
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 2022 املعلومات واالتصاالت لسنةتقرير إنجازات املنظمة الليبية لتقنية 

  

من تاريخ    ،والنشاطات التي شاركت بهاالليبية لتقنية املعلومات واالتصاالت،  هذا التقرير ما أنجزته املنظمة  يوضح  

 .توثيق وبيان الدعم العيني واملالي الذي حصلت عليه ، مع 31/12/2022تاريخ وحتى  01/01/2022

 2022أبرز إنجازات املنظمة في عام 

 تمثيل ليبيا في أربع محافل مختلفة في أربع دول عربية وأجنبية هي: مصر وتونس وماليزيا وأثيوبيا.  •

التجهيز لليوم الوطني لتقنية املعلومات في األول من يونيو، وتنظيم األنشطة والفعاليات، ودعم إحيائه بطرق   •

 مدينة ليبية.  20موقعا، موزعة على  84مختلفة: فنيا وإداريا وماليا وتسويقيا ومعنويا، في أكثر من 

 وتقنية املعلومات واعتمادها في شهر يوليو.   تقديم مسودة ترخيص العنونة البريدية إلى الهيئة العامة لالتصاالت •

لبرامج ودورات   •  
 
تعليمية  

 
لتكون مؤسسة يوليو  في شهر  واالتصاالت  املعلومات  لتقنية  الليبية  املنظمة                  اعت مدت 

 
        

 
                                                                        

 .Cisco Networking Academyو أكاديمية سيسك

  واملشاركة ، الذي أقيم في معرض طرابلس الدولي،  Taqnya Expo  2022اإلسهام في تجهيز محتوى معرض تقنية   •

 .2022نوفمبر  17-14بجناح فيه على مدى أربع أيام من 

 داخليةونشاطات إنجازات 

 بدء العمل على البناء املؤسس ي للمنظمة.  •

 زاوية الدهماني في شهر أبريل. جهزت املنظمة مكتبها في منطقة   •

  أعادت املنظمة تصميم موقعها اإللكتروني. •

 فتحت املنظمة حسابا لها بمصرف النوران في شهر مايو.  •

https://www.facebook.com/cisconetworkingacademy/?__cft__%5b0%5d=AZUuABs6cPUVPmw7I4WDGIDlPlZX1QwDjpNzQe8M50DDXM8OHDGEL5cW3BgnK8ejcmic3e1CYSxWaBcei9p34VHA-hII6K5gcz70Gh2kUsgWw12_Dnw7y3KAZRKkP04XKo8AtN_ullSftLYgDmZjPyFA83ko9ExibVVSbXfefgyGsy_fm_Er8_RBd2zo3c7Dqf1-iXnY-WVkSrA26sZ64rZH&__tn__=kK-R


 

 . 2021-2020اعتمدت املنظمة امليزانية السنوية والحسابات الختامية لعامي   •

 ، وجرت إعادة تشكيل مجلس اإلدارة. 2022يونيو  4                                                   ع قد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمنظمة بتاريخ   •

التنظيمية   • اللوائح  بنود  األساس ي إلضافة  النظام  تعديل  لغرض  العادي  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع                                                                                                  ع قد 

 يونيو، وجرى فيه تعديل النظام األساس ي للمنظمة.  18الداخلية بتاريخ 

 أغسطس. 9في  على التوالي حدثت املنظمة إشهارها للعام الثالث •

بتاريخ   2023وعات ومجلس اإلدارة ملناقشة مشروعات وميزانية وأفكار                                      نظمت املنظمة اجتماع ا بين مديري املشر  •

 ديسمبر.  17

جرى اقتراح مسودات اللوائح التنظيمية الداخلية، مثل: الالئحة الداخلية، والالئحة املالية، والئحة العضويات،  •

 والئحة املشروعات. 

 ودعمها.  شركة العنكبوت الليبي  بمساعدةلكتروني أعادت املنظمة تصميم موقعها اإل •

 .ملفوضية املجتمع املدني للتحديث الشروط لجميع  ةمستوفيو  كاملة املنظمة تقاريرها ومستنداتها  سلمت •

 العضويات التي حصلت عليها املنظمة 

التصويت  حق  تيح لها ال عضوية تهي  و   ،Internet Societyجددت املنظمة عضويتها في جمعية مجتمع اإلنترنت   •

 والتأثير والقرار في مجتمع اإلنترنت عامليا. 

 املنظمة أعدتها التي  التقارير 

يونيو، بناء على نتائج مراقبة    12النتخابات برملان الشباب بتاريخ    لكترونياإل  االقتراعاملنظمة تقريرا عن  جهزت   •

 . ووزارة الشباب الهيئة العامة للمعلومات  كل من املنظمة لعملية االقتراع اإللكتروني، بالتعاون مع

 إلى الشركة القابضة لالتصاالت.  حالتهاثم أأعدت املنظمة مجموعة تقارير عن النطاق الوطني  •

املراكز التابعة للمنظمة، قدم أكثر من عشرة تقارير عن ثغرات أمنية في  املركز الليبي ألمن املعلومات، وهو أحد   •

 .بعد االتفاق مع هذه املؤسسات بعض مؤسسات الدولة ومواقعها



 

 املسؤولية املجتمعية  

دمة       فع ل •                                               للمدارس، علم ا بأن هذه الخ دمات جميعها مقدمة    Google Workspace for Education                ت املنظمة خ 

 وشركة العنكبوت الليبي.  Googleمن شركة جوجل 

 دعمت املنظمة تأسيس عدد من املنظمات املحلية في مختلف أنحاء ليبيا.  •

 دعم منظمات املجتمع املدني

 ، متمثال في: 2022جمع القانوني الليبي في فترة فبراير ومارس    م  ـ                            قدمت املنظمة دعم ا ملؤسسة ال •

o أمكان  والبحث عن القوانين واملراجع التي باإل   ،والجريدة الرسمية  جمع التشريعات 
 
 رشفتها، حتى تكون متاحة
 
                        

 .للجمهور وزوار املوقع

o املجمع القانوني الليبي كافة االتفاقيات التي وقعت من طرف الدولة الليبية مع جامعة الدول العربية  تسليم . 

o  قرار وقانون بصورة إلكترونية  1500إرسال أكثر منPDF.بعد جمعها من مراجع قديمة وغير متوفرة ،  

o  ليبي دينار 800شراء مراجع قانونية بقيمة . 

o .شراء موسوعة التشريعات الليبية 

اسم نطاق وتقديم مساحة االستضافة    بحجزدعمت املنظمة تأسيس )مؤسسة رابطة ضمور العضالت( تقنيا،  •

 شركة العنكبوت الليبي. من 

 صممت املنظمة موقع منظمة )من األرض إلى البحر(.  •

 ساهمت املنظمة في إجراءات تأسيس )منظمة الزاوية(. •

مجتمع   • فرع  على  للحصول  اإلنترنت  مجتمع  منظمات  إلى  وقدمتها  اإلنترنت(،  مجتمع  )جمعية  املنظمة  أسست 

 اإلنترنت العاملي. 

 املواقع تحت النطاق الوطني مجانا بالتعاون مع شركة العنكبوت الليبي.عشرات  أسماء  املنظمةقدمت  •

  تقدر  االستضافاتهذه عشرات االستضافات مجانا بالتعاون مع شركة العنكبوت الليبي، قيمة  املنظمة قدمت  •

 د.ل. 3200 نحوبـ



 

، تعادل القيمة  Microsoft                                        لدعم األعمال، وهي املقدمة مجان ا من شركة    365وفرت املنظمة خدمة مايكروسوفت   •

 $ لكل منظمة، وتفاصيلها على النحو التالي:27000اإلجمالية لهذه الخدمات 

o  حساب  300عددBusiness Basic. 

o  اتحساب 10عدد Business Premium. 

o هي الجهات املستفيدة من هذه الخدمات : 

    

 غريان -منظمة تك سبارك للتقنية  3Fمنظمة حقول حرة  الباحثون عن الحقيقةمنظمة  لتعليم اإللكتروني ل الليبية بادرةامل

    

 
 

  
 

 
 

 منظمة ميزان للتنمية  مؤسسة ليبيا لألفالم  للتنمية 2040منظمة شباب  مؤسسة رواحل لبناء اإلنسان

 

 معها  اجتماعات الجهات التي شاركت املنظمة في 

    
 بريد ليبياشركة  املركز الوطني ملكافحة األمراض  الهيئة العامة للمعلومات لالتصاالت واملعلوماتيةالهيئة العامة 

 



 

   
 

 الهيئة العامة لرصد

 املحتوى اإلعالمي 

 الهيئة الوطنية ألمن 

 وسالمة املعلومات 
 شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية  وكيل وزارة التعليم

 

 
 

 

 االتصاالت الدولية الليبية شركة  شركة املدار الجديد  الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة 

 

 
 

 

 تداول شركة 
شركة الضمان لتقنية املعلومات 

 "عبر اإلنترنت"  واالتصاالت

  شركة مسارات لتقنية املعلومات

دمات املالية املساهمة                           والخ 

 

 الجتماعات التي شاركت فيها ا

 الدفع اإللكتروني مع الشركات املزودة للخدمة. اجتماع بخصوص خدمات   •

 . لها Fintech  دعوة جميع شركات، وقد جرت حلقة نقاش حول املوزع الوطني للمدفوعات •

  ا.إلكترونيالجريدة الرسمية   إصدار   اجتماع مع التوثيق واملعلومات بوزارة العدل بخصوص •

 .ICANN75اجتماع مع الوفد السوداني في  •

 . ICANN75اجتماع مع الوفد املصري في  •

 . ICANN75اجتماع مع الوفد العراقي املمثل لوزارة اإلعالم واالتصاالت في  •

 .TAIEXالتوثيق واملعلومات مع االتحاد األوروبي في ملديري الوفد الليبي املمثل  رفقةاجتماع   •



 

عقد عدة اجتماعات للنظر في أسس الطعن في قانون الجرائم اإللكترونية في حالة مخالفته لنصوص اإلعالن   •

 الدستوري. 

 االجتماع مع املنظمات املحلية العاملة في مجال تقنية املعلومات بمجتمع اإلنترنت العاملي. •

 مع ديوان املحاسبة الليبي ملناقشة آليات التعاون املشترك. اجتماعات متعددة  •

 حضور جلسات خاصة بالتقنية املالية بحضور مدير عام شركة معامالت، وعدد من مالكي الشركات التقنية.  •

 حضور اجتماعات املجلس االستشاري ألعضاء منظمة جمعية اإلنترنت حسب التفاصيل أدناه:  •

o  فبراير.   2في حضور االجتماع السادس للمجلس 

o  مارس.  15حضور االجتماع السابع للمجلس في 

o  مايو. 17حضور االجتماع الثامن للمجلس في 

o  سبتمبر.  14حضور االجتماع التاسع للمجلس في 

o نوفمبر.  8للمجلس في  حضور االجتماع العاشر 

 2022االتفاقيات التي وقعت في 

فبراير، بهدف تقديم الدعم التقني    10وقعت املنظمة اتفاقية تعاون مع املركز الوطني ملكافحة األمراض بتاريخ   •

التقنية   بالخدمات  والخبرة واآلراء واملشورة، واالستعانة  املعرفة  لتبادل  باآلخر،  توفر    عندواستعانة كل طرف 

 . لذلك اإلمكانية

ا • الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  املنظمة  بتاريخ  وقعت  اإلعالمي  املحتوى  لرصد  التعاون  فبراير،    13لعامة  في  بهدف 

التعاون بما يحقق املصلحة املشتركة  و السالمة الرقمية، والتدريب، والسياسات الرقمية،    ت متعددة، مثلمجاال 

 نترنت.                                                                                           للمؤسستين، مثل تبادل الخبرات في مجال رصد الخ الل املهنية في املحتوى املتعلق بأخبار التقنية واإل 

مارس، بهدف التعاون في مجال زيادة التوعية    31وقعت املنظمة اتفاقية تعاون مع املجمع القانوني الليبي بتاريخ   •

                                                                                                بالتشريعات عبر الوسائل التقنية املختلفة، وجمع القوانين املصنفة رقمي ا، واألعمال امليدانية املختلفة.

 أبريل.  15وقعت املنظمة اتفاقية مع منظمة تامزاوا في  •



 

نوفمبر، بهدف تقديم الدعم التقني للمنظمة الشريكة،   21وقعت املنظمة اتفاقية مع منظمة حقول حرة بتاريخ  •

 .Microsoft 365وتدريب أعضائها على آلية التعامل مع النظام التقني، للعمل على األنظمة السحابية ونظام 

 البحر.وقعت املنظمة اتفاقية تعاون مع منظمة من األرض إلى  •

 . ديسمبرفي شهر  وقعت املنظمة اتفاقية تفاهم مع شركة هيمفا "بيت الخبرة لالستشارات اإلدارية واملالية"  •

 النشاطات التي شاركت فيها املنظمة 

عن األساليب واملقترحات للحد من خطاب الكراهية على وسائل التواصل االجتماعي،  شاركت في جلسة حوارية   •

  .مارس 21في  أقامتها منظمة اإلعالم املستقل مع الهيئة العامة لرصد املحتوى اإلعالميضمن حوارية 

املطورين    نظمت • قمة  مع شركة    1بتاريخ  األولى  املنظمة  وبالشراكة  املنظمة،  من  كاملين  وتمويل  بدعم  يونيو، 

 الواحة للمعارض، ورعاية الجهات التالية: 

 نوع الدعم  اسم الجهة  ر.ت 

 توفير خدمة اإلنترنت شركة الحداثة لالتصاالت والتقنية 1

 تجهيز لوحات طرقية  شركة الواحة للمعارض  2

 استراحة القهوة والغداء توفير  شركة العنكبوت الليبي  3

 التوثيق والتصوير لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة شركة مسارات  4

 

 . يونيو 18 - 17يومي  NGO EXPO  في معرض املنظمةشاركت   •

 أغسطس.  3 إلى  1ن قيم في الفترة مالذي أة لكترونيفي معرض التجارة اإل املنظمةشاركت   •

الذي  هو املؤتمر  و   ،بالتعاون مع االتحاد األوروبي والهيئة العامة للمعلومات  TAIEXمؤتمر  في  املنظمة  شاركت   •

من    تطرح تجربة كل  وفإفيه  الرقمينستونيا  التحول  في  في    ،لندا وإيطاليا  تونس بمن أغسطس    4  -   2وأقيم 

  .العاصمة



 

الذي يناقش السياسات الخاصة بالنطاقات املحلية العليا    ،ICANN75املؤتمر السنوي  املنظمة    رئيس  حضر •

ccTLD ونطا( ق.ly،)  سبتمبر 22 - 17في الذي أقيم في العاصمة املاليزية كواالملبور . 

إدارة املنظمة بدعوة    شارك  • القطاع املصرفي         رسمية                                  رئيس مجلس    نوفمبر   8املقام في تونس    في منتدى تطوير 

 بوصفه 
 
 طرف
 
 ا.        مراقب   ا   

املعاملنظمة    تدعم • الفترة ململتقي ومعرض ليبيا الدولي لالتصاالت وتقنية  في  أقيم  الذي    17  إلى  15ن  ومات، 

 . شاركت فيهنوفمبر و 

 . نوفمبر 25في  في جلسة من تنظيم الهيئة العامة للمعلومات عن مسودة قانون املعلوماتاملنظمة شاركت   •

الثانية  املنظمة  شاركت   • النسخة  التقنيفي تنظيم  املطورين)  للحدث  بداية    (Developers Festival  مهرجان  في 

 ديسمبر بوصفها شريكا تقنيا. 

  .2022محاضرة عن أهمية قوانين التقنية في معرض تقنية املنظمة  قدمت  •

م لت •
     ع 
 . على تطبيق ومنصة تحصيناملنظمة    

 حضرت املنظمة عددا من الندوات وورش العمل:  •

o   .)ندوة بعنوان )االتصال الحكومي كخدمة حكومية ومستقبل العالقة مع الجمهور 

o .)ندوة بعنوان )االتصال الحكومي وفاعلية الحد من األخبار الزائفة 

o الحكومي في ليبيا وإصالحات املؤسسات اإلعالمية والحكومية(.   ندوة بعنوان )االتصال 

دمة   • بخ  للتعريف  في صبراتة  املنظمة محاضرة  من  Google Workspace for Education                                             نظمت  كل  ، حضرها 

 إدارات املدارس.   مراقبة التعليم في صبراتة وعدد من

ديسمبر، وهو الذي يهدف إلى إبراز الخدمات املالية املتميزة التي    4  -   3منتدى املصارف بتاريخ  املنظمة  حضرت   •

 صرفي للشركات واملؤسسات. يقدمها القطاع امل

 ديسمبر.  13املؤسسة الوطنية للنفط في   نظمتهاحضرت املنظمة ورشة عمل )تأمين الشبكات ونظم املعلومات(  •

 .  UNبدعوة ودعم من األمم املتحدة  في أثيوبيا. IGF منتدى حوكمة اإلنترنتاملنظمة   رئيس حضر •



 

 نشاطات مع الحكومة 

 . اإلكترونيها الجريدة الرسمية وإصدار  فعيلتلالتوثيق واملعلومات واجتمعت بهم /راسلت املنظمة وزارة العدل  •

وهيئة  املنظمة  راسلت   • الليبي،  املحاسبة  وديوان  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  الوطنية،  الوحدة  حكومة 

  األداء.القابضة لالتصاالت، بشأن بعض املقترحات لتطوير  الشركة الرقابة اإلدارية، و 

 مارس.  9 في لكترونيقدمت املنظمة ورشة عمل لهيئة رصد املحتوى اإلعالمي عن السياسة العامة للبريد اإل •

  مارس مع رئيس الهيئة. 21مقترحات للهيئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، في اجتماع بتاريخ املنظمة  قدمت  •

مقترح اللجنة الدائمة للنطاق الوطني إلى مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إلعادة تنظيم  املنظمة  قدمت   •

                                                                                                  النطاق الوطني تحت اسم اللجنة الدائمة للنطاق الوطني في شهر مايو، وقد ح دثت اجتماعات ومداوالت عديدة  

 بهذا الشأن، وجهزت املنظمة استشارة عامة بالخصوص.

البر صدر   • العنونة  بتاريخ  ترخيص  العامة لالتصاالت واملعلوماتية  الهيئة  و   23يدية من  الذي قدمت  هو  يونيو، 

 .من العام نفسهاملنظمة مسودة له في فبراير 

 شاركت   •
 
 املنظمة
 
 العامة للمعلومات في مراجعة وتقييم مسودة قانون املعلومات      

 
                                                        الهيئة
 
       . 

 الدعم املالي الذي تلقته املنظمة

 الجهات التي دعمت املنظمة ماليا، وتفاصيل الدعم غير املشروط الذي تلقته املنظمة: الجدول أدناه يوضح 

 قيمة الدعم د.ل  اسم الجهة  ر.ت 

 50000 شركة املدار الجديد  1

 45000 شركة مسارات لتقنية املعلومات والخدمات املالية املساهمة  2

3 HP group 10000 

 15000 والتقنيةشركة الحداثة لالتصاالت  4

 652 أعضاء املنظمة الفاعلون  5

 120652 اإلجمالي 



 

 الدعم العيني الذي تلقته املنظمة

 د.ل. 1000شركة الرواق قدمت للمنظمة معدات مكتبية ذكية بقيمة  •

 د.ل. 1000شركة سوما ليبيا قدمت للمنظمة تخفيضا في قيمة املعدات بما يعادل  •

 شركة آرتيك للدعاية واإلعالن قدمت للمنظمة مطبوعات دعائية مجانا.  •

، والفتات طرقية  2022شركة الواحة للمعارض قدمت للمنظمة ديكورات وتجهيزات لجناحها في معرض تقنية   •

 لقمة املطورين.  

وتصميمات    ،مواقع واستضافة ومساحة على السحابة الخاصة بالشركةقدمت للمنظمة    الليبي   العنكبوتشركة   •

 . دينار 74,000 بما يعادل ، واستشارات في مجال عمل الشركة ،مخصصة

 

 

 

 

 اعتماد مجلس إدارة املنظمة

 الليبية لتقنية املعلومات واالتصاالت
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