صكل عام.
ومتثل عملية تطوير اخلطة نقطة البداية للو�صول اإىل الروؤية امل�صتقبلية 
لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة، ويلي ذلك تنفيذ امل�صاريع املقرتحة، 
اإال اأنه يجب اأن توازي هذه العملية متابعة للتنفيذ، وذلك لالأ�صباب التالية: 

 التعرف على مدى التقدم نحو الروؤية امل�صتقبلية وتقييمه.
  حتفيز اجلهات املعنية على املبادرة واالإ�صراع يف تنفيذ امل�صاريع الواردة 
الزمنية  الفرتات  لتتما�صى مع  املتعارف عليها؛  االأ�ص�س  يف اخلطة، وفق 

املحددة يف اخلطة. 

 املراجعة والتقييم ملخرجات اخلطة، وو�صع ال�صيا�صات واالآليات املنا�صبة 
لتنفيذ اخلطة وفق الفرتة الزمنية املحددة.

التاأكد من �صري امل�صاريع �صمن االأطر املحددة يف اخلطة، والتحقق من   
اجتاهها ال�صحيح نحو حتقيق االأهداف املر�صومة يف اخلطة.

واإقرار  احللول،  وو�صع  التنفيذ،  تواجه  التي  وال�صعاب  العقبات  حتديد   
البدائل املنا�صبة.

 حتديد موقع اململكة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات �صمن امل�صتوى 
العاملي.

 اال�صتعداد لو�صع اخلطط امل�صتقبلية. 

تنفيذ  م�صئولية  اأن  ذكرها  ال�صابق  للخطة  العامة  االأهداف  وتبني 
اجلهات  من  عري�صة  قطاعات  ت�صمل  جماعية  م�صئولية  هي  اخلطة  هذه 
احلكومية، و�صركات القطاع اخلا�س، واجلمعيات املهنية وموؤ�ص�صات املجتمع 
املدين. والبد من ان تت�صم هذه امل�صوؤولية اجلماعية بروح التعاون بني جميع 
اجلهات؛ وملتابعة تنفيذ اخلطة توجد موؤ�صرات رئي�صة لقيا�س م�صتوى حتقيق 

اأهداف اخلطة، وتنق�صم هذه املوؤ�صرات اإىل ق�صمني رئي�صني:
 موؤ�صرات على امل�صتوى الوطني؛ وت�صاعد هذه املوؤ�صرات على متابعة التقدم 

نحو الروؤية امل�صتقبلية، وحتديد موقع اململكة عامليًّا.
حتديد  على  ت�صاعد  املوؤ�صرات  وهذه  القطاعي؛  امل�صتوى  على  موؤ�صرات   
العقبات ومعوقات التقدم، وو�صع اخلطط امل�صتقبلية اخلا�صة بالقطاعات 

املختلفة.

التحول إلى مجتمع المعلومات )24(
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الروؤية  اإىل  للو�صول  توافرها  يجب  للتنفيذ  متطلبات  فهناك  عمل  وكاأي   
امل�صتقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات ميكن اإجمالها فيما يلي:

 دعم القيادات العليا يف جميع م�صتويات اخلطة وا�صتمرارية هذا الدعم، 
توؤخر  اأو  تعيق  قد  للتغري  ومقاومة  التنفيذ  يف  م�صاعب  هناك  الأن 

التنفيذ.
لتمكني  القرار؛  اتخاذ  عملية  ودعم  االإجراءات  وتب�صط  املن�صاآت  هيكلة   
بطرق  املوؤ�ص�صاتية  باالإجراءات  القيام  املعلومات من  وتقنية  االت�صاالت 

اأ�صرع واأكفاأ.
 تطوير االأنظمة االإدارية واملالية احلكومية لتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة 

والفعالية املطلوبة، ومواكبة متطلبات جمتمع املعلومات.
 حت�صني بيئة اال�صتثمار وو�صع احللول ملعوقات اال�صتثمار.

منخف�صة  املاأمونة  والنقل  الربيد  كخدمات  منا�صبة  خدمية  بيئة  توفري   
التكاليف؛ لت�صاعد على القيام باالأعمال اإلكرتونيًا.

املتطلبات  لتتنا�صب مع  الدرا�صية؛  واملناهج  والتعليم  التعّلم   تطوير طرق 
اجلديدة.

االإبداع، واالبتكار، ون�صر روح   تغيري ثقافة املجتمع لت�صبح م�صجعة على 
املبادرة، وتقبل الف�صل يف �صبيل النجاح.





3 ( دور وزارة االتصاالت وتقنية
       المعلومات وأهم نشاطاتها فيما

       يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة.
3-1    التعريف بالخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات.

3-2   الخارطة اإلستراتيجية.
3-3   نماذج متابعة سير المشاريع
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بعد تكليف وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات باالإ�صراف على اخلطة 
حجم  الوزارة  ا�صت�صعرت  تنفيذها،  ومتابعة  املعلومات  وتقنية  الوطنية 
امل�صوؤولية وعظمها. ولكي تقوم الوزارة بدورها فيما يتعلق باالأعمال املوكلة 
توجيهات  �صدرت  فلقد  اخلطة.  يف  عليها  املن�صو�س  املهام  �صمن  اإليها 
معايل وزير االت�صاالت وتقنية املعلومات على دعم اأمانة اخلطة الوطنية 
مبتابعة  لت�صطلع  الو�صائل  كافة  وتوفري  املعلومات،  وتقنية  لالت�صاالت 
تنفيذ اخلطة والتعريف بها، والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة، وال�صعي 
لتبني اأف�صل ال�ُصبل واالإجراءات ملتابعة �صري امل�صاريع وفق منهجية مقننة 
يف هذا املجال، وو�صع املوؤ�صرات واالآليات املنا�صبة لقيا�س ن�صبة املتحقق 
من االأهداف، والتاأكد من �صري اخلطط اخلم�صية نحو الروؤية امل�صتقبلية 
واملعوقات  ال�صعوبات  وحتديد  العامة،  لالأهداف  املحددة  االأطر  �صمن 

وو�صع احللول املنا�صبة لها. ومن اأهم اأن�صطتها ما يلي:

3-1( التعريف بالخطة الوطنية لالتصاالت 
         وتقنية المعلومات 

العالقة  ذات  امل�صاريع  تنفيذ  يف  ال�صروع  قبل  مبكان  االأهمية  من   
بها،  والتعريف  ن�صر اخلطة  يتم  اأن  املن�صودة،  االأهداف  لتحقيق  باخلطة 
وتقدمي ت�صور وا�صح عن اخلطة خ�صو�صًا للجهات امل�صاركة واالإ�صهام يف 
تنفيذها؛ وذلك من اأجل الو�صول اإىل ركيزة واأ�ص�س �صليمة ميكن االنطالق 

منها لتحقيق اأهداف اخلطة وت�صهيل تنفيذها ومتابعتها. 

واالإجراءات  االآليات  لو�صع  جاهدة  الوزارة  ت�صعى 
اخلطة  م�صاريع  تنفيذ  على  اجلهات  لتحفّيز  املنا�صبة 
�صمن نطاق الفرتة الزمنية املحددة. كما تقوم وب�صكل 
م�صتمر بالتوا�صل مع امل�صوؤولني يف اجلهات احلكومية 
الإي�صاح اأهداف اخلطة وحماولة تاليف اأي معوقات اأو 

�صعوبات قد تواجه تفيذ امل�صاريع.
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3( دور وزارة االتصاالت وتقنية
      المعلومات وأهم نشاطاتها

     فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة



ومن منطلق التعريف باخلطة واأهدافها و�صبل تنفيذ م�صاريعها، قامت 
اأمانة اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات باالإجراءات التالية:

 اإ�صدار دليل يت�صمن كامل حماور اخلطة وتوزيعه على اجلهات احلكومية 
واالأهلية وبخا�صة اجلهات امل�صاركة يف تنفيذ اخلطة. 

باللغتني  االإنرتنت  �صبكة  على  الوزارة  موقع  على  اخلطة  كامل  ن�صر   
العربية واالإجنليزية.

 ن�صر اأهم خمرجات وم�صاريع اخلطة يف و�صائل االإعالم.
 طلب من�صقني من اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة.

 القيام بزيارات متعددة للجهات املرتبطة بتنفيذ اخلطة، وا�صت�صافتهم 
لتحقيق  والتن�صيق  التعاون  وباأهمية  باخلطة،  للتعريف  الوزارة،  يف 

اأهداف اخلطة، و�صرح امل�صاريع ذات العالقة باجلهة.
تنفيذ  ملتابعة  ال�ُصبل  اأف�صل  لتبني  علمية  وا�صت�صارات  درا�صات  عمل   

اخلطة، والتاأكد من حتقيقها الأهدافها املر�صومة.
 تكوين جمموعة ا�صت�صارية من خرباء يف تخ�ص�صات �صتى ذات عالقة مب�صمون 
اخلطة، من اأجل تقدمي امل�صورة يف متابعة تنفيذ اخلطة وم�صاريعها، واآلية 

تطويرها مبا يتما�صى مع الروؤية امل�صتقبلية واالأهداف العامة.
 اإقامة ور�س العمل ودعوة ممثلي اجلهات احلكومية حل�صورها، ومناق�صة 
اإىل  واإ�صافة  املرجوة.  االأهداف  لتحقيق  اخلطة  م�صاريع  تنفيذ  �ُصبل 
العام  ال�صابقة، مت يف هذا  االأعوام  اإقامتها يف  التي متت  العمل  ور�س 
)املوافق  1430هـ  االآخرة  جمادى   16 الثالثاء  يوم  عمل  ور�صة  اإقامة 
الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  والتن�صيق  "الروؤية  بعنوان  2009م(  يونيه   9

لالت�صاالت وتقنية املعلومات" والتي ت�صمنت املحاور التالية:
- نبذة تعريفية عن اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.

- �صري م�صاريع اخلطة لعام 2008م.
- منوذج تقرير متابعة حالة امل�صروع االإلكرتوين.

- اآليات تبني واختيار املوؤ�صرات املالئمة لقيا�س ن�صبة املتحقق من اأهداف 
امل�صروع.

وتقييم  لقيا�س  واأهميتها  املعلومات  جمتمع  اإىل  التحول  موؤ�صرات  قيم   -
�صري اخلطة.

- النظام االآيل ملتابعة �صري امل�صاريع.
 التوا�صل مع ممثلي اجلهات ومديري امل�صاريع وتزويدهم بامل�صتجدات 
للخروج  االإلكرتوين،  الربيد  طريق  عن  واملقرتحات  االآراء  وتبادل 
علمية ميكن  اأطر  وفق  م�صاريع اخلطة  لتنفيذ  للتعاون  ال�صبل  باأف�صل 
من خاللها قيا�س مدى التقدم يف حتقيق االأهداف. وذلك من خالل 
لقيا�س  مقننة  موؤ�صرات  على  بناًء  اخلطة  م�صاريع  من  املتحقق  ن�صبة 

تنفيذ امل�صاريع.
 امل�صاركة يف الفعاليات املختلفة للتعريف باخلطة، وعر�س م�صتجداتها، 

واال�صتفادة من مرئيات االآخرين حيالها.
 اإ�صدار التقرير ال�صنوي االأول عن اخلطة بعنوان " التحول اإىل جمتمع 
اجلهات  على  وتوزيعه  )2008م("  1429/1428هـ  لعام  املعلومات 
اخلطة  بتنفيذ  العالقة  ذات  اجلهات  وبخا�صة  واالأهلية،  احلكومية 
واأهميتها،  باخلطة  للتعريف  وذلك  االآيل،  احلا�صب  مراكز  ومدراء 
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الفصل الثالث

التقرير  اأيدينا هو  الذي بني  والتقرير  اأهم منجزات اخلطة.  وتعّرف 
الثاين والعمل جار على توزيعه على اأكرب عدد من امل�صوؤولني واملخت�صني 

الإ�صراكهم يف التطلعات، واالآمل الذي ت�صعى اخلطة للو�صول اإليه.
امل�صاريع  خمرجات  لقيا�س  ال�صاملة  املوؤ�صرات  من  كبري  عدد  ر�صم   
اجلهات  ومل�صاعدة  امل�صاريع،  �صري  ملعرفة  املعنية،  للجهات  واإر�صالها 
املتحقق  ون�صبة  امل�صاريع،  ل�صري  وا�صحة  ت�صورات  و�صع  على  املنفذة 

منها، ومدى حتقيقها لالأهداف املن�صو�س عليها يف اخلطة
ومن املتوقع -باإذن اهلل- اأن يكون لهذا التوا�صل والتن�صيق مع اجلهات 
التقدم  يف  وامللمو�س  الكبري  االأثر  اخلطة،  اأهداف  تنفيذ  يف  امل�صاركة 
اأ�ص�س من التعاون والتن�صيق ولي�س  لتحقيق االأهداف املرجوة املبنية على 

على اأ�صا�س االإ�صراف واملحا�صبة.

3-2( الخارطة االستراتيجية
اخلطة  يف  املر�صومة  االأهداف  مو�صوعية  على  التعرف  اأجل  ومن 
من  درا�صة  بتبني  اخلطة  اأمانة  قامت  فلقد  الواقع،  اأر�س  مع  ومتا�صيها 
وتقنية  االت�صاالت  جمال  على  طراأت  التي  املتغريات  على  التعرف  اأجل 
وامل�صاريع  االأهداف  وملراجعة  والعاملي.  املحلي  امل�صتوى  على  املعلومات 
اأف�صل  والبحث عن  املتغريات،  لهذه  وفقًا  املعتمدة يف اخلطة  واملوؤ�صرات 
ال�صبل لتنفيذ اخلطة ومتابعتها. ولقد مت و�صع خارطة ا�صرتاتيجية ت�صتمل 
على نطاقات متدرجة ومرتابطة من االأدنى اإىل االأعلى، وتهدف اإىل تنفيذ 
اخلارطة  تق�صيم  مت  ولقد  امل�صتقبلية.  للروؤية  اأهدافها  وحتقيق  اخلطة 

املحاورالنطاق

ويو�صح  حماور.  عدة  اإىل  نطاق  وكل  نطاقات  اأربعة  اإىل  اال�صرتاتيجية 
اجلدول التايل املحاور �صمن هذه النطاقات:
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الخارطة اإلستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لإلتصاالت وتقنية المعلومات
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دور وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهم نشاطاتها فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة.

3-3( نماذج متابعة سير المشاريع
بعد حتديد امل�صاريع التي تقع �صمن م�صوؤولية كل جهة، و�صمن اآليات 
املتابعة، وكمرحلة اأوىل فقد مت تبني عدد من النماذج ملتابعة �صري امل�صاريع، 
مت اإعدادها باال�صتفادة من اأف�صل املمار�صات لتجارب متابعة �صري امل�صاريع 
على امل�صتويني املحلي والعاملي، وحيث مت اعتماد منوذجني يف ال�صنة االأوىل 
واآلية  االإ�صراف  وجهات  امل�صاريع  عن  تف�صيلة  معلومات  جمع  اأجل  من 
الثانية  ال�صنة  يف  مت  فقد  التنفيذ.  ون�صبة  امل�صاريع  وخمرجات  التوا�صل 
وبعد تفريغ املعلومات التي و�صلت من اجلهات ت�صميم برنامج ليتم تعديل 
املعلومات وحتديثها من قبل اجلهات ب�صكل اإلكرتوين. علمًا اأنه مت ت�صميم 

مناذج مب�صطة للتحديث تتم تعبئتها ب�صكل ن�صف �صنوى:

النموذج اإللكتروني: 
بتنفيذ  املعنية  اجلهات  من  و�صلت  التي  املعلومات  جميع  تفريغ  مت 
اإلكرتونية(، ومت  امل�صاريع )مناذج  ملتابعة �صري  االآيل  النظام  امل�صاريع يف 
كيفية  على  امل�صاريع  ومدراء  اجلهات  من�صقي  اإطالع  برنامج مت  ت�صميم 
التي  العمل  ور�صة  وذلك من خالل  اإمكاناته؛  من  واال�صتفادة  ا�صتخدامه 
اأقيمت يوم الثالثاء 16 جمادى االآخرة 1430هـ )املوافق 9 يونيه 2009م( 
وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  والتن�صيق  "الروؤية  بعنوان 
املعلومات" والتي هدف منها باالإ�صافة اإىل االإطالع على كيفية ا�صتخدام 
تنفيذه  مت  وما  اخلطة،  م�صاريع  ب�صري  التعريف  االإلكرتونية،  النموذج 
الت�صهيل  اإىل  االآيل  النظام  هذا  هدف  ولقد  2008م.  عام  خالل  منها 

والتحديث  امل�صوؤولني يف اجلهات احلكومية على متابعة م�صاريعهم،  على 
ب�صكل  االلكرتونية  النماذج  يف  تفريغها  مت  التي  املعلومات  على  والتعديل 

مبا�صر.
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النموذج النصف سنوي المختصر. )ملحق أ(
مت ت�صميم هذا النموذج ليتم تعبئته من اجلهات ب�صكل ن�صف �صنوي. 
وقد روعي يف هذا النموذج اأن يت�صمن جميع املعلومات االأ�صا�صية التي مت 
احل�صول عليها من اجلهات، وترك حقول املعلومات املتغرية للجهات ليتم 
امل�صروع.  التنفيذ وخمرجات  ون�صبة  امل�صروع  وبخا�صة عن حالة  تعبئتها، 
ولقد مت احلر�س على اأن يكون هذا النموذج خمت�صًرا، واأن يقت�صر على 

احلد االأدنى من املعلومات ال�صرورية وبحيث تتم تعبئته كل �صتة اأ�صهر.
ولقد هدف من اإعداد هذه النماذج اإىل ما يلي:

 تعريف اجلهات بامل�صاريع التي تقع �صمن م�صوؤولياتها، وحتفيزها على 
تنفيذ هذه امل�صاريع.

 التعرف على �صري تنفيذ امل�صاريع. 
 تاأ�صي�س اأطر ملتابعة �صري تنفيذ امل�صاريع، مما ي�صهل اآليات املتابعة.

 تعريف اجلهات باأهمية امل�صاريع املوكلة اإليها يف اخلطة.
اإليها،  املوكلة  امل�صاريع  باأعمال  تبداأ  التي مل  وبخا�صة  اجلهات   حتفيز 

ب�صرورة اإنهائها قبل نهاية اخلطة اخلم�صية. 
 اإ�صعار اجلهات املعنية برتابط االأهداف واأهمية تنفيذها جمتمعة لنجاح 

اخلطة.
تنفيذها،  يجري  والتي  اجلهات  من  الواردة  امل�صاريع  اأن  من  التاأكد   

تتما�صى مع امل�صاريع التي مت اعتمادها يف اخلطة. )غري منا�صب(
على  ذلك  وانعكا�س  منها  املتحقق  ون�صب  امل�صاريع  �صري  على  التعرف   

ن�صب املتحقق من اأهداف اخلطة.

اإن وجدت  امل�صاريع  تواجهه  التي  والتحديات  ال�صعوبات  على  التعرف   
وامل�صاركة يف دار�صة هذه املعوقات، والرفع بها؛ الإيجاد احللول املنا�صبة 

لها.
 ت�صهيل احل�صول على معلومات اإح�صائية موثوقة بناًء على ما مت تقدميه 
من معلومات من اجلهات املعنية بامل�صاريع، مما ي�صهم بو�صع ت�صور 

اأكرث دقة عن �صري اخلطة وما مت حتقيقه من اأهداف.
واأهم  امل�صاريع،  بتنفيذ  العالقة  ذات  اجلهات  مرئيات  على  التعرف   
مبا  منها؛  املنا�صب  وتبني  درا�صتها،  تتم  لكي  والت�صورات  املقرتحات 

يحقق اأهداف اخلطة، ومن ذلك تعديل م�صمى امل�صروع وو�صفه. 
 التعرف على جتارب اجلهات املعنية فيما يتعلق بامل�صاريع ذات العالقة 

اأو املت�صابهة، ونقل هذه التجارب للجهات االأخرى.
 اخلروج مبعلومات اأكرث و�صوحًا و�صمواًل عن امل�صاريع املنفذة واأهدافها 
وتتفق  تلبي  وهل  خمرجاتها  على  والتعرف  وال�صلبيات،  واالإيجابيات 
اأن االأهداف وامل�صاريع  اأم  مع ما مت و�صعه من ت�صور �صمن اخلطة؟ 
التي  للخطة  اأخرى  م�صاريع  اإ�صافة  اأو  وتعديل  مراجعة  اإىل  بحاجة 
الروؤية  اأجل حتقيق  امل�صتقبلية، وذلك من  للخطط  اأو  تنفيذها  يجري 

امل�صتقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
وعلى  امل�صاريع  �صري  على  للتعرف  دوري  ب�صكل  املعلومات  حتديث   
تطراأ  تغريات  واأي  امل�صاريع  بتنفيذ  املرتبطني  اجلهات  يف  امل�صوؤولني 

على اأ�صماء املخت�صني بتنفيذ امل�صاريع. 
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4( سير مشاريع الخطة حتى نهاية
      السنة الثانية من الخطة الخمسية

      األولى )نهاية العام
     1431/1430هـ- 2009م(

ودرا�صة  اخلطة،  م�صاريع  متابعة  يف  اال�صتمرار  العام  هذا  يف  مت 
مرئيات اجلهات ذات العالقة بتنفيذ امل�صاريع؛ لتبني املنا�صب منها. 
وقد مت يف هذا العام تبني نظام اآيل للمتابعة؛ وذلك من اأجل التي�صري 
على اجلهات املعنية بتنفيذ امل�صاريع، والتعرف على �صري اخلطة، وقد 
مت تاأ�صي�س هذا النظام بناًء على منوذج "تقرير متابعة حالة امل�صروع" 
الذي مت اعتماده ملتابعة جمريات امل�صاريع واأهم اأهدافها التي و�صعت 
بتنفيذ  املعنية  تقوم اجلهة  بحيث  بالتنفيذ؛  املعنية  قبل اجلهات  من 
امل�صروع بتعبئته ب�صكل اآيل. ولقد عقدت الوزارة ور�صة عمل دعت اإليها 
لتنفيذ  والتن�صيق  "الروؤية  بعنوان  امل�صاريع  ومدراء  اجلهات  من�صقي 
اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات". ت�صمنت نبذة تعريفية 
عن اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية ملعلومات، ومعلومات عن �صري 
م�صاريع اخلطة لعام 2008م، واآليات تبني واختيار املوؤ�صرات املالئمة 
النظام  وا�صتعرا�س  امل�صروع،  اأهداف  من  املتحقق  ن�صبة  لقيا�س 
النموذج  يف  الواردة  املعلومات  واإي�صاح  امل�صاريع،  �صري  ملتابعة  االآيل 

االإلكرتوين وكيفية تعبئته.
متابعة حالة  "تقرير  بنموذج  االآيل اخلا�س  النظام  بعد ت�صميم 
اأ�صهر، قامت كثري من اجلهات  �صتة  تعبئته كل  تتم  امل�صروع" والذي 
م�صكورة بتعبئة النماذج وحتديد �صري امل�صاريع املناطة بها. واجلداول 

والر�صوم التالية تو�صح �صري امل�صاريع واجلهات املعنية بالتنفيذ. 

الفصل الرابع

�صري  لواقع  الف�صل  هذا  يف  التطرق  يتم  �صوف 
من  الثانية  ال�صنة  نهاية  يف  كما  اخلطة،  م�صاريع 
عن  اجلهات  من  عليها  املتح�صل  فاملعطيات  عمرها. 
لالآمال  ترقى  ال  ولكن  م�صجعة،  تعترب  امل�صارع  حالة 
مل  اخلطة  م�صاريع  من  فعدد  املعقودة؛  والطموحات 
يتم البدء يف تنفيذها، مما يولد �صعوًرا بعدم االرتياح. 
وتبذل الوزارة جهوًدا يف حتفيز اجلهات على ال�صروع يف 

عمل الدرا�صات املنا�صبة ومن ثم البدء بالتفيذ.



)37( لعام 1431/1430 هـ )2009 م(

4-1( سير مشاريع الهدف العام األول
ويتمثل الهدف العام االأول يف رفع اإنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم اخلدمات احلكومية والتجارية واالجتماعية وال�صحية اإلكرتونيًا، وت�صجيع 

العمل عن ُبعد من خالل التوظيف االأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات.

 سير مشاريع الخطة حتى نهاية السنة األولى من الخطة الخمسية األولى نهاية العام 1431/1430هـ _2009م

مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد



مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد

التحول إلى مجتمع المعلومات )38(

الفصل الرابع



مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
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مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء

الشكل )1(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام االأول
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التحول إلى مجتمع المعلومات )40(

الفصل الرابع

4-2( سير مشاريع الهدف العام الثاني 
يتمثل الهدف العام الثاين يف تنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�صكل عادل، وحمفز، وجاذب لال�صتثمارات.

مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
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مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد

الشكل )2(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام الثاين

%18
%59

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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%23
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التحول إلى مجتمع المعلومات )42(

الفصل الرابع

4-3( سير مشاريع الهدف العام الثالث
ويتمثل الهدف العام الثالث يف بناء �صناعة ات�صاالت وتقنية معلومات قوية مناف�صة حمليًّا وعامليًّا من خالل البحث العلمي واالإبداع والتطوير يف جماالت 

اإ�صرتاتيجية، والتعاون االإقليمي والدويل، لت�صبح م�صدًرا رئي�ًصا للدخل.

مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
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مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد

الشكل )3(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام الثالث

%42
%42

%8%8

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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التحول إلى مجتمع المعلومات )44(

الفصل الرابع

4-4( سير مشاريع الهدف العام الرابع
ويتمثل الهدف العام الرابع يف التوظيف االأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب بجميع مراحله.

مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
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الشكل )4(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام الرابع

%38.46

%30.77

%7.69
%23.08

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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التحول إلى مجتمع المعلومات )46(

الفصل الرابع

4-5( سير مشاريع الهدف العام الخامس
ويتمثل الهدف العام اخلام�س يف متكني كافة �صرائح املجتمع يف جميع اأنحاء البالد من التعامل مع االت�صاالت وتقنية املعلومات بفاعلية وي�صر لردم 

الفجوة الرقمية.

مرحلة التنفيذ )2009م(اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
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الشكل )5(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام اخلام�س

%57

%29

%14
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مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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التحول إلى مجتمع المعلومات )48(

الفصل الرابع

4-6( سير مشاريع الهدف العام السادس
ويتمثل الهدف العام ال�صاد�س يف التوظيف االأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف خدمة الهوية الوطنية، واالنتماء الوطني واللغة العربية، وتعزيز ر�صالة 

االإ�صالم احل�صارية.

مرحلة التنفيذ اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
)2009م(
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مرحلة التنفيذ اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
)2009م(

الشكل )6(: �صري م�صاريع الهدف العام ال�صاد�س

%83

%17
%0 %0

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء

 سير مشاريع الخطة حتى نهاية السنة األولى من الخطة الخمسية األولى نهاية العام 1431/1430هـ _2009م



التحول إلى مجتمع المعلومات )50(

الفصل الرابع

4-7( سير مشاريع الهدف العام السابع
ويتمثل الهدف العام ال�صابع يف توفري قدرات موؤهلة ومدربة من اجلن�صني يف خمتلف تخ�ص�صات االت�صاالت وتقنية املعلومات، من خالل اإعداد الكوادر 

الوطنية، وا�صتقطاب اخلربات العاملية.

مرحلة التنفيذ اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
)2009م(
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مرحلة التنفيذ اجلهة املنفذةامل�شروعالهدف املحدد
)2009م(

الشكل )7(: حالة �صري م�صاريع الهدف العام ال�صابع

%33

%47

%20
%0

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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التحول إلى مجتمع المعلومات )52(

الفصل الرابع

4-8( نظرة عامة لسير المشاريع 
يقدم الر�صم البياين التايل ت�صورًا عامًا على تقدم م�صاريع اخلطة ب�صكل عام، ويعر�س مقارنة عن �صري امل�صاريع لكل هدف عام من اأهداف اخلطة. ومن املالحظ 
اأن االأهداف العامة االأول والثاين والثالث، فيها تقدم ال باأ�س به يف تنفيذ امل�صاريع، بخالف م�صاريع االأهداف العامة الباقية. فن�صبة امل�صاريع التي مل يتم البدء يف 
تنفيذها يف الهدف العام الرابع تعترب االأكرب على الرغم من اأهمية هذه الهدف املحوري املتمثل يف التوظيف االأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب. 
كما اأن الهدفني العامني اخلام�س وال�صاد�س مل يت�صمنا اأي م�صروع مت االنتهاء منه، ولكن هناك اهتمام بتنفيذ امل�صاريع من خالل النظرة اإىل الن�صبة العالية للم�صاريع 
التي حتت الدرا�صة وتدين ن�صبة امل�صاريع التي مل يتم البدء بها. ويعترب الهدف العام ال�صابع االأكرث فيما يتعلق بن�صبة امل�صاريع التي مل يتم البدء يف تنفيذها. ونظرًا 
الت�صريعية والتنظيمية، بخالف  اأغلبها بعمل االإجراءات  ال�صابع يت�صم  العام  اإن م�صاريع الهدف  اإال  التي وردت يف اخلطة،  العامة  البالغة جلميع االأهداف  لالأهمية 

االأهداف االأخرى التي تركز على البنية التحتية وجماالت التنمية مثل ال�صحة والتعليم وبناء االقت�صاد املعريف وغريها من حماور التنمية الرئي�صة. 

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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الشكل )8(: مقارنة �صري م�صاريع االأهداف العامة للعام 1431/1430هـ )2009م(



)53( لعام 1431/1430 هـ )2009 م(

الر�صم البياين التايل يو�صح �صري جممل م�صاريع اخلطة الثمانية والت�صعني. حيث تقل�س عدد امل�صاريع التي مل يتم البدء يف تنفيذها عن العام املا�صي 
املا�صي  العام  كانت يف  متقاربة، حيث  الدرا�صة  التي حتت  بامل�صاريع  يتعلق  فيما  الن�صبة  اأن  كما  العام )%14(.  بلغت هذا  فيما  بلغت )%24.27(،  والتي 
)25.24%(، ويف هذا العام )28%(. وهناك ارتفاع يف معدل امل�صاريع التي حتت التنفيذ، حيث كانت يف العام املا�صي )23.30%(، ويف هذا العام )%31(. 
اأما امل�صاريع التي مت االنتهاء منها فهناك اختالف �صئيل يف الن�صبة؛ حيث كانت يف العام املا�صي )27.18%(، ويف هذا العام )28%(. وعلى الرغم من 
االأرقام املتفائلة بنهاية العام 1431/1430هـ )2009م( اإال اأن احلاجة ما زالت كبري ملزيد من التفاعل والعمل بجدية لالنتهاء من تنفيذ امل�صاريع يف نهاية 

العمر الزمني للخطة اخلم�صية. 

الشكل )9(: �صري جممل م�صاريع اخلطة كما يف نهاية للعام 1431/1430هـ )2009م(

%28%28

%31

%14

مت االنتهاء

حتت التنفيذ

حتت الدرا�صة

مل يتم البدء
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التحول إلى مجتمع المعلومات )56(

الفصل الخامس

  5( مؤشرات التحول إلى مجتمع
       المعلومات 

موؤ�صرات  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  ت�صمنت  لقد 
مالئمة لقيا�س التحول اإىل جمتمع املعلومات، ولقد بلغ عددها 43 موؤ�صرًا، 
الوطنية  اخلطة  �صري  عن  و�صوحًا  اأكرث  �صورة  تقدمي  اأجل  من  وذلك 
لالت�صاالت وتقنية املعلومات من خالل خمرجات ونتائج واإجنازات م�صاريع 
املعلومات يف  التي جتري يف جمال االت�صاالت وتقنية  والتطورات  اخلطة، 
وتنوع  باململكة،  اخلا�صة  الظروف  املوؤ�صرات  هذه  يف  روعي  ولقد  اململكة. 

واختالف م�صتويات واإمكانات اجلهات املنفذ للم�صاريع.
للخطة،  العامة  لالأهداف  الرئي�صة  املجاالت  املوؤ�صرات  هذه  وتغطي 

وتعك�س ما يلي:
 مدى انت�صار تطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات وخدماتها. ) الهدف 

العام االأول( 
)الهدف  املعلومات.  وتقنية  لالت�صاالت  التحتية  البنية  مالئمة  مدى   

العام الثاين(
العام  )الهدف  املحلية.  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  �صناعة  قوة   

الثالث(
املعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  على  والتدريب  التعليم  اعتماد  مدى   

)الهدف العام الرابع(
 اأن�صطة ردم الفجوة الرقمية داخل اململكة. ) الهدف العام اخلام�س(

العربية  اللغة  خدمة  يف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  توظيف  مدى   
واحل�صارة االإ�صالمية. ) الهدف العام ال�صاد�س(

 مدى توافر القدرات املوؤهلة الوطنية واخلربات العاملية. ) الهدف العام 
ال�صابع(

اجلهات  من  وردتنا  )كما  املوؤ�صرات  هذه  قيم  يو�صح  التايل  واجلدول 
ذات العالقة(، والقيم امل�صتهدفة ح�صب اخلطة، وحيث اإن هذه ال�صنة هي 
املوؤ�صرات لدى  لهذه  توافر قيم  ولعدم  الثانية من اخلطة اخلم�صية،  ال�صنة 
اأغلب اجلهات ذات العالقة، نظرًا حلاجة اجلهات لو�صع اآليات واأطر لتعّرف 
قيم هذه املوؤ�صرات وقيا�صها. ف�صوف يتم االقت�صار على ما وردنا من قيم. 
واجلدول يت�صمن قائمة بالقيم املتوافرة لكل موؤ�صر حتى نهاية ال�صنة الثانية 
اخلطة  بنهاية  امل�صتهدفة  والقيمة  2009م(،   - )1431/1430هـ  للخطة 

موؤ�صرات  عن  معلومات  على  الف�صل  هذا  يحتوى 
يف  تبنيها  مت  التى  املعلومات  جمتمع  اإىل  التحول 
املوؤ�صرات  من  ملزيد  احلاجة  خالل  ومن  اخلطة، 
اإر�صالها  اإدراج مناذج ملوؤ�صرات مت  التف�صيلة، فقد مت 
للجهات احلكومية لتقدمي مزيد من املعلومات عن 
اخلطة،  �صري  على  والتعرف  وخمرجاتها،  امل�صاريع 

وما مت حتقيقة من اأهدافها العامة واملحددة.
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مؤشرات التحول إلى مجتمع المعلومات

5-1( الخدمات واإلنتاجية

القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009مالقيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر

اخلم�صية االأوىل. ومت تق�صيم اجلدول ح�صب املجاالت الرئي�صة يف اخلطة. 
اجلهات  من  وردت  كما  اإثباتها  مت  املوؤ�صرات  قيم  اأن  مالحظة  مع 
املنفذة، ويجري العمل للتاأكد من توافق هذه القيم ملا ق�صد به يف اخلطة 

ف�صيتم  ذلك،  خالف  ورد  واإذا  املعلومات.  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية 
ورد  ما  مع  يتما�صى  مبا  القيم  هذه  لتعديل  املنفذة  اجلهات  مع  التن�صيق 

يف اخلطة.



5-2( صناعات االتصاالت وتقنية المعلومات واإلبداع والتطوير

التحول إلى مجتمع المعلومات )58(

الفصل الخامس

القيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( امل�ؤ�شر
القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009ميف نهاية اخلم�شية الأوىل



5-3( التعليم والتدريب
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القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية القيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر
من اخلطة 2009م



5-4( البنية التحتية

التحول إلى مجتمع المعلومات )60(
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القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009مالقيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر

م�صدر القيم هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.



5-5( الفجوة الرقمية

5-6( الثقافة العربية واإلسالمية
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القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009مالقيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر

القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009مالقيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر
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الفصل الخامس

5-7( تنمية القدرات البشرية وإعداد الكوادر

القيمة / الن�شبة يف نهاية ال�شنة الثانية من اخلطة 2009مالقيمة امل�شتهدفة )الن�شبة( يف نهاية اخلم�شية الأوىلامل�ؤ�شر

*  م�صدر القيم اجلامعات التالية: جامعة الق�صيم، جامعة الباحة، جامعة اجلوف، وجامعة تبوك.
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5-8( المؤشرات التفصيلية الشاملة لقياس
          التحول إلى مجتمع المعلومات، والتقدم

         في تنفيذ الخطة
جمتمع  اإىل  التحول  لقيا�س  املوؤ�صرات  من  عددًا  اخلطة  ت�صمنت 
اخلطة  �صري  عن  و�صوحًا  اأكرث  �صورة  تقدمي  اأجل  من  وذلك  املعلومات، 
يف  روعي  ولقد  اخلطة.  م�صاريع  واإجنازات  ونتائج  خمرجات  خالل  من 
م�صتويات  واختالف  وتنوع  باململكة،  اخلا�صة  الظروف  املوؤ�صرات  هذه 
املجاالت  املوؤ�صرات  هذه  وتغطي  للم�صاريع.  املنفذة  اجلهات  واإمكانات 
الرئي�صة للخطة، وكانت هناك حاجة ملزيد من املوؤ�صرات لتغطي باالإ�صافة 
جمتمع  اإىل  التحول  بقيا�س  واملتعلقة  اخلطة  يف  الواردة  املوؤ�صرات  اإىل 
املعلومات، موؤ�صرات تقي�س �صري امل�صاريع وخمرجاتها ون�صبة املتحقق من 

االأهداف املحددة والعامة.
املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  يف  ورد  ما  على  وبناًء 
واملت�صمن اأن تقوم وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات مبراجعة موؤ�صرات 
يف  املت�صارعة  التطورات  على  وبناًء  عليها،  والتعديل  واالإ�صافة  التحول 
نطاق  تو�صيع  الوزارة  ارتاأت  فلقد  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  جمال 
�صمولية  اأكرث  وتكون  املحاور  من  مزيًدا  لت�صمل  وتغطيتها  املوؤ�صرات  هذه 
وتقنية  االت�صاالت  مبجاالت  العالقة  ذات  اجلوانب  جلميع  تغطيتها  يف 
للح�صول  تف�صيلية  موؤ�صرات  على  الوزارة  حر�صت  لذلك  املعلومات؛ 
االت�صاالت  بقطاع  العالقة  ذات  واالإح�صاءات  القيم  من  مزيد  على 

وتقنية املعلومات للتعرف على انعكا�س اخلطة وم�صاريعها على التطورات 
واملتغريات يف هذا املجال. ومت اإعداد املئات من املوؤ�صرات �صمن حماور 
خمتلفة لالإ�صهام يف قيا�س �صري امل�صاريع وخمرجاتها، ون�صبة املتحقق من 
اإىل ت�صور ملعرفة  التو�صل  وبالتايل  العامة واالأهداف املحددة،  االأهداف 
مدى تقدم اململكة نحو الروؤية امل�صتقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات. ومت 
اإر�صال هذه املوؤ�صرات الأكرث من ثالثني جهة حكومية كل فيما يخ�صه، الأخذ 
مرئياتهم حيال هذه املوؤ�صرات واقرتاح املنا�صب وتزويد الوزارة بقيم هذه 
املوؤ�صرات. و�صت�صاعد النتائج يف قيا�س خمرجات امل�صاريع ومعرفة مواطن 
القوة وال�صعف، وحتديد ال�صعوبات واملعوقات، والعمل على تعزيز مواطن 
هذه  قيم  �صت�صب  كما  واملعوقات.  ال�صعوبات  جتاوز  اإىل  وال�صعي  القوة، 
املوؤ�صرات يف بناء اأ�ص�س �صلبة ت�صاعد يف ر�صم اخلطة اخلم�صية القادمة. 
و�صيتم الحقًا و�صع االأوزان املنا�صبة لهذه املوؤ�صرات بناًء على اأهمية قيم 
املوؤ�صر يف اخلطة، واأهمية الهدف العام واملحدد الذي يرتبط به امل�صروع. 
ونظرًا لعدم توافر القيم يف الوقت احلا�صر، ف�صيتم مب�صيئة اهلل اإدراج ما 
بلغ  ولقد  القادمة،  التقارير  واإح�صاءات من اجلهات يف  قيم  ي�صلنا من 
عدد هذه املوؤ�صرات قرابة )400( موؤ�صر، ونظًرا لكرب حجم هذه املوؤ�صرات 
لبع�س  يلي منوذج  الوزارة. وفيما  االإطالع عليها من خالل موقع  فيمكن 
املوؤ�صرات اخلا�صة بوزارة التعليم العايل، مت�صمنة املوؤ�صرات و�صرح لكل 
القيا�س،  ووحدة  القيا�س،  وكيفية  القيم،  بتقدمي  املعنية  واجلهة  موؤ�صر، 

باالإ�صافة اإىل �صرح لبع�س امل�صطلحات الواردة يف املوؤ�صرات.
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نموذج من مؤشرات وزارة التعليم العالي
الحدائق التقنية:

ذات  منطقة  العلمية(-  )اأو  التقنية  باحلدائق:احلدائق  يق�صد 
يف  مهتمة  و�صركات  وكليات،  وجامعات،  حا�صنات،  ت�صمل  منا�صبة  بيئة 

جماالت تقنية.

الحاضنات:
االإبداعية  االأفكار  الحت�صان  من�صاأة  احلا�صنة؛  باحلا�صنات:  يق�صد   
وتطويرها؛ لت�صبح اخرتاعات ومنتجات ذات قيمة ميكن ت�صويقها، من خالل 
ويف  االأفكار.  هذه  الأ�صحاب  ومالية  واإدارية  ولوج�صتية  فنية  خدمات  تقدمي 
الغالب ي�صتمر هذا االحت�صان ملدة ترتاوح بني �صنتني اإىل ثالث �صنوات. وتعترب 

احلا�صنات اأداة فاعلة لتوليد ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

قيم القيا�س امل�ؤ�شر املقرتحم
وحدة �شرح للم�ؤ�شر)�شن�ي/ تراكمي(

القيا�س
القيمة التقديرية

1( مؤشرات الحدائق التقنية والحاضنات
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2( مؤشرات مراكز األبحاث

قيم القيا�س امل�ؤ�شر املقرتحم
وحدة �شرح للم�ؤ�شر)�شن�ي/ تراكمي(

القيمة التقديريةالقيا�س





 

6(   المؤشرات األساسية لتطور خدمات
        البنية التحتية لالتصاالت وتقنية

        المعلومات في المملكة

6-1  مؤشرات الهاتف الثابت
6-2  مؤشرات الهاتف المتنقل

6-3 مؤشرات خدمة اإلنترنت
6-4 مؤشرات خدمة النطاق العريض

6- 5 مؤشرات الحاسبات الشخصية
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خدمات  لتطور  ت�صور  تقدم  التالية  البيانية  والر�صوم  التايل  اجلدول 
العام  من  للفرتة  اململكة  يف  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  التحتية  البنية 
1426/1425هـ - 1431/1430هـ )2005م - 2009م(، وتغطي اخلطوط 
وعدد  املتنقلة،  االت�صاالت  ا�صرتاكات  عدد  الثابتة،  لالت�صاالت  العاملة 
م�صتخدمي االإنرتنت، وعدد ا�صرتاكات النطاق العري�س، وعدد احلا�صبات 

ال�صخ�صية، ون�صب انت�صار هذه اخلدمات لكل مئة من ال�صكان.

6( مؤشرات تطور خدمات البنية
     التحتية لالتصاالت وتقنية
     المعلومات في المملكة

�صوف يتم يف هذا االف�صل تقدمي معلومات اإح�صائية 
التحتية  للبنية  االأ�صا�صية  اخلدمات  تطور  عن 
اخلم�ص  خالل  اخلدمات  م�صتوى  وتطور  للمملكة، 

�صنوات املا�صية.

( تقديرات عدد احلا�صبات ال�صخ�صية وعدد م�صتخدمي االإنرتنت مبنية على درا�صات ال�صوق ومعلومات اأخرى. (
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6-1( مؤشرات الهاتف الثابت
هناك ثبات يف ن�صبة انت�صار خدمة الهاتف الثابت خالل اخلم�س �صنوات املا�صية، وهذا اأمر طبيعي؛ وذلك ب�صبب انت�صار خدمة الهاتف املتنقل و�صهولة 
احل�صول عليها واالنخفا�صات املتتالية يف اأ�صعار خدماتها، وتعترب هذه املعدالت متوافقة مع املعدالت العاملية. والر�صم البياين التايل يو�صح عدد الهواتف 

الثابتة العاملة، ون�صبة االنت�صار بالن�صبة لعدد ال�صكان يف اململكة.

الشكل )10(: موؤ�صرات تطور عدد اخلطوط العاملة لالت�صاالت الثابتة ون�صبة انت�صارها 
خالل الفرتة من العام 1426/1425هـ )2005م( حتى العام 1431/1430هـ )2009م(

4.174.123.993.953.84

اخلطوط العاملة لالإت�صاالت الثابتة 
باملليون

ن�صبة انت�صار االت�صاالت الثابته لكل 
مئة من ال�صكان

16.3016.5016.3016.5016.50

20092008200720062005
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6-2( مؤشرات الهاتف المتنقل
قفزت اأعداد ا�صرتاكات الهاتف املتنقل ب�صكل مطرد خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية، فقد كان العدد يف عام 2005م )14،16( مليون ا�صرتاك، وقفز 
هذا الرقم لي�صل يف عام 2009م اإىل )44،80( مليون ا�صرتاك، كما و�صلت ن�صبة االنت�صار بالن�صبة اإىل عدد ال�صكان يف عام 2009م اإىل 175% ) اأي 175 
ا�صرتاكًا لكل 100 فرد(، وتعترب من املعدالت العالية على م�صتوى العامل، حيث اإن املتو�صط العاملي لن�صبة االنت�صار يبلغ )67%(، ويف الدول النامية )%57(، 
ويف الدول املتقدمة )114%(، وت�صمل هذه الن�صبة ا�صرتاكات البطاقات م�صبقة الدفع. وتعزى هذه االرتفاعات الكبرية خالل ال�صنوات املا�صية اإىل فتح باب 
التايل يو�صع عدد ا�صرتاكات  البياين  اأ�صعارها. والر�صم  التقنيات يف هذا القطاع وتنوع خدماتها وانخفا�س  املتنقلة وتطور  املناف�صة يف �صوق االت�صاالت 

الهواتف املتنقلة ون�صبة االنت�صار بالن�صبة لعدد ال�صكان يف اململكة.

الشكل )11(: موؤ�صرات تطور عدد ا�صرتاكات االت�صاالت املتنقلة ون�صبة انت�صارها 
خالل الفرتة من العام 1426/1425هـ )2005م( حتى العام 1431/1430هـ )2009م(

عدد ا�صرتاكات االت�صاالت املتنقلة  
باملليون

ن�صبة انت�صار االت�صاالت املتنقلة لكل 
مئة من ال�صكان

175.00

60.60

83.00

117.00

144.00

14.16 19.66
28.38

35.96
44.80

20092008200720062005
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6-3( مؤشرات خدمة اإلنترنت
اإرتفع عدد م�صتخدمي االإنرتنت يف اململكة مبعدالت عالية خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية، فقد كان عدد امل�صتخدمني ال يتجاوز ثالثة ماليني م�صتخدم 
عام 2005م، واأ�صبح يف نهاية عام 2009م قرابة ع�صرة ماليني م�صتخدم. ومبعدل انت�صار قارب من )40%( يف نهاية عام 2009م مقارنة بحوايل )13%( يف 

عام 2005م. والر�صم البياين التايل يو�صح عدد م�صتخدمي االإنرتنت ون�صبة االنت�صار بالن�صبة لعدد ال�صكان يف اململكة.

الشكل )12(: موؤ�صرات تطور عدد م�صتخدمي االإنرتنت 
خالل الفرتة من العام 1426/1425هـ )2005م( حتى العام 1431/1430هـ )2009م(

عدد م�صتخدمي االإنرتنت  باملليون

ن�صبة انت�صار االإنرتنت لكل مئة من 
ال�صكان

38.30
36.4

26

20

12.8
9.89.1

7.3
4.7

3

20092008200720062005
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6-4( مؤشرات خدمة النطاق العريض
كان للتطورات املت�صارعة يف تقنيات االت�صاالت املتنقلة دور بارز يف منو عدد ا�صرتاكات النطاق العري�س، وبخا�صة يف العام املا�صي، حيث بلغ النمو قرابة 
)100%(. فلقد كان عدد اال�صرتاكات )1،34( مليون ا�صرتاك يف عام 2008م، وارتفع اإىل ال�صعف يف عام 2009م ليقرتب من )2،75( مليون ا�صرتاك، 
ومن املتوقع اأن ي�صتمر النمو يف عدد ا�صرتاكات النطاق العري�س، وبخا�صة مع فتح املناف�صة يف جمال االت�صاالت الثابتة من خالل الرخ�صة الثانية. والر�صم 

البياين التايل يو�صع عدد م�صرتكي النطاق العري�س، ون�صبة االنت�صار بالن�صبة لعدد ال�صكان يف اململكة.

الشكل )13(: موؤ�صرات تطور عدد ا�صرتاكات النطاق العري�س 
خالل الفرتة من العام 1426/1425هـ )2005م( حتى العام 1431/1430هـ )2009م(

عدد ا�صرتاكات النطاق العري�س  
باملليون

ن�صبة انت�صار االنطاق العري�س لكل 
مئة من ال�صكان

0.91

2.79

5.30

10.80

0.064
0.27

2009200820072006

0.218
0.683

1.3

2.8

2005
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المؤشرات األساسية لتطور خدمات البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

6-5( مؤشرات الحاسبات الشخصية
قفزت اأعداد احلا�صبات ال�صخ�صية من )5( ماليني جهاز يف عام 2005م اإىل )13،5( مليون جهاز يف نهاية عام 2009م، ومبعدل انت�صار بلغ )%53( 
لكل مئة من ال�صكان. وهذا موؤ�صر رئي�س النت�صار ا�صتخدامات االت�صاالت وتقنية املعلومات وزيادة ا�صتخدام االإنرتنت. والر�صم البياين التايل يو�صح عدد 

احلا�صبات ال�صخ�صية، ون�صبة االنت�صار بالن�صبة لعدد ال�صكان يف اململكة.

الشكل )14(: موؤ�صرات تطور عدد احلا�صبات ال�صخ�صية 
خالل الفرتة من العام 1426/1425هـ )2005م( حتى العام 1431/1430هـ )2009م(

عدد احلا�صبات ال�صخ�صية باملليون

ن�صبة انت�صار احلا�صبات ال�صخ�صية 
)حا�صب لكل مئة من ال�صكان(

53

13.5

2009

49

12.26

2008

43

10.5

2007

29.30

7

2006

21.40

5

2005





 

7(      المقارنة الدولية
7-1       المؤشرات األساسية لالتصاالت وتقنية المعلومات

              )مؤشرات الشراكة الدولية(
7-2      مقارنة المملكة مع بعض الدول

7-2-1 المقارنة الدولية لمشتركي الهاتف الثابت. 
7-2-2 المقارنة الدولية لمشتركي الهاتف المتنقل.

7-2-3 المقارنة الدولية لعدد مستخدمي االنترنت.
7-2-4 المقارنة الدولية لعدد اشتراكات النطاق العريض.

7-2-5 المقارنة الدولية لنسبة المساكن التي يتوافر
              فيها حاسبات آلية.

7-2-6 المقارنة الدولية لنسبة المساكن التي يتوافر
              فيها خدمة االنترنت.



التحول إلى مجتمع المعلومات )76(

الفصل السابع

الأغرا�س  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  جمال  يف  االإح�صاءات  تكت�صب 
املقارنة اهتماًما كبرًيا نظًرا لدورها الفاعل يف ر�صم ال�صيا�صات واال�صرتاجتيات 
يف  اأثرها  وتقييم  مراقبة  ويف  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  بنمو  املتعلقة 
القابلة  املعلومات  جمتمع  بيانات  وتعّد  واالجتماعي.  االقت�صادي  التقدم 
للمقارنة دولًيا حمدودة جًدا، وب�صكل خا�س يف البلدان النامية، مما يتطلب 

بذل اجلهد واالهتمام لتوفريها. 
ومن الطبيعي فاإن املقارنة الدولية بني الدول يف املجاالت �صريعة التطور 
املناف�صة  من  جوًا  توجد  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  جمال  يف  وبخا�صة 
واالأن�صطة املقدمة. وي�صعى كثري من  اإيجابيًا على م�صتوى اخلدمات  ينعك�س 
االت�صاالت  جمال  يف  الدول  م�صاف  بني  عالية  مكانة  ليحتل  جاهدًا  الدول 
وتقنية املعلومات. ومن الو�صائل املتبعة واقع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف 
الدول، املقارنة مع الدول االأخرى. وكلما احتلت اأي دولة مركزًا متقدمًا بني 
الدول، فاإن ذلك يقدم �صورة جلية ملكانة هذه الدولة وتقدمها يف هذا املجال. 
اال�صتثمارات  جلب  من  قوى،  مركز  ومن  ميكنها،  �صوف  احلال  وبطبيعة 
واالأعمال. ومن اأجل مقارنة اململكة مع الدول االأخرى، يجب حتديد موؤ�صرات 
منا�صبة، ت�صتند على موؤ�صرات دولية متفق عليها وتتنا�صب مع و�صع اململكة 

كدولة �صمن م�صاف الدول حديثة النمو.
امل�صوحات،  من  العديد  باإجراء  الوزارة  قامت  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
واالطالع على العديد من االإح�صاءات الدولية، ومراجعة موؤ�صرات املنظمات 
التعاون  ومنظمة  لالت�صاالت،  الدويل  واالحتاد  الدويل،  البنك  مثل  الدولية 
االأمم  ومنظمات  االأوروبية،  االإح�صاءات  ومنظمة  االقت�صادية،  والتنمية 

7( المقارنة الدولية 

اململكة  مقارنة  اإىل  الف�صل  هذا  يف  التطرق  �صيتم 
ببع�ص الدول املختارة فيما يتعلق مبجال االت�صاالت 
وتقنية املعلومات؛ للخروج ب�صورة وا�صحة عن واقع 
املتقدمة  مراكزها  لتقوية  وال�صعى  دولياً،  اململكة 
وتعزيزها، وبذل جهود م�صاعفة للرقى مب�صتوياتها 
عليها  متفق  مالئمة  موؤ�صرات  واختيار  ال�صعيفة، 
دوليًّا للخروج بتقييم عادل ومقارنة من�صفة جلميع 

الدول.
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اأجل  من  وذلك  االإقليمية؛  واللجان  لليون�صكو  االإح�صاء  معهد  مثل  املتحدة 
الدول يف جمال  املعتمدة لقيا�س مدى تقدم  العاملية  املوؤ�صرات  التعرف على 

االت�صاالت وتقنية املعلومات، واختيار املنا�صب منها للمملكة.
ومن خالل ما مت جمعه من معلومات، فلقد كانت هناك جهود لتطوير 
قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الدول النامية، وتو�صيح حجم الفجوة 
الرقمية وال�صعي لتقلي�صها. وعلى �صوء ذلك برزت احلاجة لو�صع موؤ�صرات 
منا�صبة لتقييم حجم الفجوة الرقمية ب�صكل دوري، وتتبع التقدم العاملي يف 
والغايات  االأهداف  حتقيق  اأجل  من  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ا�صتخدام 

االإمنائية املتفق عليها دولًيا، مبا يف ذلك االأهداف االإمنائية لالألفية.
مع  املقارنات  ببع�س  القيام  هدف  فاإن  للمملكة،  احلايل  للو�صع  ونظًرا 
الدول االأخرى �صواء اأكانت عربية اأم اإقليمية اأم عاملية، هو اال�صتفادة من هذه 
املوؤ�صرات ما اأمكن ذلك، وبح�صب توافر املعلومات االإح�صائية �صمن قوائم 
املوؤ�صرات االأ�صا�صية لالت�صاالت وتقنية املعلومات. ومن �صمن ما تهدف اإليه 

املقارنة الدولية للمملكة ما يلي:
 التعرف على واقع اململكة عربيًا واإقليميًا وعامليًّا.

ذات  اجلهات  حتفيز  اأجل  من  الدول  مع  الذاتي  التناف�س  من  جو  اإيجاد   
يف  اإليها  املوكلة  امل�صاريع  تنفيذ  اإىل  واملبادرة  لل�صعي  باخلطة  العالقة 

اخلطة لتحقيق اأهدافها.
 حتديد مواطن القوة وال�صعف لتعزيز مواطن القوة وال�صعي لدعم مواطن 

ال�صعف.
 درا�صة جتارب الدول االأخرى فيما يتعلق مبواطن ال�صعف لدينا القتبا�س 

اأجنع التجارب وتبنيها.
 تبادل اخلربات بني الدول ونقل التجارب املتميزة وال�صعي لتبنيها.

جمال  يف  التباطوؤ  اأو  التح�صن  تعّرف  ميكن  ال�صنوية  املقارنة  خالل  من   
اال�صرتاتيجيات  لو�صع  وال�صعي  اململكة،  يف  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 

واخلطط والت�صورات املنا�صبة لتح�صن و�صع اململكة.
املوؤ�صرات على مدى جناح اخلطة لالت�صاالت وتقنية  ت�صاعد قيم   �صوف 

املعلومات يف حتقيق اأهدافها.
لالت�صاالت  اخلطة  تطور  مدى  قيا�س  على  املوؤ�صرات  قيم  ت�صاعد  �صوف   
الروؤية  نحو  التقدم  ومدى  املحققة  القيم  خالل  من  املعلومات  وتقنية 

امل�صتقبلية ومدى التح�صن مقارنة بالدول االأخرى.
اأجل  الدولية من  املقارنة  نتائج  على  املتحقق  وانعكا�س  امل�صاريع   مراجعة 

دعم امل�صاريع ذات امل�صار ال�صعيف مقارنة بالدول االأخرى. 
 اقرتاح م�صاريع جديدة اأو تعديل امل�صاريع القائمة مبا يتوافق مع خمرجات 

املقارنة الدولية.
اخلطط  لو�صع  املرتاكمة  الدولية  املقارنة  خمرجات  من  اال�صتفادة   

امل�صتقبلية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.

7-1( المؤشرات األساسية لالتصاالت وتقنية
          المعلومات )مؤشرات الشراكة الدولية(:

بناًء على اجلهود الكبرية املبذولة يف تطوير قطاع االت�صاالت وتقنية 
اجلوانب  خمتلف  لقيا�س  موؤ�صرات  حتديد  من  بد  ال  كان  املعلومات، 

المقارنة الدولية
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واالقتناء  االإنتاج  حيث  من  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  مبجال  املتعلقة 
واالأن�صطة  اخلدمات  م�صتوى  عن  وا�صحة  بروؤية  للخروج  واال�صتخدام، 
وجمع  توفري  من  بد  ال  قيا�س  موؤ�صرات  اإىل  الو�صول  اأجل  ومن  املقدمة. 
البيانات االإح�صائية حول قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات، واالهتمام 

بالبيانات االأولية لعدد من املوؤ�صرات.
املقارنة  موؤ�صرات  اختيار  يف  لالزدواجية  ونظرًا  تاريخية،  وبلمحة 
الدولية ولت�صتت اجلهود بني املنظمات الدولية واالإقليمية يف هذا االإطار، 
اأهمية تبنى موؤ�صرات موحدة يتم االتفاق  فلقد �صعرت املنظمات والدول 
عليها يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات مع االأخذ يف االعتبار اإمكانات 
الغاية مت يف عام 2002م تقييم  النامية؛. ولتحقيق هذه  الدول  وحاجات 
اأطلقت  2004م  عام  ويف  املعلومات.  ملجتمع  االإح�صاءات  حلالة  دويل 
ر�صميًا  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  للمقارنة يف جمال  الدولية  ال�صراكة 
خالل الدورة احلادية ع�صرة ملوؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية التي 

عقدت يف الربازيل. وتهدف ال�صراكة اإىل ما يلي:
 تطوير قائمة اأ�صا�صية موحدة ملوؤ�صرات االت�صاالت وتقنية املعلومات من 

اأجل املقارنة الدولية وو�صع منهجيات جلمع هذه املوؤ�صرات. 
 امل�صاعدة على بناء القدرات االإح�صائية للبلدان النامية. 

املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ملوؤ�صرات  دولية  معلومات  قاعدة  اإن�صاء   
واإتاحتها على االإنرتنت.

وت�صم ال�صراكة املنظمات واللجان التالية: 
 جلان اإقليمية لالأمم املتحدة وهي:

ع�صًوا  اململكة  )وتعُدّ  اآ�صيا.  لغرب  واالجتماعية  االقت�صادية  اللجنة   -
فيها(

- اللجنة االقت�صادية الإفريقيا.
- اللجنة االقت�صادية الأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.

- اللجنة االقت�صادية واالجتماعية الآ�صيا واملحيط الهادئ.
 معهد اليون�صكو لالإح�صاء.

 البنك الدويل.
 االحتاد الدويل لالت�صاالت.

 وكالة االإح�صاء االأوروبية.
 منظمة التعاون والتنمية االقت�صادي.

من  جمموعة  حتديد  هو  الدولية  لل�صراكة  الرئي�س  الهدف  وكان 
مبجال  يتعلق  فيما  الدول  تقدم  مدى  لقيا�س  عليها  املتفق  املوؤ�صرات 
البيانات  فجوة  وردم  التنمية،  اأجل  من  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 
االإح�صائية يف هذا املجال، وو�صع جمموعة معايري اإح�صائية موحدة على 
امل�صتوى العاملي. لهذا ال�صبب، عملت ال�صراكة على تطوير قائمة اأ�صا�صية 
ملوؤ�صرات االت�صاالت وتقنية املعلومات ميكن جمعها من قبل الدول لتخدم 
دولًيا.  للمقارنة  قابلة  املحلي  املعلومات  جمتمع  عن  الإح�صاءات  كاأ�صا�س 
وقد جنحت ال�صراكة العاملية يف حتقيق خطوات متقدمة يف بلورة عدد من 
املوؤ�صرات العاملية واالإقليمية وجعلها نواة للموؤ�صرات االأ�صا�صية لالت�صاالت 
وتقنية املعلومات. وقد �صمت هذه الالئحة 42 موؤ�صرًا وزعت اإىل على اأربع 

فئات، كما �صيتم تو�صيح ذلك الحقًا.

الفصل السابع
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مع مالحظة اأن الهدف الرئي�س من هذه املوؤ�صرات هو م�صاعدة الدول 
املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  جمال  يف  م�صوحات  تطوير  مرحلة  يف  التي 
للم�صوحات  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  اأ�صئلة  اإ�صافة  طور  يف  التي  اأو 
ا. وهذه القائمة  احلالية؛ بغية احل�صول على بيانات ميكن مقارنتها دولًيً
باأي �صكل  اإجبارية ولي�صت ملزمة  كما مت االتفاق عليها بني الدول لي�صت 
تق�صي  ب�صكل جزئي كما  ا�صتخدامها  املمكن  اإنه من  االأ�صكال، حيث  من 
�صيا�صات الدول، ح�صب توافر البيانات االإح�صائية، وح�صب احلاجة لهذه 
التطور  من  امل�صتوى  نف�س  على  لي�صت  الدول  اأن  مالحظة  مع  البيانات. 
اإح�صائية متطورة بنف�س امل�صتوى. فبالن�صبة للموؤ�صرات  اأنظمة  وال متلك 
اخلا�صة  تلك  اأكرب  ب�صكل  بياناتها  جتمع  اأن  النامية  الدول  حتتاج  التي 
بالنفاذ وا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات وقطاع االت�صاالت وتقنية 

املعلومات، وفيما يلي قائمة بهذه املوؤ�صرات:  

أ. مؤشرات البنية التحتية والنفاذ
اأ.1 ن�صبة خطوط الهاتف الثابت لكل مئة من ال�صكان.

اأ.2 ن�صبة م�صرتكي خطوط الهاتف املتنقل لكل مئة من ال�صكان.
اأ.3 ن�صبة اأجهزة احلا�صبات ال�صخ�صية لكل مئة من ال�صكان.

اأ.4 ن�صبة م�صرتكي االإنرتنت لكل مئة من ال�صكان.
اأ.5 ن�صبة م�صرتكي خطوط االإنرتنت عالية ال�صرعة لكل مئة من ال�صكان.

اأ.6 ن�صيب الفرد من الرتدد ال�صبكي الدويل اخلا�س باالإنرتنت.
اأ.7 ن�صبة ال�صكان امل�صمولني بخدمة الهاتف املتنقل.

اأ.8 قيمة ا�صرتاك خدمة االإنرتنت مقابل متو�صط دخل الفرد.
اأ.9 قيمة مكاملة الهاتف املتنقل مقابل متو�صط دخل الفرد.

اأ.10 ن�صبة االأماكن العامة التي توفر ات�صاالت جمانية باالإنرتنت مقابل 
عدد ال�صكان )باملدن والقرى(.

ب. مؤشرات النفاذ واالستخدام لألفراد والمساكن
ب.1 ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها جهاز راديو.

ب.2 ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها جهاز تلفزيون.
ب.3 ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها هاتف ثابت.

ب.4 ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها هاتف متنقل.
ب.5 ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها جهاز حا�صب اآيل.

ب.6 ن�صبة االأفراد الذين ا�صتخدموا احلا�صب االآيل )يف اأي مكان( خالل 
االثنى ع�صر �صهرًا االأخرية.

ب.7 ن�صبة امل�صاكن التي لها ات�صال باالإنرتنت.
ب.8 ن�صبة االأفراد الذين ا�صتخدموا االإنرتنت )يف اأي مكان( خالل االثنى 

ع�صر �صهرًا االأخرية.
ب.9 توزيع ا�صتخدام االإنرتنت لالأفراد خالل االثنى ع�صر �صهرًا االأخرية.
ب.10 الن�صاطات املتعلقة باالإنرتنت التي مار�صها الفرد خالل االثنى ع�صر 

�صهرًا املا�صية.
ب.11 ن�صبة االأفراد الذين ي�صتخدمون الهاتف املتنقل.

�صهريًا  ع�صر  االثنى  خالل  باالإنرتنت  الفرد  ات�صال  مرات  عدد  ب.12 
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املا�صية )من اأي مكان(.
ب.13 ن�صبة امل�صاكن التي تتوافر فيها الطاقة الكهربائية.

ج. مؤشرات النفاذ واالستخدام لقطاع األعمال.
ج.1 ن�صبة االأعمال التي ت�صتخدم احلا�صبات.

ج.2 ن�صبة املوظفني الذين ي�صتخدمون احلا�صبات.
ج.3 ن�صبة قطاعات االأعمال التي ت�صتخدم االإنرتنت.

ج.4 ن�صبة املوظفني الذين ي�صتخدمون االإنرتنت.
ج.5 ن�صبة املن�صات التي لديها مواقع اإلكرتونية.

ج.6 ن�صبة املن�صات ذات االت�صال باالإنرتنت.
ج.7 ن�صبة قطاعات االأعمال التي ت�صتقبل طلبات العمالء عرب االإنرتنت.

ج.8 ن�صبة قطاعات االأعمال التي تر�صل طلبات التوريد عرب االإنرتنت.
ج.9 ن�صبة قطاعات االأعمال التي تت�صل باالإنرتنت وفقًا ل�صرعة االت�صال.

حملية  ات�صال  �صبكة  لديها  يتوافر  التي  االأعمال  قطاعات  ن�صبة  ج.10 
.)LAN(

.)Extranet( ج.11 ن�صبة قطاعات االأعمال التي توفر �صبكة خارجية
لطبيعة  وفقًا  االإنرتنت  من  امل�صتفيدة  االأعمال  قطاعات  ن�صبة  ج.12 

اال�صتخدام.
د. مؤشرات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

اإجمايل  اإىل  واملعلومات  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  يف  العاملني  ن�صبة  د.1 
العاملني.

)حتت�صب  واملعلومات  وتقنية  االت�صاالت  قطاع  يف  امل�صافة  القيمة  د.2 
كن�صبة من اإجمايل القيمة امل�صافة(.

اإجمايل  اإىل  امل�صتوردة  واملعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ب�صائع  قيمة  د.3 
الواردات.

اإجمايل  اإىل  امل�صدرة  واملعلومات  وتقنية  االت�صاالت  ب�صائع  قيمة  د.4 
ال�صادرات.

7-2( مقارنة المملكة مع بعض الدول.
بناًء على ما ذكر يف تقرير املوؤمتر االإقليمي ملنطقة غربي اآ�صيا، للقمة 
من  "اأنه  2003م؛  عام  بريوت  عقد يف  والذي  املعلومات،  ملجتمع  العاملية 
االأ�صوب و�صع موؤ�صرات خا�صة باالت�صاالت وتقنية املعلومات لكي تو�صح 
ب�صورة واقعية احتياجات البلدان النامية واأداءها، وينبغي اأن تراعي هذه 

الفصل السابع
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املوؤ�صرات الظروف اخلا�صة للبلدان النامية". 
لالت�صاالت  االأ�صا�صية  املوؤ�صرات  بدرا�صة  الوزارة  قامت  فقد  لذلك 
وتقنية املعلومات )موؤ�صرات ال�صراكة الدولية(، وال�صعي لال�صتفادة منها؛ 
ملقارنة اململكة بالدول االأخرى، ومعرفة موقع اململكة يف جمال االت�صاالت 

وتقنية املعلومات بني الدول.
ولقد مت اختيار جمموعة من الدول من اأجل املقارنة الدولية، وذلك 

بناًء على العديد من العوامل، ومن اأهمها:
 الو�صع االقت�صادي )م�صتوى الدخل والناجت املحلي(.

 املوقع اجلغرايف.
 الو�صع التقني وال�صناعي.

 امل�صتوى التعليمي.
 عدد ال�صكان.

اأن هذا االختيار عبارة عن اجتهادات مبنية على  فيه  ومما ال�صك 
التي  الدول  اختيار  امل�صتطاع  وبقدر  روعي  ولقد  اآنفًا،  املذكورة  العوامل 
املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  جمال  يف  اململكة  م�صتويات  �صمن  تقع 
ولقد مت اختيار  ال�صناعية.  الدول  ثم  االأكرث تطورًا ومن  الدول  وكذلك 
االإمارات  االأردن،  )م�صر،  الدولية.  املقارنة  اأجل  من  التالية  الدول 
كوريا،  بريطانيا،  اأملانيا،  ا�صرتاليا،  تركيا،  ماليزيا،  املتحدة،  العربية 
بع�س  لقيم  العاملي  املتو�صط  اإ�صافة  ال�صنة  هذه  يف  مت  كما  �صنغافورة( 
هذه  جلميع  قيم  من  توافر  ما  على  بناًء  املقارنة  متت  ولقد  املوؤ�صرات. 
الدول. والر�صوم البيانية التالية تنق�صم اإىل ق�صمني ر�صوم متثل املوؤ�صرات 

والهاتف  الثابت،  )الهاتف  وهي  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الرئي�صة 
يعك�س  الثاين  والق�صم  ال�صرعة(،  عايل  واالإنرتنت  واالإنرتنت،  املتنقل، 
الناطقات ملوؤ�صرات قيا�س جمتمع املعلومات وهي )النفاذ، اال�صتخدام، 
املهارات، وعدد احلا�صبات لعدد امل�صاكن، ون�صبة توافر خدمة االإنرتنت 
لعدد امل�صاكن، ون�صبة م�صرتكي النطاق العري�س )الهاتف الثابت( لكل 
املتنقل(  )الهاتف  العري�س  النطاق  م�صرتكي  ون�صبة  ال�صكان،  من  مئة 
وتقنية  االت�صاالت  تنمية  لقيا�س  ال�صامل  واملوؤ�صر  ال�صكان  من  مئة  لكل 
الر�صوم  هذه  وتقدم   .)ICT Development Index( )IDI( املعلومات 
ت�صورًا ملوقع اململكة بني هذه الدول. ولقد مت احل�صول على هذه القيم 
من االحتاد الدويل لالت�صاالت، اأما فيما يتعلق بقيم اململكة ذات العالقة 
باملوؤ�صرات الرئي�صة لالت�صاالت وتقنية املعلومات فقد مت ا�صتقائها من 
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات، اإال يف بع�س احلاالت فقد مت االعتماد 
هذه  اإىل  االإ�صارة  و�صتتم  لالت�صاالت،  الدويل  االحتاد  اإح�صاءات  على 

احلاالت يف مكانه.
ونظرًا لعدم توافر بيانات الدول االأخرى لعام 2009م فقد مت االعتماد 
لعام  للملكة  االإح�صائية  البيانات  على  وللح�صول  2008م.  اأرقام  على 
جمتمع  اإىل  التحول  مبوؤ�صرات  اخلا�س  للف�صل  الرجوع  ميكن  2009م، 
�صتتم  التي  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الرئي�صة  واملوؤ�صرات  املعلومات. 
تغطيتها وهي: الهاتف الثابت، والهاتف املتنقل، وعدد م�صتخدمي االإنرتنت، 
وعدد ا�صرتاكات النطاق العري�س )الثابت واملتنقل(، امل�صاكن التي تتوافر 

فيها حا�صبات اآلية، وامل�صاكن التي تتوافر فيها خدمة االنرتنت.

المقارنة الدولية
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7-2-1( المقارنة الدولية لمشتركي الهاتف الثابت
املعدالت  وتعترب هذه  اأ�صعارها.  وتدين  املتنقل  الهاتف  النت�صار خدمات  نظرًا  وذلك  الثابت،  الهاتف  انت�صار  ثبات يف معدالت  ت�صهد  العاملية  املعدالت 
متوافقة مع املعدالت العاملية، مع اأن هناك تدنيًّا يف معدالت االنت�صار يف معظم دول العامل املتقدم، وبخا�صة العامل ال�صناعي. والر�صم البياين التايل، يو�صح 

موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م فيما يتعلق بعدد م�صرتكي الهاتف الثابت.

الشكل )15(: عدد خطوط الهاتف الثابت )خط لكل 100 من ال�صكان(  لعام 1429/1428هـ )2008م(
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7-2-2( المقارنة الدولية لمشتركي الهاتف المتنقل
تعترب اأعداد م�صرتكي الهاتف املتنقل يف اململكة من املعدالت العالية على م�صتوى العامل. حيث اأن املتو�صط العاملي لن�صبة االنت�صار يبلغ )67%( ويف الدول 
النامية )57%( واأعلى من متو�صط االنت�صار يف الدول املتقدمة التي بلغت )114%(. والر�صم البياين التايل يو�صح موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 

2008م فيما يتعلق بعدد م�صرتكي الهاتف املتنقل.

الشكل )16(: عدد ا�صرتاكات الهاتف املتنقل )ا�صرتاك لكل 100 من ال�صكان(  لعام 1429/1428هـ )2008م(
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7-2-3( المقارنة الدولية لعدد مستخدمي اإلنترنت
االإنرتنت على  العاملي، فهناك منو كبري يف عدد م�صتخدمي  امل�صتوى  وتداعياتها االقت�صادية على  االأخري  العاملية  االأزمة االقت�صادية  الرغم من  على 
م�صتوى العامل؛ وذلك بن�صبة )6%( يف عام 2008م عن عام 2007م للدول املتقدمة، وبن�صبة عالية تبلغ )21%( لنف�س الفرتة للدول النامية. وتطرق تقرير 
االحتاد الدويل لالت�صاالت والذي �صدر يف عام 2010م بعنوان "قيا�س جمتمع املعلومات" اأن االرتفاعات يف معدالت ا�صتخدام االإنرتنت تعزى اإىل انخفا�س 
يف اأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنيات املعلومات. وحيث ذكر التقرير اأن قرابة )21%( من �صكان العامل ي�صتخدمون االإنرتنت اأي  )1،7( مليار ن�صمة وترتكز 
هذه الن�صبة العالية يف الدول املتقدمة. حيث اإن قرابة )80%( من �صكان العامل النامي ال زالوا حمرمني من خدمة االإنرتنت. والر�صم البياين التايل يو�صح 

موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م فيما يتعلق بعدد م�صتخدمي االإنرتنت.

الفصل السابع

الشكل )17(: عدد م�صتخدمي االإنرتنت )م�صتخدم لكل 100 من ال�صكان( لعام 1429/1428هـ )2008م(
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7-2-4( المقارنة الدولية لعدد اشتراكات
                 النطاق العريض

فلقد  العري�س،  النطاق  خدمات  ن�صر  لت�صريع  عاملي  توجه  هناك 
عليا  جلنة  اإن�صاء  اليون�صكو  ومنظمة  لالت�صاالت  الدويل  االحتاد  اأعلن 
العاملي  القمة  موؤمتر  خالل  اللجنة  اإطالق  مت  ولقد  العري�س،  للنطاق 
اللجنة اجلديدة )30(  ملجتمع املعلومات لعام 2010م يف جنيف. وت�صم 
الرائدة يف جمال  ال�صركات  العامل ال ميثلون  اأنحاء  ا�صمًا بارزًا من �صتى 
التكنولوجيا فح�صب، بل ميثلون اأي�صًا �صركات رائدة يف جمموعة وا�صعة من 
القطاعات التجارية واالجتماعية؛ وذلك من اأجل التنمية الرقمية واإن�صاء 
واالقت�صادية،  الب�صرية  التنمية  عجلة  �صتدفع  التي  املعرفة(  )جمتمعات 
و�صتقوم هذه اللجنة بتحديد ا�صرتاتيجيات وخطط لت�صريع ن�صر النطاق 
اأن  �صاأنها  من  التي  التطبيقات  يف  والنظر  العاملي  امل�صتوى  على  العري�س 
ت�صاعد ال�صبكات العري�صة النطاق على حت�صني تنفيذ جمموعة هائلة من 
وال�صالمة  البيئية  باالإدارة  وانتهاًء  بالتعليم  بدءًا  االجتماعية،  اخلدمات 
لالت�صاالت  الدويل  االحتاد  اإعالن  وياأتي  االأخرى.  املجاالت  من  والكثري 
النطاق  "االإفادة من  اللجنة اجلديدة على خلفية مبادرة  واليون�صكو عن 
العري�س" التي اأعدها االحتاد الدويل لالت�صاالت؛ لتعزيز الوعي باملزايا 
العديدة لل�صبكات ذات اخلطوط ال�صريعة لي�س فقط يف جمال االت�صال، 
بل اأي�صًا يف جمموعة كاملة من القطاعات االجتماعية مثل حفظ الطاقة، 
ال�صحية،  والرعاية  البيئي،  والر�صد  الطوارئ،  وخدمات  النقل،  واإدارة 

والتعليم، وحتى الزراعة حيث ُت�صتخدم اليوم تكنولوجيات جديدة الإنتاج 
احلد االأق�صى من املحا�صيل والتخفيف من ا�صتخدام املواد الكيميائية يف 

الوقت عينه. 
ومن اجلدير بالذكر االإ�صارة اإىل اأن هناك توجًها على امل�صتوى الدويل 
ا�صرتاكات  اإىل  العري�س،  النطاق  بخدمات  اخلا�صة  االإح�صاءات  لف�صل 
اعتماد  ولقد مت  املتنقلة.  باالت�صاالت  واأخرى  الثابتة  باالت�صاالت  خا�صة 
العري�س.  النطاق  بخدمات  اخلا�صة  الدولية  املقارنة  يف  التق�صيم  هذا 
)مت اعتماد القيم املتوافرة لدى االحتاد الدويل لالت�صاالت لهذا املوؤ�صر 
حيث اإن التعريف املعتمد لدى هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات مغاير يف 
بع�س اأجزائه ملا لدى االحتاد الدويل لالت�صاالت، ووفق ل�صوابط ومعاير 
االحتاد  قيم  اعتماد  مت  فلقد  املجال،  هذه  يف  العادلة  الدولية  املقارنة 

الدويل لالت�صاالت(.

المقارنة الدولية
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7-2-4-1( المقارنة الدولية لعدد اشتراكات النطاق العريض االتصاالت الثابتة
قفزت ن�صبة امل�صرتكني لهذه اخلدمة يف اململكة لعام 2008م قرابة 70% مقارنة بعام 2007م، حيث كانت 2،5% يف عام 2007م، وقفزت اإىل 4،2% لعام 2008م. 

مع مالحظة تدين ن�صبة اال�صرتاكات يف اململكة مقارنة مع الدول املتقدمة. والر�صم البياين التايل يو�صح موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م.

الشكل )18(: ن�صبة م�صرتكي النطاق العري�س الثابت لكل مئة من ال�صكان  لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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7-2-4-2( المقارنة الدولية لعدد اشتراكات النطاق العريض لالتصاالت المتنقلة
ن�صبة  تدين  مالحظة  مع  2007م.  لعام   %3،2 مقارنة  2008م،  لعام   %9،4 اإىل  ال�صكان  من  مئة  لكل  املتنقل  العري�س  النطاق  م�صرتكي  ن�صبة  قفزت 

اال�صرتاكات يف اململكة مقارنة مع الدول املتقدمة. والر�صم البياين التايل يو�صح موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م.  

الشكل )19(: ن�صبة م�صرتكي النطاق العري�س املتنقل لكل مئة من ال�صكان لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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7-2-5( المقارنة الدولية لنسبة المساكن التي تتوافر فيها حاسبات آلية
بـ  اآلية، مقارنة  فيها حا�صبات  يتوافر  التي  للم�صاكن  اإىل )%47،8(  اآلية يف عام 2008م  فيها حا�صبات  يتوافر  التي  امل�صاكن  ن�صبة  اململكة  ارتفعت يف 

)43،2%( لعام 2007م. والر�صم البياين التايل يو�صح موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م.

الشكل )20(: ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها جهاز حا�صب اآيل  لعام 1429/1428هـ )2008م(
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7-2-6( المقارنة الدولية لنسبة المساكن التي تتوافر فيها خدمة اإلنترنت
كما ارتفعت ن�صبة امل�صاكن التي تتوافر فيها خدمة االنرتنت يف اململكة اإىل 41،5% لعام 2008م، مقارنة 35،6% لعام 2007م. والر�صم البياين التايل 

يو�صح موقع اململكة مقارنة بالدول املختارة لعام 2008م.

الشكل )21(: ن�صبة امل�صاكن التي تتوافر فيها خدمة االإنرتنت  لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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8-1( الرقم القياسي لتنمية االتصاالت وتقنية
 )IDI( المعلومات          

يتمثل اأحد االأهداف الرئي�صة للرقم القيا�صي لتنمية االت�صاالت وتقنية 
وت�صليط  وتقييمها،  الرقمية  الفجوة  مراقبة  على  امل�صاعدة  يف  املعلومات 
ال�صوء على جماالت التح�صني، وكذلك يف قيا�س اإمكانية التنمية يف جمال 
ا�صتعمال  للبلدان  ميكن  مدى  اأي  اإىل  اأو  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت 
تقنيات االت�صاالت واملعلومات لتعزيز النمو والتنمية، ا�صتنادًا اإىل القدرات 
وتقنية  لالت�صاالت  الفعال  اال�صتعمال  اأجل  من  املطلوبة  واملهارات  املتاحة 
واملعلومات  االت�صاالت  تقنيات  وتنطوي  التنموي.  اأثرها  وتعزيز  املعلومات 
التي  املختلفة  االإيجابية  االقت�صادية  النتائج  من  وا�صعة  جمموعة  على 
ميكنها، ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، اأن تعزز الرفاهية وت�صهل التنمية 
مكا�صب  املبا�صرة  النتائج  وت�صمل  الدول.  يف  واالقت�صادية  االجتماعية 
ون�صرها،  واملعلومات  االت�صاالت  تقنيات  تطوير  عن  الناجمة  االإنتاجية 
وعن تطوير تقنيات جديدة ذات �صلة. وت�صمل النتائج غري املبا�صرة اإيجاد 
فر�س جتارية وت�صهيلها يف القطاعات اخلدمية، وتوفري فر�س عمل جراء 
املرونة  تعزيز  مت  كما  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  جمال  يف  التطورات 
التجارية.  لالأعمال  وفر�س جديدة  وا�صتحداث مناذج  والعمال،  لل�صركات 
اقت�صادية  بفوائد  �صتعود  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اإن  واخلال�صة 
واجتماعية مهمة على جمموعة من االأهداف التنموية و�صينعك�س ذلك على 

رفاهية الفرد وتقدم املجتمع. 

8( مؤشرات قياس مجتمع
     المعلومات

وتقنية  لالت�صاالت  االأ�صا�صية  املوؤ�صرات  اإن  حيث 
مت  والتي  الدولية(،  ال�صراكة  )موؤ�صرات  املعلومات 
االتفاق عليها من قبل معظم الدول، ال تتوافر قيم 
الأغلبها يف الوقت الراهن‘ وبخا�صة يف الدول النامية، 
ف�صيتم يف هذا الف�صل اعتماد موؤ�صرات قيا�ص جمتمع 
القيا�صي  بالرقم  القيم اخلا�صة  وبخا�صة  املعلومات 
يتم  والتي  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  لتنمية 
.)ITU( تبنيها من قبل االإحتاد الدويل لالت�صاالت
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الرقم  موؤ�صرات  تبنى  من  لالت�صاالت  الدويل  االحتاد  هدف  ولقد 
القيا�صي لتنمية االت�صاالت وتقنية املعلومات، اإىل امل�صاعدة يف تقييم الدول 
كل  قبل  من  املبذولة  باجلهود  والتعريف  الرقمية،  الفجوة  حجم  ومعرفة 
دولة لردم الفجوة الرقمية. ولقد ن�صر االحتاد الدويل لالت�صاالت تقريره 
احلديث الذي �صدر يوم 9 ربيع االأول من العام اجلاري 1431هـ، ( املوافق 
23 فرباير 2010م(، وقد جاء بعنوان )قيا�س جمتمع املعلومات 2010م(. 
وت�صمن التقرير معلومات قيمة عن التطورات يف جمال االت�صاالت وتقنية 
املعلومات، وقدم مقارنة ملائة وت�صع وخم�صني دولة. وهدف هذا التقرير اإىل 
اأدوات لتقييم م�صتوى االأداء يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات  تقدمي 
ملتخذي القرارات يف الدول، وتعّرف موقع دولهم بني دول العامل، من اأجل 
يقدم  كما  معلومات.  لديهم من  يتوافر  ملا  وفقًا  ال�صائبة  القرارات  اتخاذ 
التقرير مل�صوؤويل هذه الدول معلومات تراكمية عن م�صتوى التقدم من اأجل 
ردم الفجوة الرقمية يف دولهم مقارنة بدول العامل االأخرى. وقد ذكر التقرير 
اأن الفجوة الرقمية ال تزال وا�صعة، على الرغم من اأنها اآخذة يف التقل�س 
قلياًل، ال�صيما بني البلدان ذات امل�صتويات العالية جدًا يف جمال االت�صاالت 
وتقنية املعلومات وتلك ذات امل�صتويات الدنيا فيها. كما اأن الفجوة الرقمية 
ال تزال حتتل موقعًا متقدمًا يف جدول اأعمال �صانعي �صيا�صات االت�صاالت 

وتقنية املعلومات على ال�صعيد الوطني والدويل.
 11 من  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  لتنمية  القيا�صي  الرقم  ويتكون 
العاملي  امل�صتوى  على  املرجعي  للقيا�س  كاأداة  ا�صتعمالها  ميكن  موؤ�صرًا 
واالإقليمي وعلى م�صتوى الدولة. ومت توزيع هذه املوؤ�صرات على ثالثة نطاقات 

واملهارات  وا�صتخداماتها  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اإىل  بالنفاذ  تتعلق 
املتعلقة بها.

املحددة:  النطاقات  �صمن  املعلومات  جمتمع  موؤ�صرات  يلي  وفيما 
موؤ�صرات النفاذ:

1- عدد خطوط االت�صاالت الثابتة لكل مئة من ال�صكان.
2- عدد خطوط االت�صاالت املتنقلة لكل مئة من ال�صكان.

3- ن�صيب الفرد من الرتدد ال�صبكي الدويل اخلا�س باالإنرتنت.
4- ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها جهاز حا�صب اآيل.
5- ن�صبة امل�صاكن التي يتوافر فيها ات�صال باالإنرتنت.

موؤ�صرات اال�صتخدام:
1- عدد م�صتخدمي االإنرتنت لكل مئة من ال�صكان.

2- عدد م�صرتكي خطوط االإنرتنت عالية ال�صرعة لكل مئة من ال�صكان.
3- عدد خطوط الهاتف املتنقل عايل ال�صرعة لكل مئة من ال�صكان.

موؤ�صرات املهارات:
1- ن�صبة االإملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني.

2- اإجمايل ن�صبة االلتحاق باملدار�س الثانوية.
3- اإجمايل ن�صبة االلتحاق باملرحلة اجلامعية.

ومن اأجل احل�صول على متو�صط عادل ملوؤ�صرات التنمية، فلقد مت و�صع 
اأوزان لكل من هذه املوؤ�صرات لقيا�س املتو�صط،؛ وذلك وفق اجلدول التايل: 
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الوزن ن�سبة التقييم مرجعية القيمة املثالية موؤ�سرات النفاذ م

الوزن ن�سبة التقييم مرجعية القيمة املثالية موؤ�سرات اال�ستخدام م

الوزن ن�سبة التقييم مرجعية القيمة املثالية موؤ�سرات املهارات م

100 اإجمايل اأوزان املوؤ�سرات

8-2( المقارنة الدولية لمؤشرات قياس مجتمع
          المعلومات

لقد ذكر تقرير االحتاد الدويل )قيا�س جمتمع املعلومات، 2010م(. 
اأن اململكة من الدول التي حققت تقدمًا ممتازًا يف جمال النفاذ اإىل تقنية 
املعلومات واالت�صاالت على نحو يعك�س زيادة كبرية يف ا�صرتاكات الهاتف 
الثابت واملتنقل، وكذلك يف عر�س النطاق الدويل لالإنرتنت، ويف النفاذ 
االأ�صري اإىل االإنرتنت واحلوا�صيب. ولقد حققت اململكة املرتبة ال�صاد�صة 
واالأربعني من بني مائة وت�صع وخم�صني دولة، ومتقدمة بثالث مراتب عن 

عام 2007م.  
وفيما يتعلق باملقارنة الدولية ملوؤ�صرات االإ�صتخدام، فتت�صمن موؤ�صرات 
اال�صتخدام ملتو�صط ثالث فئات من املوؤ�صرات ) ن�صبة م�صتخدمي االإنرتنت، 
ون�صبة النطاق العري�س للثابت، ون�صبة النطاق العري�س للمتنقل(. واحتلت 
اململكة املرتبة ال�صابعة واخلم�صني يف هذا املوؤ�صر ومتقدمة اأي�صاً  بثالث 
وال�صكل  ال�صتني،  املرتبة  فيه  كانت حتتل  والتي  مراتب عن عام 2007م. 
التايل يو�صح موقع اململكة بني الدول املختارة للمقارنة الدولية يف جمال 
اال�صتخدام لالت�صاالت وتقنية املعلومات. اأما فيما يتعلق باملقارنة الدولية 
ومتقدمة  وال�صتني  الثامنة  املرتبة  اململكة  احتلت  فقد  املهارات،  ملوؤ�صرات 

مبرتبة عن عام 2007م.
لقيا�س  ال�صامل  للموؤ�صر  بالن�صبة  الدولية  فاملقارنة  وباالأجمال 
رقمًا  اأ�صلفنا  كما  ميثل  والذي  املعلومات،  وتقنية  االت�صاالت  تنمية 
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اإىل االت�صاالت وتقنية  النفاذ  للموؤ�صرات االأحد ع�صر، وي�صمل  قيا�صيًا 
لقيا�س  مم  �صُ وقد  ا�صتعمالها.  يف  واملهارات  وا�صتعماله،  املعلومات، 
مرِّ  على  وتطورها  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  م�صتجدات  م�صتوى 
الزمن مع االأخذ يف االعتبار اأو�صاع البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
املائة  بني  واخلم�صني  الثانية  املرتبة  اململكة  احتلت  ولقد  ال�صواء.  على 

وت�صع وخم�صني دولة. ولقد تقدمت مبرتبتني عن عام 2007م، و ب�صت 
الثامنة  املرتبة  اململكة يف  كانت  ع�صرة مرتبة عن عام 2002م، حيث 
وال�صتني لعام 2002م. كما اأتت اململكة يف املرتبة الرابعة على م�صتوى 
الدول املختارة يف  املقارنة مع  التالية تو�صع  العربية، واالأ�صكال  الدول 

هذه املوؤ�صرات.

الشكل )22(: ن�صبة موؤ�صرات النفاذ لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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الشكل )24(: ن�صبة موؤ�صرات املهارات  لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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الشكل )25(: ن�صبة املوؤ�صر ال�صامل لقيا�س تنمية االت�صاالت وتقنية املعلومات )IDI( لعام 1429/1428هـ )2008م( 
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جدول التايل يقدم ملخ�س ملوقع اململكة لدول املقارنة الدولية فيما يتعلق باملوؤ�صرات االأ�صا�صية لالت�صاالت وتقنية املعلومات:

 ال�ساملاملهاراتاال�ستخدامالنفاذالدولة
IDI

 ن�سبة توافر
 احلا�سبات لعدد

امل�ساكن

 ن�سبة توافر
 خدمة االنرتنت

لعدد امل�ساكن

 ن�سبة م�سرتكي
 الهاتف املتنقل
 لكل مئة من

ال�سكان

 ن�سبة م�سرتكي
 الهاتف الثابت
 لكل مئة من

ال�سكان

 ن�سبة
 م�ستخدمي

 االإنرتنت لكل
مئة من ال�سكان

 ن�سبة م�سرتكي
النطاق

 العري�ض الثابت 
لكل مئة من ال�سكان

 ن�سبة م�سرتكي
 النطاق العري�ض
املتنقل لكل مئة

من ال�سكان 
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الفصل الثامن

يو�صح اجلدول التايل موقع اململكة بني الدول العربية فيما يتعلق باملوؤ�صر ال�صامل لقيا�س تنمية االت�صاالت وتقنية املعلومات لالأعوام 2002م، و2007م، 
و2008م، والر�صم البياين الذي يلية يو�صح موقع اململكة للموؤ�صر ال�صامل لقيا�س تقنية االت�صاالت وتقنية املعلومات بني الدول العربية لالأعوام 2002م، 
و2007م، و2008م مع مالحظة اأنه مت ا�صتبعاد الدول العربية التي متت مقارنتها �صمن املقارنة الدولية وهي )الكويت، م�صر، االأردن، دولة االإمارات العربية 

املتحدة(.
م�ؤ�شر عام 2008م م�ؤ�شر عام 2007م م�ؤ�شر عام 2002م الدولة
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8-3( مؤشرات سلة األسعار
التقنيات  اأ�صعار  بني  طردية  عالقة  هناك  اأن  اإىل  فيه  �صك  ال  مما 
واخلدمات يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات وبني اال�صتخدام. فكلما 
اأ�صعار خدمات االت�صاالت، ف�صوف تكون هناك زيادة يف عدد  انخف�صت 
ن�صبة  يف  الزيادة  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  �صحيح.  والعك�س  امل�صتخدمني 
االت�صاالت  خدمات  تتوافر  واإذ  االأ�صعار.  خف�س  يف  �صت�صهم  اال�صتخدام 

وتقنية املعلومات باأ�صعار منا�صبة بحيث تكون يف متناول اجلميع، ف�صي�صهم 
املجتمع  اإىل  التحول  وتعزيز  الرقمية  الفجوة  ردم  يف  كبري  وب�صكل  ذلك 
للخطط  وكان  الطردية،  العالقة  هذه  اململكة  اأدركت  ولقد  املعلومات. 
اال�صرتاتيجية التي تبنتها اململكة واخلا�صة بتحرير �صوق االت�صاالت وتقنية 
اخلا�س،االأثر  القطاع  اإىل  الدولة  من  وتطويره  اإدارته  ونقل  املعلومات، 
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الشكل )26(: ن�صبة املوؤ�صر ال�صامل لقيا�س تنمية االت�صاالت وتقنية املعلومات للدول العربية
لالأعوام )2002 و2007 و 2008م( 
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الفصل الثامن

االإيجابي يف حت�صني اخلدمة وامتدادها لت�صمل مناطق اأو�صع من اململكة، 
وتوفري  ب�صكل كبري،  االأ�صعار  بارز يف خف�س  ال�صيا�صة دور  لهذه  كما كان 
املقدمة  اخلدمات  وم�صتوى  لنوعية  بالن�صبة  املن�صبطة  املناف�صة  من  جو 
من خالل تبني اأف�صل التقنيات احلديثة، وكذلك بالن�صبة لتقدمي اأف�صل 
االأ�صعار والعرو�س؛ حيث اأ�صبحت خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف 
متناول اجلميع وبخا�صة حمدودي الدخل؛ مما عزز التوجه البناء للدولة 

يف ردم الفجوة الرقمية يف اململكة، والتحول اإىل جمتمع املعلومات. 
ولقد اأ�صار تقرير االحتاد الدويل لالت�صاالت اإىل اأن اأ�صعار خدمات 
خمتلف  يف  ملحوظًا  انخفا�صًا  �صهدت  قد  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت 
قد  العري�س  النطاق  اإنرتنت  خدمات  اأن  من  الرغم  على  العامل،  اأنحاء 
ولقد  الفقرية.  الدول  مواطني  من  الكثريين  اإمكانات  عن  مبناأى  بقيت 
واالإنرتنت  اأ�صعار خدمات االت�صاالت  انخفا�س يف  التقرير حدوث  اأظهر 
دولة،   161 حوايل  2009م  عام  اأ�صعار  �صلة  و�صملت  العامل.  م�صتوى  على 
واإنرتنت  واملتنقل،  الثابت،  الهاتف  خلدمات  التكلفة  متو�صط  وت�صمنت 
واحدة.  �صنة  بن�صبة 15% خالل  انخفا�س  وكان هناك  العري�س.  النطاق 
حيث  من  اخلدمات  اأكرب  الثابت  العري�س  النطاق  خدمات  واأظهرت 
خلدمات   % و20   25 بحوايل  مقارنة  املائة(،  يف   42( ال�صعر  انخفا�س 
االت�صاالت املتنقلة، والهاتف الثابت على التوايل. واأو�صح التقرير اأنه وعلى 
وتقنية  االت�صاالت  اأ�صعار خدمات  الكبري يف  االنخفا�س  هذا  من  الرغم 
من  للكثري  بالن�صبة  املنال  بعيدة  ظلت  اخلدمات  هذه  اأن  اإال  املعلومات، 
النا�س. واأ�صاف انه يف عام 2009م، كانت �صلة اأ�صعار خدمات االت�صاالت 

للدخل  القومي  الناجت  من   %12،8 املتو�صط  يف  تعادل  املعلومات  وتقنية 
 %  17،5 اإىل  املتقدمة  الدول  ويرتاوح ذلك بني 1،5% يف  للفرد،  بالن�صبة 
يف الدول النامية. وبعبارة اأخرى فاإن الدول ذات م�صتويات الدخل العالية، 
يدفع فيها الفرد اأقل ن�صبيًا مقابل ح�صوله على خدمات االت�صاالت وتقنية 
املعلومات، بينما الدول ذات م�صتويات الدخل املنخف�صة، فاإن الفرد يدفع 
فيها اموااًل اأكرث مقابل ح�صوله على هذه اخلدمات. وعلى �صبيل املثال، 
فخدمة تو�صيل خدمة النطاق العري�س تكلف يف املتو�صط حوايل %16،7 
من الناجت القومي للدخل يف الدول النامية، مقارنة بحوايل 2% فقط يف 
االأ�صعار  باأقل  تتمتع  التي  الدول  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار  املتقدمة.  الدول 
فيما يتعلق بخدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات مقارنة بدخلها ت�صمل: 
ماكاو )ال�صني(، هوجن كوجن، �صنغافورة،الكويت، لك�صمبورج، الدمنرك، 

واململكة املتحدة.
ولقد هدف االحتاد الدويل لالت�صاالت من تقدمي معلومات اإح�صائية 
االت�صاالت  خدمات  اأ�صعار  مراقبة  اإىل  الدول،  يف  اخلدمات  اأ�صعار  عن 
تكلفة  حتمل  على  االأفراد  قدرة  لتعّرف  كثب،  عن  املعلومات  وتقنية 
مقارنة  قدرتهم  عّرف  ثم  ومن  بع�صها،  اأو  اخلدمات  هذه  يف  اال�صرتاك 

بدخلهم على حتمل تكاليف ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات. 
اآلية لقيا�س  ولقد و�صع االحتاد الدويل لالت�صاالت وتقنية املعلومات 

متو�صط �صلة االأ�صعار يف الدول؛ وذلك وفق النمط التايل: 
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اجلدول التايل يو�صح ن�صبة متو�صط اأ�صعار اخلدمات يف اململكة بالن�صبة ملتو�صط الدخل لعام 2008م و2009م للهاتف الثابت والهاتف املتنقل وخدمات 
النطاق العري�س للهاتف الثابت، كما هو مو�صح يف ال�صكل رقم )27(.

 خدمات النطاق العري�ضوالهاتف املتنقلالهاتف الثابتال�سنة
متو�سط �سلة الأ�سعارللهاتف الثابت

20080.7268م 03.091.50

20090.710.582.061.12م

الشكل )27(: اآلية قيا�س متو�صط �صلة االأ�صعار

سلة أسعار ICTالحد األعلى 100الحد األعلى 100الحد األعلى 100

الهاتف الثابت
اال�صرتاك ال�صهري + قيمة 30 

دقيقة )15 دقيقة يف الذروة و15 
دقيقة خارج الذروة( مق�صمة على 

متو�صط الدخل املحلي

الهاتف المتنقل
قيمة 25 مكاملة يتم 

اإجراءها)داخل وخارج ال�صبكة 
وداخل وخارج الذروة ويف فرتة 
نهاية االأ�صبوع + قيمة 30 ر�صالة 

ن�صية، مق�صمة على متو�صط 
الدخل املحلي

النطاق العريض 
الثابت

اال�صرتاك ال�صهري ) على اأ�صا�س 
1 جيجا بايت( مق�صمة على 

متو�صط الدخل املحلي
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الفصل الثامن

وجاءت اململكة فيما يتعلق بتكلفة خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف املرتبة )37( على نطاق العامل، من حيث تقدمي خدمات ات�صاالت وتقنية 
)النطاق  االإنرتنت  وخدمات  واملتنقلة،  الثابتة،  الهواتف  اأ�صعار  �صلة  متو�صط  اخلدمات  هذه  وت�صمل  القومي،  بالدخل  مقارنة  منخف�صة  باأ�صعار  معلومات 
العري�س للهاتف الثابت(. وقد اأظهر التقرير اأنه من حيث تكلفة خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف املنطقة، فقد جاءت دولة االإمارات العربية املتحدة 

يف املرتبة )22(، والبحرين يف املرتبة )26(، و�صلطنة عمان يف املرتبة )45(، ودولة قطر يف املرتبة )63(، ودولة الكويت يف املرتبة )65(.
واجلدول التايل يو�صح موقع اململكة بني الدول املختارة للمقارنة الدولية فيما يخ�س متو�صط �صلة االأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ومقارنة 

بني عام 2008م و2009م وترتيب الدول عامليًا:

 ترتيب الدول بالن�سبة ملتو�سط �سلة اأ�سعارمتو�سط �سلة اأ�سعار االت�ساالت وتقنية املعلومات بالن�سبة للدخل )دوالر(الدولة
االت�ساالت وتقنية املعلومات بالن�سبة للدخل

2009م2009م2008م
0.790.8120�أملانيا

0.720.579بريطانيا
0.840.7919كوريا

0.910.8725�أ�سرت�ليا
1.501.1237�ل�سعودية

0.830.8222�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
3.953.4978م�سر

0.800.374�لكويت
6.135.5196�لأردن
1.931.6746ماليزيا

0.410.333�سنغافورة
7.312.4262تركيا

15.012.8�ملتو�سط �لعاملي

امل�صدر: االإحتاد الدويل لالت�صاالت.
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الر�صم البياين التايل يو�صح موقع اململكة بني الدول املختارة للمقارنة الدولية لعام 2008م و2009م فيما يخ�س متو�صط �صلة االأ�صعار خدمات 
االت�صاالت وتقنية املعلومات:

الشكل )28(: مقارنة متو�صط �صلة االأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات  لعام )2008م /2009م( 
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الر�صم البياين التايل يو�صح ترتيب اململكة بني الدول املختارة للمقارنة الدولية لعام 2009م:

الشكل )29(: ترتيب اململكة ملتو�صط �صلة اأ�صعار خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات  لعام 2009م
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9(      مراجعة ودارسة وتقييم سير 
           مشاريع الخطة

9-1       التعاون والتنسيق  من أجل التنفيذ.
9-2      دراسة المعلومات الواردة من الجهات عن حالة

               المشاريع.
9-3      دراسة قدرات الجهات على التنفيذ

9-4      دراسة مقترحات وأراء الجهات على الخطة
              ومشاريعها

9-4-1 وضع آلية لدراسة المقترحات
9-4-2 نتائج الدراسة.



التحول إلى مجتمع المعلومات )110(

9( مراجعة ودارسة وتقييم سير
     مشاريع الخطة

اخلطط  وبخا�صة  اأهدافها،  خطة  اأي  حتقق  لكي 
امل�صاريع،  من  كبرياً  عدداً  تت�صمن  التي  ال�صخمة 
اإمكاناتها  يف  تختلف  عدة،  جهات  بتنفيذها  ويناط 
وقدراتها واأولويتها، فاإن التن�صيق والتعاون واملتابعة 
تعترب  اخلطة،  م�صاريع  مل�صارات  امل�صتمر  واملراجعة 

�صبباً رئي�صياً يف جناح هذه اخلطط.

9-1( التعاون والتنسيق من أجل التنفيذ
على  ترتكز  اأهدافها  حتقيق  يف  اخلطة  جناح  اأن  فيه  ال�صك  مما 
تعاون جميع اجلهات املناط بها تنفيذ م�صاريع اخلطة، وتقدمي املعلومات 
كما  امل�صاريع.  هذه  وخمرجات  امل�صاريع  �صري  عن  والدقيقة  ال�صحيحة 
املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  مبوؤ�صرات  اخلا�صة  والقيم  املعلومات  اأن 
تعترب جوهرية لقيا�س مدى التقدم نحو الروؤية امل�صتقبلية للخطة وتقييم 
جناحها، وبناء الت�صورات واخلطط امل�صتقبلية على اأ�ص�س علمية ومنهجية 
التعاون  اأوا�صر  لتوطيد  ال�صعي  الوزارة  اأولويات  من  فاإن  لذا  �صليمة. 
الأهدافها  اخلطة  حتقيق  اأن  الإميانها  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�صيق 
م�صوؤولية جميع اجلهات احلكومية. لذلك حر�صت الوزارة يف التوا�صل مع 
اجلهات احلكومية مبختلف القنوات الر�صمية وغري الر�صمية لتحقيق هذه 
الغاية وتعّرف العقبات وال�صعوبات التي قد تواجه تنفيذ اخلطة وال�صعي 
الرغبة  الوزارة  مل�صت  كما  للوزارة.  املتاحة  االإمكانات  بح�صب  لتذليلها 
حتقق  اأن  اأجل  من  الكبري  والدعم  املوقر،  الوزراء  جمل�س  من  ال�صادقة 
اخلطة اأهدافها. ولقد كان لقرار جمل�س الوزراء رقم 7708/م ب وتاريخ 
1430/9/18هـ، املت�صمن يف فقرته الثانية التاأكيد على اجلهات احلكومية 
بالتوا�صل مع وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات مبا ي�صمن تنفيذ اخلطة 
الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات من خالل )ور�س العمل( والربامج 
التدريبية واللقاءات بني امل�صوؤولني يف اجلهات املعنية وامل�صوؤولني يف وزارة 
االت�صاالت وتقنية املعلومات. كما ت�صمنت الفقرة الثالثة التاأكيد على كل 
جهة حكومية معنية اإعداد خطط تنفيذية ملا يخ�صها من م�صروعات وردت 

الفصل التاسع
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يف اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اإطار خطط التنمية، 
واإدراج تلك اخلطط يف م�صروعات امليزانية ال�صنوية اخلا�صة بها. ويعترب 
والتن�صيق مع اجلهات  التوا�صل  بناء ج�صور  اأ�صا�ًصا يف  املوقر  القرار  هذا 

احلكومية مبا يحقق االأهداف املن�صودة.

9-2( دراسة المعلومات الواردة من الجهات
                 عن حالة المشاريع

يف التقرير ال�صابق مت ر�صد املعلومات االإح�صائية عن حالة امل�صاريع 
وفق ما مّت احل�صول عليه من اجلهات، ومت التنويه باأن الوزارة �صوف تقوم 
بتحليل هذه املعلومات االإح�صائية والتوا�صل مع اجلهات املعنية بالتنفيذ 
واأهدافها وما  اإليه اخلطة  بناًء على ما هدفت  املعلومات  للتاأكد من دقة 
ت�صمنه الو�صف اخلا�س بامل�صاريع. ولقد قامت الوزارة مبراجعة امل�صاريع 
اأن بع�س امل�صاريع مت تقيم حالتها من بع�س اجلهات باأنها منتهية  وتبني 
قدمية،  وخمرجات  واأن�صطة  اأعمال  من  لديهم  متوافر  هو  ما  على  بناًء 
وذلك بخالف الواقع واملق�صود من اخلطة، حيث هدف من هذه امل�صاريع 
التحديث والتطوير على ما هو قائم، وقد مت خماطبة هذه اجلهات واإي�صاح 
اأهدافها  ال�صورة لها وحثها على البدء يف تنفيذ هذه امل�صاريع بناء على 
املر�صومة. والقائمة التالية تو�صح هذه امل�صاريع واجلهات املعنية بتنفيذها 
وجه  الذي  املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  اأمانة  ومقرتح 
لهذه اجلهات من اأجل مراجعة وتقييم هذه امل�صاريع والتاأكد من تطابقها 

مع املخرجات واالأهداف لهذه امل�صاريع:

 مراجعة ودارسة وتقييم سير مشاريع الخطة
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اأوجهة  عدة  من  بها  البدء  يتم  مل  التي  للم�صاريع  مراجعة  عمل  مت 
للخروج بت�صور عن االأ�صباب الرئي�صة لعدم بدء اجلهات بتنفيذ امل�صاريع 
املوكلة لها، مع الرتكيز على حمور اإمكانية اجلهة لعملية التنفيذ ومنا�صبة 
اجلهة للتنفيذ بعد ورود مالحظات واقرتاحات اجلهات. وحيث اإنه مل يتم 
يف اخلطة حتديد اجلهات املناط بها تنفيذ امل�صاريع، ولقد اجتهدت الوزارة 
يف حتديد هذه اجلهات بناء على التخ�ص�صات وطبيعة واأن�صطة واأعمال 
هذه اجلهات. ومتت خماطبة اجلهات من اأجل التنفيذ، واأبدوا موافقتهم، 

هذه  تنفيذ  تاأخر  اأو  �صعوبة  اإت�صح  اأولوياتها  اجلهات  بع�س  متابعة  وبعد 
اأكرث  جهات  عن  للبحث  الوزارة  ا�صتدعى  مما  امل�صاريع،  لتلك  اجلهات 
منا�صبة وا�صتعداد لتنفيذ هذه امل�صاريع بدال من انتظار اجلهات ال�صابقة 
يف  للتاأخر  امل�صاريع  هذه  يعر�س  قد  مما  امل�صاريع  متطلبات  مع  للتكيف 
اإىل  امل�صاريع  بع�س  اإحالة  مت  فلقد  ا�صتباقية  وكخطوات  التنفيذ.  عملية 
جهات اأخرى بعد التن�صيق مع جميع اجلهات املعنية، واجلدول التالية رقم 

)7( يو�صح هذه امل�صاريع واجلهات ال�صابقة واحلالية لتنفيذ امل�صروع:

 رقم امل�شروع
اجلهة احلاليةاجلهة ال�شابقةا�شم امل�شروعيف اخلطة
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9-4( دراسة مقترحات وآراء الجهات على الخطة 
            ومشاريعها

9-4-1( وضع آلية لدراسة المقترحات
من منطلق اأن جناح اخلطة يعتمد على تكاتف وت�صافر اجلهود بني 
جميع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذ اخلطة، ورغبة يف اإ�صراك اجلهات 
يف تطوير اآليات التنفيذ وامل�صاركة يف �صياغة املقرتحات واالآراء املنا�صبة 
لتحقيق اأهداف اخلطة، وبخا�صة اأن جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات 
املتطور ويحظى مبتغريات وم�صتجدات �صريعة، فلقد �صعت  من املجاالت 
حمفزة  بيئة  بناء  اأهمية  تاأكيد  من  منطلقة  املبداأ  هذا  لتحقيق  الوزارة 
االجتماعات  وعقد  املتبادلة  الزيارات  خالل  من  االآراء  وتبادل  للتوا�صل 
تاأكيد  على  واخلطابات  املكاتبات  اأ�صهمت  كما  العمل.  وور�س  واللقاءات 
يخ�س  فيما  ومقرتحاتهم  اجلهات  اأراء  طلب  خالل  من  املفهوم  هذا 
حماور اخلطة وم�صاريعها. ويتاأكد ذلك من خالل منوذج متابعة امل�صاريع 
الذي اأر�صل للجهات املت�صمن على معلومات متنوعة وحماور للتعرف عن 
�صري امل�صاريع والتعرف على اأهم خمرجاته. كما ترك جمال من احلرية 
امل�صروع  با�صم  يتعلق  فيما  االآراء  واإبداء  امل�صاريع  �صياغة  يف  للم�صاركة 
وو�صفة، وو�صع خيار للجهات لتحديد منا�صبة اال�صم والو�صف، واقرتاح 

البديل واإبداء االأ�صباب.  
اآراء ومقرتحات اجلهات احلكومية على ا�صم امل�صروع  اإدراج  لقد مت 
امل�صاريع.  �صري  منوذج  يف  احلكومية  اجلهات  �صمنتها  والتي  وو�صفه، 

لعام  املعلومات«  جمتمع  اإىل  »التحول  االأول  التقرير  يف  التطرق  ومت 
وو�صع  واالآراء  املقرتحات  هذه  درا�صة  يتم  اأن  على  1429/1428هـ، 

التو�صيات والنتائج على هذه املقرتحات.
طلب  بخ�صو�س  اجلهات  من  وردت  التي  املعلومات  حتليل  مت  ولقد 
تعديل اال�صم اأو الو�صف اأو كليهما. وو�صعت منهجية لدرا�صة وحتليل هذه 
املتطلبات بناًء على مقارنة ما ورد من اجلهات من مربرات ومقابلة ذلك 
من  املتوقعة  واملخرجات  واأهدافها  اخلطة  ت�صمنتها  التي  املعايري  على 
هذه  لدرا�صة  اخلطة  اأمانة  يف  املخت�صني  من  جلنة  تكوين  ومت  امل�صروع. 
املتطلبات واملقرتحات. ومت درا�صة كل متطلب على حده. ولقد قامت هذه 
اللجنة بو�صع ت�صوراتها حيال طلبات التغيري ومربرات القبول اأو الرف�س، 

وفق مناذج مت اإعدادها لذلك، بعد االأخذ يف االعتبار النقاط التالية:
 اإن اخلطة مت بناوؤها بتعاون خمت�صني يف جماالت �صتى ميثلون اجلهات 
قبل  من  درا�صتها  متت  كما  اخلا�س،  والقطاع  واجلامعات  احلكومية 
بيوت اخلربة واجلهات اال�صت�صارية وبذلت فيها جمهودات كبرية حتى 

اإقرارها.
  متت مراجعة اخلطة من قبل هيئة اخلرباء وجمل�س ال�صورى.
 اإن اأي تغيري �صوف ي�صتوجب موافقة املقام ال�صامي على ذلك.

 االأخذ يف االعتبار عند تقييم ومراجعة ودرا�صة طلبات التغيري التطورات 
احلديثة التي طراأت على االت�صاالت وتقنية املعلومات.

 احلر�س على عدم املوافقة على طلب اأي تغيري اإال للطلبات اجلوهرية 
املتوافقة مع امل�صتجدات والتطورات احلديثة، اأو املتوافقة مع القرارات 
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واالأوامر ال�صامية احلديثة.
 احلر�س على عدم تاأثري التغيري على نطاق وحماور اخلطة االأ�صا�صية 

وم�صاريعها.
واملحددة  العامة  االأهداف  مع  متوافًقا  التغيري  يكون  اأن  على   احلر�س 

للخطة ومتوافًقا مع اأهداف امل�صاريع.
خارج  من  املخت�صني  واإ�صراك  الدرا�صة  نطاق  تو�صيع  يف  ورغبة 
املجموعة  اإىل  نتائج  من  اإليه  التو�صل  مت  ما  اإر�صال  مت  فقد  الوزارة، 
اال�صت�صارية الأمانة اخلطة، والتي تتكون من خمت�صني يف جماالت عدة، 
لال�صتئنا�س باآرائهم فيما يتم عر�صه عليهم من مو�صوعات واأعمال ذات 
عالقة باخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات، ومل�صاعدة الوزارة 
يف حتديد القرارات املنا�صبة من اأجل االإ�صهام يف حتقيق اأهداف اخلطة.  

9-4-2( نتائج الدراسة
لقد مت التو�صل اإىل النتائج التالية:

 بع�س اجلهات احلكومية ترغب يف تطويع م�صاريع اخلطة لكي تتوافق 
مع ما لديها من م�صاريع.

ت�صبب  ما  بع�س اجلهات،  االإدارات يف  اخت�صا�صات  تداخل يف  هناك   
اأو اإبعاده اإىل اإدارات  يف لب�س يف فهم طبيعة امل�صروع وجذب امل�صروع 

اأخرى.
مقررات  )تطوير  مثل  امل�صروع؛  نطاق  لت�صيق  تاأ�ص�س  التغريات  بع�س   
واالإنرتنت  احلا�صب  اإدخال  من  بداًل  واالإنرتنت  احلا�صب  يف  درا�صية 

كمقررات درا�صية يف املناهج الدرا�صية(. وكذلك )�صبكة »بعد« الذكية، 
وم�صروع »معايل« للمقررات الرقمية بداًل من توظيف االت�صاالت وتقنية 

املعلومات يف م�صاندة التعليم والتعلم(.  
اأوجد  و�صروح مقت�صبة، مما  الأو�صاف  ت�صمنت  م�صاريع اخلطة  بع�س   
ا وعدم و�صوح لبع�س م�صميات واأو�صاف امل�صاريع؛ ما اأدى اإىل  غمو�صً

طلب تغيري ملزيد من الو�صوح.
 تو�صيع نطاق امل�صروع مبا يعود بالفائدة على خمرجاته؛ مثل ) اإعداد 
وحتديث موا�صفات اأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات بداًل من اإعداد 

موا�صفات اأجهزة االت�صاالت  وتقنية املعلومات(.
يخت�س  فيما  �صامية  قرارات  على  بناًء  طلبها  مت  التغريات  بع�س   
بامل�صميات اأو امل�صطلحات؛ مثل تعديل م�صمى الهاتف اجلوال لي�صيح 
الهاتف املتنقل، وكذلك تعديل م�صطلح احلكومة االإلكرتونية لي�صبح 

التعامالت االإلكرتونية احلكومية.
 بع�س التغريات الطفيفة متثلت يف تغريات لغوية، اأو دمج لفئات املجتمع، 
اأمية  اأو طلب التعميم ...اإلخ؛ مثل ) قوافل حمو  اأو طلب التخ�صي�س 
ا�صتخدام احلا�صب واالإنرتنت اإىل قوافل التدريب االإلكرتوين(. وكذلك 
)اإن�صاء مركز وطني للتعلم االإلكرتوين - اأو - م�صروع املركز الوطني 
للتعلم االإلكرتوين والتعليم عن ُبعد بداًل من اإن�صاء مركز وطني للتعليم 

االإلكرتوين(.
اأهداف امل�صروع.   بع�س التغريات كانت لتح�صني وتفعيل االأداء لتحقيق 
مثال )تقدمي منح خلريجي الثانوية للتاأهيل يف جمال االت�صاالت وتقنية 
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املعلومات بداًل من تقدمي قرو�س خلريجي الثانوية الذين مل يتمكنوا من موا�صلة التعليم اأو العمل لتاأهيلهم للعمل يف مهن االت�صاالت وتقنية املعلومات(.
 بع�س التغريات اإ�صافة �صروح وتو�صيح لبع�س املعاين.

واجلدول التايل ي�صتعر�س طلبات التغيري من اجلهات التي متت املوافقة عليها، ومت تق�صيمه اإىل ق�صمني. الق�صم االأول تعديل االإ�صم، والق�صم الثاين تعديل 
الو�صف، و�صبب املوافقة على هذا التعديل.

رقم 
ال�شبباال�شم املقرتح من اجلهةاجلهة املنفذةا�شم امل�شروع يف اخلطةامل�شروع
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رقم 
ال�شبباال�شم املقرتح من اجلهةاجلهة املنفذةا�شم امل�شروع يف اخلطةامل�شروع
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رقم 
اجلهة و�شف امل�شروع يف اخلطةامل�شروع

ال�شببالو�شف املقرتح من اجلهةاملنفذة
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رقم 
اجلهة و�شف امل�شروع يف اخلطةامل�شروع

ال�شببالو�شف املقرتح من اجلهةاملنفذة
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رقم 
اجلهة و�شف امل�شروع يف اخلطةامل�شروع

ال�شببالو�شف املقرتح من اجلهةاملنفذة
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رقم 
اجلهة و�شف امل�شروع يف اخلطةامل�شروع

ال�شببالو�شف املقرتح من اجلهةاملنفذة

على اأن يتم اعتماد التو�صيات والتعديالت املقرتحة على م�صميات م�صاريع اخلطة واأو�صافها التي متت املوافقة عليها بعد موافقة املقام ال�صامي على ذلك 
لكي يتم اعتمادها ب�صكل نهائي.
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10( المملكة في التقارير واإلحصاءات
        المحلية والدولية

من اأجل تقدمي معلومات اأكرثاً تف�صياًل عن بع�ص 
�صورة  ور�صم  والدار�صني،  للباحثني  اخلطة  جوانب 
اأو�صح عن خمرجات اخلطة وتاأثريها على جماالت 
متت  فقد  وعاملية،  حملية  نظر  وجهة  من  التنمية 
والعاملية ال�صتنباط  املحلية  التقارير  مراجعة بع�ص 
�صور متنوعة عن تاأثري بع�ص م�صاريع اخلطة على 

جوانب التنمية التقنية واالقت�صادية واملعرفية.

10-1( مؤشر مدى جاهزية شبكات الدول المختلفة 
              في استخدام االتصاالت و تقنية المعلومات

              بكل كفاءة
لتقنية  العاملي  التقرير  من  مركزها  يف  حت�صنًا  اململكة  حققت 
 World املعلومات 2010/2009م الذي اأ�صدره املنتدى االقت�صادي العاملي
واحتلت  مار�س اجلاري )2010م(.  WEF( Forum(  . يف 25   Economic

اململكة املركز 38 يف التقرير املذكور من بني 133 دولة حول العامل، بعد اأن 
كانت يف املرتبة 40 يف تقرير العام املا�صي )2009/2008(، ويف املرتبة 
48 يف التقرير الذي �صبقه )2008/2007م(. ويعتمد ت�صنيف الدول على 
و  االت�صاالت  ا�صتخدام  يف  املختلفة  الدول  �صبكات  جاهزية  مدى  موؤ�صر 

تقنية املعلومات بكل كفاءة.
النحو  على  ت�صنيفها  جاء  فقد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأما 
املرتبة 27،  املرتبة 23 متقدمة من  املتحدة يف  العربية  االإمارات  التايل: 
قطر يف املرتبة 30، البحرين يف املرتبة 29، �صلطنة عمان يف املرتبة 50، 
العربية االأخرى فجاءت  الدول  اأما مراكز  الكويت يف املرتبة 67.  و دولة 
على النحو التايل: تون�س يف املرتبة 39، واالأردن يف املرتبة 44، وم�صر يف 
املرتبة 70، و�صوريا يف املرتبة، 105 واجلزائر يف املرتبة 113، واملغرب يف 

املرتبة 88، وليبيا 103يف املرتبة.

الفصل العاشر
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10-2( مؤشر األمم المتحدة لجاهزية
               الحكومة اإللكترونية

جلاهزية  املتحدة  االأمم  موؤ�صر  يف  ت�صنيفها  من  اململكة  ح�ّصنت 
يف  جاءت  اإذ  2010م،  يناير  �صهر  يف  �صدر  والذي  االإلكرتونية  احلكومة 
املركز 58 عامليًا من بني 192 دولة، بعد اأن كانت يف املرتبة 70 يف التقرير 
اآ�صيويًا من بني 47 دولة. وهذا  اأي�صًا املركز 13  املا�صي. واحتلت اململكة 
مرتبة  و22  2008م،  عام  موؤ�صر  عن  مرتبة   12 تقدمت  اململكة  اأن  يعني 
عن موؤ�صر عام 2005م، و32 مرتبة عن موؤ�صر عام 2004م، و47 مرتبة 
عن موؤ�صر االأمم املتحدة جلاهزية احلكومة االإلكرتونية الذي �صدر عام 
2003م. ُيذكر اأن تقرير موؤ�صر االأمم املتحدة للحكومة االإلكرتونية يحدد 
املعلومات  و�صول  زيادة  اإىل  توؤدي  كاأداة  االإلكرتونية  احلكومة  ا�صتخدام 
التقرير قد �صنف 192  وتقدمي اخلدمات احلكومية اإىل اجلمهور، وكان 
دولة من خمتلف اأنحاء العامل بناًء على م�صتوى جاهزية خدمات احلكومة 

االإلكرتونية لدى هذه الدول.

10-3( مؤشرات التحول المعرفي
برعاية  ي�صدر  والذي  2009م،  للعام  العربي  املعرفة  تقرير  تطرق 
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد املكتوم بعنوان 
»نحو توا�صل معريف منتج« لعدد من املحاور ذات العالقة بدور االت�صاالت 
وتقنية املعلومات االأ�صا�صي يف التحول اإىل املجتمع املعريف. ويف �صياق ذا 

�صلة ذكر التقرير اأن معدل انت�صار احلا�صب االآيل يف معظم الدول العربية 
اإن  حيث  والكويت.  اململكة  عدا  فيما  وذلك  العاملي؛  املتو�صط  عن  يقل 
املتو�صط العاملي يقدر بحوايل )180( حا�صًبا لكل األف من ال�صكان. فقد 
بلغ يف اململكة اأكرث من )350( لكل األف من ال�صكان، تليها الكويت حيث 

بلغت الن�صبة قرابة )240(. 

10-4( تقرير مؤشر االبتكار العالمي
يت�صمن هذه التقرير الذي �صدر يف عام 2010/2009م، على حماور 
عدة للمقارنة الدولية ت�صمل العلوم والتعليم واالقت�صاد واالت�صاالت وتقنية 
ومت  باالبتكار،  ال�صلة  ذات  املحاور  من  ذلك  وغري  واال�صتثمار  املعلومات 
جمع املعلومات واالإح�صاءات من م�صادر خمتلفة. وفيما يتعلق باملتو�صط 
 54 املرتبة  اململكة  اإحتلت  فقد  العاملي،  لالبتكار  ال�صامل  للموؤ�صر  العام 
العاملي.  االبتكار  ملوؤ�صر  ال�صامل  للمتو�صط  التقرير  ت�صمنه  دولة  بني 138 
يف  املوؤ�صر  هذه  يغطيها  التي  املتنوعة  املوؤ�صرات  يو�صح  التايل  واجلدول 

حمور االت�صاالت وتقنية املعلومات:

  المملكة في التقارير واإلحصاءات المحلية والدولية
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الرتتيب الدويل للمملكةامل�ؤ�شر

51البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات

32 البنية التحتية بشكل عام

49 حجم االستيعاب واالستخدام للبنية التحتية 

46 المتوسط العام لمؤشرات البنية التحتية لالتصاالت وتقنية المعلومات وحجم االستيعاب

الفصل العاشر
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10-5( المؤشرات اإلقتصادية واالستثمارية

10-5-1( قطاع االتصاالت
قفز اال�صتثمار يف جمال االت�صاالت من 32 مليار لعام 2007م. اإىل 40 
مليار يف عام 2008م. ولقد كان يف عام 2002م ال يتجاوز �صتة مليارات، كما 
بلغ عدد العاملني يف جمال االت�صاالت لعام 2008م اأكرث من 24 األف موظف. 

واأكرث من خم�صة اأالف منهم يعملون يف جمال الهاتف املتنقل. 
يف  �صدر  الذي  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  هيئة  تقرير  ذكر  ولقد 
قطاع  اإيرادات  يف  كبرًيا  منًوا  هناك  اأن  )2009م(  1431هـ   /  1430 عام 
االت�صاالت خالل ال�صنوات املا�صية من اأقل من ع�صرين مليار يف عام 2001م 
اإىل حوايل 52،5 مليار يف نهاية 2009م. ومبتو�صط منو يتجاوز )13%( خالل 
من   )%77( من  اأكرث  املتنقلة  االت�صاالت  ومتثل  املا�صية.  الثماين  ال�صنوات 
اإجمايل االإيرادات يف ال�صوق ال�صعودي، وهو متفق مع النمط ال�صائد يف دول 
االأخرى. اأما فيما يتعلق يف جذب اال�صتثمار، فقد ذكر التقرير اأن حترير قطاع 
اأدى وب�صكل كبري اإىل جذب اال�صتثمار  االت�صاالت وفتح �صوقه للمناف�صة قد 
للقطاع، وزيادة معدالت النمو فيه، وارتفاع اإ�صهامه املبا�صر يف الناجت االإجمايل 
املن�صورة  االقت�صادية  والبيانات  الدرا�صات  اأن  اإىل  التقرير  وتطرق  املحلي. 
ت�صري اإىل اأن قطاع االت�صاالت والنقل هو اأ�صرع االقت�صادات منوًا، فلقد منا 
هذا القطاع مبتو�صط يقارب )9،13%( خالل االأعوام اخلم�صة املا�صية، وهو 
ما يعادل حوايل �صعفني ون�صف )250%( مقارنة بقيمة متو�صط منو الناجت 

االإجمايل العام امل�صتمل على جميع القطاعات.

10-5-2( قطاع تقنية المعلومات
اأما فيما يتعلق ب�صوق تقنية املعلومات فقد ذكرت الهيئة اأن اململكة تعد 
بنحو  تقدر  بقيمة  وذلك  املعلومات يف منطقة اخلليج،  لتقنية  �صوق  اأكرب 
13،5 مليار ريال. ومن املتوقع اأن تقفز اإىل حوايل 18،3 مليار ريال بحلول 
املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  لهيئة  االآخر  التقرير  وذكر  2013م.  عام 
واخلا�س بتقنية املعلومات لعام 2009م، اأن العقدين املا�صيني �صهدا منًوا 
اإىل  النمو  هذا  ويعود  املعلومات.  تقنية  وا�صتخدام  تبني  يف  م�صبوق  غري 
عن  التقرير  حتدث  وقد  1997م.  عام  يف  للعموم  االإنرتنت  خدمة  دخول 
اأن زيادة الوعي باأهمية تقنية املعلومات واالت�صاالت وفوائدها والنمو يف 
اأعداد مقدمي خدمات تقنية املعلومات، اإ�صافة اإىل العديد من املبادرات 
التي قامت بها احلكومة، اإىل زيادة ا�صتخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت 

على م�صتوى الفرد واملن�صاآت احلكومية واالأهلية. 
وبني التقرير اأن االإنفاق للفرتة من عام 2009/2001م على منتجات 
يف  واالأفراد  وال�صركات  احلكومة  قبل  من  واخلدمات  املعلومات  تقنية 
اأربعة اأ�صعاف ومبعدل �صنوي  اململكة �صهد زيادة حادة وذلك مبا يقارب 
يقرتب من )18،5%( وقد بلغ حجم االإنفاق على تقنية املعلومات ما قدره 
)22،3( مليار ريال يف عام 2009م، م�صكاًل ما ن�صبته )30%( من جمموع 
ذكر  2009م  عام  ففي  املعلومات.  وتقنية  االت�صاالت  على  الكلي  االإنفاق 
اأن االإنفاق على تقنية املعلومات ارتفاع بن�صبة )4،1%( عن عام  التقرير 
2008م. حيث مثل النفاق على االأجهزة ما ن�صبته )65%(، وعلى اخلدمات 
)24%(، وعلى الربجميات )11%(. ومن املتوقع اأن ي�صتمر هذا النمو خالل 
ويعزي هذا  بن�صبة )%13،4(.  �صنوي  القادمة، ومبعدل  الثالث  ال�صنوات 

النمو املتوقع اإىل زيادة االنفاق على اأجهزة وخدمات تقنية املعلومات.

  المملكة في التقارير واإلحصاءات المحلية والدولية
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11(     الصعوبات والمعوقات والية التعامل
          معها.

11-1     بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجهة 
        تنفيذ الخطة.

11-2    اليات التعامل مع الصعوبات والمعوقات.
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م�صاريع  اإعطاء  عدم  واال�صتمرار يف  امل�صاريع،  هذه  بع�س  �صخامة  وبقيا�س 
اأجل  من  بجدية  ال�صعي  وعدم  والتباطوؤ  الكايف  االهتمام  الوطنية  اخلطة 
التنفيذ على الرغم من تقدمي الت�صهيالت والدعم املتوا�صل مل�صاريع اخلطة، 
الفرتة  يف  امل�صاريع  هذه  تنفيذ  من  االنتهاء  مبكان  ال�صعوبة  من  يكون  فقد 

الزمنية املحددة للخطة اخلم�صية، ولكن نتمنى اأن يتم البدء بها.
 تغيري املن�صقني ومديري امل�صاريع دون اإخطار اأمانة اخلطة بذلك للتوا�صل 

مع املن�صقني اجلدد. 
 ما زالت الوزارة تواجه �صعف التن�صيق مع بع�س اجلهات، وتتمحور غالبية االأ�صباب 

يف انتقال املن�صقني ومديري امل�صاريع دون تعيني البدالء، وتناقل اخلربات.
 اإحالة امل�صروع من اإدارة اإىل اإدارة اأخرى داخل اجلهة، دون نقل املعلومات 

الكافية عن اخلطة ومتطلبات التفيذ لالإدارة اجلديدة. 
 هناك لب�س من قبل بع�س اجلهات بني اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية 
مما  )ي�صر(.  االإلكرتونية  احلكومية  التعامالت  برنامج  وبني  املعلومات 
ومتطلباتها  احتياجاتها  بتحويل  اجلهات  متطلبات  يف  تداخاًل  اأحدث 
برنامج  اإىل  منها  املالية  وبخا�صة  اخلطة  م�صاريع  بتنفيذ  املتعلقة 
م�صاريع  �صمن  تندرج  اأنها  اعتقادًا  االإلكرتونية،  احلكومية  التعامالت 

برنامج التعامالت احلكومية االإلكرتونية.
 هناك تذمر من نق�س الدعم املادي مل�صاريع اخلطة، مع عدم وجود رف�س 
اأمانة اخلطة  اإىل  الواقع، حيث مل ي�صل  اأر�س  لدعم م�صاريع اخلطة على 
وفق  املالية  وزارة  قبل  من  الدعم  رف�س  عن  مالحظات  اأو  مطالبات  اأي 
تقدمي  على  حتر�س  اخلطة  اأمانة  اأن  كما  عليها.  املن�صو�س  ال�صوابط 
العون يف هذا اجلانب والتن�صيق مع وزارة املالية يف ذلك. وحتر�س كذلك 

11( الصعوبات والمعوقات والية 
التعامل معها

املعلومات  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة 
اأن  االأعمال  طبيعة  ومن  اخلطط،  من  كغريها 
التنفيذ  تواجه  و�صعوبات  معوقات  هناك  يكون 
طموحة  خطط  لتنفيذ  الرغبة  حالة  يف  خ�صو�صاً 
قبل  تنفذ من  متنوعة  وم�صاريع  اأهداف كبرية  ذات 
ومتابعة  تن�صيق  وحتتاج  املختلفة،  اجلهات  من  عدد 
لهذه  التطرق  �صيتم  الف�صل  هذا  ويف  وميزانيات. 
ال�صعوبات وبع�ص اآليات التعامل املقرتحة، ونختمه 

بخامتة هذا التقرير. 

11-1( بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجهة 
             تنفيذ الخطة

الثالث،  املعلومات عامها  وتقنية  الوطنية لالت�صاالت  لقد دخلت اخلطة   
وبناًء  التقارير.  اإعداد هذا  تنفيذها حتى  البدء يف  يتم  م�صاريع مل  وهناك 
اخلا�س  الف�صل  يف  ذكرها  ومت  اجلهات  من  وردتنا  التي  االإح�صاءات  على 
بها.  البدء  يتم  مل  اخلطة  م�صاريع  من   %14 قرابة  فهناك  امل�صاريع،  ب�صري 

الفصل الحادي عشر
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على تزويدها باأي �صعوبات اأو معوقات تواجه تنفيذ امل�صاريع، ليتم اإتخاذ 
االإجراءات املالئمة لتجاوزها.

االت�صاالت  مبجال  العالقة  ذات  احلديثة  االإح�صائية  املعلومات  نق�س   
جممل  تغطي  املوؤ�صرات  من  عدد  الوزارة  اأعدت  فلقد  املعلومات.  وتقنية 
امل�صتقبلية  الروؤية  نحو  التقدم  قيا�س  اأجل  من  باملجال،  املتعلقة  اجلوانب 
للخطة والتحقق من م�صار اخلطة وتقييم االأداء ور�صم ال�صيا�صات واخلطط 
امل�صتقبلية على اأ�ص�س علمية �صحيحة. ولقد مت اإر�صال هذه املوؤ�صرات للعديد 
من اجلهات احلكومية بطلب تزويدنا بقيم ملا يتوافر لديهم من معلومات 

اإح�صائية، وقد كان التجاوب من بع�س اجلهات لي�س مبا هو ماأمول.
وذلك  اجلهات،  بع�س  قبل  من  منتهية  باأنها  امل�صاريع  بع�س  حتديد  مت   
بخالف مارمت اإليه اخلطة. فهناك لب�س لدى البع�س باأن امل�صاريع التي 
تندرج حتت اخت�صا�صاتها قد انتهت بناًء على ت�صورات وقرارات واأنظمة 
قدمية لديها. اإمنا ما ت�صمنته بع�س م�صاريع اخلطة، فهو تطوير وحتديث 
مت  قد  امل�صاريع  بع�س  هناك  اأن  كما  القدمية،  والقرارات  االأنظمة  لهذه 

تنفيذها جزئيًا ومت اإدراجها باأنها منتهية. 
وتاريخ  ب  7708/م  رقم  الوزراء  جمل�س  لقرار  الكبري  االأثر  رغم   
1430/9/18هـ، املت�صمن يف فقرته الثانية التاأكيد على اجلهات احلكومية 
بالتوا�صل مع وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات مبا ي�صمن تنفيذ اخلطة 
بع�س  توا�صل  زيادة  يف  وذلك  املعلومات،  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية 
اجلهات واحلر�س على تنفيذ م�صمون القرار. اإال اأنه مازال هناك اإخفاق يف 
التوا�صل مع بع�س اجلهات لتزويد اأمانة اخلطة باملعلومات االإح�صائية عن 

�صري امل�صاريع وخمرجاتها. ولقد ذكرت هذه االأ�صباب يف التقرير ال�صابق. 

11-2( آليات التعامل مع الصعوبات والمعوقات
 ال�صعى لتفعيل قرار جمل�س الوزراء رقم 7708/م ب وتاريخ 1430/9/18هـ، 
مبا ي�صهم يف حتفّيز اجلهات على تفيذ م�صاريعها يف الفرتة الزمنية املحددة.
 و�صع ال�صيا�صات واالإجراءات املحفزة للبدء يف تفيذ امل�صاريع التي مل يتم 
البدء بها، وزيادة االجتماعات وور�س العمل خالل الفرتة القادمة، تركز 
على االجتماع بامل�صئولني يف اجلهات التي مل تبدء بتفيذ م�صاريعها، للتعرف 
على اأ�صباب عدم التنفيذ، وو�صع االإجراءات املنا�صبة لتاليف هذ املعوقات.
قيم  من  لديهم  ما  تقدمي  على  حلثهم  اجلهات  مع  التن�صيق  موا�صلة   
لتقدميها يف  القواعد واالجراءات  التحول وو�صع  ذات عالقة مبوؤ�صرات 
امل�صتقبل؛ حيث اإن هذه القيم تعترب م�صدر اأ�صا�صيًّا مل�صاعد املخت�صني يف 

الوزارة لقيا�س مدى التحول اإىل جمتمع املعلومات. 
 بذل املزيد من اجلهد يف احل�صول على قيم املوؤ�صرات التف�صيلية لقيا�س 
كما  املو�صوعة،  امل�صاريع  اأهداف  مع  توافقها  ومدى  امل�صاريع  خمرجات 
اأهداف  من  املتحقق  ن�صبة  لقيا�س  االإح�صائية  القيم  هذه  ت�صهم  �صوف 

اخلطة املحددة والعامة من خالل خمرجات امل�صاريع.
 اال�صتمرار يف االإجتماع بامل�صئولني يف اجلهات التي و�صعت حالة م�صاريعها 
غري  وت�صورات  قدمية  خمرجات  من  لديهم  ما  على  بناًء  منتهية  باأنها 
اخلطة  يف  الواردة  امل�صاريع  اأهداف  باأن  م�صوغات  وتقدمي  وا�صحة، 

تتخطي ما لديهم من اأهداف وخمرجات.
 حتقيق رغبات اجلهات التي طالبت بتعديل م�صميات واأو�صاف م�صاريعها، 

كم هي واردة يف هذا التقرير. 

الصعوبات والمعوقات والية التعامل معها
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مما ال�صك فيه اأن الدعم املتوا�صل للخطة على كافة االأ�صعدة، �صوف ي�صهم 
مب�صيئة اهلل يف حتقيق اأهداف وغايات اخلطة؛ ويعرب هذا االهتمام عن ح�س 
وطني نا�صج باأهمية االت�صاالت وتقنية املعلومات. فاملتاأمل لهذا الع�صر يجد 
اأن جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات يعترب من املجاالت اجلوهرية يف التنمية، 
ويف تطور الدول وتقدمها، ومن هذا املنطلق فلقد و�صعت الدول املتقدمة خطط 
ا�صرتاتيجية �صاملة، وقدمت لهذا القطاع جل اهتمامها، وو�صعته �صمن األوياتها 
فيي ما يتعلق بالدعم وامل�صاندة؛ ليقينها اأن هذا االقطاع مي�س خمتلف جماالت 

احلياة، وذا تاأثري فاعل يف حماور التنمية املختلفة.  
عن  اململكة  يف  املعلومات  تقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  وتعرب 
املواطن  على  للتي�صر  وحت�صينها  اخلدمات  تطوير  يف  احلكومة  توجهات 
وال�صعى لتقدمي االأف�صل من اأجل رفاهيته، ونقل الوطن اإىل بوتقة جمتمع 
املعلومات  وتقنية  االت�صالت  وزارة  وت�صتمد  الدويل.  واملعرفة  املعلومات 
وكافة اجلهات املرتبطة باخلطة، حما�صها وهمتها وقوتها من هذا التوجه 
ال�صديد؛ فاخلطة تعترب لبنة مهمة ومن اخلطط الطموحة لتطوير اململكة، 
ونقلها من م�صاف الدول النامية اإىل م�صاف الدول املتقدمة يف خمتلف 
املجاالت ال�صناعية والتعليمية وال�صحية اأو غريها من املجاالت االإنتاجية 

واخلدمية االأخرى.
ولقد حتقق يف نهاية ال�صنة الثانية من عمر اخلطة اخلم�صية ال�صىء 

الكثري، حيث مت االإنتهاء من قرابة )28%( من م�صاريع اخلطة، و)31%( الخاتمة
من م�صاريعها يف طريقها لالإنتهاء، فهي يف طور التنفيذ يف هذه الفرتة، 
اأن  كما  اأهدافها،  لتحقيق  وال�صعي  باخلطة  االهتمام  ويقدم ذلك حقيقة 
اجلهات  جميع  ا�صت�صعار  خالل  من  امل�صاريع،  بقية  تنفيذ  يف  قائم  االآمل 

اأهمية اخلطة ودورها البناء يف خدمة الوطن واملواطن.  
والتقدير  بال�صكر  نتقدم  اأن  اإىل  ي�صعنا  ال  التقرير  هذا  ختام  ويف 
حلكومة خادم احلرمني ال�صريفني حفظه اهلل، التي ال تاألو جهدًا يف تبني 
املجتمع،  وتطلعات  اآمال  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  والربامج  اخلطط  ودعم 
واأن ت�صبح اململكة يف م�صاف الدول املتقدمة، كما نتقدم بال�صكر جلميع 
ملتابعة  وم�صاندتهم  لتفاعلهم  واالأهلية  احلكومية  اجلهات  يف  امل�صئولني 
مو�صول  وال�صكر  املعلومات،  وتقنية  لالت�صاالت  الوطنية  اخلطة  تنفيذ 
امل�صاريع يف جميع  اأمانة اخلطة، ومديري  ملن�صقي اجلهات احلكومية مع 
اجلهات، على تعاونهم وتوا�صلهم معنا. كما نخ�س بال�صكر كل من اأ�صهم 
وال  تنفيذها،  يف  وي�صهم  اأ�صهم  من  وكل  النور،  حلّيز  اخلطة  اإخراج  يف 
يخاجلنا �صك يف اأن كل من اأ�صهم يف هذه اخلطة ياأمل اأن حتقق اخلطة 
ملمو�صة  نتائج  وتثمر عن  تزهر  بذلها  التي  يرى جمهوداته  واأن  اأهدافها 

خلدمة ورفاهية املجتمع. 
والتق�صري، من  النق�صان  ي�صوبها  الب�صر  اأعمال  فاإن  وكما هو معلوم 
واإ�صالح  تقومي  يف  ي�صهم  وت�صويبنا  باأخطائنا  تعريفنا  فاإن  ذلك  اأجل 
االآراء  تلقى  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  وزارة  يف  ي�صعدنا  لذا  اأعمالنا؛ 

واملقرتحات البناءة التي ت�صهم يف حتقيق اأهداف هذه اخلطة. 
واهلل ن�صاأل التوفيق وال�صداد، واالإخال�س يف القول والعمل.

الخاتمة
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المالحق
)ملحق أ(:  النموذج النصف سنوي .

ملحق  )ب(: مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ.
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اأ�صم امل�صروع:

و�صف امل�صروع:
اجلهة املعنية 

بالتنفيذ:
عنوان الرابط 

االإلكرتوين للم�صروع:

الوكالة/ االإدارة 
العامة التي يتبع لها 

املن�صق:

ا�صم 
الوكالة /

االإدارة:

الثابت
الربيد االإلكرتوين للم�صئول:009661للم�صئول:

اال�صم:من�صق اجلهة: 
الربيد االإلكرتوين:009661الثابت:

بريد اإلكرتوين بديل:009665املتنقل:

الوكالة/ االإدارة 
العامة التي يتبع لها 

مدير امل�صروع:

ا�صم 
الوكالة /

االإدارة:

الثابت
الربيد االإلكرتوين للم�صئول:009661للم�صئول:

  )ملحق أ( 
النموذج النصف سنوي 
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اال�صم:مدير امل�صروع:
الربيد االإلكرتوين:009661الثابت:
بريد اإلكرتوين بديل:009665املتنقل:

حالة امل�صروع: 

..../..../....14هـ¨ مل يتم البدء بالدرا�صات اخلا�صة بهذا امل�صروع، والتاريخ املتوقع لبدء تنفيذه.

..../..../....14هـ¨ يتم حاليًا درا�صة اآلية تنفيذ امل�صروع، والتاريخ املتوقع لبدء تنفيذه.
¨ مت البدء يف تنفيذ امل�صروع والوثائق ذات العالقة مرفقة، وتقدر ن�صبة التنفيذ 

%بـ......%.

..../..../....14هـ¨ مت االنتهاء من امل�صروع بتاريخ .../.../...14هـ، والوثائق ذات العالقة مرفقة.

¨ اأخرى مع حتديد ال�صبب. 

التكلفة التقديرية: 
)اختيـاري(

املـدة التقديرية:  
)اختيـاري(

اجلهة امل�صتفيدة من 
"�صع اأ�صماء اجلهات امل�صتفيدة من هذا امل�صروع"التنفيذ:

  )ملحق أ(النموذج النصف سنوي 
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الفرتة التي يغطيها 
..../..../....14هـاإىل..../..../....14هـمنالتقرير: )�صتة /�صهر( 

تاريخ اإعداد التقرير:

التقرير موجه لـ: 
اأمانة اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية 

املعلومات / وزارة االت�صاالت وتقنية 
املعلومات

www.mcit.gov.saعنوان رابط املوقع االإلكرتوين

ncitp@mcit.gov.saالربيد االإلكرتوين

المهام واألعمال الرئيسة المنجزة:
مالحظاتتاريخ االنتهاءو�صف املهمةم

..../..../....14هـ1

..../..../....14هـ2

..../..../....14هـ3

..../..../....14هـ4

..../..../....14هـ5

المالحق
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المهام الرئيسة تحت التنفيذ:
مالحظاتتاريخ االنتهاء املتوقع تاريخ البدءو�صف املهمةم
..../..../....14هـ..../..../....14هـ1
..../..../....14هـ..../..../....14هـ2
..../..../....14هـ..../..../....14هـ3
..../..../....14هـ..../..../....14هـ4
..../..../....14هـ..../..../....14هـ5

مؤشرات مخرجات المشروع )للمشاريع المنتهية(:

 املوؤ�صرم
القيمة للفرتةالقيمة )عدد اأو ن�صبة(

 كل 6 �صهورن�صبةعدد
)من - اإىل(

 �صنة
)تاريخ ال�صنة(

 تراكمي ملا مت اإجنازه
 )حتى اإعداد التقرير(

1
2
3
4
5
6

  )ملحق أ(النموذج النصف سنوي 
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الصعوبات والمعوقات والمالحظات:
ال�صعوبات واملعوقاتم

1

2

3

اعتماد صاحب الصالحية:
التاريخالتوقيعالوظيفةاال�صم

..../..../....14هـ

المالحق
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المشروع رقم )1(: دعم ميزانية اجلهات احلكومية اخلا�صة مب�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: ي�صري الو�صع الراهن اإىل تدين م�صتوى االعتماد على االت�صاالت وتقنية املعلومات يف القطاع العام، مما يوؤدي اإىل تدين م�صتوى اال�صتفادة 
من التجهيزات والُبنى التحتية يف القطاعات املختلفة، وبالتايل يوؤدي اإىل تدين ن�صبة العائد من اال�صتثمار؛ لذا فاإن االأمر يتطلب االعتماد ب�صكل رئي�س على 
االت�صاالت وتقنية املعلومات لزيادة الكفاءة واالإنتاجية، وتقليل النفقات، فيقرتح تطوير االأ�صاليب والطرق املتبعة يف حتديد مميزات امل�صاريع احلكومية 
واأحجامها ومواقعها، واإعادة توزيع مناطق الرتكيز يف امل�صروفات، واإدراج بند خا�س باالت�صاالت وتقنية املعلومات �صمن ميزانية الدولة، وتعزيز اعتمادات 

االت�صاالت وتقنية املعلومات بحيث يخ�ص�س جزء منها لدعم اأن�صطة البحث والتطوير يف اجلهات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.

المشروع رقم )2(: تخ�صي�س منا�صب عليا لوظائف االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: تعترب كل من�صاأة حكومية م�صئولة عن تنفيذ اخلطط املتعلقة بتوظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات ون�صرها داخل املن�صاأة، ويف كافة 
القطاعات التابعة لها، وتتطلب هذه اجلهود اإيجاد من�صب اإداري رفيع امل�صتوى؛ لي�صمن لهذه اجلهود الدعم املعنوي والنظامي داخل املن�صاأة وخارجها، 
ويهدف هذا امل�صروع اإىل قيام جميع املن�صاآت احلكومية الكبرية واملتو�صطة بتخ�صي�س منا�صب اإدارية عليا لالت�صاالت وتقنية املعلومات، تكون مرتبطة 
اإداريًا وفنيًا باملن�صب  ارتباطًا مبا�صرًا بامل�صئول االأول يف املن�صاأة، وكذلك ربط مراكز واإدارات احلا�صب واالت�صاالت وتقنية املعلومات داخل املن�صاأة 

اجلديد، ودجمها قدر االإمكان، على اأن حتدد طبيعة العالقة بني هذا املن�صب ومراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات املختلفة بناًء على طبيعة اجلهة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات.

  )ملحق ب( مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ

ملحق  )ب(
مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ
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المشروع رقم )3(: ا�صتحداث اإدارات لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلهات التي ال يتوافر لديها ذلك.
وصف المشروع: يتطلب التو�صع امل�صتمر يف ا�صتخدام حلول االت�صاالت وتقنية املعلومات واالعتماد عليها يف اجلهات احلكومية، وجود وحدة اإدارية جمهزة بالتقنيات 
والكوادر الب�صرية الالزمة، لتوفري وتفعيل ودعم وت�صهيل تطبيق حلول االت�صاالت وتقنية املعلومات املنا�صبة لبيئة العمل يف اجلهة؛ لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل قيام 

جميع اجلهات احلكومية التي ال توجد بـها اإدارات خمت�صة باالت�صاالت وتقنية املعلومات باإن�صاء وحدات اإدارية خمت�صة بذلك، واإدراجها يف هياكلها التنظيمية. 
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات

المشروع رقم )4(: تفعيل متويل وتنفيذ م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات احلكومية من خالل القطاع اخلا�س.
وصف المشروع: تفعياًل لقرار جمل�س الوزراء رقم )110(، وتاريخ 1425/4/5هـ، القا�صي باملوافقة على القواعد املنظمة مل�صاركة القطاع اخلا�س يف 
االأعمال االإلكرتونية، وفق اأ�صلوب امل�صاركة يف الدخل املتوقع، يقرتح تفعيل م�صاركة القطاع اخلا�س يف متويل وتنفيذ م�صاريع احلكومة االإلكرتونية واالت�صاالت 

وتقنية املعلومات يف القطاع احلكومي، وفق �صوابط ومعايري ت�صاعد على تنمية القطاع، وحتد من االحتكار.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية. 

المشروع رقم )5(: زيادة دور القطاع اخلا�س يف اإدارة وت�صغيل مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات.
به  تتميز  ملا  الدول؛  املعلومات يف عدد من  وتقنية  االت�صاالت  وت�صغيل مراكز  اإدارة  القطاع اخلا�س يف  االعتماد على  تزايد يف  المشروع: هناك  وصف 
االت�صاالت وتقنية املعلومات من جتدد وتطور م�صتمرين، وزيادة يف حجم التطبيقات وترابطها، وملا يتمّيز به القطاع اخلا�س من �صرعة ومرونة يف اال�صتجابة 
للمتغريات التقنية، لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل زيادة االعتماد على القطاع اخلا�س يف اإدارة مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات وت�صغيلها وفق �صوابط 

ومعايري حمددة، مع االأخذ يف االعتبار خ�صو�صية بع�س التطبيقات ومتطلبات كل جهة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات

)142(

المالحق
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المشروع رقم )6(: اإيجاد حوافز تناف�صية لوظائف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلهات احلكومية.
اأعداد كبرية من املخت�صني واملتميزين يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س، ملا  وصف المشروع: نظرًا لهجرة 
يقدمه القطاع اخلا�س من رواتب ومزايا جيدة، لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل اإعادة النظر يف احلوافز التي تقدم اإىل كوادر االت�صاالت وتقنية املعلومات 
يف اجلهات احلكومية، لكي تكون هذه احلوافز مناف�صة ملا يقدمه القطاع اخلا�س، وذلك بناًء على االحتياج الفعلي للتخ�ص�س الدقيق ح�صب ندرته واأهميته، 

اإ�صافة اإىل رابط هذه احلوافز بالعمل واالإنتاجية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة اخلدمة املدنية. 

المشروع رقم )7(: اعتماد �صهادات تقييم قدرات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف عملية املفا�صلة للتعيني والرتقية ملوظفي اجلهات احلكومية.
وصف المشروع: تعتمد متطلبات التعيني والرتقية للموظف يف الوقت احلا�صر على ال�صهادات االأكادميية اإىل حد بعيد، اأو على ح�صور دورات ذات عالقة بالوظيفة، 
دون اأي اعتبار ملا يح�صل عليه من �صهادات مهنية خالل عمله، لذا يقرتح اعتماد ال�صهادات املهنية التدريبية يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات على غرار ال�صهادات 
االأكادميية والدورات التدريبية يف حاالت التعيني والرتقية، وذلك لتلبية احتياجات اجلهات احلكومية من الكوادر الوطنية املوؤهلة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة اخلدمة املدنية. 

المشروع رقم )8(: و�صع خطة تنفيذية للحكومة االإلكرتونية وتنفيذها.
واملعامالت احلكومية  لتقدمي اخلدمات  و�صع خطة  املت�صمن  وتاريخ 1424/7/10هـ(  )رقم 7/ب/33181،  ال�صامي  االأمر  على  بناًء  المشروع:  وصف 
اإلكرتونيًا من قبل وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات، لذا فاإن الهدف من هذا امل�صروع هو و�صع خطة تنفيذية لتطبيق التعامالت االإلكرتونية احلكومية، 
تعتمد على تقليل املركزية يف تطبيق التعامالت االإلكرتونية احلكومية باأكرب قدر ممكن، مع و�صع احلد االأدنى من التن�صيق بني اجلهات احلكومية، وي�صمل 

االأولويات، وم�صاريع التعامالت االإلكرتونية احلكومية، وال�صيا�صات واالأطر، واملوا�صفات ذات العالقة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.
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المشروع رقم )9(: و�صع �صوابط لتطبيق احلكومة االإلكرتونية.
للمعلومات  التنظيمية  اجلوانب  ذلك  وي�صمل  لذلك،  الرئي�صة  ال�صيا�صات  حتدد  �صوابط  وجود  يتطلب  واأ�صاليبها  االإلكرتونية  احلكومة  تطبيق  اإن  المشروع:  وصف 
والبيانات احلكومية، كاجلهة امل�صئولة، واجلهات امل�صتفيدة، واالإجراءات اخلا�صة باخلدمات احلكومية، واجلوانب الفنية للحكومة االإلكرتونية كالبوابة الوطنية للخدمات 

احلكومية، ومواقع اجلهات احلكومية، لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل و�صع هذه ال�صوابط لدعم تطبيق احلكومة االإلكرتونية، واإقرار هذه القواعد من اجلهات العليا.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية. 

المشروع رقم )10(: تطوير البوابة الوطنية للخدمات احلكومية.
وصف المشروع: متثل البوابة الوطنية للخدمات احلكومية اأحد املكونات الرئي�صة للحكومة االإلكرتونية؛ وذلك لت�صهيل احل�صول على املعلومات اخلا�صة 
باخلدمات، وكيفية اال�صتفادة منها، ومتابعة الطلبات اخلا�صة بها. ويهدف هذا امل�صروع اإىل بناء بوابة وطنية للخدمات احلكومية وفق مراحل معينة، حيث 

ت�صمل البوابة يف املرحلة االأوىل معلومات عن اأبرز اخلدمات احلكومية، وو�صفها، ومتطلبات احل�صول عليها، اإ�صافة اإىل املعلومات ذات العالقة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

المشروع رقم )11(: اإن�صاء �صبكة احلكومة االإلكرتونية.
وصف المشروع: تعتمد احلكومة االإلكرتونية على ترابط اجلهات احلكومية اإلكرتونيًا، واال�صتفادة من قواعد البيانات املتوافرة لدى اجلهات، وتزويدها 
بالبيانات الالزمة؛ لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل اإن�صاء �صبكة للحكومة االإلكرتونية، من خالل االإنرتنت، اأو من خالل �صبكة خا�صة؛ وذلك لت�صهيل تطبيق 

احلكومة االإلكرتونية وت�صريعها، وتقليل النفقات االإجمالية على الدولة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.
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المشروع رقم )12(: اإن�صاء املركز الوطني للت�صديق الرقمي.
وصف المشروع: يقدم املركز الوطني للت�صديق الرقمي منظومة متكاملة الإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تزيد موثوقية االأعمال االإلكرتونية، 
كاحلكومة االإلكرتونية وغريها، ومتكن من اإجراء التواقيع االإلكرتونية على امل�صتندات والوثائق والعقود، واإ�صدار ال�صهادات الرقمية التي ت�صتخدم يف اإثبات 
هوية املتعاملني اإلكرتونيًا، ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء املركز الوطني للت�صديق الرقمي وت�صغيله، واإ�صدار ال�صهادات الرقمية، واالعتماد عليها يف االأعمال 

االإلكرتونية، كاحلكومة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )13(: بناء قواعد البيانات الوطنية املختلفة ون�صرها.
وصف المشروع: مع انت�صار تطبيقات تقنية املعلومات يف املجتمع، ازداد اعتماد جهات عديدة يف القطاعني احلكومي واخلا�س على قواعد البيانات يف 
اأعمالها، ونظرًا لتكرار اجلهود املبذولة يف هذا املجال، وتعدد م�صادر البيانات، وعدم �صمولية قواعد البيانات، وعدم تكاملها وبطء حتديثها، فاإن هذا 
امل�صروع يهدف اإىل بناء ع�صر قواعد بيانات وطنية، حيث يتم ح�صر قواعد البيانات الوطنية امل�صتهدفة، وجتميعها وفق حماور رئي�صة، وحتديد اجلهات 

امل�صئولة عن كل جمموعة من هذه القواعد، وكذلك حتديد اجلهات امل�صتفيدة منها، وطبيعة تلك اال�صتفادة، ومن ثم بنائها وت�صغيلها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

المشروع رقم )14(: و�صع اآلية الإقرار م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: هناك حاجة اإىل تطوير االآلية املتبعة حاليًا الإقرار م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف الدولة؛ وذلك دعمًا لتطبيق اخلطة الوطنية 
لالت�صاالت وتقنية املعلومات، وحتقيق االأولويات الوطنية يف جمال احلكومة االإلكرتونية، ودعم اخلطة التنفيذية للحكومة االإلكرتونية، وتقليل االزدواجية 
والتكرار يف م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات، وكذلك دعم اجلهود املبذولة لتطبيق مفهوم احلكومة االإلكرتونية يف اجلهات احلكومية وم�صاندتها؛ لذا 

فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل تطوير االآلية احلالية الإقرار م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات لتحقيق هذه االأهداف.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.
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المشروع رقم )15(: اإيجاد اإطار موحد ملوا�صفات م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
والقيام  االإلكرتونية  تقدمي اخلدمات احلكومية  لتمكني  واأجهزة(  امل�صرتكة )برجميات  التحتية  البنية  توفري  اإىل  امل�صروع  يهدف هذا  المشروع:  وصف 
بعمليات التكامل الالزمة للمرحلة االأوىل كحد اأدنى، حيث بعمل كنظام تكاملي و�صيط يتاح من خالله العديد من اخلدمات امل�صرتكة بني اجلهات احلكومية، 

كخدمات التيقن من هوية امل�صتخدم واأمن املعلومات، وخدمات الدفع واالإ�صعار االلكرتوين، وتبادل البيانات امل�صرتكة بني اجلهات احلكومية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية. 

المشروع رقم )16(: توحيد موا�صفات تطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات احلكومية النمطية.
وصف المشروع: نظرًا الأن كل جهة حكومية تقوم حاليًا بتطوير تطبيقات معلوماتية �صبيهة مبا يوجد لدى اجلهات احلكومية االأخرى، واأحيانًا مطابقة 
لها، نتيجة اإتباع معظم اجلهات لنظام موحد، لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل تقليل هدر املوارد واجلهود يف جمال تطوير هذه التطبيقات، وذلك من خالل 
توحيد موا�صفات تطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات احلكومية النمطية، وتطويرها عن طريق القطاع اخلا�س، بحيث تتم امل�صادقة على مطابقة هذه 
التطبيقات للموا�صفات املو�صوعة من قبل جهة مركزية. اإ�صافة اإىل ذلك فاإن ح�صاب التكلفة لهذه التطبيقات يتم على اأ�صا�س عدد الرخ�س الفعلية، بحيث 

تقل تكلفة الرخ�صة الواحدة مع زيادة العدد االإجمايل للرخ�س.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

المشروع رقم )17(: اإبرام اتفاقيات اإطارية الأنظمة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: نظرًا الأن اأنظمة االت�صاالت وتقنية املعلومات تتميز بعدم قابليتها لال�صتهالك، وتتناق�س تكلفتها مع عدد رخ�س اال�صتخدام، وحيث اإن 
كل جهة حكومية تقوم ب�صراء اأو ا�صتئجار هذه االأنظمة ب�صكل م�صتقل، وبذلك تكون التكلفة مرتفعة ن�صبيًا؛ لذا فاإن الهدف من هذا امل�صروع هو اإبرام اتفاقيات 

اإطارية الأنظمة االت�صاالت وتقنية املعلومات على م�صتوى احلكومة، بحيث ت�صتفيد كل اجلهات احلكومية منها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.
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المشروع رقم )18(: دعم تطبيق اأف�صل التجارب يف مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: ي�صري الو�صع الراهن لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة اإىل التفاوت الكبري يف م�صتويات اجلودة واالأداء يف مراكز االت�صاالت وتقنية 
املعلومات، واإدارات احلا�صب باجلهات احلكومية؛ لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل ن�صر اأف�صل التجارب واالإجراءات يف مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات 

يف اجلهات احلكومية، من خالل تبني املعايري واملنهجيات واالأطر املعروفة عامليًا.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

المشروع رقم )19(: تدريب موظفي الدولة على االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وتقنية  االت�صاالت  مع  التعامل  على  التدريب  اإىل  التدري�س(  هيئة  واأع�صاء  املعلمني  غري  من  )املدنيني  الدولة  موظفي  حلاجة  نظرًا  المشروع:   وصف 

املعلومات، واال�صتفادة منها ب�صكل جيد، فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل:
تدريب خم�صني األف موظف �صنويًا على اال�صتخدامات االأ�صا�صية لالت�صاالت وتقنية املعلومات.

تدريب مائتي موظف �صنويًا من موظفي االإدارة العليا يف برامج تنا�صب عملهم، وكذلك بتوظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات واال�صتفادة منها.
تدريب خم�صمائة موظف �صنويًا من املتخ�ص�صني يف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف جماالت دورات تخ�ص�صية فنية واإدارية يف االت�صاالت وتقنية املعلومات.

تدريب مائة موظف �صنويًا من املتخ�ص�صني يف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف جماالت اإدارية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: برنامج التعامالت االإلكرتونية احلكومية.

المشروع رقم )20(: تطبيق امل�صرتيات احلكومية االإلكرتونية.
وصف المشروع:  يعد �صراء االحتياجات احلكومية عن طريق التعامالت االإلكرتونية من التطبيقات املهمة للحكومة االإلكرتونية، لذا فاإن هذا امل�صروع 
يهدف اإىل تنفيذ امل�صرتيات احلكومية اإلكرتونيًا، تقلي�صًا للتكلفة، ودعمًا للجهود التن�صيقية، ورفعًا للجودة وح�صن االختيار. ويقرتح اأن يتم البدء يف احل�صول 

على وثائق طلب العرو�س، وتقدميها اإلكرتونيًاُ كمرحلة اأوىل للم�صروع.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.
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المشروع رقم )21(: و�صع خطط لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلهات احلكومية.
وصف المشروع: على الرغم من اأهمية التخطيط يف االت�صاالت و تقنية املعلومات على م�صتوى اجلهات، اإال اأن بع�س اجلهات احلكومية ال توجد لديها 
خطط خا�صة به ا، وال تغني اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات مبا فيها من م�صاريع مقرتحة عن هذه اخلطط اخلا�صة باجلهات نف�صها، لذا 
فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل اإعداد خطط منطية و اأطر عامة للخطط اال�صرتاتيجية لالت�صاالت و تقنية املعلومات، وقيام اجلهات احلكومية بو�صع خطط 

ا�صرتاتيجية لالت�صاالت وتقنية املعلومات خا�صة بها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات.

المشروع رقم )22(: تطبيق اأ�صاليب اجلودة يف مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع: ي�صري الو�صع الراهن اإىل التفاوت الكبري يف م�صتويات اجلودة واالأداء يف مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات، واإدارات احلا�صب بالقطاعات 
احلكومية، لذا فاإن هذا امل�صروع ي�صعى اإىل تاأ�صي�س مفاهيم اجلودة ال�صاملة وفق اأحدث تطبيقاتها ونظرياتها، وذلك من خالل اإن�صاء وحد ة اإدارية للجودة 
ال�صاملة يف كل مركز يكون م�صتقال اأو مت�صال بوظيفة التخطيط اال�صرتاتيجي يف املركز، لت�صبح اإجراء اأ�صا�صيًّا داخل مراكز االت�صاالت وتقنية املعلومات.

الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )23(: ت�صنيف �صركات وموؤ�ص�صات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  ي�صري الو�صع الراهن اإىل اأن ت�صنيف املقاولني يتم يف جماالت متعددة كاالأعمال االإن�صائية، واأعمال ال�صيانة والت�صغيل، اإال اإنه ال يوجد 
ت�صنيف خا�س باأعمال االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل اإعداد نظام لت�صنيف �صركات وموؤ�ص�صات االت�صاالت وتقنية املعلومات، 
بحيث يبنى على معايري واآليات وا�صحة ومعلنة، بغر�س تاأهيل ال�صركات واملوؤ�ص�صات للدخول يف مناق�صات م�صاريع اجلهات احلكومية، ور�صد االإجنازات 

واملالحظات واملخالفات التي ت�صجل �صدها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.
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المشروع رقم )24(: اإقرار نظام التعامالت االإلكرتونية. 
وصف المشروع:  نظرًا حلاجة التعامل االإلكرتوين التجاري واحلكومي اإىل اإيجاد نظام خا�س ينظم طرق التعامل وحقوق املتعاملني من خالل اإعداد الت�صريعات 
واللوائح املطلوبة واإقرارها، لذا فاإن هناك حاجة ما�صة الإقرار هذا النظام لتي�صري التعامالت واالأعمال االإلكرتونية يف اململكة، وذلك بهدف �صّن االأحكام واالأنظمة والنظم 

الالزمة للتعامالت االإلكرتونية املتوافقة مع التنظيمات العاملية، وت�صجيع ودعم اال�صتثمار من خالل تطبيقات التجارة االإلكرتونية واخلدمات احلكومية االإلكرتونية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )25(: تطوير موقع على االإنرتنت للمنتجات الوطنية 
وصف المشروع:  اإدراًكا الأهمية اال�صتثمار االأمثل لتقنيات التجارة االإلكرتونية، فاإن هناك حاجة لدعم املنتجات الوطنية لتتمكن من مناف�صة املنتجات امل�صنعة يف 
اخلارج، حيث يالحظ �صعف يف اجلانب الت�صويقي للمنتجات الوطنية مما يقلل من انت�صارها داخلًيا وخارجي ًا. ويهدف هذا امل�صروع اإىل توفري دعم كبري للتعريف 

باملنتجات الوطنية داخل اململكة وخارجها، وذلك من خالل اإن�صاء موقع متميز على �صبكة االإنرتنت للمنتجات الوطنية، لي�صمل 80 % من املنتجات الوطنية.
الجهة المعنية بالتنفيذ وزارة التجارة وال�صناعة.

المشروع رقم )26(: اإن�صاء مركز لدعم ن�صر ا�صتخدام االت�صاالت و تقنية املعلومات يف موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء مركز لدعم ن�صر ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات يف موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، وبخا�صة يف املوؤ�ص�صات 
ال�صغرية واملتو�صطة منها؛ وذلك لرفع م�صتوى ا�صتخدام االت�صاالت و تقنية املعلومات يف قطاع االأعمال، وت�صهيل وتعجيل ذلك، وبالتايل زيادة قوتها التناف�صية، و�صرعة 

و�صوله اإىل املعلومات، ورفع م�صتوى دقتها، ودعم اتخاذ القرار فيها، وتقليل التكلفة، وزيادة اإنتاجيتها، ورفع فر�س النجاح، وتبني اأف�صل احللول املعلوماتية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )27(: ن�صر نظم اإدارة امل�صت�صفيات ونظم املراكز ال�صحية.
املنا�صبة  التحتية  البنية  اإىل  �صحي(  مركز  و1800  م�صت�صفى   220 )حوايل  ال�صحة  لوزارة  التابعة  ال�صحية  املرافق  معظم  تفتقر  المشروع:   وصف 
التابعة لها، حيث يتم ن�صر هذه  اإدارة امل�صت�صفيات مل�صت�صفيات وزارة ال�صحة واملراكز ال�صحية  اأنظمة  اإدخال  اإىل  لتقنيةاملعلومات. ويهدف هذا امل�صروع 
االأنظمة يف اأربعيـــــــــــــــن م�صت�صفى ثالثمائة و خم�صني مركًزا �صحًيا بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل. ويتوقع اأن يحقق هذا امل�صروع عدًدا من الفوائد من 
بينها، حت�صني اخلدمات الطبية، و زيادة م�صتويات االأداء واالإنتاجية، واحلد من امل�صكالت الناجتة عن نق�س االأدوية، وتقليل العبء على ميزانية الدولة من 

خالل تخفي�س تكاليف العالج، وت�صهيل نقل املعلومات ال�صحية وتوثيقها بني اجلهات الطبية املختلفة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صحة.

المشروع رقم )28(: بناء امللف الطبي االإلكرتوين املوحد.
وصف المشروع:  يراجع ماليني املر�صى امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية يف اململكة �صنوًيا، اإال اأنه ال يوجد لكل مراجع ملف طبي موحد ميكن تناقله بني 
اجلهات ال�صحية املختلفة. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإيجاد ملف طبي اإلكرتوين موحد لكل مواطن ومقيم يف اململكة، حيث يتم بناء هذا امللف يف ع�صرين 
م�صت�صفى ومائة وع�صرين مركًزا �صحًيا بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل، وذلك لتحقيق فوائد كثرية منها املحافظة على اأرواح الب�صر، واحلد من امل�صكالت 

ال�صحية الناجمة عن عالج اأكرث من �صخ�س بنف�س البطاقة، وتوفري املعلومات التي ت�صاعد على اتخاذ القرارات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صحة.

المشروع رقم )29(: ن�صر تطبيقات الطب االت�صايل.
وصف المشروع:  نظًرا لفائدة الطب االت�صايل يف االت�صال والك�صف والفح�س عن ُبعد، ونقل نتائج الفحو�صات والتحاليل اآلًيا، وتبادل اخلربات واإجراء 
العمليات وغريها من التطبيقات الطبية. وهذه اخلدمات اإما للعالج، اأو ملا ي�صمى الراأي الطبي االآخر عن طريق اإر�صال البيانات ال�صحية اإلكرتونًيا، وتلقي 
الراأي الطبي. لذا فاإن الهدف من هذا امل�صروع هو ن�صر تطبيقات الطب االت�صايل يف اململكة من خالل تقدمي ثالث م�صت�صفيات خدماتها عن طريق هذه 

التقنية، و قيام ع�صرين جهة �صحية باال�صتفادة من هذه اخلدمات، وذلك بنهاية تطبيق اخلطة اخلم�صية االأوىل.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صحة.
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المشروع رقم )30(: حتديث اأنظمة العمل لتـتـنا�صب مع مفهوم العمل عن ُبعد.
وصف المشروع:  ُيعرف نظام العمل والعمال العامل على اأنه: »كل �صخ�س يعمل مل�صلحة �صاحب العمل وحتت اإدارته اأو اإ�صرافه، ولو كان بعيدًا 
عن نظارته مقابل اأجر«، لذا وبحكم التقدم يف االت�صاالت وتقنية املعلومات فقد اأ�صبح من ال�صروري اعتماد هذا االأ�صلوب من العمل ب�صكل مبا�صر 
ك�صيغة مقبولة يف اأنظمة العمل احلكومية واخلا�صة، واإيجاد االأنظمة التي تتنا�صب مع مفهوم العمل عن ُبعد، وت�صمن حق كل من العامل و�صاحب 
العمل. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اعتماد اأ�صلوب العمل عن ُبعد، واإيجاد االأطر املنظمة له، وذلك لت�صجيع انت�صار فكرة العمل عن ُبعد واال�صتفادة منه، 
وتوفري فر�س وظيفية منا�صبة للمراأة، وتقليل البطالة، وزيادة فر�س العمل جلميع �صرائح املجتمع، وتخفي�س حركة املرور يف ال�صوارع، واحلد من 

الهجرة اإىل املدن.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة اخلدمة املدنية. وزارة العمل. 

المشروع رقم )31(: اإن�صاء مراكز للعمل عن ُبعد.
اأعمالهن ب�صكل مي�صر وفّعال، وبالتايل  اأداء  اأ�صا�س توفري البيئة املنا�صبة لتمكني العامالت عن ُبعد من  وصف المشروع:  تقوم فكرة هذا امل�صروع على 
توظيف الكوادر الن�صائية الراغبة يف العمل عن ُبعد، ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء ثالثة مراكز ن�صائية للعمل عن ُبعد، كمرحلة اأوىل الإثبات جناح هذه 

التجربة وت�صهيل تعميمها. ويطمح اأن ت�صل ن�صبة العاملني عن ُبعد اإىل 1% من اإجمايل العاملني، وذلك بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة العمل.

المشروع رقم )32(: اإ�صدار ترخي�س ثان الإن�صاء �صبكة هاتف ثابت خالل 2006م-2007م.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل طرح ترخي�س ثان لتقدمي خدمات الهاتف الثابت، مع االأخذ يف االعتبار نتائج الدرا�صات الت�صويقية خلدمات 

الهاتف الثابت، واالجتاهات العاملية ال�صائدة، والعوامل االقت�صادية باململكة، وتوفري البيئة املنا�صبة لال�صتثمار.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

)151(

  )ملحق ب( مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ



التحول إلى مجتمع المعلومات

المشروع رقم )33(: اإ�صدار تراخي�س اإ�صافية لتقدمي خدمات الهاتف املتنقل بعد عام 2006م.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإ�صدار ترخي�س ثالث لتقدمي خدمات الهاتف املتنقل، مع االأخذ يف االعتبار نتائج الدرا�صات الت�صويقية خلدمات 
الهاتف املتنقل، واالجتاهات العاملية ال�صائدة، والعوامل االقت�صادية باململكة، وتوفري البيئة املنا�صبة لال�صتثمار، اإ�صافة اإىل نتائج درا�صة اجلدوى االقت�صادية 

.)sONVM( لفتح ال�صوق ملزودي اخلدمة االفرتا�صيني، اأو ما يعرف بـ
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )34(: اإ�صدار الرتاخي�س الفئوية.
وصف المشروع:  لتحقيق التحرير الكامل خلدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات، مثل اإ�صدار تراخي�س تقدمي خدمة االإنرتنت، وخدمة الر�صائل اجلماعية 
تلبي طلب  التي  وغريها من اخلدمات  املواقع  وخدمات حتديد   ،)SCPMG( ال�صناعية  االأقمار  ال�صخ�صية عرب  االت�صاالت  وخدمات  اجلوال،  �صبكة  عرب 

امل�صتخدم النهائي، فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل القيام باإ�صدار الرتاخي�س الفئوية املنا�صبة ح�صب طبيعة كل خدمة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )35(: و�صع �صيا�صات ربط ات�صال بيني وا�صحة وعادلة
وصف المشروع:  يتطلب حتقيق هدف فتح �صوق االت�صاالت وتقنية املعلومات للمناف�صة القيام بو�صع �صيا�صات ربط ات�صال بيني فعال للتاأكد من اأن جميع 
مقدمي اخلدمة تتم معاملتهم بطريقة عادلة وبدون متييز، فيما يتعلق بتقدمي خدمات ربط االت�صال البيني، وت�صجيع التطبيق ال�صحيح لتقدمي خدمات ربط 
االت�صال البيني بني مقدمي اخلدمة، وكذلك ت�صجيع تقدمي خدمات ذات جودة عالية لربط االت�صال البيني من خالل الكفاءة الفنية واالقت�صادية، ومبا 
ي�صمن تزويد امل�صتخدمني بخدمة ذات جودة مر�صية. ويهدف امل�صروع كذلك اإىل ت�صجيع اال�صرتاك يف املواقع والبنية التحتية، وحتديد االأ�صاليب االإجرائية 

للتعامل مع اخلالفات ذات العالقة بربط االت�صال البيني.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 
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المشروع رقم )36(: و�صع اآلية لتطبيق الف�صل املحا�صبي خلدمات االت�صاالت.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإيجاد اأ�صلوب علمي وا�صح يقوم على ف�صل احل�صابات املالية خلدمات مقدم اخلدمة امل�صيطر، للتاأكد من عدم 

وجود دعم مايل داخلي بينها؛ وذلك ل�صمان فعالية املناف�صة املبنية على ت�صعري اخلدمات بناًء على التكاليف احلقيقية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )37(: اإعداد واعتماد وثيقة �صيا�صة حتديد �صقوف االأ�صعار ملقدمي اخلدمة امل�صيطرين، وحتديثها والتاأكد من تطبيقها.
اإعداد واعتماد وثيقة تت�صمن �صيا�صة لتحديد �صقوف االأ�صعار ملقدمي اخلدمة امل�صيطرين، وحتديثها ب�صكل  اإىل  وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع 
دوري، والتاأكد من تطبيقها على مقدمي اخلدمة امل�صيطرين من خالل ا�صتخدام معادلة ريا�صية قيا�صية للموؤ�صرات املالية ملقدم اخلدمة امل�صيطر، ب�صكل 

ي�صمن عدالة املناف�صة مع مقدمي اخلدمة االآخرين.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )38(: اإعداد نظام جرائم املعلوماتية واحلا�صب واالإنرتنت.
اآلية نظامية للحد من وقوع هذا  وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإعداد نظام يعالج جرائم املعلوماتية واحلا�صب واالإنرتنت، من خالل و�صع 
النوع من اجلرائم، وذلك بتحديد اجلرائم امل�صتهدفة من النظام، والعقوبات املقدرة لكل جرمية اأو خمالفة، وحتديد جهة االخت�صا�س مبتابعتها وتطبيق 
للحا�صبات  امل�صروع  اال�صتخدام  على  املرتتبة  و�صبكاته، وحفظ احلقوق  ا�صتخدامات احلا�صب  وزيادة  املعلوماتي،  االأمن  اإىل حتقيق  يوؤدي  ومبا  العقوبات، 

وال�صبكات، وحماية امل�صلحة العامة واالأخالق واالآداب العامة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )39(: تنظيمات املحافظة على اخل�صو�صية.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل و�صع االأ�ص�س وال�صوابط املتعلقة باآلية التعامل مع املعلومات ال�صخ�صية، اأو ذات العالقة مبوؤ�ص�صة عامة اأو خا�صة، 
املخزنة يف االأنظمة احلكومية واخلا�صة، وذلك لزيادة ثقة املواطنني يف التعامل مع االأنظمة االإلكرتونية، ملا يوفر ه هذا ا مل�صروع من حماية خل�صو�صية 

املتعاملني من هيئات و�صركات وموؤ�ص�صات واأفراد مع االأنظمة االإلكرتونية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )40(: اإن�صاء وحدة خا�صة للمتابعة والتحقيق يف خمالفات اأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
اإن�صاء وحدة خا�صة لر�صد ومتابعة و�صبط جميع اجلرائم املتعلقة باالت�صاالت وتقنية املعلومات؛ وذلك من  وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل 
اأجل احلد من جرائم املعلوماتية، و�صبط املخالفات االأم نية املعلوماتية، واإثباتها باالأدلة التقنية والفنية، وحتديد حجم اجلرم واملخالفة، وتقدمي مرتكبها 

للق�صاء، وكذلك التن�صيق والتعاون مع اجلهات االأمنية الدولية، زيادة م�صتوى االأمن العام، واأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�صكل خا�س.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الداخلية.

المشروع رقم )41(: اإن�صاء مركز وطني اإر�صادي الأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
اأعلى م�صتوى،  واأجهزة على  املعلومات، ي�صم خرباء  باأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية  للتوعية  اإن�صاء مركز وطني  اإىل  امل�صروع  وصف المشروع:  يهدف 
ويقوم مبهمات التوعية، وتقدمي امل�صورة يف جمال اأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات، كما يقوم –اأي�صًا- بالعمل على جتميع اخلربات العملية حول 
الثغرات التي ميكن اأن تهدد اأمن �صبكات االت�صاالت وتقنية املعلومات،كذلك يهدف هذا املركز اإىل ر�صد اخرتاقات اأمن ال�صبكات واملعلومات، وو�صع اخلطط 

لتجنبها، وحماية املعلومات، وتزويد املركز بفريق طوارئ متخ�ص�س يخدم املراكز املعلوماتية احل�صا�صة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )42(: حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم ب�صكل دوري.
اأنواع خدمات االت�صاالت يف اململكة، وت�صمل خدمات �صبكة املقا�صم  واإر�صادات ترقيم جميع  وصف المشروع:  تت�صمن اخلطة الوطنية للرتقيم قواعد 
االأقمار  عرب  املتنقل  الهاتف  وخدمات  االآيل،  النداء  وخدمات  ام،  ا�س  جي  املتنقل  الهاتف  نظام  )مثل  العامة  املتنقل  الهاتف  و�صبكات  العامة،  الهاتفية 
ال�صناعية(، وخدمات �صبكة معطيات بتبديل الرزم وخدمات التلك�س، وتطبق القواعد واالإر�صادات امل�صمنة يف اخلطة الوطنية للرتقيم على جميع املرخ�س 
لهم، وعلى جميع م�صتخدمي اخلطة الوطنية للرتقيم. ويهدف هذا امل�صروع اإىل حتديث اخلطة الوطنية للرتقيم دوريًا ملواكبة النمو امل�صتقبلي، وتوفري املرونة 

ال�صتيعاب اخلدمات اجلديدة، وحتقيق االن�صجام مع تو�صيات قطاع تقيي�س االت�صاالت التابع لالحتاد الدويل لالت�صاالت.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )43(: اإدارة موارد االأرقام واأ�صماء النطاقات.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء نظام اآيل للقيام مبهام اإدارة موارد االأرقام واأ�صماء النطاقات وفقًا للمبادئ امل�صمنة يف اخلطة الوطنية 
للرتقيم، وت�صمل هذه املهام حجز وتخ�صي�س االأرقام واأ�صماء النطاقات وعناوين برتوكول االإنرتنت ملقدمي اخلدمة املرخ�س لهم ب�صكل م�صتمر، وذلك 

لتحقيق االأهداف املحددة باخلطة على املدى الق�صري واملدى البعيد، وت�صهيل تقدمي خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات ب�صورة عادلة وفعالة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )44(: اإعداد واعتماد اإر�صادات نقل االأرقام للهاتف الثابت واملتنقل، ومتابعة تنفيذها.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإعداد ومتابعة تنفيذ القواعد التنظيمية لنقل اأرقام الهاتفني الثابت واملتنقل، طبقًا لل�صيا�صات املعتمدة، وطبقًا 
واملبادئ  التكلفة،  وعنا�صر  املمكنة  الفنية  واحللول  املتنقل  الهاتف  اأرقام  بنقل  املتعلقة  االأمور  حول  اإي�صاحات  تت�صمن  التي  امل�صاحبة  االإر�صادات  لوثيقة 
االقت�صادية ال�صتعادة التكلفة، واأ�صلوب توزيع التكاليف، واملقابل املايل، واالأ�ص�س التخطيطية، والتزامات مقدمي اخلدمة، واالإجراءات العملية �صاملة االأطر 

الزمنية االإر�صادية، وحل اخلالفات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 
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المشروع رقم )45(: اإعداد اخلطة الوطنية للطيف الرتددي.
وصف المشروع:  اإعداد خطة وطنية للطيف الرتددي يف اململكة اأخذًا يف االعتبار اللوائح واالأنظمة املحلية والدولية املنظمة ال�صتخدام الرتددات، وكذلك 
اال�صتخدامات احلالية واملتطلبات امل�صتقبلية والتقنيات احلديثة، وبالتن�صيق مع امل�صتخدمني الرئي�صني للرتددات يف اململكة، على اأن ت�صمل اخلطة حتديد 

فئات مل�صتخدمي الطيف الرتددي يف اململكة مثل اجلهات احلكومية، واجلهات املدنية والتجارية، وحتديد نطاقات فرعية لهذه الفئات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )46(: اإعداد اأ�صاليب واإجراءات العمل للطيف الرتددي.
وصف المشروع:  اإعداد اأ�صاليب واإجراءات العمل اخلا�صة بكافة اأن�صطة الطيف الرتددي �صاماًل اإجراءات تخ�صي�س الرتددات، والرتخي�س با�صتخداماتها، 
وتن�صيقها حمليًا ودوليًا وت�صجيلها، واإجراءات املراقبة الفنية للرتددات، وحتديد م�صادر التداخالت ال�صارة، واال�صتخدامات غري املرخ�س بها، واإجراءات 

واأ�صاليب ت�صغيل و�صيانة حمطات املراقبة واأجهزتها، واالإجراءات واالأ�صاليب اخلا�صة بقاعدة بيانات الرتددات والربامج املرتبطة بها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )47(: اإن�صاء نظام حديث الإدارة الطيف الرتددي.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء نظام حديث الإدارة الطيف الرتددي، ي�صتمل على توريد وتركيب حمطات مراقبة حديثة ثابتة ومتنقلة، 
ونظام حديث لقاعدة البيانات ي�صتمل على توريد وتركيب االأجهزة والربامج الت�صغيلية والهند�صية املرتبطة بها، وتوريد وتركيب االأجهزة واملعدات الالزمة 

ل�صيانة هذا النظام. 
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )48(: اإعداد �صيا�صة اخلدمة ال�صاملة وحق اال�صتخدام ال�صامل.
وصف المشروع:  ت�صعى الدول اإىل ن�صر خدمات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف جميع اأرجاء البالد، لتعم الفائدة منها، ولتتمكن جميع �صرائح املجتمع من 
اال�صتفادة من هذه اخلدمات، بغ�س النظر عن الو�صع االقت�صادي للمناطق اأو ال�صكان. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإعداد ال�صيا�صات الالزمة لن�صر اخلدمة 

ال�صاملة، وحق اال�صتخدام ال�صامل، مو�صحًا بها االأ�ص�س واملبادئ وال�صروط املتعلقة بتنفيذ تلك اخلدمات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )49(: و�صع اآلية تنفيذ ومتويل اخلدمة ال�صاملة وحق اال�صتخدام.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل و�صع اآليات التنفيذ املقرتحة للخدمة ال�صاملة، وحق اال�صتخدام ال�صامل، مو�صًحا بها االأ�ص�س واملبادئ وال�صروط 

املتعلقة بتنفيذ تلك االآليات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )50(: ا�صتكمال هيكلة االإنرتنت يف اململكة.
وصف المشروع:  هناك حاجة ال�صتكمال اإعادة هيكلة نظام االإنرتنت يف اململكة ملعاجلة بع�س ال�صلبيات التنظيمية والفنية؛ وذلك من اأجل زيادة ن�صبة انت�صار 
االإنرتنت ورفع م�صتوى اخلدمة. ويهدف هذا امل�صروع اإىل نقل املهام املتعلقة بال�صوابط االأمنية خلدمة االإنرتنت، اإ�صافة اإىل ت�صجيل اأ�صماء النطاقات من وحدة 

خدمات االإنرتنت مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية اإىل هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ وذلك من اأجل توفري خدمات اإنرتنت ذات جودة عالية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )51(: اإعداد موا�صفات اأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإعداد موا�صفات فنية وطنية قيا�صية الأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات تبنى على املعايري الدولية ال�صادرة 
عن اجلهات املخت�صة مثل االحتاد الدويل لالت�صاالت واملعهد االأوروبي لالت�صاالت، وي�صمل ذلك معايري املطابقة الكهرومغناطي�صية وال�صالمة الكهربائية، 
اإ�صافة اإىل املعايري االأخرى املتعلقة بالربط بال�صبكات ومعايري الال�صلكي. ويهدف هذا امل�صروع –اأي�صًا- اإىل حماية امل�صتخدمني وحماية �صبكات امل�صغلني 

املرخ�س لهم من ال�صرر، وحماية الطيف الرتددي من التداخل.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )52(: اإعداد وتطبيق اإجراءات ترخي�س وت�صجيل واعتماد نوعية اأجهزة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
توريدها  يجري  التي  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  اأجهزة  نوعية  واعتماد  وت�صجيل  لرتخي�س  اأ�صلوب  اإعداد  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف  المشروع:   وصف 
اإىل اململكة؛ للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات املعتمدة، ويغطي هذا امل�صروع كيفية احل�صول على الرتاخي�س الالزمة ال�صترياد اأجهزة االت�صاالت وتقنية 

املعلومات باململكة، ويحدد املتطلبات الالزم توفريها؛ للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية املعتمدة قبل ترخي�صها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 

المشروع رقم )53(: اإعداد واعتماد موؤ�صرات ومعايري جودة اخلدمة ملقدمي اخلدمة امل�صيطرين وحتديثها.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل و�صع موؤ�صرات ومعايري لقيا�س جودة اخلدمات املقدمة من قبل مقدمي اخلدمة امل�صيطرين؛ وذلك من خالل 
حتديد اخلدمات املراد قيا�س جودتها، وحتديد املوؤ�صرات التي مبوجبها يتم حتديد مدى جودة اخلدمة املقدمة، مع االأخذ يف االعتبار املراحل املختلفة لعملية 
تقدمي اخلدمة ابتداًء من طلب اخلدمة حتى احل�صول عليها من قبل امل�صرتك. ويت�صمن امل�صروع و�صع ال�صوابط الالزم اإتباعها من قبل مقدمي اخلدمة، 

وتزويد هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بتقارير دورية عن نتائج اأداء اخلدمات املقدمة من قبلهم.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات. 
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المشروع رقم )54(: اإن�صاء منطقة حرة لل�صناعات التقنية.
باإن�صاء مناطق حرة لل�صناعات  التقنية، على غرار ما قامت به بع�س الدول  اإن�صاء منطقة حرة لل�صناعات  اإىل  وصف المشروع:  ي�صعى هذا امل�صروع 
التقنية، على منط املناطق ال�صناعية احلرة التقليدية. ويهدف هذا امل�صروع اإىل جذب روؤو�س االأموال املحلية و الأجنبية لال�صتثمار داخل البالد، واال�صتفادة 
من اخلربات االأجنبية يف تطوير ال�صناعات املحلية، وتن�صيط حركة التجارة اخلارجية للدولة والت�صدير، وبالتايل حت�صني امليزان التجاري، ونقل وتوطني 
التقنيات احلديثة اإىل اململكة، وا�صتقطاب املن�صاآت التقنية ال�صناعية من خارج البالد من خالل اإيجاد منطقة حرة ال تكون فيها �صرائب دخل اأو جمارك 

على الواردات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: الهيئة ال�صعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية. 

المشروع رقم )55(: ت�صجيع اال�صتثمار يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل �صن اأنظمة جديد ة لت�صجيع اال�صتثمار االأجنبي يف جمال االت�صاالت و تقنية املعلومات يف اململكة،والعمل على 
اإعداد درا�صات جدوى عن فر�س اال�صتثمار يف االت�صاالت و تقنية املعلومات، والتوا�صل مع امل�صتثمرين من خالل ور�س عمل خا�صة، وو�صع حوافز �صريبية 

ومالية ومتويلية لت�صجيع اال�صتثمار، وطرح اأفكار عن االأنظمة التي ت�صجع على اال�صتثمار.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات، الهيئة العامة لالإ�صتثمار.

المشروع رقم )56(: اإن�صاء حدائق وحا�صنات مل�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  ي�صعى هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء حدائق وحا�صنات مل�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات، حيث يتم اإن�صاء حديقتني و�صت حا�صنات بنهاية 
اخلطة اخلم�صية االأوىل، وذلك لدعم االإبداع واالبتكار الوطني، ونقل التقنية وتوطينها، واإيجاد فر�س عمل منا�صبة للمواطنني، واإن�صاء العديد من ال�صركات 

ال�صغرية واملتو�صطة العاملة يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: الهيئة ال�صعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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المشروع رقم )57(: اإعطاء االأولوية للمنتجات املناف�صة املطورة وامل�صنعة حمليًا.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صجيع تنفيذ م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات من خالل ال�صركات الوطنية التي تعتمد على الكوادر الوطنية، 
مع ا�صرتاط اأن حتقق قدرًا من اجلودة، يقا�س من خالل معايري حمددة. وي�صعى هذا امل�صروع اإىل دعم االقت�صاد الوطني، وتوفري فر�س وظيفية للمواطنني، 

وتنمية �صناعة االت�صاالت وتقنية املعلومات املحلية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.

المشروع رقم )58(: ا�صتثمار جزء من قيمة العقود الدولية يف بناء �صناعات ات�صاالت وتقنية معلومات حملية، اأو ب�صراء املنتجات امل�صنعة حملياً.
وصف المشروع:  نظرًا ل�صعف ال�صناعة املحلية يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات، فاإن امل�صاريع الكربى تنفذها �صركات اأجنبية، دون تغلغل كبري يف 
ال�صناعات املحلية وال�صركات والكوادر الوطنية. لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل اإلزام ال�صركات الدولية با�صتثمار جزء من قيمة عقودها يف اململكة يف بناء 
�صناعات ات�صاالت وتقنية معلومات حملية، اأو ب�صراء املنتجات امل�صنعة حمليًا، وذلك لدعم ال�صناعات املحلية، وبناء اخلربات الوطنية يف جمال االت�صاالت 

وتقنية املعلومات، وتطوير الكوادر الوطنية العاملة يف ال�صركات املحلية املتخ�ص�صة يف القطاع.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جلنة التوازن االقت�صادي.

المشروع رقم )59(: اإن�صاء مراكز نقل التقنية من اجلامعات اإىل املجتمع.
وصف المشروع:  ي�صعى هذا امل�صروع اإىل بناء ج�صور بني اجلامعات ومراكز االأبحاث الوطنية و�صوق العمل، يربط االإمكانات التقنية املتقدمة يف اجلامعات 
اإىل قيام اجلامعات  امل�صروع  اإىل منتجات جتارية. ويهدف هذا  الوطنية من حتويل املخرتعات  االأبحاث  ال�صناعي، ومتكني اجلامعات ومراكز  العمل  ب�صوق 
والكليات ومراكز البحوث باإن�صاء مراكز نقل التقنية داخل من�صاآتها لكي تكون قريبة من الباحثني والطالب، حيث تكون هذه املراكز هي نقطة االت�صال بني 

اجلامعات واحلا�صنات واحلدائق االإلكرتونية، لربط املخرتعني بهذه احلا�صنات، ومن ثم التاأكد من اأن هذه احلا�صنات توفر بيئة منا�صبة لنمو منتج جديد.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.
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المشروع رقم )60(: دعم �صناعة الربجميات مفتوحة امل�صدر.
وصف المشروع:  ي�صعى هذا امل�صروع اإىل ت�صجيع قيام �صناعة برجمية حملية تعتمد على الربامج احلرة لت�صد احتياجاتها الربجمية، واإيجاد �صوق عمل 
متطورة لتحقيق اأرباح من خالل بيع اخلدمات والدعم الفني، وتوفري املبالغ املالية من خالل تقليل االعتماد على تراخي�س الربامج التجارية. ويهدف هذا 

امل�صروع اإىل دعم تبني التطبيقات مفتوحة امل�صدر، ودعم اجلهود البحثية والتطويرية يف هذا املجال.
الجهة المعنية بالتنفيذ: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 
المشروع رقم )61(: معاملة اأن�صطة البحث واالإبداع والتطوير يف القطاعات احلكومية كم�صاريع ير�صد لها ميزانيات م�صتقلة.

وصف المشروع:  يعد البحث العلمي والتطوير التقني من اأهم اأ�ص�س قيام �صناعة ات�صاالت وتقنية معلومات حملية قادرة على املناف�صة عامليًا، ومن م�صادر 
دعم البحث العلمي واالإبداع والتطوير التقني امل�صاريع احلكومية التقنية، ال �صيما اإذا متت معاملة االأن�صطة البحثية والتطويرية كم�صاريع �صمن ميزانيات 
القطاعات احلكومية، لدعم البحث العلمي يف اجلامعات ومراكز البحوث. ويهدف هذا امل�صروع اإىل معاملة اأن�صطة البحث والتطوير يف القطاعات احلكومية 

كم�صاريع م�صتقلة، تر�صد لها ميزانيات م�صتقلة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.

المشروع رقم )62(: �صندوق دعم �صناعات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
االإبداع  تعتمد  لتوليد �صركات متو�صطة و�صغرية  املعلومات؛ وذلك  اإن�صاء �صندوق دعم �صناعات االت�صاالت وتقنية  اإىل  وصف المشروع:  هناك حاجة 
اأعمالها الرئي�صة،  اإن�صاء خم�صني �صركة متو�صطة و�صغرية تعتمد االإبداع واالبتكار يف  اإىل دعم  اأعمالها الرئي�صة. ويهدف ال�صندوق  واالبتكار الوطني يف 
وذلك بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل. ويقرتح اأن يقدم ال�صندوق خدمات متعددة للم�صاريع املدعومة، كالدعم املايل، وامل�صاعدة يف تطوير اأفكار املبادرين 

)entrepreneurs( اإىل خطط عمل قابلة للتحقيق، وتقدمي االإر�صاد امل�صتمر للم�صاريع، وم�صاعدة امل�صاريع لت�صويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا.

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.
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المشروع رقم )63(: ت�صجيع االإبداع لدى ال�صباب لتطوير منتجات ات�صاالت وتقنية معلومات.
وصف المشروع:  يتميز املجتمع ال�صعودي ب�صريحة عمرية كبرية من الفتيان والفتيات لديها طموح وقدرة على االإبداع والتفكري بطريقة متميزة. لذا فاإن 
ت�صجيع ال�صباب على االإبداع يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات، وتي�صري طرق حتويل خمرتعاتهم اإىل منتجات، ودعم حتويل اأفكارهم اإىل من�صاآت جتارية 
ناجحة ي�صتفيد منها املجتمع، �صيكون له اأثر كبري يف وجود �صناعة ات�صاالت وتقنية معلومات حملية م�صتمرة. ويهدف هذا امل�صروع اإىل دعم وتنمية االإبداع لدى 

ال�صباب يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات، وت�صجيع ال�صباب على االإبداع والتطوير، من خالل دعم )200( مائتي م�صروع بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل.
الجهة المعنية بالتنفيذ: موؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإبداع. 

المشروع رقم )64(: اإن�صاء مركز الأبحاث االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء مركز اأبحاث لالت�صاالت وتقنية املعلومات، حيث يتم القيام �صنويًا باأبحاث يف جماالت ا�صرتاتيجية، ت�صهم يف 
باإجراء  التقنيات،  ا�صتخدام هذه  الراغبة يف  واجلهات احلكومية  القطاع اخلا�س  مل�صاعدة  البالد؛  املعلومات يف  وتقنية  امل�صتقبلية لالت�صاالت  التوجهات  حتديد 
البحوث الالزمة لتعّرف اأف�صل الطرق لتطبيق هذه التقنيات، ودعم ن�صر التقنيات اجلديدة يف القطاعني العام واخلا�س، ودعم ال�صناعة الوطنية وتوطني التقنية.

الجهة المعنية بالتنفيذ: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

المشروع رقم )65(: اإن�صاء مركز وطني للتعليم االإلكرتوين.
وصف المشروع: : يعتمد التعليم »احلديث« على ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات باأمناط متعددة )اأفقية وعمودية(، وهذا ما يطلق عليه »التعلم 
االإلكرتوين«. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء مركز وطني للتعلم االإلكرتوين، لتمكني التعلم االإلكرتوين وحتفيزه من خالل اقرتاح الت�صريعات وال�صيا�صات 
�صهادات اجلودة  واإ�صدار  للجودة وتطبيقها،  االإلكرتوين وفق موا�صفات معيارية، وتطوير معايري  للتعلم  االإلكرتوين، وو�صع منوذج موحد  بالتعلم  املتعلقة 

للربجميات التعليمية، وقيا�س فعالية التقنيات املختلفة، كو�صائل م�صاندة للتعليم والتعّلم.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل. و وزارة الرتبية والتعليم. 
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المشروع رقم )66(: توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف م�صاندة التعليم والتعّلم.
وصف المشروع:  ما زال م�صتوى توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف خدمة التعليم والتعّلم يف اململكة �صعيفًا، لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل:

االعتماد على املحتوى االإلكرتوين التفاعلي يف العملية التعليمية، للو�صول اإىل ن�صبة 30% من املحتويات يف جميع املناهج التعليمية بنهاية اخلطة اخلم�صية.
بناء �صبكات معلومات وبوابات )portals( تعليمية لكل مرحلة تعليمية.

تعليمية  جهة  لكل  اإنرتنت  موقع  تطوير  يتم  حيث  االأمور،  واأولياء  واالإدارة،،  واملدر�صني،  الطالب،  بني  التوا�صل  يف  الرئي�صة  الطرق  اإحدى  االإنرتنت  جعل 
ومدر�صة، واإن�صاء �صفحة ن�صيجية لكل مقرر درا�صي، وو�صع املناهج ب�صيغة اإلكرتونية تفاعلية يف �صكل اأقرا�س مدجمة وو�صعها على �صبكت االنرتنت. 

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل. ووزارة الرتبية والتعليم.

المشروع رقم )67(: اإدخال احلا�صب واالإنرتنت كمقررات درا�صية يف املناهج الدرا�صية.
وصف المشروع:  تعترب معرفة اأ�صا�صيات ا�صتخدام احلا�صب واالإنرتنت من املتطلبات االأ�صا�صية للتحول اإىل جمتمع املعلومات؛ لذا ي�صعى هذا امل�صروع 
اإىل اإدخال مقررات احلا�صب واالإنرتنت اإىل جميع فئات ومراحل التعليم. وهذا امل�صروع يتكون من عدة م�صاريع، كل م�صروع منها يخت�س بقطاع تعليمي، اأو 

مرحلة تعليمية. ويهدف هذا امل�صروع اإىل:
حتديد حمتوى املقررات، وخطة اإعداد الكتب، واإعداد الو�صائل التعليمية.

اإدخال مقررات احلا�صب واالإنرتنت يف كافة مراحل التعليم العام.
اإدراج مادة الأ�صا�صيات احلا�صب واالإنرتنت، تكون اإجبارية جلميع الطالب يف اجلامعات على غرار مواد الثقافة االإ�صالمية واللغة العربية.

اإعداد املعلمني وتاأهيلهم لتدري�س املقررات اجلديدة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل. ووزارة الرتبية والتعليم. 
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المشروع رقم )68(: تدريب من�صوبي التعليم على ا�صتخدامات االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  اإن هذا امل�صروع متطلب اأ�صا�س جلميع امل�صاريع التي تهدف اإىل ن�صر توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات يف خدمة القطاع التعليمي؛ لذا 

ي�صعى هذا امل�صروع اإىل رفع الكفاءة املعلوماتية لدى املعلمني واملعلمات، ويهدف اإىل ما يلي:
تدريب )200000( مائتي األف معلم ومعلمة على اأ�صا�صيات ا�صتخدام االت�صاالت وتقنية املعلومات من خالل احل�صول على اإحدى ال�صهادات القيا�صية يف 

اأ�صا�صيات احلا�صب واالإنرتنت.
تدريب املعلمني واملعلمات وتاأهيلهم على اأ�صاليب توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات كو�صائل م�صاندة للتعليم والتعّلم.

تدريب امل�صئولني عن التعليم ومديري املدار�س على االت�صاالت وتقنية املعلومات، وكيفية و�صع اخلطط املتعلقة بتوظيفها يف التعليم.
اإن�صاء بوابة اإلكرتونية لتقدمي برامج التدريب عرب االإنرتنت.

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الرتبية والتعليم.

المشروع رقم )69(: تنظيم ل�صروط التعيني والقبول والرتقية للمعلمني.
العملية  اأ�صا�س  واأ�صا�صي. واملعلم هو  التعليمية يف املجتمعات املعلوماتية ب�صكل كبري  وصف المشروع:  ت�صتخدم االت�صاالت وتقنية املعلومات يف املناهج 
التعليمية. لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل اإدراج معرفة اأ�صا�صيات االت�صاالت وتقنية املعلومات، من خالل احل�صول على اإحدى ال�صهادات القيا�صية يف اأ�صا�صيات 

االإنرتنت واحلا�صب، �صمن:
�صروط املفا�صلة بني املتقدمني للوظائف التعليمية.

عنا�صر الرتقية للمعلمني، حيث يقرتح ما يلي:
احت�صاب �صنة خدمة اإ�صافية للمعلم يف اجلهات التعليمية التي تعتمد الرتقية التلقائية، كوزارة الرتبية والتعليم.

احت�صاب درجات اإ�صافية للمتقدم للرتقية يف اجلهات التعليمية التي تعتمد الرتقيات العلمية بناًء على اإجنازات املعلم، كاجلامعات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الرتبية والتعليم. وزارة اخلدمة املدنية.
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المشروع رقم )70(: ن�صر اأنظمة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف املوؤ�ص�صات التعليمية.
وصف المشروع:  تعترب البنية التحتية لالت�صاالت وتقنية املعلومات يف املوؤ�ص�صات التعليمية اأحد املتطلبات االأ�صا�صية لن�صر التعليم االإلكرتوين، وتتفاوت 

هذه التجهيزات يف املوؤ�ص�صات التعليمية ب�صكل كبري. ويهدف هذا امل�صروع اإىل:
توفري البنى التحتية يف جميع مباين اجلهات التعليمية.

ربط جميع اجلهات التعليمية باالإنرتنت.
ن�صر تطبيقات نظم املعلومات االإدارية واملالية يف اجلهات التعليمية.

توفري بريد اإلكرتوين للطالب ومن�صوبي التعليم.
ن�صر جتهيزات الف�صول االإلكرتونية يف املدار�س واجلامعات.

تاأمني جتهيزات الو�صائط املتعددة، واأجهزة عر�س الفيديو يف الف�صول.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل. ووزارة الرتبية والتعليم.

المشروع رقم )71(: اإن�صاء مكتبة رقمية.
تقدم  وطنية،  رقمية  مكتبة  اإن�صاء  اإىل  امل�صروع  ويهدف هذا  واالإبداع.  والبحث،  التعلم،  متطلبات  اأهم  من  واملعارف  املعلومات  تعترب  المشروع:   وصف 

خدماتها جلميع املوؤ�ص�صات واالأفراد، وذلك وفق ما يلي:
و�صع موا�صفات وبروتوكوالت موحدة للتخزين، واملعاجلة، والنقل.

تطوير اأوعية وقواعد املعلومات الرقمية.
تطوير موقع على �صبكة االإنرتنت، حيث تقدم املكتبة خدماتها.
الجهة المعنية بالتنفيذ: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة.
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المشروع رقم )72(: توفري امليزانيات الكافية مل�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف التعليم والتدريب.
وصف المشروع:  تتطلب عملية ن�صر تطبيقات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف التعليم تنفيذ م�صاريع البنى التحتية اخلا�صة بها، وتطبيقاتها املختلفة، 

ويتطلب ذلك زيادة املخ�ص�صات املالية للموؤ�ص�صات التعليمية. لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل:
اإدراج بند خا�س باالت�صاالت وتقنية املعلومات �صمن ميزانية الدولة.

تعزيز اعتمادات االت�صاالت وتقنية املعلومات يف ميزانية اجلهات التعليمية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة املالية.

المشروع رقم )73(: مبادرة املحتوى الرقمي املحلي.
وصف المشروع:  هناك حاجة ما�صة اإىل زيادة املحتوى الرقمي املحلي، �صواء باللغة العربية اأو بغريها من اللغات، وذلك من خالل حتفيز القطاع اخلا�س 
الإنتاج املحتوى الرقمي، وحماية حقوق امللكية الفكرية لهذا املحتوى. وتهدف هذه املبادرة اإىل زيادة املحتوى املحلي من خالل الرتكيز على جماالت متعددة 
وو�صع هذا املحتوى ب�صيغ خمتلفة. ويتطلب ذلك العمل على عدة اأ�صعدة حيث ميكن اأن تطرح مبادرات فرعية، ت�صمل دعم اإعادة هيكلة م�صادر املحتوى 
التقليدية، والعمل على توفري بيئة ا�صت�صافة حملية للمحتوى واخلدمات املحلية بجودة عالية واأ�صعار تناف�صية، وتقدمي حوافز مل�صاريع الن�صر االإلكرتوين من 

قبل اجلهات املعنية، ودعم االعتماد على مزودي اخلدمات واملحتوى املحليني.
الجهة المعنية بالتنفيذ: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

المشروع رقم )74(: ت�صجيع املوؤ�ص�صات اخلا�صة بتطوير مواقع اإنرتنت باللغة العربية وحتديثها دوريًا.
للنظم  العربي على االإنرتنت، فاإن ذلك يتطلب مزيدًا من االهتمام يف هذا اجلانب، ويتطلب دعمًا  املعلوماتي  وصف المشروع:  نظرًا ل�صعف املحتوى 
دوريًا.  العربية، وحتديثها  باللغة  اإنرتنت  مواقع  تطوير  على  اخلا�صة  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  كت�صجيع  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  الرتتيبات  وو�صع  املعلوماتية، 

وي�صعى هذا امل�صروع اإىل ردم الفجوة الرقمية يف املجتمع من خالل دعم تطوير اأالف املوقع املحلية على �صبكة االإنرتنت بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
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المشروع رقم )75(: اإلزام دور الن�صر املحلية بتوفري ملخ�س رقمي جلميع الكتب والتقارير.
وصف المشروع:  لزيادة املحتوى الرقمي العربي على االإنرتنت، فاإن االأمر يتطلب ت�صافر اجلهود على م�صتوى الدول العربية، التخاذ االإجراءات والتنظيمات 
املنا�صبة لت�صهيل الو�صول اإىل املعلومات واملعارف الوطنية، وتوفري االإح�صاءات الدقيقة عن حجم االإ�صدارات املحلية، وزيادة املحتوى العربي على االإنرتنت، 
مما ي�صهم يف التحول اإىل جمتمع املعلومات، وردم الفجوة الرقمية. وتتلخ�س فكرة هذا امل�صروع يف اإلزام دور الن�صر املحلية بتوفري ملخ�س رقمي جلميع 

الكتب التي تن�صرها حمليًا، وو�صعها يف موقعها على االإنرتنت، مع تقدمي ملخ�س رقمي منه ملكتبة امللك فهد الوطنية، لتتوىل و�صعه يف موقعها على
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الثقافة واالإعالم.

المشروع رقم )76(: توفري امليزانيات الكافية جلهود الرتجمة والتعريب.
وصف المشروع:  ي�صري الو�صع الراهن اإىل وجود �صعف وا�صح يف جمال الرتجمة، �صواًء من اللغة العربية اأو اإليها. لذا فاإن هذا امل�صروع يهدف اإىل توفري 
امليزانيات الكافية جلهود الرتجمة والتعريب، بحيث تتم ترجمة )200000( مائتي األف �صفحة �صنويًا، وذلك لزيادة املحتوى العربي على االإنرتنت، وت�صهيل 

الو�صول اإىل املعلومات واملعارف الوطنية والعربية واالإ�صالمية والعاملية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الثقافة واالإعالم.

المشروع رقم )77(: �صندوق التدريب املجاين لالت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يتبنى كثري من الدول فكرة التدريب املجاين لتمكني �صرائح عديدة من املجتمع لك�صب املهارات املعلوماتية واال�صتفادة من التقنيات 
اجلديدة، وعلى الرغم من كرثة مراكز التدريب يف اململكة، اإال اإن هناك الكثري ممن ال ي�صتطيع دفع ر�صوم التدريب، اأو اإنه بحاجة اإىل حافز لدفعه اإىل 
اأخذ التدريب املنا�صب، االأمر الذي يتحقق غالبًا من خالل تقدمي دورات تدريبية جمانية. كما اإن بع�س الدول متنح التدريب املجاين ل�صمان جناح براجمها 
االإلكرتونية، مثل برامج احلكومة االإلكرتونية. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإن�صاء �صندوق مايل للتدريب املجاين ودعمه من خالل جهات حكومية وغري حكومية 

على مدى ال�صنوات القادمة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.
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المشروع رقم )78(: مبادرة احلا�صب املنزيل
وصف المشروع:  اتخذ عدد من الدول خطوات مهمة لت�صجيع اأفراد املجتمع نحو ا�صتخدام احلا�صب يف املنازل. وتهدف هذه املبادرة اإىل متكني مليون 
ت�صنيع  اأن�صطة  اإىل دعم  املبادرة كذلك  تهدف  القادمة. كما  ال�صنوات اخلم�س  �صعودية من احل�صول على حا�صب �صخ�صي بطريقة مي�صرة خالل  عائلة 
وجتميع احلا�صب يف اململكة، ورفع االإنتاجية االقت�صادية ل�صناعة تقنية املعلومات، ورفع ن�صبة الكوادر الب�صرية املوؤهلة ال�صتخدام احلا�صب، وم�صاعفة عدد 
م�صتخدمي �صبكة االإنرتنت يف اململكة، اإىل جانب تو�صعة جمال وقاعدة ا�صتخدام احلكومة االلكرتونية والتعامالت االإلكرتونية وتطبيقاتها، وتهيئة البيئة 

املنا�صبة الإمكانية العمل عن بعد، خ�صو�صًا للمراأة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )79(: قوافل حمو اأمية ا�صتخدام احلا�صب واالإنرتنت.
وصف المشروع:  ي�صري الو�صع الراهن اإىل انت�صار اأمية احلا�صب واالإنرتنت يف املناطق الريفية والفقرية اأكرث من غريها، االأمر الذي يتطلب مزيدًا من 
العناية والرتكيز على تلك الفئات، حتى ميكن حتقيق اأهداف اخلطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات لدى جميع �صرائح املجتمع، ومن ثم ي�صبح التحول 
اإىل جمتمع املعلومات، وتطبيق احلكومة االإلكرتونية اأمرًا ممكنًا. ويهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صيري قوافل ملحو اأمية احلا�صب واالإنرتنت، بواقع خم�صني قافلة 
�صنويًا، حيث يتم ت�صيري هذه القوافل للو�صول اإىل القرى واالأرياف، وتقوم بتدريب املواطنني غري القادرين. وتكون القافلة عبارة عن معمل متنقل لتقنية 

املعلومات جمهز باأجهزة احلا�صب والطابعات، وو�صائل االت�صال باالإنرتنت.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات.

المشروع رقم )80(: اإ�صناد م�صئولية التخطيط ودعم توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات خلدمة الثقافة االإ�صالمية للمجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صالمية.
وصف المشروع:  اإن النظرة املتاأنية لواقع املعلوماتية، وم�صتوى توظيفها خلدمة اللغة العربية ور�صالة االإ�صالم احل�صارية، تربز اأهمية وجود مرجعية لتن�صيق امل�صاريع 

الكربى. ويهدف هذا امل�صروع اإىل اإ�صناد م�صئولية التخطيط ودعم توظيف االت�صاالت وتقنية املعلومات خلدمة الثقافة االإ�صالمية للمجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صالمية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد.
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المشروع رقم )81(: اإن�صاء معهد متخ�ص�س لعقد دورات ملن�صوبي القطاعات الدعوية احلكومية واخلريية يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  ال يخفى ما لطلبة العلم والدعاة من دور يف حياة النا�س، وحاجة النا�س يف خمتلف االأمكنة، وعلى مدار ال�صاعة للتوا�صل معهم ب�صتى 
جمال  يف  واخلريية  احلكومية  الدعوية  القطاعات  ملن�صوبي  وطويلة  ق�صرية  دورات  لعقد  متخ�ص�س  معهد  اإن�صاء  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف  لذا  الو�صائل. 

االت�صاالت وتقنية املعلومات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد.

المشروع رقم )82(: االإنفاق من االأوقاف العامة واإيراداتها على م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات خلدمة الثقافة االإ�صالمية.
وصف المشروع:  يهتم االإ�صالم بن�صر العلم وت�صجيع النا�س على طلبه، ويحث على االإنفاق يف هذا الوجه العظيم من وجوه اخلري، بحيث يعد ذلك - باإذن 

اهلل - من باب ال�صدقة اجلارية والعلم الذي ينتفع به. ويهدف هذا امل�صروع اإىل:
اإجازة االإنفاق من االأوقاف العامة واإيراداتها على م�صروعات االت�صاالت وتقنية املعلومات خلدمة االإ�صالم، وردم الفجوة الرقمية.

اإن�صاء �صندوق وقفي لدعم م�صاريع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف خدمة االإ�صالم، وردم الفجوة الرقمية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد.

المشروع رقم )83(: اإن�صاء مركز للدعوة عرب االإنرتنت، وتوظيف االإنرتنت يف تعّلم ال�صعائر الدينية.
وصف المشروع:  اإن لالت�صاالت وتقنية املعلومات تطبيقات كثرية يف خدمة املوؤ�ص�صات الدينية. و�صي�صهم هذا امل�صروع يف جهود ن�صر تطبيقات االت�صاالت 
وتقنية املعلومات يف املجتمع، وكذلك يف ردم الفجوة الرقمية، ويف اإثراء املحتوى العربي واالإ�صالمي على االإنرتنت. ويهدف امل�صروع اإىل اإن�صاء مركز الدعوة 

االإلكرتونية املقرتح؛ لرتكيز جهود توظيف االإنرتنت يف خدمة الدعوة االإ�صالمية.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد.
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المشروع رقم )84(: اإن�صاء مركز الرتاث الوطني والعربي االإ�صالمي الرقمي.
وصف المشروع:  مُتكن االت�صاالت وتقنية املعلومات من التعريف بالرتاث العلمي والفكري الوطني والعربي واالإ�صالمي من خالل حتويل ذلك الرتاث اإىل 
�صيغ رقمية ي�صهل حفظها والبحث فيها، ونقلها عرب �صبكات املعلومات. لذا يهدف امل�صروع اإىل اإن�صاء مركز يعنى برقمنة الرتاث الوطني والعربي واالإ�صالمي 

ون�صره بعد ترجمته اإىل اللغات العاملية، ودعم جهود التعريب على االإنرتنت، حيث يتم رقمنة مليوين �صفحة بنهاية اخلطة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�صاد.

المشروع رقم )85(: ت�صجيع اإن�صاء �صركات لتوظيف وتطوير االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اإنتاج برامج الرتفيه والتعليم واالألعاب االإلكرتونية لرت�صيخ 
الثقافة الوطنية واالإ�صالمية.

وصف المشروع:  تقدر �صناعة الرتفيه العاملية مبئات اآالف املاليني من الدوالرات �صنويًا. ويتجاوز تاأثري �صناعة الرتفيه اجلوانب االقت�صادية اإىل جوانب 
ثقافية، وفكرية، ودينية. من هنا تربز اأهمية هذا امل�صروع. ويهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صجيع اإن�صاء �صركات ربحية تعنى بتوظيف وتطوير االت�صاالت وتقنية 
املعلومات الالزمة الإنتاج الربامج الرتفيهية والتعليمية – بخا�صة تلك املعنية بالتعريف بالهوية الوطنية والدين االإ�صالمي وباللغة العربية، وتعزيز االنتماء 

الوطني، مع الرتكيز على برامج الرتفيه واالألعاب املوجهة لالأطفال.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة الثقافة واالإعالم.

المشروع رقم )86(: ت�صنيف وتو�صيف مهن االت�صاالت وتقنية املعلومات يف القطاعني العام واخلا�س.
وصف المشروع:  نظرًا للحداثة الن�صبية ملهن االت�صاالت وتقنية املعلومات، فاإنه ال يوجد تو�صيف دقيق ي�صمل هذه املهن، لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل:

و�صع ت�صنيف وو�صف تف�صيلي دقيق جلميع مهن االت�صاالت تقنية املعلومات.
اعتماد ت�صنيف املهن.حتديث هذا الت�صنيف والو�صف كل عامني 

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة اخلدمة املدنية. 
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المشروع رقم )87(: بناء قواعد بيانات الكوادر والوظائف يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  تعاين جهات عديدة من �صعوبة احل�صول على املتخ�ص�صني يف االت�صاالت وتقنية املعلومات، واإح�صاءات حجم الكوادر الب�صرية العاملة 

يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات. لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل:
حتديد خمرجات التعليم احلالية وامل�صتقبلية يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات.

حتديد حاجة �صوق العمل احلالية وامل�صتقبلية من هذه الكوادر.
بناء قواعد بيانات مرتبطة باالإنرتنت للمخرجات واالحتياجات امل�صار اإليها �صابقًا، مع �صجل وظيفي لكل فرد منهم، يو�صح تاريخه الوظيفي وحالته الراهنة.

حتديث هذه القواعد دوريًا؛ لتعك�س الو�صع الراهن بدقة كبرية.
ر�صد الوظائف ال�صاغرة يف القطاعني العام واخلا�س.

حتديد جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات التي ت�صتلزم اال�صتعانة بخربات عاملية متميزة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة العمل. 

المشروع رقم )88(: ت�صهيل اإجراءات ا�صتقطاب اخلرباء املتميزين يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات وو�صع حوافز خا�صة لهم.
وصف المشروع:  هناك تناف�س كبري بني دول العامل املتقدم على ا�صتقطاب الكوادر املتميزة يف االت�صاالت وتقنية املعلومات، نظرًا لتو�صع االحتياج اإليهم 
وقلتهم العددية الن�صبية، وخ�صو�صًا يف بع�س التخ�ص�صات. وحتتاج اململكة اإىل ا�صتقطاب عدد من الكوادر غري ال�صعودية، نظرًا للتو�صع الكبري يف م�صاريع 
االت�صاالت وتقنية املعلومات. ويهدف هذا امل�صروع اإىل ا�صتقطاب اخلرباء يف املجاالت التي ال ميكن �صد العجز فيها عن طريق املواطنني، على اأن يتم حتديثه 

ب�صكل دوري بناًء على االحتياجات املتوقعة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة العمل. 

)171(

  )ملحق ب( مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ



التحول إلى مجتمع المعلومات

المشروع رقم )89(: ا�صتحداث دبلومات عالية متخ�ص�صة يف االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  تفتقر موؤ�ص�صات التعليم العايل اإىل برامج الدبلوم العايل املتخ�ص�س )ما بعد البكالوريو�س( يف جوانب علمية تطبيقية، يحتاج اإليها 
الوطن ل�صد الفراغ يف الوظائف التي حتتاج اإىل مهارات علمية يف جوانب متخ�ص�صة. ويهدف هذا امل�صروع اإىل ا�صتحداث برامج دبلوم عالية متخ�ص�صة، 
ترتاوح مدتها الزمنية بني �صنة و�صنتني، ويقرتح اأن ت�صتوعب هذه الربامج تدريجيًا من 1-5% من خريجي درجة البكالوريو�س، واأن يكون توزيعهم معتمدًا 
على حاجة �صوق العمل، اإذ اإن هذه الربامج موجهة بالدرجة االأوىل اإىل �صوق العمل، على اأن يتم الرتكيز على جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات ذات البعد 

الوطني، التي يجب الرتكيز عليها وترتيب اأولوياتها، مثل اأمن املعلومات، تعريب التطبيقات، االأنظمة املفتوحة، وتقنيات االإنرتنت.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.

المشروع رقم )90(: اإن�صاء معهد جامعي متميز يف االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  هناك حاجة اإىل كفاءات خا�صة ومتميزة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل:

اإن�صاء معهد جامعي متميز يقدم �صهادات جامعية ودبلومات عالية يف تخ�ص�صات دقيقة مطلوبة ل�صوق العمل يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات، ويقبل 
نخبة متميزة من الطالب املتفوقني واملوهوبني، ويقدم م�صتويات اأكادميية وبحثية راقية.

تبني البحوث العملية واالبتكارات واالخرتاعات يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.
ويقرتح اأن يتم ا�صتيعاب مائة من خريجي الثانوية-الق�صم العلمي، ومن الذين لديهم مواهب مميزة يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات؛ وذلك للح�صول 
على �صهادة جامعية، كما يقبل املعهد ثالثني طالبًا من خريجي البكالوريو�س املتميزين يف تخ�ص�س االت�صاالت وتقنية املعلومات، وذلك للح�صول على دبلوم 

عال اأو ماج�صتري يف تخ�ص�س دقيق.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.
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المشروع رقم )91(: اإن�صاء برامج ماج�صتري م�صرتكة بني تخ�ص�صات االت�صاالت وتقنية املعلومات وتخ�ص�صات اأخرى.
ماج�صتري  برامج  ا�صتحداث  اإىل  امل�صروع  هذا  ويهدف  احلياة،  جماالت  جميع  املختلفة  بفروعها  املعلومات  وتقنية  االت�صاالت  دخلت  المشروع:   وصف 
م�صرتكة بني علوم املعرفة املختلفة، وجماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات، من اأجل خدمة اأف�صل لهذه العلوم، حيث يتم الرتكيز على املجاالت ذات الُبعد 
الوطني، ويجب التدرج يف اإدخال هذه الربامج، مبتدئني بالربامج الفريدة التي تخدم ق�صايا الوطن االأ�صا�صية. ويقرتح البدء بربناجمني، ي�صتوعب كل منهما 

ما بني 10–20 طالبًا.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل. 

المشروع رقم )92(: تفعيل التفرغ لدرا�صة املاج�صتري داخليًا ملوظفي الدولة من خالل االإيفاد الداخلي.
وصف المشروع:  مع انت�صار برامج املاج�صتري يف اأق�صام االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اجلامعات ال�صعودية وتنوعها، اأ�صبح من ال�صروري اال�صتفادة من 
هذه الربامج، من خالل تفريغ بع�س املوظفني لاللتحاق بها، وت�صجيعهم على االنخراط فيها. ويهدف هذا امل�صروع اإىل ت�صجيع التفرغ لدرا�صة املاج�صتري، اأو 

الدبلوم العايل داخليًا ملوظفي الدولة من خالل تفعيل نظام االإيفاد الداخلي، الذي يعامل املوظف كاملبتعث خارجيًا.
الجهة المعنية بالتنفيذ: جميع اجلهات، وزارة اخلدمة املدنية. 

المشروع رقم )93(: ا�صتحداث وظائف معيدين يف االت�صاالت وتقنية املعلومات �صنويًا توزع على اجلامعات.
اأعداد  بناًء على  القادمة، وذلك  لل�صنوات  اإن هناك حاجة كبرية الأع�صاء هيئة تدري�س متخ�ص�صني يف االت�صاالت وتقنية املعلومات  وصف المشروع:  
الطالب احلاليني، ون�صبة النمو ال�صنوية املتوقعة لهم، اإ�صافة اإىل اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�س احلاليني. ويهدف هذا امل�صروع اإىل زيادة اأعداد املعيدين يف 

تخ�ص�صات االت�صاالت وتقنية املعلومات، حيث يتم ا�صتحداث اأربعمائة وظيفة معيد يف ال�صنوات اخلم�س القادمة، توزع على اجلامعات املختلفة.
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.
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المشروع رقم )94(: تقدمي قرو�س للجامعيني الإعادة التاأهيل يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يعترب العمل يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات خيارًا منوذجيًا لل�صباب ال�صعودي، والكوادر املوؤهلة من ال�صباب ال�صعودي اأقل بكثري 
من الفر�س املتاحة حاليًا، اأو من متطلبات اخلطة عند البدء يف التنفيذ. ويهدف هذا امل�صروع اإىل توفري كوادر موؤهلة يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات 
من خالل برامج اإعادة تاأهيل حلاملي ال�صهادات اجلامعية للعمل يف مهن االت�صاالت وتقنية املعلومات، وحتقيق دخٍل عاٍل يتنا�صب مع طموحاتهم. لذا يقرتح 
هذا امل�صروع اإعادة تاأهيل �صتة اآالف خريج بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل، وفق �صوابط حمددة الإعادة التاأهيل، ت�صمل جماالت دقيقة وفق االحتياجات 

الوطنية، باالإ�صافة اإىل حتديد اأعداد اجلامعيني يف كل جمال، على اأن يتم حتديث هذه ال�صوابط دوريًا. وتكون مدة برنامج التاأهيل �صنتني.
الجهة المعنية بالتنفيذ: �صندوق تنمية املوارد الب�صرية. 

المشروع رقم )95(: تقدمي قرو�س خلريجي الثانوية الذين مل يتمكنوا من موا�صلة التعليم اأو العمل لتاأهيلهم للعمل يف مهن االت�صاالت وتقنية املعلومات.
وصف المشروع:  يهدف هذا امل�صروع اإىل توفري كوادر يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات، من خالل تدريب حاملي ال�صهادة الثانوية الراغبني يف ذلك 
ملدة �صنتني، مما يوؤهلهم للعمل يف مهن حمددة، ويحقق لهم دخاًل معقواًل يتنا�صب مع طموحاتهم. ويطمح هذا امل�صروع اإىل تاأهيل ع�صرة اآالف من خريجي 
الثانوية بنهاية اخلطة اخلم�صية االأوىل، وفق �صوابط حمددة لتدريب خريجي الثانوية، ت�صمل جماالت دقيقة وفق االحتياجات الوطنية، باالإ�صافة اإىل حتديد 

اأعداد اخلريجني يف كل جمال، على اأن يتم حتديث هذه ال�صوابط دوريًا.
الجهة المعنية بالتنفيذ: �صندوق تنمية املوارد الب�صرية. 

المشروع رقم )96(: اإلزام جميع موؤ�ص�صات التدريب والتعليم مبراجعة واعتماد اخلطط الدرا�صية دوريًا، ومراعاة توافقها مع ت�صنيف املهن.
وصف المشروع:  هناك حاجة كبرية لتوافق خمرجات التعليم و�صوق العمل يف جماالت االت�صاالت وتقنية املعلومات. لذا يهدف هذا امل�صروع اإىل:

رفع م�صتوى برامج التعليم والتدريب يف جمال االت�صاالت وتقنية املعلومات، وحتفيز امل�صئولني عنها ملراجعتها وحتديثها دوريًا، وربط خمرجاتها بواقع �صوق 
العمل، وتو�صيف املهن وت�صنيفها من خالل اآلية حمددة.
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اإلزام جميع موؤ�ص�صات التعليم والتدريب مبراجعة تلك الربامج وحتديثها كل خم�س �صنوات، من اأجل مواكبة التطور يف العلم والتغريات يف �صوق العمل، وذلك 
مب�صاركة جهات التوظيف.

الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.

المشروع رقم )97(: ت�صجيع برامج اإعداد الكوادر على تطبيق معايري اجلودة العاملية.
الربامج  وجودة  كفاءة  رفع  اإىل  امل�صروع  هذا  ويهدف  التعليم.  برامج  يف  �صائعًا  العاملي  واالعتماد  اجلودة  معايري  تطبيق  مبداأ  اأ�صبح  المشروع:  وصف 

.EEEI ،MCA ،TEBA  التعليمية والتدريبية يف االت�صاالت وتقنية املعلومات، من خالل تطبيق معايري اجلودة العاملية، من منظمات م�صهورة مثل
الجهة المعنية بالتنفيذ: وزارة التعليم العايل.

المشروع رقم )98(: االختبارات القيا�صية املنا�صبة الإثبات القدرات واعتماد �صهادات معاهد التدريب.
وصف المشروع: ي�صعى هذا امل�صروع اإىل رفع م�صتوى الكوادر املعلوماتية، وحت�صني اآلية تقييم وقيا�س املهارات التي ميتلكونها، بغ�س النظر عن اأ�صلوب 
اإىل مراحل،  التي تق�صم  القيا�صية  وبالدورات  املهنية،  والدبلومات  اإىل و�صع اختبارات قيا�صية للربامج  امل�صروع  املهارة، ويهدف هذا  ح�صولهم على تلك 
ا�صتنادًا اإىل الربامج القائمة وت�صنيف املهن وتو�صيفها، مع اال�صتفادة من ال�صهادات الدولية املتعارف عليها، مع عدم ا�صرتاط اأي موؤهل اأكادميي لدخول 

االمتحانات.
الجهة المعنية بالتنفيذ: املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني. 

  )ملحق ب( مشاريع الخطة والجهات المعنية بالتنفيذ

)175(



)176(

التحول إلى
مجتمع المعلومات

التقرير ال�صنوي للخطة الوطنية لالت�صاالت وتقنية املعلومات
1430/ 1431 هـ )2009 م(


