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حتديث الأنظمة والترشيعات يف البدلان العربية حول اململكة العربية السعودية  مسامهة من

املنتجات واخلدمات والأنظمة والتطبيقات التقنية املنتجة يف الوطن دلمع وتسهيل ولوج 

  العريب للعمل بيرس يف مجيع البدلان العربية

 :متهيد

أأصبحت عابرة للقارات، وحققت كثري من ادلول  املنتجات واخلدمات والأنظمة والتطبيقات التقنية

سامهت هذه املنتجات  يف هذا اجملال، كام وخدماتية مجة والتجمعات ادلولية فوائد اقتصادية وتمنوية

 ولكن تتطلب كثري من هذه املنتجات واخلدمات واخلدمات يف التوظيف النوعي ذا ادلخل اجليد. 

ىل دمع لوجس يت يف البدلان اليت تقدم فهيا خدماهتا، وبعضها  ،من أأجل التوسع والانتشار التقنية، ا 

ىل تصارحي   لتقدمي اخلدمات.ورخص حيتاج ا 

ن أأغلب الأنظمة واملنصات والتطبيقات التقنية تنحرص أأعاملها وأأنشطة  منو  خالل الواقع املنظور فا 

حتجب وحتد بعض الأنظمة والترشيعات . حيث حدود ادلوةل الراعية لها وتكون يف الغالب رهينة

 ةوقراطيمن توسع املنتجات والتطبيقات العربية يف الانتشار يف الوطن العريب، كام أأن البري العربية 

جحام  وعدم وضوح الأنظمة والترشيعات وتعدد مصادرها ومتطلبات احلصول عىل املوفقات من ا 

 ورواد الأعامل لتوس يع خدماهتم يف بعض البدلان العربية. ناملستمثري

تحديث الأنظمة والترشيعات يف البدلان العربية دلمع وتسهيل ولوج املنتجات ذلا هناك حاجة ماسة ل 

 والأنظمة والتطبيقات التقنية املنتجة يف الوطن العريب للعمل بيرس يف مجيع البدلان العربيةواخلدمات 

عطاهئا الزمخ للتوسع العاملي.  ا أأولية بعد املنتجات احمللية يف العمل يف البدلان العربية.واعطاهئ  وا 

 :املبادرة أأهداف

  يف الوطن العريب. تالاستامثراحتسني بيئة الاستامثر وجلب 

 مس تخديم املنتجات والتطبيقات املنتجة يف ادلول العربية. توس يع قاعدة 



  احلياة، من خالل نرش املنتجات والتطبيقات التقنية لتسري وتسهيل احلصول حتسني جودة

 عىل اخلدمات.

  ىل الفضاء العاملي  املنتجات والتطبيقات التقنيةنقل العربية من التقوقع مضن حدود ادلوةل ا 

 مرورًا ابدلول العربية.

  والانتشارودمعه عىل التوسع  العربيةاملسامهة يف منو الرشاكت 

  بداع والابتاكر والاستامثر.خلق  بيئة تنافس ية عادةل وحمفزة للأ

  املنافسة العربية يف مواهجة املنتجات الأجنبية.دمع 

 صف املبادرة:و 

ولوج املنتجات واخلدمات والأنظمة حتديث الأنظمة والترشيعات يف البدلان العربية دلمع وتسهيل 

 والتطبيقات التقنية املنتجة يف الوطن العريب للعمل بيرس يف مجيع البدلان العربية

 :املقرتح

وضع ترشيعات أأو مذكرات تفامه لترشيعات عربية منوذجية اسرتشاديه موحدة لتسري وتوس يع وانتشار 

 الأنظمة والتطبيقات واملنتجات التقنية يف الوطن العريب 
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