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ي للمالحة باألقمار الصناعية / العر
ي و لك ل التصديق  يا قية ل فر

ول من سنة  2019اية النصف 

امج   ع وال املشار
 برنامج الشمول املا
 الصي/ برنامج التعاون  مجال املالحة الفضائية ّ /مشروع مركز التم
 ية"مشروع / برنامج الثقة الرقمّية ي- الشبكة العر و لك ل التصديق  يا قية ل فر

ك  ي املش العمل العر

ة   سم : الف 2019 سنةاية  -  2018د

ك  ي املش العمل العر
 غداد لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  2018مؤتمر 
ك ي املش عالمي ملؤسسات العمل العر الدورة الثانية للمؤتمر 

شارات   س الدراسات و

ية   الدورات التدر

ك   قلي والدو املش العمل 

شطة املستقبلّية  
 برنامج الزراعة الذكّية

تصال وامل ية لتكنولوجيات  نجازات املنظمة العر شطة و ر عن أ ة    -علومات تقر سم :  الف ول من سنة  -  2018د اية النصف  2



ية ّ الرق للمصارف العر التم

شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية  DFC Lab–إ شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية  DFC Lab–إ

منتديات إقليمّية

يل الكفاءات ب وتأ التدر

اص اء ا ق ا س ضمن فر شاط التقي مة   TSB -TSAG DFC FG-املسا

ول من سنة  2019اية النصف 

يةجائزة  ّ الرق للمصارف العر التم

شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية  إ
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شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية  إ

منتديات إقليمّية

يل الكفاءات ب وتأ التدر

اص اء ا ق ا س ضمن فر شاط التقي مة   املسا

تصال وامل ية لتكنولوجيات  نجازات املنظمة العر شطة و ر عن أ ة    -علومات تقر سم :  الف ول من سنة  -  2018د اية النصف 



ائزة   : فئات ا

جائزة أفضل مصرف رق  املنطقة 1.
ــ  ــ مجــال التحــول الرق يــة   ن املصــارف العر ــار بـ بت يجابيــة  و ــ واملنافســة  إرسـاء ثقافــة التم

ات التكنولوجيــــا املاليــــة  يــــة وشــــر ا البنــــوك و املصــــارف العر ــــ تقــــدم ــــددة ال ــــدمات ا ن ا تثمــــ

قــّل حظــا مــن التنميــة،  ــ املنــاطق  ّيــة وخاّصــة  ــ داخــل املنطقــة العر تحقيــق الشــمول املــا الرق
ن  ل املواطن دمات املصرفّية واملالّية إ  براز دور التطّور التكنولو  وصول ا .و

ـــدمات والتطبيقـــات املاليـــة   وا

ـــ  ونيـــة ال لك لـــول املصـــرفّية  ـــدمات وا ـــي بمـــدى موثوقّيـــة ا تنميـــة الـــو لـــدى املـــواطن العر

ول من سنة  2019اية النصف 

جائزة أفضل مصرف رق  املنطقة 1.
ية  العر

ــة مصــــرفّية 2. ــة رقمّيــ ــل خدمـ جـــائزة أفضــ
للعمالء 

ــائزة3. ــ ـــ ــ ـــ ـــدمات  جــ ــ ـــ ــ ـــ ـ ــق ل ــ ـــ ــ ـــ ــــل تطبيــ ــ ــ ـــ ــ أفضـ
مول  اتف ا  املصرفية ع ال

ي مصر 4. و جائزة أفضل موقع الك

 جائزة الشمول املا الرق 5.

ية  إتحادبالتعاون مع   املصارف العر

ائزة    داف ا : أ
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ائزة    داف ا : أ
 ــ ــ مجــال التحــول الرق يــة   ن املصــارف العر ــار بـ بت يجابيــة  و ــ واملنافســة  إرسـاء ثقافــة التم

دمات الرقمية ر ا .وتطو

 ات التكنولوجيــــا املاليــــة يــــة وشــــر ا البنــــوك و املصــــارف العر ــــ تقــــدم ــــددة ال ــــدمات ا ن ا تثمــــ
FinTech     Companies  ا  املنطقة ف  .و التعر

 ،قــّل حظــا مــن التنميــة ــ املنــاطق  ّيــة وخاّصــة  ــ داخــل املنطقــة العر تحقيــق الشــمول املــا الرق
ن  ل املواطن دمات املصرفّية واملالّية إ  براز دور التطّور التكنولو  وصول ا و

لـــول املاليـــة ـــددة ل ع ا ـــ املشـــار ثمار  ســـ يع  ـــدمات والتطبيقـــات املاليـــة  املصـــرفّية / ـــ وا
. الرقمية

 ـــ ونيـــة ال لك لـــول املصـــرفّية  ـــدمات وا ـــي بمـــدى موثوقّيـــة ا تنميـــة الـــو لـــدى املـــواطن العر
ّية ا املصارف العر .  تقّدم

تصال وامل ية لتكنولوجيات  نجازات املنظمة العر شطة و ر عن أ ة    -علومات تقر سم :  الف ول من سنة  -  2018د اية النصف 



نماء  سبة لـ جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء، فقد فاز مصرف  ر  -بال ، يليه بنك لبنان وامل و لبنان باملرتبة الثانية واملصرف املتحد –السعودية باملرتبة 
Specialمارات جائزة  Prize of the Jury – Best Digital Service ذه الفئة . عن 

نماء  سبة لـ جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء، فقد فاز مصرف  ر  -بال ، يليه بنك لبنان وامل و لبنان باملرتبة الثانية واملصرف املتحد –السعودية باملرتبة 
Specialمارات جائزة  Prize of the Jury – Best Digital Service ذه الفئة . عن 

مول، فقد فاز بنك قطر الوط  اتف ا دمات املصرفية ع ال و و يليـه مصـرف –أفضل تطبيق ل Creditقطر باملرتبة  Agricole – مصـر باملرتبـة
ـر  نـة التحكـيم بنـك لبنـان وامل Specialلبنـان جـائزة –لبنـان املرتبـة الثالثـة، كمـا منحـت  Prize of the Jury – Best Mobile Banking 

ـي  ـ ، يليـه البنـك العر و ـر –لبنـان باملرتبـة  ـ املرتبـة الثانيـة كمـا حصـد بنـك لبنـان وامل ردن 

ـر  ، وحصد بنـك لبنـان وامل و انـت مـن –املغرب باملرتبة  لبنـان املرتبـة الثانيـة، أمـا املرتبـة الثالثـة ف

ـ جـائزة  ية، فقد تقسمت ع ثالثة مصارف، حيث إستطاع بنـك قطـر الـوط أن يحصـل ع ائزة أفضل مصرف رق  املنطقة العر سبة  ـ أفضـأما بال ل مصـرف رق
سية للبنك بجائزة أفضل مصرف رق  وسط وفازت الشركة التو ي ع جائزة أفضل مصرف رق  الشرق  ي، والبنك العر ليج العر قياشم  ا . ال افر

ول من سنة  2019اية النصف 

ج املصارف الفائزة    حفل تتو

س –2019آذار /مارس 8  سية –تو ة التو ور م ا

 نماء سبة لـ جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء، فقد فاز مصرف  بال
ي التجاري – نة التحكيم بنك د مارات جائزة –مصر باملرتبة الثالثة، كما منحت 
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نماء  سبة لـ جائزة أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء، فقد فاز مصرف  بال
ي التجاري – نة التحكيم بنك د مارات جائزة –مصر باملرتبة الثالثة، كما منحت 

سبة لـ جائزة مول، فقد فاز بنك قطر الوط  بال اتف ا دمات املصرفية ع ال أفضل تطبيق ل
نك  سـ ـر –الثانيـة و حصـد فر نـة التحكـيم بنـك لبنـان وامل لبنـان املرتبـة الثالثـة، كمـا منحـت 

Application ذه الفئة . عن 

 فقـد فـاز بنـك املـوارد  ، ـي مصـر و سبة لــ جـائزة أفضـل موقـع الك ـي  -بال ـ ، يليـه البنـك العر و لبنـان باملرتبـة 
.لبنان املرتبة الثالثة

 فقد فاز ، سبة لـ جائزة الشمول املا الرق Creditبال Agricole – ـر ، وحصد بنـك لبنـان وامل و املغرب باملرتبة 
ب بنك قطر الوط  . قطر–نص

 ـ جـائزة ية، فقد تقسمت ع ثالثة مصارف، حيث إستطاع بنـك قطـر الـوط أن يحصـل ع ائزة أفضل مصرف رق  املنطقة العر سبة  أما بال
سية للبنك بجائزة أفضل مصرف رق  وسط وفازت الشركة التو ي ع جائزة أفضل مصرف رق  الشرق  ي، والبنك العر ليج العر  ا

تصال وامل ية لتكنولوجيات  نجازات املنظمة العر شطة و ر عن أ ة    -علومات تقر سم :  الف ول من سنة  -  2018د اية النصف 



ول من سنة  2019اية النصف 

س –2019آذار /مارس سية –تو ة التو ور م ا

تصال وامل6 ية لتكنولوجيات  نجازات املنظمة العر شطة و ر عن أ ة    -علومات تقر سم :  الف ول من سنة  -  2018د اية النصف 



–DFC Lab

 ستانفورد للتكنولوجيا املالية املتقدمة

موعات الدراسية لالتحاد الدول لالتصاالت  ا  عمل ا موعات الدراسية لالتحاد الدول لالتصاالت شاط ا  عمل ا شاط

و (شــبكة تضــم ثــالث مخــابر دوليــة مرجعيــة حــول العملــة الرقميــة املســتقبلية  غز ــا
س تصال و املعلومات بتو ية لتكنولوجيا  و و املنظمة العر س س سان فرا ).جامعة ستانفورد 

شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية   –إ

شيطة من  DFC Institute: بالتعاون مع   ستانفورد للتكنولوجيا املالية املتقدمة مخو بمشاركة 

موعات الدراسية لالتحاد الدول لالتصاالت : طار   ا  عمل ا شاط
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موعات الدراسية لالتحاد الدول لالتصاالت : طار   ا  عمل ا شاط

ئتمانيــة الرقميــة ــ للعملــة  قلي ــ  شــبكة تضــم ثــالث مخــابر دوليــة مرجعيــة حــول العملــة الرقميــة املســتقبلية واحــد ضــمن  :  ا
ن  س -بالص تصال و املعلومات بتو ية لتكنولوجيا  و و املنظمة العر س س سان فرا جامعة ستانفورد 

 دمات التالية سيقدم ا : خدمات ا : ا

املساندة التقنية/خدمات املساعدة 

تنمية القدرات 

 يةتنفيذ ية  املشروعات التجر   املنطقة العر

 ية ...املعارض والعروض التوضيحية املعملية ا

 اصة شر خطة العمل ا تم  با س ذا ا قر



–DFC Lab
.بالقطب التكنولو للغزالة

سية  ة التو ور م قتصاد الرق با تصال و ر تكنولوجيا  من قبل معا وز

شاء مخ اقلي للعملة الرقمّية املستقبلية   –إ
ار بت ت  مركز  بالقطب التكنولو للغزالة-Parc-Technologique @يقع ا

 نه يوم ل 3وقع تدش سان /أفر سية  2019ن ة التو ور م قتصاد الرق با تصال و ر تكنولوجيا  من قبل معا وز
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ول لالتصاالت و تكنولوجيا املعلومات   املنتدى السنوي 

ددة املالية ا

ز الشمول املا عز لول املالية الرقمية   تصاالت وا سليط الضوء ع دور 

تصاالت وتكنولوجيا املعلومات  تحقيق الشمول املا ات  تناول دور شر

دمات املالية عميم ا ا   ارات التكنولوجية ودور بت مية  تناول أ

تصاالت نحو الشمول املا  ة ومنظ  اتيجيات البنوك املركز عرض اس

ز الشمول املا ودعم التحول الرق عز تناول أثر التكنولوجيا املالية  

ز الشمول املا عز دمات املصرفية الرقمية و شر ا شرح دور القطاع املصر  

ول لالتصاالت و تكنولوجيا املعلومات    املنتدى السنوي 
ل  7-8 سان / أفر س 2019ن سية  -، تو ة التو ور م ا

لول الرقمي  ددة ةالدورة الثالثة من منتدى ا املالية ا
س  – SITIC اطار الصالون الدو  2019جوان  20ا  18تو
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:داف  

ز الشمول املا عز لول املالية الرقمية   تصاالت وا سليط الضوء ع دور 

تصاالت وتكنولوجيا املعلومات  تحقيق الشمول املا ات  تناول دور شر

دمات املالية عميم ا ا   ارات التكنولوجية ودور بت مية  تناول أ

 تصاالت نحو الشمول املا ة ومنظ  اتيجيات البنوك املركز عرض اس

ز الشمول املا ودعم التحول الرق عز تناول أثر التكنولوجيا املالية  

ز الشمول املا عز دمات املصرفية الرقمية و شر ا شرح دور القطاع املصر  



اص اء ا ق ا س ضمن فر شاط التقي مة   TSB -TSAG DFC FG-املسا

لـف بدراســة العملــة الرقميـة ئتمانيــة الرقميــة /امل ة العملــة  ــ ــ الف أشـغاله 
ــق س الفر انــت املنظمــة شــغلت خطــة نائــب رئــ ــ الــذي تحتضــنه . و قــد  قلي ــ  جتمــاع تقــديم ا و تــم خــالل  ــق س الفر انــت املنظمــة شــغلت خطــة نائــب رئــ ــ الــذي تحتضــنه . و قــد  قلي ــ  جتمــاع تقــديم ا و تــم خــالل 

ون ضمن شبكة تضم ثالث مخـابر دوليـة مرجعيـة  سية و الذي سي ة التو ور م تصاالت با قتصاد الرق و  املنظمة بالتعاون مع وزارة 
س و و تو س س سان فرا ).جامعة ستانفورد 

اص  اء ا ق ا س ضمن فر شاط التقي مة   املسا

  س ــق العمـل لالتحــاد الــدو لالتصـاالت قطــاع التقيــ ـ فر لـف بدراســة العملــة الرقميـةأن امل
ــ  12مــن  ــق 2019جــوان  14إ س الفر انــت املنظمــة شــغلت خطــة نائــب رئــ و قــد 
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ــ  12مــن  ــق 2019جــوان  14إ س الفر انــت املنظمــة شــغلت خطــة نائــب رئــ و قــد 
ون ضمن شبكة تضم ثالث مخـابر دوليـة مرجعيـة  سية و الذي سي ة التو ور م تصاالت با قتصاد الرق و  املنظمة بالتعاون مع وزارة 

ن (حول العملة الرقمية املستقبلية و بالص غز س -ا و و تو س س سان فرا جامعة ستانفورد 



ي حول نظام -الدورة الثانية ملنتدى التعاون الصي بيدوالعر

ية و منح دراسية  ية و منح دراسية دورات تدر دورات تدر

رائدة / 

الدورة الثانية ملنتدى التعاون الصي

ية و منح دراسية  دورات تدر
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ية و منح دراسية  دورات تدر

ية  ع تجر / مشار

معرض 

عاون  إتفاقيات



ي حول نظام  بيدوالعر ي حول نظام -الدورة الثانية ملنتدى التعاون الصي  العر



ي حول نظام بيدو العر

ـــة  يــ ــة العر ن املنظمـــ ـــ م بــ ـــا رة التفــ
ّ

ـــذا ملـــــذك ــعبية وتنفيــ ن الشـــ ـــ ـــة الصــ ــ ور ــة و  جم يـــ ــة الـــــدول العر ن جامعـــ ـــ الصـــــي بــ
ـــناعّية  ــة باألقمــــار الصـ ـــة  CSNOواملكتــــب الصــــي للمالحــ عـ ــــ الصــــي "ملشــــروع  ومتا ّ مركــــز التم ـــناعّية  ــة باألقمــــار الصـ ـــة  CSNOواملكتــــب الصــــي للمالحــ عـ ــــ الصــــي "ملشــــروع  ومتا ّ مركــــز التم

China  شاؤه بالقطب التكنولو بالغزالة س–الذي تم إ .تو

ي حول نظام بيدو-الدورة الثانية ملنتدى التعاون الصي  العر

ـــي ــ ـــ إطـــــار التعـــــاون العر ـــة -ــ يــ ــة العر ن املنظمـــ ـــ م بــ ـــا رة التفــ
ّ

ـــذا ملـــــذك ــعبية وتنفيــ ن الشـــ ـــ ـــة الصــ ــ ور ــة و  جم يـــ ــة الـــــدول العر ن جامعـــ ـــ الصـــــي بــ
ــات  ـــال واملعلومــ تصـ ــات  ـــناعّية  AICTOلتكنولوجيــ ــة باألقمــــار الصـ واملكتــــب الصــــي للمالحــ ــات  ـــال واملعلومــ تصـ ــات  ـــناعّية  AICTOلتكنولوجيــ ــة باألقمــــار الصـ واملكتــــب الصــــي للمالحــ

ي بيدو بآيكتو China-Arab BDS/GNSS Center in AICTO" العر



ي حول نظام بيدو العر

ــ مجــال املالحــة باألقمــار الصــناعّية  يــة  ن والــدول العر ن الصــ ــز التعــاون بــ عز ــد  ــ مجــال املالحــة باألقمــار الصــناعّية مز يــة  ن والــدول العر ن الصــ ــز التعــاون بــ عز ــد  مز

ــــاالت  تصــ ـــال  ــــ مجـــ ــ ن  ــــ تّصــ ـــفة عاّمــــــة وا ـــي بصــ ـــ ـــواطن العر ــــدى املـــ ـــو لــ ـــز الـــ ــ عز
الســاتلية وعلـــوم الفضــاء بصـــفة خاّصــة بالنظـــام العــال للمالحـــة باألقمــار الصـــناعّية 

يوي  ال ا ذا ا ية   نية والعر ات الص ن الشر شيط الشراكة ب .ت

ـ املنتـدى  انـب الصـي حيـث شـارك  ذه الدورة بحضور الفت ل ت  و قد تم
ــــــ مجـــــــال تطبيقــــــات املالحـــــــة  ن  ن والناشـــــــط تمــــــ مشــــــارك صــــــي مـــــــن امل
ات و  عمال والشرا ر  مشارك  مجال تطو
تصـة  يـة ا مشـارك مـن املنظمـات العر

ي حول نظام بيدو-الدورة الثانية ملنتدى التعاون الصي  العر

: داف 

 ــ مجــال املالحــة باألقمــار الصــناعّية يــة  ن والــدول العر ن الصــ ــز التعــاون بــ عز ــد  مز
ن ن حياة املواطن قتصاد وتحس ر  اّما  تطو ال تلعب دورا 

 ــ مجــال املالحــة باألقمــار الصــناعّية يــة  ن والــدول العر ن الصــ ــز التعــاون بــ عز ــد  مز
ن ن حياة املواطن قتصاد وتحس ر  اّما  تطو . ال تلعب دورا 

 ــــاالت تصــ ـــال  ــــ مجـــ ــ ن  ــــ تّصــ ـــفة عاّمــــــة وا ـــي بصــ ـــ ـــواطن العر ــــدى املـــ ـــو لــ ـــز الـــ ــ عز
الســاتلية وعلـــوم الفضــاء بصـــفة خاّصــة بالنظـــام العــال للمالحـــة باألقمــار الصـــناعّية 

ية ال والتطبيقات املستعملة لدى الدول العر ذا ا ودفع تطّور 

 يوي ال ا ذا ا ية   نية والعر ات الص ن الشر شيط الشراكة ب ت

ـ املنتـدى   انـب الصـي حيـث شـارك  ذه الدورة بحضور الفت ل ت  و قد تم
ــــــ مجـــــــال تطبيقــــــات املالحـــــــة  100 ن  ن والناشـــــــط تمــــــ مشــــــارك صــــــي مـــــــن امل

ات و  80الفضائية باالظافة ا حوا  عمال والشرا ر  مشارك  مجال تطو
ي شـارك حـوا  انب العر تصـة  200من ا يـة ا مشـارك مـن املنظمـات العر

اص و العام ن ا ية من القطاع  .و من ممث الدول العر



ية متخّصصة حول نظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعية  : دورة تدر

ــر، العــــراق،  زائــ س، ا ا مــــن تــــو ــــ ندســــا وخب ــر، العــــراق، م زائــ س، ا ا مــــن تــــو ــــ ندســــا وخب م
ـ مـن  ا أك شـط ـ  يـة ال ذه الـدورة التدر اء مـن  8وتم خالل  ـ خ

ومراحــــل تطــــوره 
ــاالت كـــ  ــ العديــد مــن ا ــا  ــ يوفر ــدمات والتطبيــات ال ــ ا الزراعــة : باإلضــافة إ

ـــة  ـ ــدمات املوج ــ ــــ ، وكــــذلك ا ا

تصـال واملعلومـات واملكتـب  ية لتكنولوجيـات  ن املنظمة العر  إطار التعاون ب
ــــ  ــة للدراســــة  يــ ــدول العر ــم تقــــديم مــــنح للــ ــة باألقمــــار الصــــناعية تــ الصــــي للمالحــ

ـــ مجـــال تكنولوجيــا تطبيقـــات الفضـــاء  ادة املاجســـت  ن لنيـــل شـــ Space”الصــ

ية ومنح دراسّية   دورات تدر

 ية متخّصصة حول نظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعية دورة تدر

ــدورة حــــوا  ــــذه الــ ــر، العــــراق،  48وقــــد حضــــر  زائــ س، ا ا مــــن تــــو ــــ ندســــا وخب م ــدورة حــــوا  ــــذه الــ ــر، العــــراق،  48وقــــد حضــــر  زائــ س، ا ا مــــن تــــو ــــ ندســــا وخب م
تانيا ـ مـن . مصر، مور ا أك شـط ـ  يـة ال ذه الـدورة التدر وتم خالل 

ــام  ــــم أعمــــق لنظــ ــن ف ن مــ ن املشــــارك انــــب الصــــي تمكــــ ومراحــــل تطــــوره " بيــــدو"ا
ــاالت كـــ  ــ العديــد مــن ا ــا  ــ يوفر ــدمات والتطبيــات ال ــ ا باإلضــافة إ

ــيد البحــــري  ة، الصــ ــــ ـــة ...الدقيقــــة، الســــياحة، ال ـ ــدمات املوج ــ ــــ ، وكــــذلك ا ا
ية .      تحديدا إ الدول العر

 تصـال واملعلومـات واملكتـب ية لتكنولوجيـات  ن املنظمة العر  إطار التعاون ب
ــــ  ــة للدراســــة  يــ ــدول العر ــم تقــــديم مــــنح للــ ــة باألقمــــار الصــــناعية تــ الصــــي للمالحــ

ـــ مجـــال تكنولوجيــا تطبيقـــات الفضـــاء  ادة املاجســـت  ن لنيـــل شـــ الصــ
Technology Applications” Master Degree



ــــ مجــــال الزراعــــة  ســــتخدم نظــــام بيــــدو  ــــ  ــــة لــــبعض التطبيقــــات ال تجــــارب حّي

ـــة  ــة الدقيقــــ ــ ــة الزراعــ ــ ــــن خدمـــ ــــة عــ ــة حيـــ ـــ ـ ـــام بتجر ــ بالقيــ
ـد مجـاز  باستعمال نظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعية وذلـك بالتعـاون مـع مع
ــام  ـــ جــــرار بـــدون ســــائق للقيــ ــــ تج ـــة  ــل التجر س و تتمثــ ن بتـــو ندســــ البـــاب للم

ية رائدة   ع تجر مشار

ــــ مجــــال الزراعــــة  ســــتخدم نظــــام بيــــدو  ــــ  ــــة لــــبعض التطبيقــــات ال تجــــارب حّي
الدقيقةالدقيقة

 ـــركة ـــــت شـــ ـــة  UniStrongقامـ ــة الدقيقــــ ــ ــة الزراعــ ــ ــــن خدمـــ ــــة عــ ــة حيـــ ـــ ـ ـــام بتجر ــ بالقيــ
ـد مجـاز  باستعمال نظام بيدو للمالحة باألقمار الصناعية وذلـك بالتعـاون مـع مع
ــام  ـــ جــــرار بـــدون ســــائق للقيــ ــــ تج ـــة  ــل التجر س و تتمثــ ن بتـــو ندســــ البـــاب للم

امش خطا ال ئتجاوز ال  . صم 2.5بأشغال زراعية دقيقة مع 



معرض 

ــي  دت الــدورة الثانيــة ملنتــدى التعــاون العر شــ
الصـــــي لبيـــــدو، مشـــــاركة فاعلـــــة للعديـــــد مـــــن 

اّصـــــة نية ا ات الصـــــ ـــــ . الشــــر وقـــــد نظـــــم ع
نية  ـــــــــ ات الصــ ن معــــــــــرض للشــــــــــر مــــــــــدى يــــــــــوم
ـــ مجـــال املالحـــة باألقمـــار الصـــناعية  العاملـــة 
نية  ـــــــــ ات الصــ ن معــــــــــرض للشــــــــــر مــــــــــدى يــــــــــوم
ـــ مجـــال املالحـــة باألقمـــار الصـــناعية  العاملـــة 
ــــــــ عرضـــــــــت  ات ال شــــــــاركت فيــــــــه أبــــــــرز الشــــــــر
ــــــ  ــــــاالت وال ــــــل ا ــــــ  ــــــا  ا وتطبيقا خــــــدما
ــدمات الذكيــة  ــ تقــديم ا تمثــل نقلــة نوعيــة 

ن ذا املعرض . للمواطن قبال ع  ان  وقد 
ــ املنتــدى ملعرفــة  ن  كثيــف مــن طــرف املشــارك
ات عن كثب  ذه الشر ا  دمات ال تقدم ا

اب الشأن . والتواصل مباشرة مع أ



ــي الصــي لبيــدو، تــم توقيــع  ــي 4بمناســبة الــدورة الثانيــة ملنتــدى التعــاون العر ن الصــي والعر ــانب ن ا . اتفاقيــات التعــاون والشــراكة بــ

تصــال واملعلومــات واملكتــب الصــي للمالحــة  يــة لتكنولوجيــات  للمنتــدى الــذي تــّم إمضــاؤه مــن قبــل املنظمــة العر

ــي الصــي لبيــدو، تــم توقيــع  ــي 4بمناســبة الــدورة الثانيــة ملنتــدى التعــاون العر ن الصــي والعر ــانب ن ا . اتفاقيــات التعــاون والشــراكة بــ

تصــال واملعلومــات واملكتــب الصــي للمالحــة  يــة لتكنولوجيــات  للمنتــدى الــذي تــّم إمضــاؤه مــن قبــل املنظمــة العر

عاون وشراكة   إتفاقيات 

ــي الصــي لبيــدو، تــم توقيــع  بمناســبة الــدورة الثانيــة ملنتــدى التعــاون العر

تصــال واملعلومــات واملكتــب الصــي للمالحــة  يــة لتكنولوجيــات  للمنتــدى الــذي تــّم إمضــاؤه مــن قبــل املنظمــة العر

ــي الصــي لبيــدو، تــم توقيــع  بمناســبة الــدورة الثانيــة ملنتــدى التعــاون العر

ك"جانــب  تصــال واملعلومــات واملكتــب الصــي للمالحــة " عــالن املشــ يــة لتكنولوجيــات  للمنتــدى الــذي تــّم إمضــاؤه مــن قبــل املنظمــة العر
.باألقمار الصناعية



ي والثقة الرقمّية  و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 

ورشات عمل 

فرق عمل الثقة الرقمّية 

ي والثقة الرقمّية  و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 
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ورشات عمل 

فرق عمل الثقة الرقمّية  إجتماعات



ي والثقة الرقمّية  و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 

"رق أك أمانا وموثوقية

ي والثقة الرقمّية   و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 

ن إقلي من أجل "  ز التعاون الب رق أك أمانا وموثوقية إقتصادعز

ل 04-05  سان /أفر س –2019ن سية–تو ة التو ور م ا ل 04-05  سان /أفر س –2019ن سية–تو ة التو ور م ا

ــــــذه الــــــدورة مــــــن املنتــــــدى مشــــــاركة وحضــــــور حــــــوا  دت  مشــــــارك مــــــن كبــــــار  100شــــــ
قيـــــــــة مـــــــــن وزارات ومراكـــــــــز التصـــــــــديق  فر يـــــــــة و ن العر ـــــــــ املنطقتـــــــــ ن ممث املســـــــــؤول
ن عـــن الـــدول  قيـــة ممثلـــ فر يـــة و تصـــاالت بالـــدول العر يئـــات تنظـــيم  ـــي و و لك

ـــب (التاليـــة  ن، : دون ترت يـــا، البنـــ يـــا، مصـــر، كي س، النيجـــر، عمـــان، لي زائـــر، تـــو ا
يـة  تانيـا، أوغانـدا، اململكـة العر قطر، بوركينا فاسو، املغرب، العراق، السـودان، مور

ـــي والثقــة الرقمّيـــة، ) الســعودية  و لك مضــاء  ـــ مجــال  ن  اء دوليــ ــ ــ جانـــب خ ، إ
ن كّية والص مر يطاليا و الواليات املتحدة  سا و . خاصة من فر



ي والثقة الرقمّية  و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 

"رق أك أمانا وموثوقية

ي والثقة الرقمّية   و لك س  التصديق  ي للتقي قلي الثا املنتدى 

ن إقلي من أجل "  ز التعاون الب رق أك أمانا وموثوقية إقتصادعز

ل 04-05  س –2019سيان /أفر سية–تو ة التو ور م ا ل 04-05  س –2019سيان /أفر سية–تو ة التو ور م ا

ا ّم ان مناسبة لــمناقشة العديد من املواضيع من أ : و

آخر املستجدات التكنولوجية والتطّورات  مجال الثقة الرقمّية

آفاق تطّور الثقة الرقمية  العالم  

قية فر ية و واقع الثقة الرقمّية  املنطقة العر

قية فر ية و ل املفتاح العمومي  الدول العر ي عتماد  ي و و لك التصديق 

رســـــاء  ـــــ إعتمـــــاد و قيـــــة  فر يـــــة و ـــــ تواجـــــه الـــــدول العر ـــــل املفتـــــاح "التحـــــديات ال ي
"العمومي



PKI and ID on Mobile : Transition PKI and ID on Mobile : Transition 

Visible Digital Seal uses case

: ورشات عمل  

ل 04-05  س –2019سيان /أفر سية–تو ة التو ور م ا

PKI and ID on Mobile : Transition from Mobile First to Mobile OnlyPKI and ID on Mobile : Transition from Mobile First to Mobile Only

 ي : ورشة عمل ي املر و لك تم  Visible Digital Seal uses caseستخدامات ل



تصال واملعلومات  ية لتكنولوجيات  ي مخصص ملشروع املنظمة العر يـة"ان اليوم الثا ـي-الشـبكة العر و لك ـل التصـديق  يا قيـة ل -Arab" فر

ذا املشروع من طرف املنظمة  عة ل :تقديم املشروع وتقديم فرق العمل التا

Legal frameworks Harmonization

ونيـــة  لك ـــل املصـــادقة  يا قيـــة ل تلفـــة مـــن " AAECA-Netفر راء ا وأخـــذ 
ا قة عمل م لطر ذه الشبكة وتصّور قيقية من  م ا ن حول احتياجا مة مـع . املشارك ـا للمسـا تمامـه باإلنضـمام إل م عن إ وأعرب جانب كب م

إجتماعات فرق العمل  

تصال واملعلومات  ية لتكنولوجيات  ي مخصص ملشروع املنظمة العر ان اليوم الثا
African e-Certification Authorities Network « AAECA-Net »

ذا املشروع من طرف املنظمة  عة ل تقديم املشروع وتقديم فرق العمل التا

 ق عمل Working methodsأساليب العمل :  1فر

 ق عمل سيق الف   :  2فر Technical Coordinationالت

 ق عمل طر القانونية :  3فر سيق  Legal frameworks Harmonizationت

 ـــ نضـــمام إ ولّيـــة مليثـــاق  ة  ـــ يـــة" وتـــم عـــرض ال ونيـــة -الشـــبكة العر لك ـــل املصـــادقة  يا قيـــة ل فر
ا قة عمل م لطر ذه الشبكة وتصّور قيقية من  م ا ن حول احتياجا املشارك

املة ة إقليمية مت . بقية الدول  بناء الثقة الرقمية صلب رؤ
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ــاالت وتكنولوجيــــا  ــداد لالتصــ غــ ــؤتمر  ــة مــ ــاالت العراقيــ تصــ ــيم بالتعــــاون مــــع وزارة  ك ، تــــم تنظــ ــــي املشــــ ــل العر ـــار تفعيــــل العمــ ــــ إطـ

ة  ـ يـة خـالل الف ـ املنطقـة العر تصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات  ة لقطـاع  ثمار سـ ارطـة   4–3تحـت شـعار ا

ــزي  يــة ومج تصــاالت العر يئــات تنظــيم  ــ  يــة وممث تصــاالت العر ــ املســتوى مــن وزارات  ن رفي د املــؤتمر حضــور ممثلــ وقــد شــ

تصاالت من منظمات دولية  اء تكنولوجيا املعلومات و ية، و مشاركة خ اص من الدول العر ات القطاع ا نت وشر ن تصاالت من منظمات دولية خدمات  اء تكنولوجيا املعلومات و ية، و مشاركة خ اص من الدول العر ات القطاع ا نت وشر ن خدمات 

تصاالت  ثمار  قطاع تكنولوجيا املعلومات و ف بصورة عامة باالس التعر

عضاء  تصاالت واملعلوماتية لدى الدول  ات العاملة  مجال  ن الشر إيجاد قنوات تواصل ب

ات  ــ ــ ضــوء وخ ــا ع ــات ل لــول واملعا ــذه البلــدان وا ــ  تصــاالت واملعلوماتيــة  ــا قطــاع  ي م عــا ــ  ات واملعوقــات ال الصــعو

انيـات  م ع و ار املشار عضاء لالستفادة املتبادلة من أف تصاالت واملعلوماتية  البلدان  ة لقطاع  ثمار س ارطة  مشاركة ا
ة وتكرار قصص النجاح  ساخ التجارب النا است

ــاالت وتكنولوجيــــا  ــداد لالتصــ غــ ــؤتمر  ــة مــ ــاالت العراقيــ تصــ ــيم بالتعــــاون مــــع وزارة  ك ، تــــم تنظــ ــــي املشــــ ــل العر ـــار تفعيــــل العمــ ــــ إطـ

ة  2018املعلومـات  ـ يـة خـالل الف ـ املنطقـة العر تصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات  ة لقطـاع  ثمار سـ ارطـة  تحـت شـعار ا

ول  سم / انون  .2018د

ــزي  يــة ومج تصــاالت العر يئــات تنظــيم  ــ  يــة وممث تصــاالت العر ــ املســتوى مــن وزارات  ن رفي د املــؤتمر حضــور ممثلــ وقــد شــ

تصاالت من منظمات دولية  اء تكنولوجيا املعلومات و ية، و مشاركة خ اص من الدول العر ات القطاع ا نت وشر ن خدمات 
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تصاالت من منظمات دولية  اء تكنولوجيا املعلومات و ية، و مشاركة خ اص من الدول العر ات القطاع ا نت وشر ن خدمات 

.واقليمية متخصصة 

داف املؤتمر  : من أ

  تصاالت ثمار  قطاع تكنولوجيا املعلومات و ف بصورة عامة باالس التعر

  عضاء تصاالت واملعلوماتية لدى الدول  ات العاملة  مجال  ن الشر إيجاد قنوات تواصل ب

  ات ــ ــ ضــوء وخ ــا ع ــات ل لــول واملعا ــذه البلــدان وا ــ  تصــاالت واملعلوماتيــة  ــا قطــاع  ي م عــا ــ  ات واملعوقــات ال الصــعو
ات  ذه الشر

  انيـات م ع و ار املشار عضاء لالستفادة املتبادلة من أف تصاالت واملعلوماتية  البلدان  ة لقطاع  ثمار س ارطة  مشاركة ا
ة وتكرار قصص النجاح  ساخ التجارب النا است



Build Solid Network Foundation For Arab Digital Society " 

شاء منظومة مندمجة  لفائدة  و التصرف لالدارةترقية نظم املعلومات و ا

اء ر تانية للك   الشركة املور

Digital Arab Talents and Workforce for the Fourth Industrial 

 " For Arab Digital Society: "كتاب أبيض 
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شاء منظومة مندمجة  ترقية نظم املعلومات و ا

اء ر تانية للك الشركة املور

 Digital Arab Talents and Workforce for the Fourth Industrial كتاب أبيض

Revolution



Build Solid Network Foundation For Arab 

  "

ـــوم  ــات يـ ــال واملعلومــ صــ
ّ
ت ــات  ـــة لتكنولوجيــ يـ ــة العر مــ

ّ
ســــم  01أطلقــــت املنظ ــوان  2018د بــــيض تحــــت عنــ ـــا  ـ رة كتا ـــا ــات "بالقـ تكنولوجيــ

ي رق تمع عر ة  ة أساسية  السياسات الوطنية لبناء أسس قوّ بـيض بمناسـبة ". تصال واملعلومات رك ذا الكتـاب  وقد تّم إصدار 
ة واوي العاملية بالعاصمة املصر مته شركة 

ّ
قيا الذي نظ قلي ملنطقة شمال إفر .يوم التجديد 

اء  ر تانية للك لفائدة الشركة املور

 For Arab": كتاب أبيض 

Digital Society   "

ـــوم   ــات يـ ــال واملعلومــ صــ
ّ
ت ــات  ـــة لتكنولوجيــ يـ ــة العر مــ

ّ
أطلقــــت املنظ

ي رق تمع عر ة  ة أساسية  السياسات الوطنية لبناء أسس قوّ تصال واملعلومات رك
ة واوي العاملية بالعاصمة املصر مته شركة 

ّ
قيا الذي نظ قلي ملنطقة شمال إفر يوم التجديد 
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شاء منظومة مندمجة لالدارة و التصرف  - ترقية نظم املعلومات و ا



Security of Internet and Mobile Banking Applications: E
24-27 December  2018    
Mauritania , TunisiaMauritania , Tunisia

Network Disaster Recovery and IP Network/Cybersecurity for Senior Policy Makers 
21-24 January  2019 

Advanced Digital Investigation  Techniques 
25-28 March  2019 
Tunisia , Oman , KSA

Security of Internet and Mobile Banking Applications: E-Banking and M-Banking 
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Network Disaster Recovery and IP Network/Cybersecurity for Senior Policy Makers 



نـة الدراسـات  قليمية ل س  17جتماع الثالث للمجموعات  لقطـاع تقيـ
قية فر ية و ن العر قيةتصاالت  املنطقت فر ية و ن العر تصاالت  املنطقت

ــل  03-02استضــافت  املنظمــة يــومي  نــة   2019أبر قليميــة ل جتمــاع الثالــث للمجموعــات 
قية  فر ية و ن العر تصاالت  املنطقت س  .لقطاع تقي

نـة الدراسـات  قليمية ل جتماع الثالث للمجموعات 
قية فر ية و ن العر تصاالت  املنطقت
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قية فر ية و ن العر تصاالت  املنطقت
استضــافت  املنظمــة يــومي 

قية  17الدراسات  فر ية و ن العر تصاالت  املنطقت س  لقطاع تقي
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