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أنشـــىء المركـــز الوطني للمعلومـــات كجهاز حكومي 
مؤسســـي يتبع رئاســـة الجمهوريـــة وله شـــخصيته االعتبارية 
ويختص بتنفيذ سياســـة الدولة في المجال المعلوماتي ،حيث 
وقد أنشـــئ المركز بموجب  القرار الجمهوري رقم (155) 
لعام 1995م، ومثل  قيام المركز الوطني للمعلومات خطوة 
بالغـــة األهميـــة والضرورة في إطار أولويـــات النهوض بآليات 
ونظم التكوين البنيوي المؤسســـي وتهيئة المقومات العلمية 

للتحديث والتنمية المعاصرة.
وفقد أنيـــط بالمركـــز الوطني للمعلومـــات مهمة تحقيق 
هدف أساســـي يتمثـــل في بنـــاء  وإدارة وتطويـــر نظام وطني 
متكامل للمعلومات يؤمن اإلســـناد الالزم لرســـم السياسات 
وصناعة القرارات ويسهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة 
والفعالية االدارية والتنظيمية واالنشطة في كافة المجاالت 

العلمية واإلنتاجية والخدمية والتنموية بشكل عام.

صنعاء شـــارع الزبيري- مقابل المستشـــفى الجمهوري 
خلف برج األطباء

هاتف : 
00967 1  215116/ 7/ 8

فاكس:
00967 1 207716

ص . ب. 19580
info@yemen-nic.info :البريد االلكتروني
www.yemen-nic.info :الموقع االلكتروني

* يقـــوم المركـــز الوطنـــي للمعلومـــات ببنـــاء قواعد 
البيانـــات وإدارة أنظمة المعلومات على المســـتوى 
الوطني.كما يساهم في تحقيق ذلك على مستوى 

القطاعات والفروع والوحدات المختلفة.
* يتولـــى المركـــز القيـــام بعمليـــات جمـــع ومعالجة 
وحفـــظ وتحليـــل البيانـــات والمعلومـــات بمختلف 
مجاالتها وأوعيتها ومصادرها ووضعها في متناول 

المستفيدين والمستخدمين.
* يوفـــر المركـــز البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة 
لصانعـــي القرار ولمن يحتاج إليها من مســـتثمرين 

وباحثين ودارسين ومهتمين بشكل عام.
* يســـاهم المركـــز بوضـــع أســـس ومعاييـــر موحدة 
لمجمل العمليات الخاصية بجمع ومعالجة وحفظ 
واســـترجاع البيانات والمعلومات كما يهتم أيضًا 
بوضـــع أســـس ومعاييـــر اقتناء وتشـــغيل الوســـائل 
والتجهيـــزات واألنظمـــة البرامجيـــة فـــي مجـــال 

تكنولوجيا المعلومات.
* يحـــرص المركـــز علـــى إقامـــة وتوســـيع عالقات 
التعـــاون والتبادل المعلوماتي مـــع مختلف مركز 

وشبكات المعلومات العربية والعالمية.
* يعطـــي المركـــز اهتمامـــًا خاصًا بتطويـــر خبرات 
ومعارف الكوادر التخصصية والعاملة لديه ،كما 
يســـهم في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين 

والمســـتفيدين المرتبطيـــن بمجـــال تكنولوجيـــا 

المعلومات بشكل عام.

* يســـعى المركـــز إلقامـــة مكتبـــة وطنية شـــاملة 

وحديثـــة تتوفـــر مـــن خاللهـــا خدمـــات مرجعيـــة 

معلوماتية ميســـرة لكافـــة الباحثيـــن والمهتمين 

والراغبين في االطالع في مختلف مجاالت العلوم 

والمعرفة.

* يســـعى المركز لبناء شـــبكة وطنيـــة للمعلومات 

تربط بين مختلف القطاعـــات واألجهزة لتمكنها 

من تبادل وانتظام تدفق البيانات والمعلومات على 

المستوى الوطني.

* يقـــوم المركـــز بأعمـــال المســـوحات واألبحـــاث 

والدراســـات المتعلقـــة بمصـــادر وأنظمـــة وتقنية 

المعلومات داخل الجمهورية وخارجها.

* يساهم المركز في نشر وتوسيع الوعي المعلوماتي 

وفي إطار ذلك يهتم بعمل اإلصدارات والنشـــرات 

المختلفة وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل 

،كما يهتم بالعمل المتعاون والمشترك مع الجهات 

المعنية في المجاالت التعليمية واإلعالمية بهدف 

توســـيع وزيادة قنوات نشر الوعي المعلوماتي على 

المستوى الوطني.

مهام واختصاصات المركز




خدمة التزويد المباشر

يقوم المركز من خالل هذه الخدمة بتلقي طلبات الحصول 
على المعلومات وتوفيرها للمستفيدين الذين يصلون مباشرة 
إلى المركز أو مكاتب التنســيق التابعــة له من المحافظات ؛ 
ويســتفيد من هذه الخدمة كافة فئات المجتمع (صانع قرار، 
مستثمر، باحث، مهتم) باإلضافة إلى المقيمين والقادمين إلى 
اليمن ألغراض االســتثمار أو السياحة أو العمل من جنسيات 

أخرى.

خدمة التزويد اإلنتقائي 
هي انتقــاء البيانــات والمعلومات الحديثــة وبثها إلى 
مســتفيد معين وفقًا الهتماماته المحددة سلفًا في مجال 
واختصاص معين؛ ويســتفيد من هــذه الخدمة صانعو 
القــرار، فئات علميــة واختصاصية ومهنية، أوســاط 

وظيفية ومهنية متعددة، المهتمون.

خدمة اإلحاطة الجارية
وتعني إحاطة المســتفيدين المشتركين في 
الخدمــة بالجديد من المعلومــات واألخبار 
والموضوعات التي تســتجد في المركز؛ 
ويســتفيد من هذه الخدمــة صانعو 
واختصاصية  فئات علميــة  القرار، 
ومهنية  وظيفية  أوساط  ومهنية، 

متعددة،المهتمون.

خدمة التزود الذاتي
تمكين وإرشــاد المســتفيدين من اســتخدام التسهيالت 
التقنية والفنية في المركز الســتخراج المعلومات وتســهيل 
النفاذ إلــى قواعد بيانات عالمية في المجــاالت العلمية، بناًء 
علــى اتفاقيات تعاون للمركز مع مؤسســات وأطراف دولية 
في الخارج ؛ ويســتفيد من هــذه الخدمة كافة فئات المجتمع 
(صانع قرار، مستثمر، باحث، مهتم)، باإلضافة إلى المقيمين 
والقادمين إلى اليمن ألغراض االستثمار أو السياحة أو العمل 

من جنسيات أخرى.

خدمة النشر اإللكتروني 
على موقع المركز على اإلنترنت

هي إتاحة ونشــر العديد من المجاالت المعرفية وتوسيع 
الخدمات المعلوماتية واالرتقاء بمســتوى خدمات المعلومات 
التي تقدم للمستفيدين من خالل الموقع على شبكة اإلنترنت 
http://www.yemen-nic.info؛ ويســتفيد مــن هذه 
الخدمــة كافة فئات المجتمع (صانع قرار، مســتثمر، باحث، 
مهتم)، باإلضافة إلى المســتفيدين المتصفحين للموقع من 

خارج وداخل اليمن.

خدمة الرد على طلبات
 المعلومات عن طريق

 البريد اإللكتروني
هي الرد على طلبات معلومات كافة فئات المستفيدين والتي 
ترد إلى المركز عن طريق البريــد اإللكتروني الموضح على 
موقع المركز على اإلنترنت، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات 
التي يحتاجونها؛ ويستفيد من هذه الخدمة كافة فئات المجتمع 
(صانع قرار، مستثمر، باحث، مهتم)، باإلضافة إلى المستفيدين 

المتصفحين للموقع من خارج وداخل اليمن.

خدمة اإلطالع 
واإلعارة في مكتبة المركز

هي إتاحة مصــادر المعلومات الورقية المتوفرة في مكتبة 
المركز لإلطالع واإلعارة الداخلية لكافة فئات المســتفيدين؛ 
ويســتفيد من هذه الخدمة كافة فئات المجتمع (صانع قرار، 
مستثمر، باحث، مهتم)، باإلضافة إلى المقيمين والقادمين إلى 
اليمن ألغراض االســتثمار أو السياحة أو العمل من جنسيات 

أخرى.

خدمة التنظيم المعياري
 للعمل المعلوماتي

هــي خدمة ال تطلــب من قبل الجهات بــل تندرج ضمن 
توجهات المركز الوطني للمعلومات في إطار المســاهمة في 

مجال التنظيم المعياري للعمل المعلوماتي. 
تتضمن الخدمة المجاالت التالية:

إعــداد معايير ونمــاذج تنظيــم وتقييــم العمل   -
المعلوماتي

إعداد معايير بناء وتطوير أنظمة المعلومات  -
-االشتراك في وضع ومتابعة وتحديث مؤشرات تطور 

المعلوماتية وبناء مجتمع المعرفة. 
ويســتفيد من هذه الخدمة الجهــات والهيئات الحكومية ، 
راسمو السياســات وصانعو القرار في الدولة ، العاملون في 

مجال بناء وتطوير أنظمة المعلومات

خدمة اإليداع القانوني
 للرسائل الجامعية

هي إيداع الرسائل الجامعية المقرة (الماجستير والدكتوراه) 
لطالب الدراسات العليا في مكتبة المركز الوطني للمعلومات 

ألغراض التوثيق وحفظ الملكية الفكرية. 

خدمة 
الدعم

الفني 
واإلستشاري

الفني 
واإلستشاري

الفني 

هــي إعــداد الدراســات 
والتصورات لبناء وتطوير النظم 

المعلوماتيــة، باإلضافة إلى تقديم 
المشــورة والحلول الفنية، واإلسهام 

النظــم والبرمجيات  بناء وإدخــال  في 
المطلوبــة؛ ويســتفيد من هــذه الخدمة 

المركز ، الجهات والهيئات الحكومية. 

خدمة التدريب بوحدة التدريب
مجال  في  المستفيدين  وتأهيل  تدريب  خدمة  هي 

الحاسب اآللي واللغات وتطوير المهارات، ويتم تقديمها 
من خالل مبنى مجهز ومخصص لذلك (وحدة التدريب 

والتأهيل)، ويتم الحصول على هذه الخدمة إما بطلب من 
قبل المستفيدين أو الجهات أو من خالل مبادرات ذاتية تقدم 

الحكومية؛ ويستفيد من  الجهات  المركز لموظفي  قبل  من 
هذه الخدمة موظفو المركز الوطني للمعلومات،الموظفون من 
مختلف الجهات الحكومية،المتعاونون مع المركز في المجال 

المعلوماتي، طلبة المدارس والمعاهد والجامعات. 

خدمة التدريب والتطبيق العملي
هي خدمة تتيح لخريجــي الجامعات التطبيق العملي في 
المركز واكتســاب المعارف والمهارات في مجاالت الشبكات 
والصيانة-البرمجــة- التحليل السياســي وإعــداد وصياغة 
البحوث؛ ويستفيد من هذه الخدمة خريجو الجامعات الحكومية 

والخاصة (في مجال المعلوماتية) 

www.yemen-nic.info
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