
 

 
 

 حمضر لقاء مصغر للجنة تكنولوجيا املعلومات
 2019 أكتوبر 9يوم األربعاء املوافق 

جلنة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية ،وذلك يف متام الساعة العاشرة صباحًا يوم األربعاء مت عقد إجتماع 

 ، جمموعة من السادة أعضاء اللجنة، وحبضور  لجنةال رئيس – توفيق حسانني/ برئاسة أ. 2019بر أكتو 10املوافق 

 بهدف إستعراض ومناقشة:وذلك 

 خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمةوضع رؤية مبدئية 
،  جلميعاالتعارف بني  متثم ر بالرتحيب بالسادة احلضو رئيس اللجنة األستاذ / حسانني توفيقالسيد  قامثم 

 :على النحو التايلإستعراض ومناقشة اإلطار العام خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة،وذلك ثم مت 
 آلية التنفيذ اهلدف

وعي وزيادة الألعضاء اجلمعية املختلفة التكنولوجية اخلدمات   حول الوعي زيادة .1

 وطرق إستخدامها يف تطوير األعمال بالقطاعات اإلقتصادية املختلفة حنو أهمية 

 تحولال باهمية والتوعية الثقافة نشر يف اللجنة دور على التأكيد متحيث 

 اجلمعية أعضاء للسادة أو اجلمعية خارج للجهات سواء وذلك التكنولوجي

 علوماتامل تكنولوجيا جلنة نشاط ربط ورةضر مما يزيد من .ممبكاتبه واملسئولني

 نولوجياتك إدخال لياتآ لبحث ،وذلك باجلمعية األخرى عيةالقطا اللجان بنشاط

 الطاقة – ناعةالص – النقل – التشييد)  اإلقتصادية القطاعات بكافة وربطها املعلومات

 لوجيةتكنو صناعة وجود على يؤكد اإلجتاه هذا أن ،كما(  إخل....  - الزراعة –

 لعاملةا األجنبية الشركات مع املنافسة مستوى قدر ،وعلى متميزة حملية معلومات

 فرصة الديه اخلارجية للدول املعلومات تكنولوجيا قطاع صادرات أن ،كما بالقطاع

 .معيةباجل التصدير جلنة مع ومناقشته عليه العمل ميكن الذي ،األمر جدًا كبرية

 

 مشرتكة إجتماعات عقد

 التخصصية اللجان مع

 ، باجلمعية األخرى

 النقاط أهم وحتديد

 ميكن اليت املشرتكة

  عليها العمل

مع اجلمعيات واجلهات املتخصصة بقطاع  ضرورة فتح قنوات التواصل املثمرة .2

قطاع  ص الاألمور اليت ختتكنولوجيا املعلومات ،مما يعزز من التعاون يف كافة 

، ولعدم حدوث أي تضارب ولإلتفاق على رؤى موحدة بني  من أجل النهوض به

 .على ان يتم البدء جبمعية إتصال ( )  املعنية كافة اجلهات

 

 تبروتوكوال توقيع

 بنيمشرتكة  تعاون

 نمماتاملو لجنةال

املختلفة املعنية 

 بتكنولوجيا املعلومات

 ةغرف/  إتصال مجعية) 

 تكنولوجيا صناعة

جلان /  املعلومات



تكنولوجيا املعلومات 

رجال مع مجعيات 

EJB- األعمال "

ABA  ) وأية.... إخل 

 جهات أو منممات

 يف متخصصة أخرى

   املعلومات  تكنولوجيا

 علوماتامل تكنولوجيا بقطاع املعنية احلكومية اجلهات مع التواصل قنوات فتح .3

وغريها من اجلهات .... (  هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومات -)وزارة اإلتصاالت 

  قطاعليف النهوض با خلاصوضع رؤية لدور القطاع اوبغرض حبث كيفية التعاون 

عقد إجتماعات للجنة 

حبضور مسئولني 

 مينيحكو

نسيق العاملة بالقطاع بهدف التعاون  والتصرية وامل ع الشركات األجنبية التواصل م .4

 مبا يفيد القطاع 

العمل على جذب 

جديدة لعدد عضويات 

لشركات العاملة امن 

 بالقطاع

توقيع بروتوكوالت 

تعاون مشرتكة بني 

اجلمعية وبعض 

 الشركات األجنبية 

ووضع رؤية  ،النمر يف التشريعات اإلقتصادية املتعلقة بالقطاع واليت تؤثر فيه إعادة  .5

مبالحمات اللجنة )باإلشرتاك مع املنممات املعنية األخرى( ، وإرسال تلك الرؤية 

 إىل اجلهات املعنية لوضعها بعني اإلعتبار .

عقد إجتماعات مع 

جلنة تكنولوجيا 

املعلومات مبجلس 

  النواب
كنولوجيا الذي يعمل بقطاع تتفعيل دور املشروعات الصغرية واملتوسطة لوضع آلية  .6

 ( ...إخلاملتقدمة يف هذا الصدد )أملانيا أسوة بتجارب بعض الدول املعلومات 

النمر يف التجارب 

 السابقة 

التواصل مع اجلهات 

 s’SMاملعنية بال 

 ألجهزةا ،متضمنة باجلمعية املعلومات تكنولوجيا إدارة لتطوير سريعة خطة وضع .7

 .  web siteو  ,اجلمعية إلدارة املطلوبة املعلومات ونمم

اخلاص باجلمعية والذي يتضمن كافة املعلومات  Portalحيث متت اإلشارة إىل 

والبيانات اخلاصة باعضاء اجلمعية وكافة إجتماعاتها ،باإلضافة إىل نمام تسجيل 

 Registration System   ،EBA Android Application   ،EBAاحلضور اإللكرتوني 

E-Magazine   ،EBA QR Code . 

رف على الوضع التع

وضع خطة ,  احلالي

  طويرة للتحمقرت



ن أجل تطوير إدارة تكنولوجيا كما مت إستعراض ما ميكن تقدميه للجمعية م

 املعلومات بها ،لتطوير أدائها اإللكرتوني ،وذلك على النحو التالي:

،نمرًا ألن سعة الربيد  Cloudاخلاص باجلمعية على  Data Base , E-mailرفع 

 اإللكرتوني للجمعية حاليًا حمدودة .

ملشاكل يف ا من العديد يف يتسبب أنه ،حيث اجلمعية سنرتال حتديث على العمل

 خدمة اإلنرتنت.

 املتمم. من بداًل باجلمعية اخلاصة للحسابات حمدث برنامج

 
واألستاذ / أمحد  ةلجنال رئيس – توفيق حسانني/ أ.أن يتم عقد إجتماع مصغر بني   على اإلتفاق مت اللقاء نهاية وفي

يف خطوات تفعيل خطة عمل اللجنة ، كما مت اإلتفاق على عقد رئيس اللجنة لوضع أوليات البدء نائب  –سرحان 

 .( هرثاء األول من كل شالثاليوم إجتمع شهري للجنة )

 


