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 تقديم
 

تكنولوجيا الحاسبات و مواكبة التكنولوجية العصرية بتطبيقات  ستخداماإن التطور الهائل في 
ل األعمال اليومية في الدوائر الحكومية و لي في حياتنا اليومية أصبح أساسا لكآلالحاسب ا

هذا التطور الهائل و السريع على أسلوب إدارة الوثائق و  نعكسا دارات وإلالمؤسسات وا
 ىنظم الحفظ التقليدية بتطبيق نظام األرشيفات اإللكترونية و تحويلها من األرشيف الورقي إل

ة الوصول للمعلومات و سرعة و سهول االسترجاعاألرشيف االلكتروني مما يسهل عملية 
اتخاذ القرارات و الحفاظ على المستندات و إتاحة االطالع على المعلومات الالزمة لتسيير 

حدث التقنيات أحياتنا اليومية و كذلك إمكانية الربط بكافة المؤسسات و الدوائر الحكومية ب
و الجهد المبذول لنقل و  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتبادل المعلومات و توفير الوقت

حكومتنا الرشيدة بالدور امانة منطقة الرياض مع تداول الوثائق و المعلومات و قد أدركت 
 ببناء البيانات المفتوحة  الحيوي و الهام لمراكز الوثائق و المحفوظات فصدر القرار

مات بكافة الشفافية و فتح باب االضطالع و التزويد و االعارة للمعلو إلضفاءالكترونية 
اشكالها للعامة و للمتخصصين و للجهات الحكومية المترابطة معا في خدمة المستفيدين و بما 

التي ال تستغني عنها، وهو حصيلة تجارب الماضي  األرشيف هو تراث األمة وذاكرتهاان 
 .تقبلللمس خبرة ومخزون

ولته االهتمام الذي يستحقه فأالبيانات المفتوحة الحديثة ألهمية  وقد تنبهت المؤسسة الحكومية
فطورت نظريات وأساليب حفظ األرشيف نتيجة التجربة العملية  ,وخاصة في الدول المتقدمة
الماضية، وواكب هذا التطور الكيفي والكمي تطور التشريعات  التي مرت بها عبر العقود
  .واستخداماته التي تنظم حفظ األرشيف

 
لتشغيل الحكومة اإللكترونية وتفعيلها  في هذا المجال سعياوقد قطعت األمانة شوطا كبيراً      

 .المضمار وبدأت األمانة خطوات حثيثة في هذا
 

داعما رئيسيا االرشيف الرقمي نتائج انشاء مركز الوثائق والمحفوظات وتطبيق نظام تعد ال
  -التالي: على النحو لمركز البيانات المفتوحة لألمانة 

بكافة اشكالها داخل نظام االلكتروني يضمن ئق ومحفوظات المعلومات من وثا حفظ- 1
 .الوصول اليهااالسترجاع وسرعة 

 امكان تخزين بعيدة عن التداول  ىمساحة تخزين الوثائق من االدارات ال توفير-2
 اليومي للوثائق     

 نسخ الوثائق بدون الحاجة للبحث اليدوي بين الوثائق و المحفوظات   سرعة-3
 افظة على النسخة االصلية من الوثائق والمحفوظات من التداول و المح – 4

 التلف والتمزيق الفقدان و      
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 سهولة انهاء االجراءات للمستفيدين وطباعة المستندات. – 5
 خالل شبكة  الفرعية منامكانية تداول المعلومات بين االمانة والبلديات  – 6

 .مراكز المعلومات بالمملكةلكترونية والاالترابط مع الحكومة االنترنت و      
 الربط المباشر بين االمانة والبلديات الفرعية  – 7
لوثائق ودي المتخصص في مجال المعلومات وتوفير فرص عمل للشباب السع – 8

 والمكتبات.
 

لتوفير معلومات للبيانات المفتوحة خطابات رسمية ب األمانةالتي تم تحديدها من قبل  اإلدارات
  -: النحو التالي ىعل
 االمين معالي مكتب  – 1
  والمشاريعالتعمير  وكالة-2
 لشئون البلديات نةامآلا وكالة-3
 داراة العامة للشئون الماليةإلا – 4

دارة إ –سكرتارية المالية  –المستودع  –شئون الموظفين  –الميزانية  – )المحاسبة
 ادارة المصروفات ....  ( –االيرادات 

 مانة الرئيسية آلدارية باإلتصاالت اإلرشيف اأدارية ) إلتصاالت اإلا زمرك – 5
  ( الرابعة دارية بالمعيقلية إلاالت اصتإلرشيف الخاص باألو ا     

 الميكروفيلم() لميةفال المصغرات – 6
 الترقيمدارة التسمية وإ – 7
 التصاميملدراسات والعامة لدارة إلا – 8
 لتنمية االستثماراتاالدارة العامة  – 9

 دارة المركزية للمبانيإلا – 11
 نظم المعلومات الجغرافية  – 11
 دارة المساحةإ – 12
 المتابعةدارة التخطيط وإ – 13
 (رخص البناء)دارة إ – 14
 وكالة االمانة للخدمات   – 15
 الراحة و السالمة . العامة لألسواق ودارة إلا  -16
 دارة العامة للنظافة إلا – 17
 الممتلكات دارة العامة لالراضي وإلا – 18
 دارة العامة للتشغيل و الصيانة إلا – 19
 دارة العامة لصحة البيئة إلا – 21
 دارة العامة للتخطيط العمراني إلا – 21
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 دارة العامة للخدمات االجتماعية إلا – 22
 البلديات الفرعية  – 23

 بلدية الحائر 

 شفاءبلدية ال 

 بلدية العريجاء 

 بلدية العزيزية 

  بلدية نمار 

 بلدية البطحاء 

  بلدية الشميسي 

  بلدية السلي 

  بلدية النسيم 

  بلدية الروضة 

  بلدية الملز 

  بلدية عرقة 

 بلدية العليا 

  بلدية المعذر 

 بلدية الشمال 
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 االمانة لشئون البلديات وكالة- 1
 وكالة االمانة لشئون البلديات 

 لوكيل مكتب ا
 قسم المتابعة 

 إدارة صحة البيئة    
 

 إدارة التخطيط
 قسم المساحة        

 إدارة الشئون القروية     
 إدارة األراضي 

 وحدة تنمية االستثمارات     
 وحدة المنح     
 الحجج وحدة القضايا و    
 اإلدارية و الماليةإدارة الشئون    

 قسم االتصاالت االدارية     
 إدارة شئون الموظفين     
 إدارة الميزانية     
  إدارية الشئون المالية     
   إدارة شئون البلديات     
 إدارة الشئون الفنية     
 قسم المباني      
 قسم تصميم المرافق     
 قسم الطرق    

 مجمعات المنطقة بلديات و
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 تصنيف االدارات المتاحة للبيانات المفتوحة

 
 

  وزارة الشئون البلدية             266
  

 ة الرياض طقمانة منأ     111 /266
 

 مكتب سمو أمين مدينة الرياض            12/1
 

 مساعد امين منطقة الرياض         12/1/1
 

 العامة  اإلدارةوالمشرف العام على للشئون المالية واالدارية  وكيل االمين        12/1/2
 لتنمية االستثمارات                  

 
 وكالة التعمير والمشاريع         12/1/3
 

 وكالة الخدمات         12/1/4
 

 وكالة االمانة لألراضي والمساحة        12/1/5
 

  وكالة االمانة لشئون بلديات المنطقه         12/1/6
 

  البلديات الفرعية        21/1/7
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 امن المعلوماتضوابط 

 
نات الصادرة و المتاحة لالطالع و تحديد ضوابط امن المعلومات الالزمة لحماية البياوضع 

 الجهاتسسات و االفراد و الباحثين وو المؤ الحكوميةجهات المستفيدين على كافة المستويات 
  -شمل االتي : و عليه فان الضوابط تالبحثية لحماية امن و سالمة و سرية المعلومات 

 

  Authenticationمن الهوية التحقق  - 1
 

تخدم نجاح الحصول على امن المعلومات  التياالولويات  التحقق من الهوية منيعتبر 
حسب اهمية بوصول طالب الخدمة  التحكموفق ن الجهات الحكومية متوصيل المعلومة و

 المعلومات ودرجات السرية 
 

 l oAccess Contrبالوصول  التحكم  – 2

 
بحجم المعلومة المطلوب الوصول اليها من قبل المستخدم دون التخطي لمعلومات او التحكم 

 .المعلومات بطريقة عرضمرفقات سرية اخرى غير مسموح باالطالع عليها و
 

  Confidentialityالخصوصية  – 3
 

ممن غير مصرح لهم باالطالع عليها من الشبكات العنكبوتية و لحماية المعلومات ية السر
و دور التشفير   (UCP – TCP)البرامج التى تخترق جدران النارية للحماية كبروتوكول 

اضافة الى استخدام تقنية النية التحتية للمفاتيح العامة  صر سرية عنااحد اهم للمعلومات 
(PKI) Public Key Infrastructure . 

 

  Data  Integrityو تكامل المعلومات سالمة  – 4
 

  -: ى النحو التاليالمعلومات وهي عل ألمناالضافة المعلومات ومن التعديل لحماية 
 معلومات االمانة المنشورة كامل وتمة سال

 طلبات الخدمات النماذج وتكامل معلومات الموثقة مثل التقارير ووسالمة 
 .(وحدة سدادكترونية )ومات في التعامالت االلصيانة المعلتكامل ووسالمة 
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  Repudiation  –Nonاالنكار عدم  – 5
 
ع من الحصول على المعلومات او التعديل او عدم القدرة على انكار ما تم على الموقوهي 

 .سائل النصية و البريد االلكترونيالراالطالع او طباعة النماذج و التقارير او انكار استالم 
 

  Availabilityاو الديمومة التوفر  – 6
 
شبكة نقل خطوط اتصال وبرامج والمعلومات في جميع االوقات من انظمة والخدمات ووفير ت

 .البياناتوالطبيعية للمعلومات  األخطارالحماية من البيانات و

 

 من جرائم الحاسب االليالتحذير 

 

 
 التجسس وز الوصول الغير مصرح به االختراق وجرائم  – 1
 السرقة الرقمية جرائم  – 2
 تعطيل الخدمة جرائم  – 3
 قرصنة البرامج رائم  ج – 4
 التدمير الحاق االذى وجرائم  – 5
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 الالزمة للبيانات المفتوحةالخطوات 
 
االلكترونية  النسخةالمعنية بالبيانات المفتوحة لتوفير  لإلداراتخطابات رسمية ه توجيه – 1

نة ومن البيانات االلكترونية من البيانات بالصيغة المسموح بها للطرح على بوابة االما
 الدراسات االحصاءات والتقارير وو
 م االلكتروني االعالوالبوابة االلكترونية لصحفية وا بالبياناتالالزمة الدعاية  – 2
الدراسات الالزمة لجنة دائمة بمركز البيانات المفتوحة الستخالص البيانات وتشكيل  – 3
 .وحة على بوابة االمانةتعرض بالبيانات المفلل
  -: دليل تصنيفي بالمعلومات المطروحة للعرض بمركز البيانات المفتوحة وضع- 4

 خرائطال –

 حصاءاتاإل -

 دراساتال –

 الدوريات و علميةال تمنشوراال –

 علميةندوات ال –

 المتاحةاالستثمارات  –

 المطروحة للتنفيذالمشروعات  –

 ةيالترفيهامان  اال –
 
 
 .تغيير المحتوى االلكترونياقها وتيار صيغة لعرض البيانات لعدم اختراخ – 5
  (اختراقهاعدم  –ناشرها  –مصدرها المراد نشرها ) تالصفحارابط لكافة وضع  – 6
 رخص عامة لكل المطلعين للحماية الفكرية وضع  – 7
 ذوي االختصاص خاصة للباحثين ورخص  – 8
 تفصيلي لقانونية عرض المعلومات شرح  – 9

 المستفيدين رونية الستبيان اراء المطلعين ودور القسم االعالم االلكتوضع  – 11
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 دعم اتخاذ القرار و الحفاظ على الوثائق محققة للبيانات المفتوحة والنتائج 

 
 .أصولسرعة انشاء مركز الوثائق والمحفوظات  –
 .تحديد عدد المستخدمين للنظام –
 .المستخدمينتعزيز الشفافية مع المواطنين و -
 .تحسين االداء الحكومي -
 .الربط مع الجهات الحكومي -
 .الفرص االستثمارية المتاحةواقامة فرص عمل حقيقة وطرحها للعامة  -
 رات الحكومية بعضها البعض ادمج البيانات ومعالجتها بين االد -
لكافة ادارات االمانة على توفير البيانات واستخراج البيانات اعداد خطة تدريبية متكاملة  –

 بكل تخصصاته.االحصائية 
 الي  باإلضافةل النظام اعتماد اللغة العربية لغة رئيسية لتطبيق وتشغي –

         كلغات اساسية لتشغيل النظام داعمة  الفرنسية( –االنجليزية اللغتين )       
 للتطبيقات الحديثة        

 الكلمات الرئيسية  ومستخلص (((OCRاعتماد القارئ االلي ) -
    ((((Keyword Extractor    االليووحدة البحث ((Search Engine )) 

 مما يدعم اللغة العربية بشكل فريد       
 وضع قائمة التحكم في تشغيل مكونات النظام للتحكم في الصالحيات  -

 الممنوحة لالطالع و االجراءات السرية للبيانات ما بين مسموح ، ممنوع ،       
 استعراض ،  قراءة فقط ، حذف ، الشيء ، .....الخ (       

    االحتياطية يوميا للمحفوظات لحفظ المستجدات بصفة  سهولة عمل النسخ  -
   (Incremental Backup)دورية وبسهولة         

 المساندة لتطبيق المشروع وتسليمه للعاملين مدربين تقديم الدعم الفني و –
 على التنفيذ واستكمال االعمال بسهولة ويسر دون توقف عن اداء االعمال        

 يسية الرئ        
 يحتوي النظام على مزايا ادارة المحتوي وادارة الصور واالفالم  –

 .Workflowوانسياب العمل         
 ضمان الحماية والسرية للوثائق بمستويات متعددة للمستخدمين وادارة  –

 الجهات البحثية.والنظام        
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 المرفقات بالدراسة 

 
  ائق والمحفوظات وفق المركز الوطني للوثائق.الئحة االعارة والتزويد بالوث – 1
 الئحة الطالع على الوثائق وفق قرارا المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. – 2
                            االعداد للمكتبة االلكترونية ألمانة منطقة الرياض. – 3


