
 

 
 

 حمضر لقاء مصغر للجنة تكنولوجيا املعلومات
 2019سبتمرب  18يوم األربعاء املوافق 

مت عقد إجتماع تنسيقي مصغر للجنة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية ،وذلك يف متام الساعة العاشرة صباحًا يوم 

 حبضور كٍل من: 2019سبتمرب  18األربعاء املوافق 

 لجنة الرئيس  –توفيق  حسانني.أ 

 اللجنةنائب رئيس  –سرحان  أمحد 

  عضو اللجنة –حممد عاصم وهيب 

  املدير التنفيذي للجمعية –حممد يوسف 

  مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية –حممد شرف 

 

 حيث مت عقد اللقاء بهدف إستعراض ومناقشة:

 " التصور املبدئي خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة" 
 

 

إستعراض ومناقشة اإلطار العام خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة ،وذلك من خالل النقاط وقد مت 
 واألفكار الرئيسية التالية:

 

نقاط أهم القد إجتماعات مشرتكة مع رؤساء اللجان التخصصية األخرى باجلمعية ،للتعارف وحتديد ع .1

 املشرتكة اليت ميكن العمل عليها :

 

ألخرى عية احيث مت التأكيد على ضرورة ربط نشاط جلنة تكنولوجيا املعلومات بنشاط اللجان القطا

 –التشييد  )ليات إدخال تكنولوجيا املعلومات وربطها بكافة القطاعات اإلقتصادية باجلمعية ،وذلك لبحث آ

.... إخل ( ،كما أن هذا اإلجتاه يؤكد على وجود صناعة تكنولوجية  -الزراعة  –الطاقة  –الصناعة  –النقل 

معلومات حملية متميزة ،وعلى قدر مستوى املنافسة مع الشركات األجنبية العاملة بالقطاع ،كما أن صادرات 

للدول اخلارجية لديها فرصة كبرية جدًا ،األمر الذي ميكن العمل عليه ومناقشته  املعلومات تكنولوجياقطاع 

 مع جلنة التصدير باجلمعية.

 

 

 



 

 

وقيع بروتوكول تعاون بني جلنة تكنولوجيا املعلومات ومنظمات اجملتمع املدني ) مجعية إتصال / غرفة ت .2

 (  املعلومات  تكنولوجيا صناعة تكنولوجيا املعلومات / وأية منظمات أو جهات أخرى متخصصة يف
 

مت التأكيد على أنه بعد وضع اإلطار العام خلطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة ،سيتم توقيع عدد 

ن تكنولوجيا املعلومات ،مما يعزز من التعاوبروتوكوالت التعاون مع اجلمعيات واجلهات املتخصصة بقطاع 

 ة .من تدريب وتوعي يف كافة ما خيص القطاع من أجل النهوض به

 للجهات سواء وذلك التكنولوجي التحول باهمية والتوعية الثقافة نشر يف اللجنة دور على التأكيد كما مت

 .ممبكاتبه واملسئولني اجلمعية أعضاء للسادة أو اجلمعية خارج

 

ضع خطة سريعة لتطوير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية ،متضمنة األجهزة ونظم املعلومات املطلوبة و .3

 إلدارة اجلمعية

 

اخلاص باجلمعية والذي يتضمن كافة املعلومات والبيانات اخلاصة باعضاء  Portalحيث متت اإلشارة إىل 

 Registration System   ،EBAاجلمعية وكافة إجتماعاتها ،باإلضافة إىل نظام تسجيل احلضور اإللكرتوني 

Android Application   ،EBA E-Magazine   ،EBA QR Code . 

كما مت إستعراض ما ميكن تقدميه للجمعية من أجل تطوير إدارة تكنولوجيا املعلومات بها ،لتطوير أدائها 

 اإللكرتوني ،وذلك على النحو التالي:

،نظرًا ألن سعة الربيد اإللكرتوني للجمعية حاليًا  Cloudاخلاص باجلمعية على  Data Base , E-mailرفع 

 حمدودة .

 سنرتال اجلمعية ،حيث أنه يتسبب يف العديد من املشاكل يف خدمة اإلنرتنت.العمل على حتديث 

 برنامج حمدث للحسابات اخلاصة باجلمعية بداًل من املتمم 

 

 يف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما يلي من توصيات:و
 ًا يوم األربعاء صباح مت حتديد موعد أول إجتماع للجنة تكنولوجيا املعلومات ،ليعقد يف متام الساعة العاشرة

 نةاللج عمل خلطة مبدئية رؤية،بهدف  جتميع األفكار من السادة احلضور لوضع  2019أكتوبر  9املوافق 

 ة ،وذلك حبضور السادة أعضاء اللجنة باجلمعية.القادم الفرتة خالل

  مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية ،بإعداد  -يقوم األستاذ / حممد شرفCheck List  بكافة األمور

لبات حلل تلك واملتطاملتعلقة بتطوير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية مع توضيح األولوية يف عرضها 

معية رئيس جلنة تكنولوجيا املعلومات باجل -،حبيث يتم عرض ذلك على األستاذ / حسانني توفيق األمور 

 ،للنظر وإختاذ ما يلزم من إجراءات



 

  / عضو اللجنة ،مبوافاة اجلمعية مبسودة لربوتوكول التعاون اخلاص  –حممد عاصم وهيب يقوم األستاذ

باللجنة مع اجلهات األخرى ،وذلك ملراجعة بنوده وعرضه على جملس إدارة اجلمعية للموافقة عليه ،ثم 

 يتم التنسيق مع اجلهات املراد توقيع الربوتوكول معها ،إلمتام ذلك خالل إجتماع الحق للجنة.

 وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا قد جمموعة من اللقاءات الالحقة خالل الفرتة القادمة للجنة وذلك مع:ع(

 جلنة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت مبجلس النواب (  –هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومات  –املعلومات 

 عليها ،املتفق دافاأله حتقيق تستطيع اليت الشركات نوعية لتصور طبقًا للجمعية لإلنضمام الشركات دعوة 

 .اجلمعية عضوية لشروط وطبقًا

 


