اإلدارة العامة للبرامج العليا
جدول فعاليات ندوة

التعامالت اإللكترونية في األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية
الواقع والتطلعات

المنعقدة بمعهد اإلدارة العامة يوم األحد  15من ذي القعدة 1428هـ الموافق  25من نوفمبر 2007م.

الفعاليات

تسجيل املشاركني.
االفتتاح:
 القرآن الكريم. كلمة ترحيبية ملعايل الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي /مدير عام معهد اإلدارة العامة. كلمة االفتتاح ملعايل املهندس /محمد جميل بن أحمد مال  /وزير االتصاالت وتقنية املعلومات عرض فيلم ورقة العمل املوحدةاسرتاحة
الجلسة األوىل :واقع التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية.
 -1تقديم أوراق العمل
رئيس الجلسة :سمو األمري الدكتور /ماجد بن عبد الله املشاري آل سعود

اإلدارة العامة للبرامج العليا

الوقت
إىل
من
8.30 8.00
9.00 8.30

9.00

9.15

9.15

10.00

رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية.
مقرر الجلسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين /مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا/
معهد اإلدارة العامة.

املتحدثون يف الجلسة:

سعادة املهندس /عيل بن صالح آل صمع  /مستشار معايل الوزير ومدير عام برنامج التعامالت اإللكرتونية
الحكومية /وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
سعادة األستاذ  /فيصل بن صالح املوىس /مدير عام املرشوع السعودي لتبادل املعلومات إلكرتونياً /صندوق
االستثامرات العامة /وزارة املالية
سعادة األستاذ /أنور بن عبد الله بنجر  /مدير مرشوع البوابة اإللكرتونية  /وزارة الداخلية
سعادة الدكتور /خالد بن سامي محمد حسني /وكيل عامدة تقنية املعلومات /جامعة امللك عبد العزيز
سعادة الدكتور  /راشد بن سعيد الزهراين /مدير إدارة برامج الحاسب اآليل واملعلومات /معهد اإلدارة العامة.

 -2حوار ونقاش

اسرتاحة
الجلسة الثانية :تجارب تطبيق التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية
 -1تقديم أوراق العمل
رئيس الجلسة :سعادة الدكتور /خالد بن عبد الله السبتي
األمني العام ملؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني
مقرر الجلسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين /مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا/
معهد اإلدارة العامة.
املتحدثون يف الجلسة:
سعادة الدكتور  /عيىس بن محمد رواس /وكيل الوزارة لشئون العمرة /وزارة الحج
سعادة الدكتور  /عبد الرحمن بن إبراهيم الخضري  /مدير عام مركز املعلومات /وزارة العمل
سعادة الدكتور  /خالد بن صالح البليهد /مدير عام تقنية املعلومات /الهيئة العامة لالستثامر
سعادة املهندس /منصور بن عبد الله السويح /مدير عام مركز املعلومات /وزارة التجارة والصناعة.
سعادة الرائد  /أحمد بن عبد الله أبوراس  /رئيس شعبة الخدمات اإللكرتونية/

10.00

10.50

10.50

11.00

11.00

11.50

اإلطار العام لندوة:

املديرية العامة للجوازات

اسرتاحة وصالة الظهر
 -2استكامل الجلسة الثانية «حوار ونقاش»
ترتيبات لبدء الجلسة الختامية
الجلسة الختامية « التوصيات»
رئيس الجلسة :سعادة الدكتور /عبد الرحمن بن أحمد هيجان

11.50
12.15
1.15
1.20

12.15
1.15
1.20
2.00

نائب املدير العام لشئون التدريب املكلف /معهد اإلدارة العامة.

مقرر الجلسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين /مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا/
معهد اإلدارة العامة.
املنسق العلمي للندوة :سعادة الدكتور  /راشد بن سعيد الزهراين  /مدير إدارة برامج الحاسب اآليل
واملعلومات /معهد اإلدارة العامة.

تصميم وإخراج وطباعة اإلدارة العامة للطباعة والنشر  -معهد اإلدارة العامة 1428هـ

الراعي اإلعالمي

مفتتح وراعي الندوة

اإلطار العام لندوة:

"التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية
يف اململكة العربية السعودية:
الواقع والتطلعات"
أوالً :الهدف العام للندوة:
تسليط الضوء عىل واقع التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية وتحديد املشكالت
واآلثار املرتتبة عليها وسبل تطوير تطبيقها.

ثاني ًا :موضوعات الندوة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

واقع األجهزة الحكومية يف تطبيق مفهوم التعامالت اإللكرتونية.
اآلثار االقتصادية واألمنية واالجتامعية لتطبيق التعامالت اإللكرتونية يف القطاع الحكومي.
أهمية وإمكانية تأهيل وتدريب القوى العاملة املواطنة يف مجال التعامالت اإللكرتونية.
املعوقات النظامية والتنظيمية التي تواجه تطبيق التعامالت اإللكرتونية.
التطلعات املأمولة لتطبيق التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية.
تجارب بعض األجهزة املحلية يف تطبيق التعامالت اإللكرتونية واملشاكل التي واجهتها.

ثالث ًا :بحث وأوراق عمل الندوة:

 -1بحث ميداين بعنوان " التعامالت اإللكرتونية يف األجهزة الحكومية يف اململكة العربية السعودية  :الواقع والتطلعات "
مقدم من معهد اإلدارة العامة.
 -2أوراق عمل من :
 :6/2الهيئة العامة لالستثامر.
 :1/2وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
 :7/2مركز املعلومات الوطني (وزارة الداخلية).
 :2/2وزارة العمل.
 :8/2املديرية العامة للجوازات.
 :3/2وزارة الحج.
 :9/2جامعة امللك عبدالعزيز.
 :4/2وزارة املالية.
 :5/2وزارة التجارة والصناعة.

رابع ًا :راعي الندوة:
معاىل املهندس /محمد جميل بن أحمد مال
وزير االتصاالت وتقنية املعلومات

خامس ًا :جلسات الندوة:

اجللسة األولي :واقع التعامالت اإللكترونية في األجهزة احلكومية»

رئيس اجللسة  :سمو األمري الدكتور /ماجد بن عبد الله املشاري آل سعود
املتحدثون:

رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية

سعادة املهندس /عيل بن صالح آل صمع
     مستشار معايل الوزير ومدير عام برنامج التعامالت اإللكرتونية الحكومية /وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
سعادة املهندس  /فيصل بن صالح املوىس
       مدير عام املرشوع السعودي لتبادل املعلومات إلكرتونياً /صندوق االستثامرات العامة /وزارة املالية   
سعادة األستاذ /أنور بن عبد الله بنجر
مدير مرشوع البوابة االلكرتونية  /مركز املعلومات الوطني /وزارة الداخلية
سعادة الدكتور  /خالد بن سامي محمد حسني
       وكيل عامدة تقنية املعلومات /جامعة امللك عبد العزيز
سعادة الدكتور  /راشد بن سعيد الزهراين
       مدير إدارة برامج الحاسب اآليل واملعلومات /معهد اإلدارة العامة

مدير عام معهد اإلدارة العامة

اجللسة الثانية :جتارب تطبيق التعامالت اإللكترونية في األجهزة احلكومية»

رئيس اجللسة  :سعادة الدكتور /خالد بن عبد الله السبتي
املتحدثون:

األمني العام ملؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني

سعادة الدكتور  /عيىس بن محمد رواس
       وكيل الوزارة لشئون العمرة /وزارة الحج
سعادة الدكتور  /عبد الرحمن بن إبراهيم الخضري
       مدير عام مركز املعلومات /وزارة العمل
سعادة الدكتور  /خالد بن صالح البليهد
       مدير عام تقنية املعلومات /الهيئة العامة لالستثامر
سعادة املهندس /منصور بن عبد الله السويح
     مدير عام مركز املعلومات /وزارة التجارة والصناعة.
سعادة الرائد  /أحمد بن عبد الله أبوراس
       رئيس شعبة الخدمات اإللكرتونية /املديرية العامة للجوازات

اجللسة اخلتامية :التوصيات:
رئيس اجللسة :سعادة الدكتور /عبد الرحمن بن أحمد هيجان

معاىل املهندس /محمد جميل بن أحمد مال
وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
الجلسة األوىل

رؤساء الجلسات

سمو األمري الدكتور
ماجد بن عبد الله املشاري آل سعود
رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية

املتحدثون

نائب املدير العام لشئون التدريب املكلف/معهد اإلدارة العامة
 مقرر الجلسة :سعادة الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين           مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا /معهد اإلدارة العامة
 املنسق العلمي للندوة سعادة الدكتور  /راشد بن سعيد الزهراين       مدير إدارة برامج الحاسب اآليل واملعلومات /معهد اإلدارة العامة

سادس ًا :املشاركون في الندوة:

 -1كبار املسئولني واملسئوالت يف القطاعني الحكومي واألهيل وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجالس املناطق.
 -2املختصون يف مجال التعامالت اإللكرتونية يف القطاعني الحكومي واألهيل والغرف التجارية الصناعية.
 -3ذوو االهتامم من األكادمييني  ،والجمعيات املهنية.

معاىل الدكتور
عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي

املهندس /عيل بن صالح آل صمع
مستشار معايل الوزير ومدير عام برنامج
التعامالت اإللكرتونية الحكومية
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.

الجلسة الثانية

سعادة الدكتور
خالد بن عبد الله السبتي
األمني العام ملؤسسة امللك عبد العزيز
ورجاله لرعاية املوهوبني

املهندس /فيصل بن صالح املوىس
مدير عام املرشوع السعودي لتبادل املعلومات إلكرتونياً
صندوق االستثامرات العامة
وزارة املالية

االستاذ /أنور بن عبد الله بنجر
مدير مرشوع البوابة اإللكرتونية
وزارة الداخلية

سابع ًا :املشرف العام علي الندوة:

سعادة الدكتور عبد الرحمن بن أحمد هيجان
                 نائب املدير العام لشئون التدريب املكلف/معهد اإلدارة العامة

ثامنا :مقرر الندوة:

سعادة الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين
           مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا /معهد اإلدارة العامة

تاسع ًا :املنسق اإلداري للندوة:

الدكتور  /خالد بن سامي محمد حسني
وكيل عامدة تقنية املعلومات
جامعة امللك عبد العزيز

الدكتور  /عيىس بن محمد رواس
وكيل الوزارة لشئون العمرة
وزارة الحج

الدكتور  /راشد بن سعيد الزهراين
مدير إدارة برامج الحاسب اآليل واملعلومات
معهد اإلدارة العامة

سعادة األستاذ /محمد بن سعد السهيل
مدير إدارة الندوات واللقاءات العلمية /معهد اإلدارة العامة

عاشر ًا  :اللجنة املنظمة للندوة:

الدكتور  /عبد الرحمن بن أحمد هيجان  /رئيساً
نائب املدير العام لشئون التدريب املكلف
الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين/عضواً
مدير عام الربامج العليا مبعهد اإلدارة العامة
الدكتور /راشد بن سعيد الزهراين /عضواً
مدير إدارة برامج الحاسب اآليل واملعلومات
األستاذ /محمد بن سعد السهيل  /عضواً
مدير إدارة الندوات واللقاءات العلمية

الدكتور /عبد الرحمن بن إبراهيم الخضري
مدير عام مركز املعلومات
وزارة العمل

الدكتور  /خالد بن صالح البليهد
مدير عام تقنية املعلومات
الهيئة العامة لالستثامر

املهندس /منصور بن عبد الله السويح
مدير عام مركز املعلومات
وزارة التجارة والصناعة

املرشف العام عىل الندوة ومقرر الندوة
املرشف العام عىل الندوة

مقرر الندوة

أحد عشر :تاريخ ومكان ومدة انعقاد الندوة:

تعقد الندوة مبعهد اإلدارة العامة بالرياض يف قاعة ابن خلدون مبركز األمري سلامن للمؤمترات وذلك يف متام الساعة
الثامنة والنصف من صباح يوم األحد 1428/11/15هـ املوافق 2007/11/25م  ،ويبدأ تسجيل املشاركني يف متام الساعة الثامنة
صباحاً .وتستمر جلسات الندوة حتى الساعة الثانية ظهراً .وسوف يكون هناك بث مبارش لوقائع الندوة عرب شبكة املعهد
لالتصال عن بعد لفرعي املعهد بجدة والدمام  ،والفرع النسايئ بالرياض.

الدكتور /عبد الرحمن بن أحمد هيجان
نائب املدير العام لشئون التدريب املكلف
معهد اإلدارة العامة

الدكتور /سعيد بن عبدالله القرين
مدير عام اإلدارة العامة للربامج العليا
معهد اإلدارة العامة.

الرائد  /أحمد بن عبد الله أبوراس
رئيس شعبة الخدمات اإللكرتونية
املديرية العامة للجوازات

