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 إدازة الحىىمت الالىتروهُت وؽملُاتها

 

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة الداخلُت

خدماث واؽداد  6زؿد احساءاث الىكؿ الحالي ٌ 

ت  لإلحساءاثالخـىز اإلاظخلبلي  وؽلد وزػاث جىؽٍى

 وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً وشازة الداخلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبظُط إحساءاث 

الخدماث وزفؿ هفاءتها 

الخدماث  ألجمخهجمهًُدا 

والدظهُل ؽلى ملدمي 

 ومخللي الخدماث

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة اإلاالُت

خدماث واؽداد  5زؿد احساءاث الىكؿ الحالي ٌ 

ت  لإلحساءاثالخـىز اإلاظخلبلي  وؽلد وزػاث جىؽٍى

 ة اإلاالُتوهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً وشاز 

اؽادة هىدطت احساءاث 

خدماث وشازة الخىمُت 

 الاحخماؽُت

خدمت واؽداد  11زؿد احساءاث الىكؿ الحالي ٌ 

ت  لإلحساءاثالخـىز اإلاظخلبلي  وؽلد وزػاث جىؽٍى

وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً وشازة الخىمُت 

 الاحخماؽُت

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث دائسة كاض ي الللاة

خدمت واؽداد  11زؿد احساءاث الىكؿ الحالي ٌ 

ت  لإلحساءاثالخـىز اإلاظخلبلي  وؽلد وزػاث جىؽٍى

وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً دائسة كاض ي 

 الللاة

اؽادة هىدطت احساءاث 

-خدماث وشازة الادازة اإلادلُت

 خدماث البلدًاث

خدمت واؽداد  56زؿد احساءاث الىكؿ الحالي ٌ 

ت  لإلحساءاثلبلي الخـىز اإلاظخ وؽلد وزػاث جىؽٍى

وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً وشازة الادازة 

 اإلادلُت/البلدًاث

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة الصزاؽت

زؿد احساءاث الىكؿ الحالي للخدماث في هطاق 

وؽلد  لإلحساءاثالؾمل واؽداد الخـىز اإلاظخلبلي 

ت وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً  وزػاث جىؽٍى

 وشازة الصزاؽت

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة اإلاُاه والسي 

زؿد احساءاث الىكؿ الحالي للخدماث في هطاق 

وؽلد  لإلحساءاثالؾمل واؽداد الخـىز اإلاظخلبلي 

ت وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً  وزػاث جىؽٍى

 وشازة اإلاُاه والسي 
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اؽادة هىدطت احساءاث 

 وشازة البِئتخدماث 

زؿد احساءاث الىكؿ الحالي للخدماث في هطاق 

وؽلد  لإلحساءاثالؾمل واؽداد الخـىز اإلاظخلبلي 

ت وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً  وزػاث جىؽٍى

 وشازة البِئت

 

 

 

جبظييييييييييييييييييييييييييُط إحييييييييييييييييييييييييييساءاث 

الخيييدماث وزفيييؿ هفاءتهيييا 

الخييدماث  ألجمخييهجمهُييًدا 

والدظيييييهُل ؽليييييى مليييييدمي 

 ومخللي الخدماث

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة الىلل

زؿد احساءاث الىكؿ الحالي للخدماث في هطاق 

وؽلد  لإلحساءاثالؾمل واؽداد الخـىز اإلاظخلبلي 

ت وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً  وزػاث جىؽٍى

 وشازة الىلل

اؽادة هىدطت احساءاث 

 خدماث وشازة الاوكاف

في هطاق زؿد احساءاث الىكؿ الحالي للخدماث 

وؽلد  لإلحساءاثالؾمل واؽداد الخـىز اإلاظخلبلي 

ت وهلل مؾسفت للمىعفين اإلاؾىُين مً  وزػاث جىؽٍى

 ألاوكافوشازة 

 وغسفت ؽمان ججازة غسفت زبط

 جمىين بىابت مؿ ؽمان ؿىاؽت

 الاؽماٌ

 ؽمان وغسفت ججازة غسفت في الدسجُل خدمتي اكافت

 الاؽماٌ جمىين بىابت الى ؽمان ؿىاؽت

 

 الخدماث حىدة جدظين

للمظدثمس،  اإلالدمت

 والجهد الىكذ وجللُل

ٌ  في  ؽلى الحـى

 الخدمت

 البطاكت مؾلىماث اكافت

فُت  ذوي  لألشخاؾ الخؾٍس

 الاؽاكت

 الاشخاؾ ؽلى والدظهُل الرهُت البطاكت جفؾُل

 ؽلى جطبُم بئكافت وذلً الخدمت لخللي الاؽاكت ذوي 

دت  بؼيل الرهُت البطاكت ؽلى اإلاىحىدة الؼٍس

 الرهُت اإلادهُت الاخىاٌ بطاكت هغام مؿ مخىافم

 

 ؽلى الدظهُل

 الاؽاكت ذوي  الاشخاؾ

 الخدمت بئكافت لخللي

دت ؽلى جطبُم  الؼٍس

 البطاكت ؽلى اإلاىحىدة

 الرهُت

ت هغام جفؾُل  الرهُت الهٍى

ٌ  وهغام لألفساد  اإلاىخد الدخى

 لجمُؿ واخدة طس ولمت)

 الحىىمُت( الخدماث

س إلى اإلاؼسوؼ يهدف ت مً الخدلم آلُاث جطٍى  هٍى

ٌ  اإلاظخخدم  الحىىمُت للخدماث اإلاىخد والدخى

 الروي الهاجف وجطبُم السكمي والخىكُؿ ؤلالىتروهُت

 ؤلالىترووي الخىكُؿ ػهاداث إلؿداز

ت مً جىفير الخدلم  هٍى

ٌ  اإلاظخخدم  اإلاىخد والدخى

 الحىىمُت للخدماث

 السكمي والخىكُؿ ؤلالىتروهُت

 الروي الهاجف وجطبُم

 الخىكُؿ ػهاداث إلؿداز

 ؤلالىترووي
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س  في إلىتروهُت خدماث جطٍى

 الاطدثماز هُئت
 خدمت 18 أجمخه

 بـىزة الخدماث جلدًم

 للمظدثمس، الىتروهُت

 وجخفُف الدظهُل

 مخللي الؾبء ؽلى

 الخدمت

 هىدطت اؽادة مىـت

 الخدماث الاحساءاث

 الحىىمُت

 الاحساءاث هىدطت اؽادة ؽملُت إلدازة مىـت جىفير

 بها اإلاخؾللت الىزائم وخفػ

 

 

 إلدازة مىـت جىفير

 هىدطت اؽادة ؽملُت

 وخفػ الاحساءاث

 بها اإلاخؾللت الىزائم

هغام جفؾُل  

Multi factor 

authuntication 

 بؾدة اإلاؾلىماث جىىىلىحُا مـادز اطخخدام كبط

 مددداث

 خىادر ؽدد جللُل

 ٌ  ؽلى آلامً غير الدخى

 السئِظت الاهغمت

ISO 27001 Certificate 

Accreditation for eGov 

Data Center 

 مخطلباث وجلبُت الاًصو  مؾاًير جلبُت خدماث ػساء

 الظُبراوي ألامً

ادة  مً اإلاظخفُدًً زلت * ٍش

 اإلاؼترهت الخدماث

(GSB,PKI,GPC) ًم 

 .والخاؾ الؾام اللطاؽين

 امً ادازة هغام *جأطِع

ت اإلاؾلىماث  واطخمساٍز

سه مساكبخه بؼيل  وجطٍى

 .الدولُت اإلاؾاًير مؿ مدظم

 ووكؿ اإلاخاطس *جددًد

 إلدازتها اإلاىاطبت اللىابط

 .منها أو للخخلف

 مسهص احساءاث جىزُم *

 الحىىمت ؽملُاث

د مما الالىتروهُت  هفاءة ًٍص

دظً الؾمل  هغام جطبُم ٍو

 اإلاؾلىماث امً ادازة

 

 

 



ادة لؾام   2020خطت وشازة الاكخـاد السكمي والٍس

 أزس اإلاؼسوؼ وؿف اإلاؼسوؼ اطم اإلاؼسوؼ

 
 

 الخاؿت الخدخُت البيُت

 السحابُت الحىطبت بمىـت

 جلىُت ؽلى اإلابيُت الحىىمُت

 الثاهُت اإلاسخلت-أوزاول

 الاوزاول مىغىمت ؽلى السحابُت الحىطبت جىطؾت

 الحىىمُت للمؤطظاث البُاهاث كىاؽد الطخلافت

 واطخدامت أداء زفؿ

 مً اإلالدمت الخدماث

 اإلاؤطظاث كبل

 للمىاطىين الحىىمُت

SGN forest upgrade س  الؼبىت لىطاكاث السئِظُت البرمجُاث جطٍى

ٌ  في الاطخمساز للمان آلامىت الحىىمُت  ؽلى الحـى

 أن خُث ماًىسوطىفذ، ػسهت مً الفني الدؽم

 البرمجُاث ؽلى الفني الدؽم طخىكف ألام الؼسهت

 2020 ؽام مؿ الؾاملت

 

 الؼبىت وأمً هفاءة زفؿ

 ،SGN آلامىت الحىىمُت

د  ؤلالىترووي والبًر

 والحىطبت الحىىمي

 الخاؿت السحابُت

 ؤلالىتروهُت بالحىىمت

 مغلت وحؼغُل جسهُب

 جدلُم ووخدة طِظىى

 آلامىت الحىىمُت للؼبىت

Protect Internet access  from malware Secure Internet 

access for OPS & 

Government entities 

 جطبُم ؽلى خدماث إكافت

 الؾدٌ وشازة الىلاٌ الهاجف

 الهاجف جطبُم ؽلى إلىتروهُت خدماث 4 إكافت

 IDM هغام ؽلى والسبط الؾدٌ، لىشازة الىلاٌ

 

 

 

 

 بـىزة الخدماث جلدًم

 إلاخللي الىتروهُت

 الخدمت، والدظهُل

 ؽلى الؾبء وجخفُف

 الخدمت مخللي

 

 

 

 

 

 

 الخأمين ادازة خدماث أجمخه

 الاولى اإلاسخلت – الـحي

س جـمُم  اؿداز جخلمً الىتروهُت خدماث 5 وجطٍى

 بطاكاث والغاء جالف وبدٌ فاكد وبدٌ وججدًد

 الـحي الخامين ادازة لدي الـحي الخأمين

 

بخً  كٍس
بُت الاكسازاث خدمت أجمخه بت دائسة في اللٍس  كٍس

 واإلابُؾاث الدخل

 ؽمان أماهت خدماث أجمخه

 الىبري 
 خدمت 24 أجمخه

 وشازة في خدماث أجمخه

 والخجازة الـىاؽت
 خدمت 14 أجمخه

 كاض ي لدائسة خدماث أجمخه

 الللاة

 

 خدمت 11 أجمخه
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 الادازة لىشازة خدماث أجمخه

 اإلادلُت
 خدمت 50 أجمخه

 

 

 

 

 

 

 

 بـىزة الخدماث جلدًم

 إلاخللي الىتروهُت

 الخدمت، والدظهُل

 ؽلى الؾبء وجخفُف

 الخدمت مخللي

 الخىمُت لىشازة خدماث أجمخه

 الاحخماؽُت
 خدمت 11 أجمخه

 اإلاالُت لىشازة خدماث أجمخه
 خدماث 5 أجمخه

 

 ألاخىاٌ دائسة خدماث أجمخه

 اإلادهُت
 خدمت 18 أجمخه

 خدمت 33 أجمخه الترخُف ادازة خدماث أجمخه

 لىشازة خدماث أجمخه

 وشازة مؿ والسبط الداخلُت

 الؾمل

 الىترووي وزبط خدماث 6 أجمخه

 الاًداؼ هغام جدظِىاث

 الـىاؽت وشازة-الالىترووي

 والخجازة

 الالىترووي الاًداؼ هغام ؽلى جدظِىاث

س  الاخخُاطي اإلاىكؿ جطٍى

 الخدخُت البيُت مفخاح لىغام

 الؾام

 بسمجُاث ؽلى اإلاطلىبت والخؾدًالث الخدظِىاث جىفُر

 مفخاح لىغام الاخخُاطي الىغام السئِس ي، وبىاء اإلاىكؿ

 الحىىمت ؽملُاث مسهص في الؾام الخدخُت البيُت

 إدازة مسهص في السئِس ي اإلاىكؿ مؿ وزبطه ؤلالىتروهُت

 ألاشماث

 

 

 

 

 

س  ف واًجاد وجطٍى حؾٍس

بيُت جدخُت جىىىلىحُت 

 آمىت ومىاطبت

 

 

 

 

 

 ؽملُاث مسهص جىطؾت مؼسوؼ

 وبىاء الالىتروهُت الحىىمت

 الىىازر مً الخؾافي مىكؿ

 وؽمل الالىتروهُت الحىىمت ؽملُاث مسهص جىطؾت

 الاشماث إلدازة الىطني اإلاسهص في اخخُاطي مىكؿ

 السحابُت الحىطبت جىطؾت

 (الثالثت اإلاسخلت)

 ؽلى الحىىمُت ؤلالىتروهُت الخدماث اطخلافت

 ؤلالىتروهُت بالحىىمت الخاؿت السحابُت الحىطبت

 وكىاؽد للخطبُلاث الالشمت اإلاظاخت جىفس لؾدم

 لإلًلاف الخدماث حؾسق مىؿ إلى باإلكافت البُاهاث،

 السئِس ي اإلاىكؿ في خلل أي وحىد خاٌ في
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 والخىكُؿ الالىترووي الخىزُم

 الاؽماٌ للطاؼ السكمي

ٌ  الاطدؼازة  بالخىكُؿ الاؽماٌ كطاؼ جصوٍد خى

ت الالىترووي  السكمُت والهٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س  ف واًجاد وجطٍى حؾٍس

بيُت جدخُت جىىىلىحُت 

 آمىت ومىاطبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س س البُني السبط هغام جطٍى  PUSH اٌ خاؿُت وجفؾُل البُني السبط هغام جطٍى

 ألهغمت الحىىمُت اإلاىـت بىاء

 مؾاًير وجىفُر اإلادخىي  إدازة

 الالىتروهُت الحىىمُت اإلاىاكؿ

 الالىتروهُت الحىىمُت للمىاكؿ مؾخمدة مؾاًير وكؿ

س  ؽلى واطخلافتها خىىمُت مؤطظت 30 مىاكؿ وجطٍى

 اإلادخىي  إلدازة وامىت مىخدة مىـت

 الخاؿت الخدخُت البيُت

 السحابُت الحىطبت بمىـت

 جلىُت ؽلى اإلابيُت الحىىمُت

 أوزاول

 الاوزاول مىغىمت ؽلى سحابُت خىطبت بىاء

 خالُا مؼازهتها ًخم التي البُاهاث حمُؿ الطخلافت

 GSB خالٌ مً الحىىمُت اإلاؤطظاث بين

د خماًت هغام  الالىترووي البًر

د لحماًت مخيامل خل وحؼغُل وجسهُب جىزٍد   البًر

 وغيرها بها اإلاسغىب غير السطائل وميافدت الالىترووي

 ميافدت بسهامج وجىـِب اللاّزة البرامج  مً

 الفيروطاث

 خالُا الؾامل جساطل هغام ؽلى جدظِىاث جىفُر جساطل هغام جدظِىاث

 الثاهُت اإلاسخلت-جساطل
س  الحىىمُت للمؤطظاث داخلي دًىان هغام جطٍى

 جساطل هغام مؿ وزبطه

 الدؼفير أحهصة وجىلُف زبط

 إلافخاح الاخخُاطي للىغام

 الؾام الخدخُت البيُت

 اإلاىكؿ في PKI اٌ بمىغىمت الدؼفير أحهصة زبط

 الاخخُاطي

 ؽبر الاجـاٌ احهصة جددًث

 الخازحُت وشازة-الاهترهذ

 اإلاغتربين وػؤون

 الاهترهذ ؽبر الاجـاٌ احهصة جددًث

س بىاء  الؾالماث وجطٍى

ت  الخجاٍز

س بىاء ت بالؾالماث الخاؾAPIs  وجطٍى  الخجاٍز

 الاختراؼ وبساءاث

 

س بىاء  للخدماث APIs وجطٍى

ت الاطماء/ الالىتروهُت  الخجاٍز

س بىاء للخدماث الالىتروهُت /الاطماء APIs  وجطٍى

ت  الخجاٍز
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 لدائسة خاطىب أحهصة

 اإلادهُت ألاخىاٌ

CSPD PC for IDM 

ف وحؼغُل جسهُب  دائسة لدي خاطىب احهصة وحؾٍس

 IDM مؼسوؼ جىفُر ألغساق اإلادهُت الاخىاٌ

 

 

 

 

 

 

 

ف س واًجاد حؾٍس  وجطٍى

 جىىىلىحُت جدخُت بيُت

 ومىاطبت آمىت

 الحماًت أحهصة جددًث

ت الخابؾت  الؾام ألامً إلادًٍس

 

ت لدي  Fire wallاٌ احهصة جددًث  الؾام الامً مدًٍس

SGN high availability and 

network upgrade 
Backup line and switch upgrade- for SGN 

DDI solution ومساكبت خماًت Network traffic flow in OPS 

ISO internal Audit and 

recertification 
 ISO 27001 هغام ؽلى الداخلي الخدكُم

Endpoint protection 

solution 
Antivirus system for OPS and Government 

Threat Intelligence Tools الظُبراهُت والخدلُلاث الخخابساث ادواث 

Securing SGN Data 

Center WAF and Load 

Balancer 

web application fire wall and load balancer for 

the disaster recovery site 

 

 خدماث إدازة هغام ػساء

 ITSM اإلاؾلىماث جىىىلىحُا

 جىىىلىحُا خدماث ؽملُاث إلدازة هغام ػساء

 الالىتروهُت الحىىمت ؽملُاث مسهص في اإلاؾلىماث

 مىخدة مىـت جىفير

 خدماث لدؼغُل

 في اإلاؾلىماث جىىىلىحُا

 الحىىمت ؽملُاث مسهص

 حظدىد والتي ؤلالىتروهُت

 ممازطاث أفلل إلى

ITIL الؾاإلاُت 

 الخاؿت الخىادم جددًث

 الؼبىت ؽلى اإلاؤطظاث بسبط

 اإلاسخلت- آلامىت الحىىمُت

 الثاهُت

 ؽلى اإلاؤطظاث بسبط الخاؿت الخىادم جددًث

 السحابُت والحىطبت آلامىت الحىىمُت الؼبىت

 الحىىمُت

 الؼبىت زفؿ هفاءة

 آلامىت الحىىمُت

 السحابُت والحىطبت

 الحىىمُت
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ت حىدة فدف  وحاهٍص

 الالىتروهُت الخدماث

 الحىىمُت للمؤطظاث

 وفدف الىتروهُت، خىىمُت خدمت 150 فدف

 الحىىمُت اإلاؤطظاث طلب ؽلى بىاء خدماث

 

 حىدة مً الخدلم

ت  الخدماث وحاهٍص

 كبل الالىتروهُت

 والاطالق الدؼغُل

 الىغام اداء هفاءة فدف

 للخدماث اإلاؾلىماث وأمً

 الحىىمُت ؤلالىتروهُت

 وفدف الىتروهُت، خىىمُت خدمت 150 فدف

 الحىىمُت اإلاؤطظاث طلب ؽلى بىاء خدماث

 اداء هفاءة مً الخدلم

 اإلاؾلىماث وأمً الىغام

 الالىتروهُت للخدماث

 والاطالق الدؼغُل كبل

 وزخلت حىدة فدف

 للخدماث اإلاظخخدم

 الحىىمُت ؤلالىتروهُت

 وفدف الىتروهُت، خىىمُت خدمت 150 فدف

 الحىىمُت اإلاؤطظاث طلب ؽلى بىاء خدماث

 

 

 حىدة مً الخدلم

وزخلت اإلاظخخدم 

 الالىتروهُت للخدماث

 والاطالق الدؼغُل كبل

ت الاجـاٌ والاؽالم  مدًٍس

 إدازة إلاؼسوؼ ؤلاؽالهُت الحملت

ت  السكمُت الهٍى

ف هدفها مخياملت ػاملت خملت  اإلاىاطىين حؾٍس

ت إدازة بىغام  حمُؿ خالٌ مً السكمُت الهٍى

 وذلً( وزكمُت جللُدًت) ؤلاؽالهُت الىطائل

 اطخخدام مً ألازدهُين اإلاىاطىين لخمىين

ٌ  ؤلالىتروهُت الحىىمُت الخدماث  والىؿى

 ألاخىاٌ بطاكت باطخخدام ميان أي مً إليها

 وبدون  الرهُت، والهىاجف الرهُت اإلادهُت

ازة الحاحت  اطم لطلب الحىىمُت الدوائس لٍص

 ٌ  الدخى

 

 

 

 

 

 

ٌ  جدلُم في اإلاظاهمت  الخدى

 مً والخخلف السكمي

 الىزكُت اإلاؾامالث
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 وخدة الدفؿ الالىترووي

 الخدلم خدمت اطالق

ت مً الالىترووي  الهٍى

(E-KYC) 

 بُاهاث وكاؽدة مخلدمت الىتروهُت آلُت جىفير

ت مً للخدلم والخاؾ الؾام لللطاؼ  هٍى

 الخدماث مىذ كبل اإلاؾلىماث وصحت ؽمالئهم

 مـادز مً البُاهاث جىفير *

 مىزىكت خىىمُت

س *  في السكمُت اإلاىغىمت جطٍى

 ألازدن

 الاخخُاٌ ؽملُاث جللُل *

 والىكذ اليلفت جخفُم* 

 البُاهاث حمؿ في والجهد

 اإلادفىؽاث زكمىه

 الحىىمُت واإلالبىكاث

 الىكذ لخللُل آمىت الىتروهُت دفؿ كىىاث جىفير

 ؽملُاث طخىىن  خُث اإلاىاطً ؽلى والجهد

 نهاًت مؿ واإلاؤطظاث الىشازاث وافت في الدفؿ

الث خالٌ مً الحالي الؾام  للحظاباث الخدٍى

 الىتروهُت الالىتروهُت للمدافػ أو اإلاـسفُت

 دكُلت خىىمُت بُاهاث *

 اإلاىاطىين ؽلى الىكذ *جىفير

 اكافُت ولفت أي جدمل دون 

 الفظاد اخخمالُت مً الحد *

 الـغير

 الىمى في اإلاظاهمت* 

 الازدن في الاكخـادي

 واإلاؾلىماث إدازة الظُاطاث

 الىطني اإلاؾلىماث هغام

 الاولى( )اإلاسخلت

 في اإلاخىفسة اللطاؽُت البُاهاث كىاؽد ؽلى البىاء

 البُاهاث مً لالطخفادة وحؼبُىها اإلاملىت

 الحدًثت الخلىُاث باطخخدام وذلً واإلاؾلىماث،

 لخدمت السحابُت، والحىطبت الاؿطىاعي والرواء

 واإلاؤطظاث اللساز وؿىاؼ الظُاطاث واكعي

ٌ  حظهُل خالٌ مً الىطىُت  اإلاؾلىماث إلى الىؿى

 ولفت وبأكل ؽالُت وحىدة بظسؽت والبُاهاث

 وؽلمُت بدثُت وطائل اطخخدام خالٌ مً ممىىت

 خدًثت.

 

 

 

 

 وطني مؾلىماث هغام بىاء

 ؽلى اللساز ؿاوعي ٌظاؽد

 بُاهاث ؽلى مبني كساز اجخاذ

 دكُلت
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 السحابُت الحىطبت طُاطت

 ؽلى حؾمل السحابُت للحىطبت وطىُت طُاطت

 السحابُت الحىطبت خدماث اطخخدام حصجُؿ

 خماًت وكمان الحىىمُت، الجهاث حاهب مً

 ؽً والسكا بالحلىق  والاخخفاظ اإلاظتهلً

 اإلاىافظت وجدلُلي السحابُت، الحىطبت خدماث

 السحابُت الحىطبت خدماث مصودي بين الؾادلت

 جددًد الى باإلكافت الؾادٌ، الخىغُم خالٌ مً

 الخدماث في ألازدن إلاظخلبل واضح اججاه

 السحابُت

ادة  الحىطبت ووؼس اؽخماد ٍش

 الجهاث حاهب مً السحابُت

 طىف ألازدن في الحىىمُت

 السكمي الاكخـاد همى ًدؽم

 الؼسواث ذلً في بما اإلادلي

 دؽم واإلاخىططت، الـغيرة

 همى دؽم اإلادلي، الابخياز

 اإلادلُت الخدخُت البيُت

 اإلاؾلىماث لخىىىلىحُا

 الجهاث جمىين والاجـاالث،

 جخفُم مً الحىىمُت

 وجدلُم السأطمالُت جيالُفها

 وجىفير فؾالُت أهثر خىىمت

 الطاكت

 الاؿطىاعي الرواء طُاطت

 الخىحه جددد الاؿطىاعي للرواء وطىُت طُاطت

 والري الاؿطىاعي الرواء مجاٌ في الحىىمي

ٌ  ًخمسهص  الرواء اطخخدام حصجُؿ خى

 وحصجُؿ الحىىمت، حاهب مً الاؿطىاعي

 الى باإلكافت الاؿطىاعي، الرواء في الاطدثماز

 الاؿطىاعي الرواء ومهازاث الخؾلُم ؽلى الترهيز

 

 فؾالُت أهثر *خىىمت

 حدًد اطدثمازاث *حرب

ت *مىازد  مؤهلت أزدهُت بؼٍس

 الاؿطىاعي الرواء بخلىُاث

 الحىىمُت البُاهاث جـيُف

 (جىفُرًت خطت )اؽداد

 البُاهاث وإدازة جـيُف طُاطت جىفُر مخابؾت

 الحىىمُت

 الجهاث بُاهاث جـيُف

 وإجاختها الحىىمُت،

 جدلُل وامياهُت للمىاطىين،

ٌ  البُاهاث  آلُاث إلى والىؿى

 ؽلى بىاء اللساز الجخاذ

 البُاهاث
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 الحىىمُت البُاهاث وؼس

 اإلاىـت ؽلى اإلافخىخت

 الحىىمُت

 الحىىمُت البُاهاث طُاطت جىفُر مخابؾت

 اإلافخىخت

ص *الؼفافُت   الثلت وحؾٍص

 الحىىمي باألداء

ادة  اإلادوي اإلاجخمؿ مؼازهت *ٍش

 الظُاطاث زطم ؽملُت في

   اللسازاث  واجخاذ

 اجاخت في الابخياز حصجُؿ * 

د  جلبي التي الخدماث مً مٍص

ادًين ألافساد  اخخُاحاث  والٍس

 وحمُؿ ألاؽماٌ وكطاؼ

  اإلاؾىُين  اإلاـلحت أصحاب

 مً للباخثين الظماح *

 البُاهاث الاطخفادة مً

 في اإلافخىخت  الحىىمُت

 والخدلُالث الدزاطاث

 ؤلاخـائُت

 

د  مساحؾت اطتراجُجُت البًر

وحؾلُماث الخدمت 

د  الؼمىلُت للبًر

لخؾلُماث الخدمت الؼمىلُت مساحؾت 

د ألازدوي  واطتراجُجُت ػسهت البًر

 جلدًم تاطخمساٍز كمان

دًت الخدماث  الؼمىلُت البًر

 في الخىاشن  مً خالت وخلم

 الخدماث وحىدة ألاطؾاز

س للمظخفُدًً اإلالدمت  وجطٍى

د ػسهت أداء  البًر

 الاجـاالث كاهىن  مساحؾت

 1995 لظىت( 13) زكم

 وحؾدًالجه

 حؾدًل بهدف لللاهىن  ػاملت مساحؾت اؽداد

 حمؿ الى تهدف ؽامت اطدؼازة خالٌ مً اللاهىن 

 بلاهىن  اإلاؾىُت الجهاث مخخلف مً آلازاء

 الاجـاالث

 ؽـسي  اجـاالث كاهىن  اؽداد

 ؽالم في الخطىزاث مؿ ًخماش ى

أخر الاجـاالث  الاؽخباز بؾين ٍو

 واإلاؾىُين الؼسواء هغس وحهت

عي إطاز إؽداد  حؼَس

 ؤلالىتروهُت للمؼازهت

عي إطاز  ليافت ؤلالىتروهُت للمؼازهت حؼَس

ص الحىىمُت، الجهاث  مؼازهت مفهىم لخؾٍص

 اإلاىاطىين

ادة  اإلاىاطً مؼازهت وظبت *ٍش

 اللساز ؿىؿ في

 بالحىىمت الثلت وظبت *زفؿ
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 جـيُف طُاطت جىفُر

 الحىىمُت البُاهاث وإدازة

س مىـت لخـيُف البُاهاث الحىىمُت وبىاء  جطٍى

كدزاث مىعفي اإلاؤطظاث الحىىمُت ومخابؾت 

 جطبُم الظُاطت مؿ هره اإلاؤطظاث

 الجهاث بُاهاث جـيُف

 وإجاختها الحىىمُت،

 جدلُل وامياهُت للمىاطىين،

ٌ  البُاهاث  آلُاث إلى والىؿى

 ؽلى بىاء اللساز الجخاذ

 البُاهاث

ادة  إدازة الاطدثماز والٍس

ب بسهامج جين جدٍز  الخٍس

 GIP- الجدد

 (الثامىت اإلاسخلت)

ب جي وحؼغُل جدٍز  وجىىىلىحُا الاجـاالث خٍس

 والجامؾاث الخاؾ اللطاؼ في اإلاؾلىماث
 

 

 

 

 

جي  اجـاالث جخــاث خٍس

 مؾلىماث لديهم وجىىىلىحُا

ٌ  اإلاطلىبت اإلاهازاث  طىق  لدخى

 الؾمل

ب بسهامج جين جدٍز  الخٍس

 HTU- الجدد

ب جي وحؼغُل جدٍز  الاجـاالث كطاؼ خٍس

 الخلىُت اإلاهازاث ؽلى اإلاؾلىماث وجىىىلىحُا

ت واللغت والحُاجُت  حامؾت مؿ بالخؾاون  ؤلاهجليًز

 الخلىُت الحظين

ب بسهامج جين جدٍز  الخٍس

 GIP- الجدد

 (الخاطؾت اإلاسخلت)

ب جي وحؼغُل جدٍز  وجىىىلىحُا الاجـاالث خٍس

 والجامؾاث الخاؾ اللطاؼ في اإلاؾلىماث

ب  الخلىُت اإلاهازاث ؽلى جدٍز

ت واللغت والحُاجُت  الاهجليًز

ب ج 500 وحؼغُل جدٍز جي مً خٍس  كطاؼ خٍس

 اإلاهازاث ؽلى اإلاؾلىماث وجىىىلىحُا الاجـاالث

ت واللغت والحُاجُت الخلىُت  ؤلاهجليًز

ل  إلى اإلاؾسفت مدطاث جدٍى

 أؽماٌ خاكىاث

ل ( 40) واطخددار اإلاؾسفت مدطاث جدٍى

 اإلاملىت، أهداء حمُؿ ؽلى مىشؽت أؽماٌ خاكىت

ؾهم للبدء للؼباب الفسؾ إلجاخت  بمؼاَز

ادًت الخاؿت  اإلادافغاث مً بهم الٍس

 للبدء للؼباب الفسؾ إجاخت

ؾهم  مً الخاؿت بمؼاَز

 ػسواث وجأطِع اإلادافغاث

ادًت  ٍز

ب  Block Chainؽلى  جدٍز

 The B ػسهت مؿ بالخؾاون 

Collective 

 

 مً الىاػئت الخىىىلىحُا مجاٌ في اإلاؾسفت جبادٌ

ب جىفير خالٌ  ؽلى اإلاجخمؿ ػسائذ إلاخخلف الخدٍز

 ".الىخل طلظت" مىكىؼ

زفؿ اإلاهازاث السكمُت لدي 

 مخخلف ػسائذ اإلاجخمؿ
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 الؾسق بين اإلاىاءمت دزاطت

 2019 والطلب

 والطلب الؾسق بين اإلاىاءمت دزاطت إؽداد

جي  وجىىىلىحُا الاجـاالث جخــاث لخٍس

 بالىخائج والخسوج 2018/2019 للؾام اإلاؾلىماث

 والخىؿُاث

جي  اجـاالث جخــاث خٍس

 لديهم مؾلىماث وجىىىلىحُا

ٌ  اإلاطلىبت اإلاهازاث  طىق  لدخى

 الؾمل

ب ادة مفهىم ؽلى الخدٍز  الٍس

 مدخل ػسهت مؿ بالخؾاون 

ؿ إلدازة  Entro-Gate اإلاؼاَز

ب جلدًم  ملدمت) اإلاؾسفت مدطاث إلايظلي جدٍز

ادة في ادة مفهىم ليؼس( الاؽماٌ ٍز  لُلىمىا الٍس

ب بدوزهم  اإلادازض طالب بخدٍز

ادة مفهىم وؼس  اإلاجخمؿ في الٍس

 اإلادازض طالب وخاؿت

 أؽماٌ خاكىت 40 جفؾُل

لها جم التي  جدٍى

 جم التي ألاؽماٌ خاكىاث في الؾمل مخابؾت

لها   جدٍى
ً
ادي أؽماٌ ومخابؾت طابلا  ألاؽماٌ ٍز

 فيها

 للبدء للؼباب الفسؾ إجاخت

ؾهم  مً الخاؿت بمؼاَز

 ػسواث وجأطِع اإلادافغاث

ادًت  ٍز

 إدازة بسهامج ػبىت ألالُاف اللىئُت الىطني

 والىىابل اإلادهُت الاؽماٌ

 الجىىب في

 اللىئُييت ألالُاف ػييبىت الطييخىماٌ اإلاؼييسوؼ

اث اإلادازض لسبط الىطىُت  التربُت ومدًٍس

 واإلاظدؼفُاث الحىىمُت واإلاؤطظاث

 ومؾان الىسن مىاطم فيييي الصحُيت واإلاؤطظاث

 والطفُلت

 

 

 

 الخدخُت البيُت جىفير

 اهترهذ ػبىت) الخىىىلىحُت

 اللطاؼ لدؽم( الظسؽت ؽالُت

 الحىىمي الخؾلُم وكطاؼ الؾام

 مخخلف في الـحي واللطاؼ

 اإلاملىت أزحاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 في السبط أحهصة مؼسوؼ

 الجىىب

 وججهيز ألاحهصة وجسهُب جىزٍد أؽماٌ جىفُر

 وزبط NBN اٌ ػبىت الطخىماٌ الخجمُؿ مىاكؿ

اث اإلادازض  الحىىمُت واإلاؤطظاث التربُت ومدًٍس

 وجىزٍد الجىىب مىطلت في وؿُاهتها والصحُت

 مىاطم حمُؿ في overlay اٌ أحهصة وجسهُب

 اإلاملىت

 

 اإلادهُت ألاؽماٌ مؼسوؼ

 وغسب البللاء) والىىابل

 (ؽمان

 اللىئُييت ألالُاف ػييبىت الطييخىماٌ اإلاؼييسوؼ

اث اإلادازض لسبط الىطىُت  التربُت ومدًٍس

 واإلاظدؼفُاث الحىىمُت واإلاؤطظاث

البللاء وغسب  مىاطم فيييي الصحُيت واإلاؤطظاث

 ؽمان
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 اإلادهُت ألاؽماٌ مؼسوؼ

 وػسق  الصزكاء) والىىابل

 (ؽمان

 اللىئُييت ألالُاف ػييبىت الطييخىماٌ اإلاؼييسوؼ

اث اإلادازض لسبط الىطىُت  التربُت ومدًٍس

 واإلاظدؼفُاث الحىىمُت واإلاؤطظاث

الصزكاء وػسق  مىاطم فيييي الصحُيت واإلاؤطظاث

 ؽمان

 الخدخُت البيُت جىفير

 اهترهذ ػبىت) الخىىىلىحُت

 اللطاؼ لدؽم( الظسؽت ؽالُت

 الحىىمي الخؾلُم وكطاؼ الؾام

 مخخلف في الـحي واللطاؼ

 اإلاملىت أزحاء

 اإلادهُت ألاؽماٌ مؼسوؼ

 وحىىب مأدبا) والىىابل

 (ؽمان

 اللىئُييت ألالُاف ػييبىت الطييخىماٌ اإلاؼييسوؼ

اث اإلادازض لسبط الىطىُت  التربُت ومدًٍس

 واإلاظدؼفُاث الحىىمُت واإلاؤطظاث

مأدبا وحىىب  مىاطم فيييي الصحُيت واإلاؤطظاث

 ؽمان

 في السبط أحهصة مؼسوؼ

 الىطط

 (أ الثاهُت اإلاسخلت)

 مىطلت في خالُا الؾاملت ألاحهصة اطدبداٌ مسخلت

 ؽمان

 اإلادهُت الاؽماٌ مؼسوؼ

 الؼماٌ والىىابل في

 في مدافغاث والىىابل اإلادهُت الاؽماٌ جىفُر

 (اإلافسق  عجلىن، حسغ، ازبد،)الؼماٌ 

 للؼماٌ الاحهصة مؼسوؼ

 لسبط ألاحهصة وجسهُب جىزٍد أؽماٌ جىفُر

اث اإلادازض  الحىىمُت واإلاؤطظاث التربُت ومدًٍس

 الؼماٌ مدافغاث في والصحُت

 

QRC Power Upgrade 

 اإلالىت مسهص في  power system هغام جددًث

 زاهُا

 

 اللىئُت الالُاف ػبىت إدامت

ت ت الؼؤون الاداٍز  مدًٍس

 اإلابنى ادازة هغام اطدبداٌ

 وكطؿ كدًم اهه خُث الحالي الىغام اطدبداٌ

 ٌؼمل وختى مخىفسة، غير به الخاؿت الـُاهت

 الىشازة مسافم وافت

 خدمت أفلل جدـُل

 الخىُُف هغام مً للمىعفين

 ممىىت ولفت بأكل والاهازة

م هغام اطدبداٌ  الحٍس
م لخىفير هغام اطدبداٌ  إلامخلياث خماًت الحٍس

 ٌ  اإلابنى وأؿى

ٌ  إلامخلياث خماًت جىفير  وأؿى

 اإلابنى



ادة لؾام   2020خطت وشازة الاكخـاد السكمي والٍس

 أزس اإلاؼسوؼ وؿف اإلاؼسوؼ اطم اإلاؼسوؼ

 
 

 للىشازة حدًد ؽفؽ ػساء
 بظبب الؾفؽ ؽلى اإلاتزاًد الطلب مىاحهت

 الجدًدة الخؾُِىاث

 

دت مىاطبت أماهً جىفير  ومٍس

 للمىعفين

 

 وؿُاهت الظطذ جأهُل

 اإلابنى

 الداخلُت اإلابنى مسافم ؿُاهت -

 مؾصوٌ مصدوج شحاج جسهُب -

باث مؾالجت -  الدظٍس

 ميان اطتراخت، ،اوافخيًر) اإلابنى ططذ جأهُل -

 ....(جدخين

 

ت ؽلى الحفاظ  اإلابنى حاهٍص

 وزفؿ الىشازة مىاد وطالمت

 اإلاىعفين زض ى

 الخالًا جىغُف زوبىث

 الاولى اإلاسخلت-الؼمظُت

 الخالًا لخىغُف اوجىماجُيي جىغُف حهاش جسهُب

 الظطذ ؽلى الؼمظُت

 الؼمظُت بالخالًا الؾىاًت

 في هفاءتها ؽلى واإلادافغت

 الؾمل

 

ٌ  همبُىجس أحهصة  مدمى

 30 ؽدد

ٌ  همبُىجس أحهصة جىفير  خدًثت، بمىاؿفت مدمى

ٌ  أحهصة اطدبداٌ  5 مً أهثر مً الؾاملت اإلادمى

 طىىاث

س  الحاطىب أحهصة جطٍى

 ٌ  مؼاول مً والخللُل اإلادمى

 spareاٌ وػساء hardwareاٌ

parts 

 

ً وخدة اطدبداٌ  جخٍص

 السئِظُت البُاهاث

ً وخدة  في الؾاملت السئِظُت البُاهاث جخٍص

 مىتهُت اإلاـىؾُت هفالتها ،2009 طىت مً الىشازة

 حدا مسجفؾت الغُاز كطؿ أطؾاز ،2012 طىت مً

ً وخدة أن بظبب  كدًمت الخخٍص

 

 

 

 

ادة  وخدة وطؾت هفاءة ٍش

،ً  فىُت مؼاول وججىب الخخٍص

 اإلاىعفين ؽمل حؾطل أن ًمىً
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 الحاطىب ػبىت جددًث

 هاجف 50 وػساء الىشازة في

 اٌ واطدبداٌ مدىطب

Firewall 

 والالطلىُت الظلىُت الؼبىت مىشؽاث اطدبداٌ*

 ، 11 وؽددها (edge switch) الطىابم في

 dataاٌ في السئِظُت الؼبىت مىشؽاث اطدبداٌ

center ، جمدًد uplink الطىابم بين حدًد 

 و 7640 هىؼ مً مدىطبت هىاجف اطدبداٌ*

 وطِخم الىشازة في ؽام 15 مً حؾمل هىنها 7660

 وادامتها ؿُاهتها ولف هىن  بؼطبها الخىؿُت

 غُاز كطؿ لها ًخىفس ٌؾد ولم ؽالُت

م جىؿُاث جطبُم*  مسهص في security اٌ فٍس

 ًىىن  بأن الالىتروهُت الحىىمت ؽملُاث

 ،VLANsاٌ ول ؽلى firewallاٌ هى gatewayاٌ

 ًىىن  وأن أؽلى بمىاؿفاث firewall ًدخاج مما

ً هىان  Redundant firewalls حهاٍش

ادة *  الؼبىت هفاءة ٍش

ص وطسؽتها،  ألامً حؾٍص

 الداخلُت للؼبىت والحماًت

 الـُاهت هفلاث في جىفير *

ت زفؿ*  لؼبىت الحماًت حاهٍص

 الهجماث أمام الىشازة

 والفيروطاث الالىتروهُت

س ألاداء اإلاؤطس ي ت جطٍى  مدًٍس

س مساحؾييت  ادازة هغييام وجطييٍى

 مييييييؿ الييييييدمج هدُجييييييت الجييييييىدة

NITC الخىغُميييييييييييي وللهُييييييييييييل 

 للىشازة الجدًد

 ومىهجُييييييييييييياث احيييييييييييييساءاث مساحؾيييييييييييييت ؽليييييييييييييى الؾميييييييييييييل

 الخغُيييراث ؽىييع ؽلييى والؾمييل الييىشازة وطُاطيياث

 الهُيلت حساء الحاؿلت

 واإلاىهجُييييييياث الاحيييييييساءاث جىزُيييييييم

 ؽلييييييييى للمظيييييييياؽدة والظُاطيييييييياث

 الؾمل مأطظت

 مؤػييييييساث وجفؾُييييييل مساحؾييييييت

 اليدمج هدُجت الؾملُاث اداء

 وللهُييييييييييييييييييييييييييييييييييل NITC ميييييييييييييييييييييييييييييييييؿ

 للىشازة الجدًد الخىغُمي

 اإلاظييييييييييييياهدة الؾملُييييييييييييياث اداء مؤػيييييييييييييساث مساحؾيييييييييييييت

س والسئِظيييييييييييييييت  اداء مؤػيييييييييييييييساث مىغىميييييييييييييييت لخطيييييييييييييييٍى

 الهُيلت اؽادة حساء الؾملُاث

 فيييييييييييييي الاداء مؤػيييييييييييييساث حظييييييييييييياؽد

 الىشازة أداء وجلُُم كُاض

 زضيييييي ى كُيييييياض خاللييييييه مييييييً ًييييييخم اطخلـيييييياء جىفُيييييير الاطخبُاهاث خطت جىفُر

 اإلالدمت الخدماث ؽً اإلاىعفين او اإلاؤطظاث

 جىلُيييييييييييير مييييييييييييً الاطييييييييييييخفادة ًييييييييييييخم

 الخغرًييييييييييييت بأخيييييييييييير الاطييييييييييييخبُاهاث

 ؽلييى مـييادز ؽييدة مييً الساحؾييت

 الحـييييييييييييييييييس ال اإلاثيييييييييييييييييياٌ طييييييييييييييييييبُل

 وذلييييييييييييييييً واإلايييييييييييييييىزدًً الؼيييييييييييييييسواء

س  الؾميييييييييييييييييل احيييييييييييييييييساءاث لخطيييييييييييييييييٍى

 اإلالدمت والخدماث
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