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الهدف: 
معلومات  مركز  اإن�شاء  اإلــى  الــعــدل  وزارة  تهدف 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــمــيــع الأنـــظـــمـــة اخلـــا�ـــشـــة بــاأمتــتــه 
الإجراءات الق�شائية والتوثيقية والتقنيات الالزمة 
لأنــظــمــة الــتــعــامــالت الإلــكــرونــيــة بــالإ�ــشــافــة اإلـــى 
الــوزارة  تنفيذ �شبكة احلا�شب الآيل يف جميع مباين 
وكتابات  وحمــاكــم  فـــروع  مــن  لها  التابعة  والإدارات 
الأنظمة  اإلــى  الو�شول  اإلــى  الفر�شة  يتيح  عــدل مما 

ب�شكل موحد ومركزي.

مركز املعلومات: 
حيث تقوم الوزارة اإلى جتهيز مركز للمعلومات 
بــحــيــث يــكــون قـــــادراً عــلــى تــخــزيــن كــافــة الــبــيــانــات 
اأنحاء  جميع  يف  العدل  وكتابات  باملحاكم  اخلا�شة 
اململكة وب�شكل مركزي واآمن، والهدف من ذلك هو 
احلفاظ على هذه البيانات احلرجة ومراقبة جميع 
ومتكني  دقــيــق،  ب�شكل  عليها  تــتــم  الــتــي  العمليات 
العدل  وكتابات  املحاكم  جميع  من  اإليها  الو�شول 
ت�شغيل عدد كبري  اإلــى  وامل�شروع يهدف  اآمــن  ب�شكل 

مركز املعلومات احلا�سوبية
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مــن املحاكم وكــتــابــات الــعــدل يف وقــت وجيز وبــدون 
وتعتزم  فيها.   كبرية  جتهيزات  و�شع  اإلــى  احلــاجــة 
املعلومات  مركز  لتجهيز  التقنيات  اأحــدث  ا�شتخدام 
ابـــتـــداء مــن تــقــنــيــات الــطــاقــة والــتــريــد احلــديــثــة، 
املركزية،  ال�شبكة  واأجــهــزة  املعلومات،  اأمــن  واأنظمة 
اأن  الــوزارة  تاأمل  حيث  املتطورة.  التخزين  واأنظمة 
ملوثوقية  الــدولــيــة  العــتــمــاد  �ــشــهــادات  على  حت�شل 

مركز املعلومات.

اأمن املعلومات:
ومركز املعلومات يتاألف من اأنظمة اأمن املعلومات: 
التي  التقنيات  اأحـــدث  الــــوزارة  فيه  ت�شتخدم  والــتــي 
من  �شواء  معها  املتعاملني  بيانات  خ�شو�شية  حتمي 
املرافعني يف املحاكم اأو املتعاملني مع كتابات العدل، 
البنوك  تعتمدها  الــتــي  نف�شها  التقنيات  وت�شتخدم 

نظراً حل�شا�شية البيانات.
اأي اخراقات  وت�شتخدم تقنيات خا�شة ت�شتك�شف 
التقنيات  اإلـــى  بــالإ�ــشــافــة  ا�شتباقي؛  ب�شكل  حمتملة 
الـــنـــاري واأنــظــمــة اكت�شاف  الــتــقــلــيــديــة مــثــل اجلــــدار 
الــفــريو�ــشــات اخلــا�ــشــة مبــراكــز املــعــلــومــات. والــــوزارة 
املعلومات  اأمــن  يف  متخ�ش�شني  خــراء  من  ا�شتفادت 
للنظر يف الإجــراءات اخلا�شة بــاإدارة مركز املعلومات 
العمل  لفريق  الالزمة  التدريبات  وعمل  اآمــن  ب�شكل 
املناط به اإدارة مركز العلومات. وت�شكل اأجهزة ال�شبكة 
املركزية: حيث �شرتبط جميع املواقع التابعة للوزارة 
مبركز املعلومات، ولذلك فاإن الوزارة ت�شعى لتاأ�شي�س 
الـــوزارة  م�شتوى  على  وربطها  ال�شبكة  لإدارة  مركز 
)Network Operation Center( كجزء 

اأ�شا�شي من مركز املعلومات.

الطاقة والتخزين:
ومركز املعلومات ي�شمل تقنيات الطاقة والتريد 
التقنيات  الــــــوزارة لــال�ــشــتــفــادة مـــن  تــخــطــط  حــيــث 
فيما يخ�س  النظريات  اأحــدث  املبنية على  احلديثة 
والوزارة  بالطاقة.  وتزويده  املعلومات  تريد مركز 
تــ�ــشــتــخــدم تــقــنــيــات مــتــطــورة لــلــتــريــد بــا�ــشــتــعــمــال 
تو�شيع مركز  الــوزارة من  تقنيات متكن  وهي  املياه 
اأجــهــزة وخــادمــات  واإ�ــشــافــة  امل�شتقبل  املــعــلــومــات يف 
جـــديـــدة بــ�ــشــكــل تــدريــجــي وذكـــــي وا�ــشــتــهــالك اأقـــل 

للكهرباء قد ي�شل اإلى %30.

اأنظمة التخزين:
والــــــــوزارة تــ�ــشــتــعــني بــاأنــظــمــة الــتــخــزيــن املــركــزيــة 
جيدة،  تخزينية  �شعات  بــوجــود  تتمتع  اأنــهــا  خ�شو�شاً 
ال�شتفادة  تتم  بحيث  وجتهيزها  لتطويرها  وت�شعى 
ـــــوزارة قــامــت بــا�ــشــتــخــدام تقنيات  الــقــ�ــشــوى مــنــهــا، وال
عبث،  اأي  من  البيانات  قاعدة  حتمي  ومطورة  حديثة 
اأو  �شجل  اأي  اإلــغــاء  مــن  �شخ�س  اأي  يتمكن  ل  بحيث 

معلومة.
ومركز املعلومات والتقنيات الأ�شا�شية يبني �شحابة 
 ،Private Cloud Computing خا�شة 
الــوزارة  تطبيقات  جميع  ال�شحابة  هذه  و�شت�شت�شيف 
للمحاكم، وكتابات العدل، والأنظمة الإدارية وغريها 
الـــوزارة  تعطي  متقدمة  افرا�شية  بيئة  خــالل  مــن 
مرونة عالية لإ�شافة التطبيقات واخلدمات يف فرات 

وجيزة.

اعتماد املركز دوليًا:
ومن مكونات مركز املعلومات العتمادات الدولية 
لأن  جاهزة  املعلومات  مركز  جتهيزات  �شتكون  حيث 
بالدرجة  املوثوقية  ناحية  مــن  دولــيــاً  معتمدة  تكون 
املعلومات  مركز  لتطوير  الـــوزارة  وت�شعى   ،3  Tier
وهي   Tier4 الرابعة  بالدرجة  معتمداً  يكون  حتى 
الـــدرجـــة الــعــلــيــا ملــوثــوقــيــة مــراكــز املــعــلــومــات؛ وهــذا 
�شيعتمد على تعدد م�شادر الطاقة والتي تعتر حتدياً 
م�شدر  اإن  حيث  اململكة  يف  املــعــلــومــات  مــراكــز  ملعظم 

الطاقة الوحيد هو �شركة الكهرباء ال�شعودية.

احلا�سب الآيل:
�شبكة  للوزارة هي  التقنية  لل�شبكة  الثاين  واملكون 
احلــا�ــشــب الآيل، والــتــي مــن خــاللــه يــتــم ال�ــشــتــفــادة 
ببناء  الــــوزارة  وتــقــوم  املعلومات  مركز  مــن  الق�شوى 
وكتابات  املحاكم  جميع  يف  حديثة  اآيل  حا�شب  �شبكة 
العدل دون ا�شتثناء، وربطها مع مركز املعلومات التابع 
للوزارة )اأكرث من 400 موقع(. و�شتمكن هذه ال�شبكة 
اإلى  احلديثة من�شوبي الوزارة والق�شاة من الو�شول 
اآمن  ب�شكل  احلديثة  والتوثيقية  الق�شائية  الأنظمة 

وبناء على �شالحياتهم اخلا�شة.
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خدمات احلا�سب الآيل:
و�شبكة احلا�شب الآيل تعتمد على مكونات اأ�شا�شية 

هي:
تعتمد  الربط مبــزودي اخلدمات: حيث  اأ-خدمة 
الـــــــوزارة عــلــى مـــــزودي اخلـــدمـــات املــحــلــيــني لــتــوفــري 
خ��ط��وط االت�����ش��ال م���ا ب���ن م��واق��ع��ه��ا وع��ل��ى راأ���ش��ه��م 
و�شركة  و�شركة موبايلي  ال�شعودية  الت�شالت  �شركة 
موقع  كل  ربط  الــوزارة  وتعتزم  املتكاملة.  الت�شالت 
من املواقع بخطني منف�شلني لرفع درجة املوثوثقية.
بو�شع  الـــوزارة  تقوم  املــوزعــة:  ال�شبكة  ب-اأجــهــزة 
 Switches ومــوجــهــات  )مق�شمات  �شبكة  اأجــهــزة 
and Routers – يف كافة املواقع لربطها مبركز 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ط��ري��ق خ��ط��وط االت�����ش��ال. وحت��دي��ث 
املوثوقية  لتعزيز  حديثة  باأخرى  القدمية  ال�شبكات 
والأمـــــــان، حــيــث اإنــــه لـــن يــتــم قــ�ــشــر ا�ــشــتــخــدام هــذه 
ال�شبكة على احلا�شب الآيل، بل �شيتم ا�شتخدامها من 
واأنظمة  املباين  اإدارة  واأنظمة  الأمنية  الأنظمة  قبل 
�شبكة  جتهيزات  امل�شروع  وي�شمل  ال�شبكية.  الهواتف 

حملية لأكرث من 400 موقع.
جتهيز  يتم  املــوزعــة:  املعلومات  اأمــن  – اأنظمة  ج 
اأجهزة ال�شبكة املوزعة برامج واأنظمة حتمي ال�شبكات 
يف  الأمــــن  م�شتوى  وتــعــزز  الخـــراقـــات  مــن  املحلية 

املحاكم وكتابات العدل.
املـــواقـــع  تـــزويـــد  يــتــم  الــال�ــشــلــكــيــة:  –ال�شبكة  د 
ا�شتخدامها  يتم  بحيث  ل�شلكية؛  ب�شبكة  الرئي�شية 
اإلى خدمات  من قبل املتعاملني مع الــوزارة للو�شول 
ــــــوزارة الإلــكــرونــيــة مـــن خـــالل اأجـــهـــزة احلــا�ــشــب  ال
املحمولة اخلا�شة باملتعاملني. و�شتغطي هذه اخلدمة 

اأكرث من 300 قاعة انتظار.
امل�شروع  ي�شمل  والــكــامــريات:  املراقبة  اأنظمة  هـــ- 
ب�شكل  ت�شتعمل  �ــشــوف  والــتــي  كــامــريا  الـــ 800  قــرابــة 
�شتتم  وال�شالمة، حيث  الأمــن  ق�شم  قبل  اأ�شا�شي من 
اخلا�س  املــركــزي  املراقبة  مركز  مــن  املــواقــع  مراقبة 
الكامريات  جميع  اأن  كما  والــ�ــشــالمــة.  الأمـــن  بق�شم 
نظام  يف  �شهر  عن  تقل  ل  ملــدة  ت�شجيل  بنظام  �شتزود 
الت�شجيالت  مراجعة  الأمــن  مل�شوؤويل  ي�شهل  حديث 
الأخرى  الأمنية  �شتتمكن اجلهات  كما  فــوري.  ب�شكل 
م��ث��ل ال�����ش��رط��ة ل��ل��و���ش��ول اإل���ى ه���ذه ال��ك��ام��رات عند 

احلاجة عر ال�شبكة ب�شكل اآمن وموثوق.

خدمة الريد الإلكروين: 
حـــيـــث تــــوفــــر الـــــــــــوزارة حــــالــــيــــاً خــــدمــــة الـــريـــد 
�شركة  مــن  تراخي�س  املــ�ــشــروع  وي�شمل  الإلــكــروين. 
وت�شعى  الـــوزارة.  داخــل  جهاز   8000 لـ  مايكرو�شوفت 
زيـــادة  امل�شتقبل مــع  الــراخــيــ�ــس يف  لــزيــادة  الـــــوزارة 

املحاكم وكتابات العدل التي يتم ت�شغيلها.

 Network مركز مراقبة واإدارة ال�سبكة
:Operation Center

نظراً حلجم ال�شبكة وعدد التقنيات الكبري الذي 
مراقبة  عملية  فــاإن  منها،  بال�شتفادة  الـــوزارة  بـــداأت 
التي  والتطبيقات  التقنيات  وجميع  ال�شبكة  واإدارة 
تعمل فوق ال�شبكة هو اأمر بالغ احل�شا�شية والأهمية. 
وذلك لرفع موثوقية ال�شبكة. وبالتايل رفع موثوقية 
اخلـــدمـــات الــتــي يــتــم تــقــدميــهــا عــر الــ�ــشــبــكــة. وبــنــاء 
لو�شع  بالتخطيط  الــــــوزارة  قــامــت  فــقــد  ذلـــك  عــلــى 
 Network.ال�شبكة واإدارة  ملراقبة  خا�س  مركز 

:Operations Center NOC
اإن�شاء  يتم   :Call Center الت�شال:  مركز 
امل�شروع،  هــذا  مــن  اأ�شا�شي  كجزء  ات�شال  مركز  نــواة 
لتنظيم  داخلي  ب�شكل  البداية  يف  ا�شتخدامه  و�شيتم 
اخلدمات املركزية الداخلية مثل خدمات الدعم الفني 
للحا�شب الآيل، واخلدمات الأمنية من الق�شم الأمني، 
وخدمات طلبات ال�شيانة، بحيث يتم و�شع رقم موحد 
لكل خدمة داخلية. كما يتم ا�شتعمال مركز الت�شال 
يف  الــــوزارة  مــع  املتعاملني  اتــ�ــشــالت  ي�شتقبل  بحيث 
الأمور الق�شائية والتوثيقية؛ ليكون مركز الت�شال 
للمتعاملني  تقدمي اخلدمات  قنوات  اأهــم  من  واحــداً 
مع الوزارة، حيث يتم ربطه بالنظام الق�شائي ونظام 
كتابات العدل، بحيث يتمكن املت�شل بعد التحقق من 
حالة  اأو  مــا  ق�شية  حــالــة  عــن  ال�شتعالم  مــن  هويته 

وكالة ما ب�شكل اآيل.


