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 من خالل 
ً
ن إجتماعا  Videoعقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال األعمال المرصيي 

Conference Call Meeting  ن توفيق ،وذلك مع المهندس /  رئيس اللجنة –،برئاسة األستاذ / حساني 
يس رئ –رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،و المهندس / حازم الطحاوي  -وليد جاد 

/علي بمشاركة المهندسالتنفيذي لجمعية إتصال ، وذلك الرئيس  –والدكتور / محمد شديد جمعية اتصال ،

الوي   -عيىس  ن عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة  –رئيس الجمعية والمهندس / مجد الدين المنن
،والمهن ن عبد الخالق  –دس / مصطفن النجاري والبحث العلمي  –رئيس لجنة التصدير ،والدكتورة / نيفي 

ن بقطاع  ن والمعنيي  رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية ـوعدد من السادة أعضاء الجمعية من العاملي 
ي اللقاء األستاذ / محمد 

ن
وسف ي تكنولوجيا المعلومات وعدد من القطاعات اإلقتصادية األخرى  ،كما شارك ف

 من يوم المدير التنفيذي للجمعية و  –
ً
ي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

ن
ممثلي اإلدارة التنفيذية بها ،وذلك ف

 :   ، بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول 2020إبريل  8األربعاء الموافق 
 

املعلومات والتنسيق مع أزمة فريوس كورونا وتأثريها على الشركات العاملة يف قطاع تكنولوجيا  ●
 منظمات اجملتمع املدني لتقديم مقرتحات لدعم شركاتنا الوطنية.

 دور شركات تكنولوجيا املعلومات لتقديم مقرتحات لدعم باقي القطاعات يف جمابهة تلك التداعيات. ●
 

ن توفيق   بجمي،رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية  –بدأ اللقاء بكلمة األستاذ / حساني 
ً
ن مرحبا  ،ع المشاركي 

ي  كافة  عل أهمية تضافر جهود اللجنة مع ثم أكد 
ل الحكومة ها عتعرضو الجمعية  مت بها دتق المبادرات الت 

ي 
ن
ورة بحث كيفية تعاون قطاع تكنولوجيا المعلومات ف وس كورونا الراهنة ،وضن ي ظل أزمة فن 

ن
المرصية ف

ي يمكن أن تقدم من  كافة الخدماتتحديد   مع، تنفيذها 
خرى لما أل قطاع لكافة القطاعات اإلقتصادية االالت 

ي مرص. 
ن
ي اإلرساع من سن  عجلة اإلنتاج ف

ن
 لتكنولوجيا المعلومات من دور حيوي وهام ف

 ع رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، -ثم قام المهندس / وليد جاد 
ً
ل بإلقاء كلمته ،مؤكدا

مساهمة ال من خاللة الحالية الدور الحيوي والمؤثر الذي يقوم به قطاع تكنولوجيا المعلومات خالل الفن  

ي شل مجتمع األعمال ،األمر الذي من بالتوعية بكافة الحلول العملية إلستمرار تواص
ن
الحفاظ  أنه المساهمة ف

عل إستمرار سن  العمل ،وذلك سواء من خالل التوعية بكافة التطبيقات الممكنة إلتمام اإلجتماعات من 

ة الحالية.  E-Salesو  E-Marketingثقافة  ،أو نشر  Video Conference Callsخالل تقنية   خالل الفن 

 

ورة تقديم الدعم من قبل الحكومة لقطاع تكنولوجيا كما  ي ظل األزمةأكد سيادته عل ضن
ن
 المعلومات ف

 ولضمان عدمبغرض الراهنة 
ً
ي تواجه القطاع حاليا

ي ت إلزاحة بعض المعوقات الت 
تمثل توقف العمل بها ،والت 

: في  ما يلي

كات العاملة بالقطاع لمستحقاتها بالخارج صعوبة ●  تحصيل كافة الشر

ن لديها ● اماتها تجاه العاملي  ن
كات العاملة بالقطاع للسيولة من أجل الوفاء بإلن   إحتياج الشر

كات العاملة بالقطاع ●  المطالبة بتأجيل المدفوعات المستحقة للدولة عل الشر

 حمضر إجتماع جلنة تكنولوجيا املعلومات
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كات العاملة ، رئيس جمعية اتصال –المهندس / حازم الطحاوي بدأ ثم  ورة التعاون مع الشر  عل ضن
ً
كلمته ،مؤكدا

نجاز كافة إرسعة ات ىه الوسيلة الهامة والحيوية بكافة القطاعات اإلقتصادية ،حيث أن تكنولوجيا المعلوم

ي سن  عجلة اإلنتاج. ممكنة األعمال وباعل جودة 
ن
 وبالتالي اإلرساع ف

ة الراهنة لوخاصة   Data Analysis مدى إحتياج الدولة لعمليات كما أكد سيادته عل عة ش خالل الفن 

ن ،وذلك بشكل مفصل تحليل البيانات الخاصة باألوضاع الصحية للمواط ،وهو ما  ظاتفلكافة المحاو ني 

ي ذلك لتحليل هذه البيانات إلعطاء نتائج أكنر دقة حول عأيستلزم تطبيق 
ن
د دنظمة التكنولوجيا الحديثة ف

حية البيئة المحيطة للمواطن ال ليل نسب إحتمالية الشفاء ومدى صاإلصابات وعدد حاالت الشفاء وتح

ي ك
ن
ها من األمور الهامة المتعلقة بذلك.  افة المناطق والمحافظات المختلفةالمرصي ف  ، وغن 

لفرتة اثم مت فتح باب احلوار واملناقشة حول اهم املقرتحات ملساهمة قطاع تكنولوجيا املعلومات خالل 
 : ما يليبعض النقاط وأهمها لقادمة ،حيث مت تناول ا

كات والمصانع بإستئناف  ● ام الشر ن ي المساهمة إللن 
ن
تم التأكيد عل أهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات ف

ازية ام باالجراءات االحن  ن ن لديهم وذلك سواء من خالل العمل  عملها مع اإللن  للحفاظ السالمة العامة للعاملي 

ل  ن أو إستخدام األجهزة والمعدات  Video Conference Callsالتواصل عن بعد من خالل و من المنن

ت ،وهو ما يؤكد عل أهمية تعاون قطاع تكنولوجيا المعلومات مع كافة آالحديثة للحفاظ عل سالمة المنش

 القطاعات اإلقتصادية المختلفة بالدولة. 

 

ة الراهنة بعقد  ● ن تقوم خالل الفن  للجان اجتماعات لكافة اتم التأكيد عل أن جمعية رجال األعمال المرصيي 

التخصصية بها والممثلة للقطاعات االقتصادية المختلفة لوضع رؤية شاملة حول ما يمكن تقديمه 

ي الخروج من هذه االزمة ومساندة الدولة
ن
ي ذلك للمساهمة مع الحكومة المرصية ف

ن
 . ف

 

ي تم التأكيد عل أهمية دور لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية  ●
ن
م التواصل ة نظتحديث كاف للمساهمة ف

 
ً
كات اعضاء الجمعية باحدث النظم والتقنيات الحديثة المتبعة عالميا ي بالجمعية ونشر التوعية لشر

ونن االلكن 

ي معدالت إنجاز األعمال ، باالضافة الي دور الجمعية من خالل 
ن
ي من شأنها زيادة اإلنتاجية واإلرساع ف

والت 

كا  ت األجنبية بالخارج وبحث آليات التعاون معها. قطاع العالقات الدولية بها للتواصل مع الشر

 

كات المرصية العا ● ات للقيام تلك القدرة واإلمكانيمملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تتم التاكيد عل ان الشر

بالتوعية عل كافة المستويات سواء للحكومة المرصية او مجتمع األعمال المرصي بقطاعاته المختلفة ،كما 

من خالل اللجان التخصصية بالجمعية لتحديد االولويات للقطاعات اإلقتصادية الممثلة بها  انه يمكن البدء

ي إنجاز 
ن
ي يمكن تطبيقها للمساهمة ف

وعقد ندوات التوعية لهم بكافة األساليب التكنولوجية الحديثة الت 

ن كافة هذه األطرا اكات بي   ف. األعمال بشكل أرسع وأكنر دقة وجودة ، وهو ما سينتج عنه رسر
 

ن البنية التحتية  ● ة القادمة إلعادة تحديث وتجهن  تمت اإلشارة إل إتجاه كافة القطاعات اإلقتصادية خالل الفن 

وس كورونا ،وخاصة قطاع السياحة الذي سيشهد توقف  ة ما بعد إنتهاء أزمة فن 
لها لإلستعداد لمواجهة فن 

ن البن ي إعادة تجهن 
ن
ة الحالية مما سيساعده ف و تام خالل الفن  رة اإلتجاه ية التحتية له ، وهنا تم التأكيد عل ضن

ية بقطاع تكنولو لربط كافة هذه اإلستعدادات وا ن ي تطويجالجراءات التجهن 
ن
ر يا المعلومات ،مما يسهم ف

هده العالم شالحديثة وبالتالي مواكبتها لما يعل األساليب التكنولوجية  المنظومة اإلقتصادية بأكملها بناء  

 مر. من تطور مست
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 ممثلي مجتمع األعمال المرصي ،قد أكدت عل  ●
ن  بي 

ً
ي جرت مؤخرا

تم التأكيد عل أن كافة المناقشات الت 

ي كافة النواحي ،وذلك سواء بالنسبة لظهور قطاعات أو 
ن
ة القادمة ف ة للتغين  خالل الفن  وجود فرص كبن 

 تكنولوجيا المعلومات ،إضافة إلإتجاهات واعدة مثل اإلهتمام بسالمة الغذاء والصحة وإنتشار تطبيقات 

كات إلعادة  ل والتواصل عن بعد ،والذي سيعطي فرصة للشر ن بدء تغين  المفاهم حول طبيعة العمل من المنن

ي يتم إستئجارها و 
ة الت  ي توفن  مساحات العمل الكبن 

ن
قها ، وإعادة نظر توفن  اإلنفاق عل مرافبالتالي النظر ف

كات للعم ية بالشر بطرق جديدة ومختلفة عن السابق ،كما أن كافة  هل عن بعد وقياسإدارات الموارد البشر

ي مرص لما سيكون له من دور 
ن
ن البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ف هذه اإلتجاهات تتطلب تجهن 

 حيوي وفعال جدا فيما بعد االزمة. 

 

وس  لكامل بعد إنتتم التاكيد عل أن شكل المجتمع المرصي وأساليب التفكن  المعتادة ستتغن  با ● هاء أزمة فن 

نت وال  كات اإلنن  ي خالل   Telecommunicationsكورونا ،وهنا تمت اإلشارة إل أن كافة رسر
كانت تعانن

ي زاد إستهالكها بثالثة اضعاف 
نت الت  ة وحت  وقتنا هذا من كثافة إستهالك خدمات االنن  ة األخن 

الفن 

ن هذه  ،وهو ما يؤكد عل تحفن 
ً
ة القادمة للتعاقد والدخ االستهالك سابقا كات عل اإلستثمار خالل الفن  ول الشر

ي تطبيقات تكنولوجيا 
ن
 .  5Gف

 

كة فودافون  اإلشارة إل مبادرة محو االميةتمت  ● ي نفذتها رسر
ي ،حيث تم تط خاللمرص -الت 

بيق العام الماضن

ي عملت عل دعم محورين ها Video Conference Callsبرنامج للفصول من خالل تقنية 
ن وهما: ،والت  مي 

ة القادمةيكب محو االمية والتوعية ي ظل تط فية استخدام التكنولوجيا ،وهو ما تتطلبة الفن 
ن
بيق الشمول ف

ي من التعلم والوعي بأساليب التكنولوجيا الحديثة لكافة المستويات. 
ن
 المالي من وجود قدر كاف

 

ورة وضع تصور من قبل لجنة تكنولوجيا المعلومات حول تطبيق   ●  Electronicتم التأكيد عل ضن

Documents إرفاق  صدير من المكتب و بالنسبة لقطاع التصدير ،بحيث يمكن للمصدر إتمام عمليات الت

 ،بدون اإلضطرار للتواجد بالمصالح والهيئات الحكومية إلستيفاء ا
ً
ونيا وراق ألكافة المستندات المطلوبة إلكن 

ي الزراعية ،والذي المطلوبة ،وعل الجانب ال 
 للتعامل مع تفتيت الحيازة لألراضن

ً
خر يمكن وضع تصور أيضا

ي حول ظروف الطقس يتم التعامل معه من خالل األقمار الص
ناعية لتوفن  كافة البيانات الصحاب االراضن

ي الخارج بمقابل مادي ،واالحوال الجوية المرتقبة ،وىه جميعها انظمة يتم 
ن
ي تطبيقها ف

ن
ي سبي ف

ن
ل المساهمة ف

،وسيتم   IOTزيادة االنتاجية من خالل توفن  هذه المعلومات ، وهنا تم التوضيح بأن هذ النظام يعرف ب 

كات الزراعية. التعا  ون مع الجمعية لتوضيح كافة جوانب هذا النظام للشر

 : التالية توصياتالويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على 

تقوم لجنة تكنولوجيا المعلومات بموافاة الجمعية بكافة مطالبها من قطاع البنوك لمساندة القطاع  ●

ي ظل األزمة الراهنة ، الستفادة القطاع من المبادرة 
ن
 ف

ً
اللي طرحت للقطاعات االخرى ،وذلك نظرا

ن قطاع تكنولوجيا المعلومات وكافة القطاعات اإلقتصادية األخرى.   لإلرتباط الوثيق بي 

الوي  ● ن مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي عضو  –أكد المهندس / مجد الدين المنن

جع قطاع الصناعة والبحث العلمي ،وير ل بالنسبة دور الهام لتكنولوجيا المعلوماتالبالجمعية عل 

ورة اإلهتمام بالحث العلمي وتطويره وبالتالي تطوير الصناعة  ذلك لعدة أسباب عل رأسها : ضن
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 مع مركز تحديث الصناعة ،إضافة إل ا
ً
لمرصية والنهوض بها وهو أمر يمكن التعاون به أيضا

ي 
ن
ي تسهم ف

 والت 
ً
ي التعرف عل الماكينات والالت األكنر تطورا

ن
مساهمات تكنولوجيا المعلومات ف

ي زيادة اإل 
ن
 يق منيتم التنس، وهنا تم اإلتفاق عل أن  نتاجية ورفع جودة المنتج المحلي اإلرساع ف

ي ) الصناعة والبحث العلمي  خالل
ك للجنت  (  تكنولوجيا المعلومات -الجمعية لعقد إجتماع مشن 

 نتاج وتطوير العمل بقطاع الصناعة المرصية. بالجمعية ،بهدف بحث آليات تطوير خطوط اال 

ن لجنة تكنولوجيا المعلومات وكافة اللجان التخصصية والقطاعية  ● بدء سلسلة من اللقاءات بي 

كات ،والتوعية لشر  بالجمعية ،لبحث دور تكنولوجيا المعلومات مع القطاعات اإلقتصادية االخرى

 األعضاء حول أساليب ونظم التكنولوجيا الحديثة. 

 

ن توفيق و إنتىه اللقاء وقد قام   بشكر كافة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة رئيس اللجنة –األستاذ / حساني 
ي أ توصياتهاء ،عل أن يتم تفعيل كافة خالل اللق

ن
  رصة ممكنة . قرب فف


