
 
 

 بجمعية  تكنولوجيا المعلوماتعقدت لجنة 
 
ن إجتماعا   Video Conference Call)  (رجال األعمال المرصيي 

ن توفيق/  األستاذ برئاسة  األستاذ / و  رئيس الجمعية  -علي عيىس / المهندس مشاركةبو  رئيس اللجنة ، – حساني 
ن  وعدد منرئيس اللجنة نائب  –أحمد رسحان  ن  السادة أعضاء الجمعية من العاملي  ا تكنولوجيبقطاع والمعنيي 
ي اللقاء األستاذ / محمد يوسف ،المعلومات 

 المدير التنفيذي للجمعية وعدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية –كما شارك فن
ي تمام الساعة بها ،

 الثانية عشر ظهر وذلك فن
 
 :   إستعراض ومناقشة، بهدف  2020 يونيو  3الموافق  األربعاءمن يوم ا

 متطلبات تطوير إدارة تكنولوجيا املعلومات جبمعية رجال األعمال املصريني، "

 واخلطوات التنفيذية املطلوبة لتحقيق ذلك " 
 

ي السابق طرح رئيس اللجنة – حسانني توفيقبدأ اللقاء بكلمة األستاذ / 
 ،وقد أشار سيادته إىل أنه قد تم فن

عية ،كما قام مجلس إدارة الجملجمعية تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات بامتطلبات متعلقة باساسية موضوعات 
ة لها إلتمام عملية التطوير المشار إليها والخطوات التنفيذيالالزمة لبحث المتطلبات التكنولوجية  بتكليف اللجنة
 إىل أن

 
ا  المبادرات هناك بعض   مشي 

 
 ككل .   الوضع دراسة يجبللجمعية ولكن جاري العمل عليها حاليا

 
التطبيقات  و لوضع الحاىلي للتكنولوجيا ل إلقاء الضوء عل المالمح العامةخالل اللقاء سيتم ثم أوضح سيادته أنه 

لجنة عدد من السادة أعضاء الدراسة تكليف المتطلبات الالزمة للتطوير ،كما سيتم  وكافةعية بالجمالمستخدمة 
 . المستمر المحيط بها التطور  لتواكببالجمعية  كافة النظميتم تطوير  نجازها ،بحيث بمهام محددة إل 

 
ف من قبل األستاذ / محمد   presentationتقديم عرض ه إىل أنه سيتم تإشار سيادكما  إدارة تكنولوجيا  مدير  –رسر

 المعلومات بالجمعية 
 

،بعرض الوضع الحاىلي إلدارة  مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية –ثم قام األستاذ / حممد شرف 

النقاط حيث تناول  Presentationتكنولوجيا المعلومات بالجمعية وكافة المتطلبات للتطوير من خالل تقديم 
 التالية: 

  الوضع الحاىلي لقاعدة البيانات الخاصة بالجمعيةData Base  .ومتطلبات تطويرها 

  ورة نقل قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية عل نظام ل   Cloudضن ن أو ،حتى تسمع بمرونة العمل من المين
  بصفة عامة خارج مقر الجمعيةمن 

 
ي ظل الظروف الراهنة ،كما أن هذا النظام وخصوصا
هو االحدث و فن

 
 
 . المستخدم عالميا

  ن بالجمعية وىه محدودية ي للعاملي 
ونن يد اإللكيى ة تعتير جيجا فقط ،وىه مساحة  1سعه الير جدا صغي 

  Spam Filtering،وعدم وجود خاصية 

 نت الخاص بالجمعية نيت ضعف رسعة اإلنيى ي عل شبكة االنيى
ونن  الالزم للموقع االليكيى

 التطبيقتعراض سإ Application  لخاص بالجمعيةالجديد ا ( EBA App for IPhone & Android) 
 من قبل ال

 
 ما يخصضمن كل ،ليتنائب رئيس اللجنةاحمد رسحان / مهندس والذي يتم تطويره حاليا

كما الخاصة بها ،اللقاءات والمحاضن التسجيل وفاعليات من بدًء بكافة تفاصيلها  إجتماعات الجمعية
ل وذلك لشعة و سهولة الوصو  دوري لكافة األعضاء عل الموبايلضمن التذكي  باإلجتماعات بشكل يت

 . إليهم

  ( ،تم إستعراض وجود بعض أالمتمم  الخاص بالجمعية )الحسابات برنامج 
 
تقادمه و لوجه القصور به نظرا

ي  يغىط كافة اإلحتياجات ال حيث أنه تقادم نظم تشغيله 
ر للشكل كما أنه يفتقوكذلك انعدام الدعم الفتن

 حمضر إجتماع جلنة تكنولوجيا املعلومات

 2020يونيو  3يوم األربعاء املوافق 
Video Conference Meeting 

 



اح كما تم،مطلوب من التقارير المحاسبية المطلوبة ال نامج بالتحول  اإلقيى  ومو خر آلير
 
اكبة للنظم أكير تطورا

 .  SAPاو   Microsoft المتطورة مثل: 

  ي لألعضاء
ونن  مع  Electronic Membership Directoryتطوير نظام جديد لعمل دليل إلكيى

 
،تماشيا

ة الراهنة ،حيث    يتم توزيعه كان من المتبع أن متطلبات الفيى
 
 مطبوعا

 
 .  عل األعضاء سنويا

  متطلبات لتطويرHardware and software  الخاص بالجمعية ، حيث ال توجدLicense امج ألغل ب الير
اء النسخ  لعدم رسر

 
 و Officeالخاص باألجهزة وبرامج   Windows،وذلك بالنسبة ل  لذلك الكاملة نظرا

Antivirus ،متطلبات متعلقة باألجهزة مثل إضافة إىل Access points   كابالت حديثة وتحديث بعض،
امج المطلوب تطويرها و إستحداثها  Laptopsو اجهزة الكومبيوتر  ي حال تطوي لتتواكب مع الير

ر وخاصة فن
 مقر الجمعية لتتماشر مع عمليات التطوير. 

 

 المشار إليه من خالل زيارة الرابط التاىلي :  Presentation** يمكن اإلطالع عل 

https://bit.ly/3dM6LjT 
 

 ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة ،حيث مت إستعراض النقاط التالية من قبل السادة املشاركني يف اللقاء :
  نائب رئيس اللجنة –المهندس / أحمد رسحان 

ة الحالية أهم األولويات  سياته أنوقد أكد  ي الفيى
وذلك يومي  بشكل لجمعيةعضاء اأمع تواصل الىه من ةجهة نظره فن

 لشعة لألعضاء بكافة االجتماعات وأ Notificationsمن خالل االبليكيشن ،بحيث يتم إرسال 
 
نشطة الجمعية ،نظرا

يد القدرة أحيانا عل الدخول ع ماألحداث اليومية وعد ي بشكل يومي ل الير
ونن ة ،مما يضمن سهولة ورسعااللكيى

لجمعية من لهدية من سيادته لذي تم تقديمه التواصل ،كما قام سيادته بإستعراض مالمح االبليكيشن الجديد وا
كته  PAY3724e.ly/https://adob والذي يمكن اإلطالع عليه من خالل الرابط التاىلي :  ،قبل رسر

 
 .  العرض الذي تقدم به سيادتهعل جميع الحضور ثتن أوقد 

 

  / عضو اللجنة – محمد عمرانالمهندس 

ي 
ونية بالنسبة لألمور المتعلقة باألدوات اإللكيى سواء ،وذلك  ا تم تناوله وقد أكد سيادته عل أهمية كافة األمور التى

لهم  ورةخدمة جيدة ومتط توصيل بحيث يتماالعضاء المتعلقة باألمور او  لفريق عمل اإلدارة التنفيذية للجمعية
 ييم أقهناك حاجة لتولكن وبشكل رسي    ع ،

 
بحث طبيعة عمل الجمعية و لمتطلبات و  ولويات هذه المتطلبات وفقا

انية الجمعية مدى قدرة ن  عل ضن منها تغىطي نسبة معينة وما إذا كانت س لتغطية هذه المتطلبات مي 
 
ورة ، مؤكدا

لكافة البيانات التاريخية للجمعية بأي شكل من االشكال ،كما يجب وضع جدول  backupإلحتفاظ بوجود ضمان ا
ي متوقع لتنفيذ  

 هذه المتطلبات . كافة زمتن

ي 
كته للجمعية ،تتمثل فن ي تقدمها رسر

للجمعية ،كما  Online Data Baseثم أشار سيادته إىل أن طبيعة الخدمة التى
كة ستحاول تطوير ا  عل ال أن الشر

 
ونيا  Websiteمكانيات هذا النظام لضمان جودة إتاحة بيانات األعضاء إلكيى

كة عل أتم اإلستعداد لتقديم اية مساعدة للجمعية سواء باستشارات  الخاص بالجمعية ،كما أكد سيادته عل أن الشر
 او اجهزة. 

 

  / عضو اللجنة - محمد ابو الليلالمهندس 

كة  ورة اإلجتماع من جانب رسر ف مع  ACTأكد سيادته عل ضن مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات  –األستاذ / محمد رسر
انية ال حول المطلوب تطويرة بالجمعية وتحديد االولويات ثم تحديد  Master Plan بالجمعية لوضع ن قريبية التمي 

 عل ذلك التنفيذ  قرارات ،بحيث يتم أخذ  لها 
 
 . بناءا

 

 

 

https://bit.ly/3dM6LjT
https://adobe.ly/3724PAY


  / عضو اللجنة – عاصم وهب   األستاذ 

امج Licenseال  ملفوقد أكد سيادته عل أهمية  ي الجمعية تغىطي  حيث يجب تخصيص، للير
انية فن ن و اهذا الملف ، مي 

كة مقدمةحث ب ي عضوية الجمعية او  مدى إمكانية إدخال الشر
ة كمقدم خدمة التكنولوجي  partner إعتبارهمالخدمة فن

  للجمعية. 

 : على النحو التايلثم إنتهى اللقاء بكلمات 
  رئيس الجمعية –المهندس / عل  عيىس 

ي أن تكون كافة أنشطة الجمعية مواكبة للتطورات حتى تستطيع 
وقد أكد سيادته عل أن كافة أعضاء الجمعية يرغبون فن

ن وبالصورة المطلوبة ،لذا يج ي تقديم الخدمات لهم بشكل متمي 
 جمعيةب عل كل عضو من أعضاء الالجمعية االستمرار فن

كته ،من الذين لديهم القدرة والتخصص  ن ولتكون بصمه تذكر له ولشر ما كتقديم الدعم والخدمة للجمعية بشكل متمي 
ورة اإلحتفاظ بكافة البيانات التاريخية للجمعية عند تطوير نظم العمل بها  كافة هذه   ،حيث أن أكد سيادته عل ضن

  41و الذي يمتد الكير من  الجمعية تاري    خ البيانات تعتير 
 
ها  عاما ها عن غي  ن  . من منظمات األعمالويمي 

ي ظلاالبليكيشن ثم أشار سيادته إىل 
 عل أهميته وخاصة فن

 
دم تمكن رسعة االحداث وع الجديد الخاص بالجمعية ،مؤكدا

يد  كافةمن االطالع عل   اغلب األعضاء ونية عل الير
 ،مما يضمن رس المراسالت اإللكيى

 
ي يوميا

ونن  لكافةلوصول عة اااللكيى
 االعضاء

ي المناسب لالجمعية عل مستوى  تصبح بحيث أكد سيادته عل أهمية تحديد أهم المتطلبات كما  وضعها التكنولوجر
 عل أن مقيى كيفية تغطيتها باالساليب المختلفة المتوقعة و التكلفة  تحديد ومكانتها ، يلي ذلك 

 
يك،مؤكدا  Partner ح الشر

ح ي  هلتطبيق،مع العمل عل هذا الطرح جيد جدا  للجمعية كمقدم خدمة التكنولوجيا لها هو مقيى
حيث أن ، بشكل قانونن

كاء واألعضاء الجدد للجمعية من مقدمي الخدمات لها. 
 هذا األمر سيعمل عل جذب المزيد من الشر

 

  / المدير التنفيذي للجمعية – محمد يوسفاألستاذ 

ة بة  عل مدار تاريخها تمر بظروف صع الجمعية كانتوقد أكد سيادته عل أن  لتطوير ة باخاصكما واجهت تحديات كبي 
ي   لل لتكنولوجيا المعلوماتالنشاء ادارة و التكنولوجر

 
انشطتها من ر يطو ت،حيث كانت اإلدارة التنفيذية للجمعية تسىع دائما

ي ذلكات المادية المحدودة جدا آنذاك ، كانيوالخدمات المقدمة بها بالرغم من اإلمك
 المهندس / عمرو علوبة ما ساهم فن

ة للتطوير واستخدام مقاومة   سواء بشكل مادي أو معنوي ،حيث كانت هناك -رحمه هللا–  جيا جهزة و التكنولو األ كبي 
ي غاية  للوضع الحاىلي  إستطاعت الجمعية الوصولالحديثة ولكن 

 عل أن التطوير إلدارة تكنولوجيا المعلومات فن
 
،مؤكدا

 ألن 
 
ة القادمة ساغلب االجتماعات األهمية نظرا ي الفيى

 مع  Video Conferenceتتم من خالل واللقاءات فن
 
تماشيا

  التواصل مع اإلعضاء وضمان إستمرار الخدمات واألنشطة المقدمة لهم . يسهل الظروف الراهنة ،مما 

 

  ن توفيق  رئيس اللجنة  –األستاذ / حساني 

ورة إعتبار تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات ي نهاية اللقاء عل ضن
وع يقدم من اعضاء اللجن  أكد سيادته فن مع ة ،كمشر

ي لديها الرغبة   بشكل دقيق أولويات متطلبات التطوير د يحدالت
كات مقدمة الخدمات من أعضاء اللجنة التى وتحديد الشر

وع .  ي هذا المشر
ي المساهمة فن

 فن

ورة تشكيل مجموعة عمل يرأسها أحد أعضاء اللجنة لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة  ثم أكد سيادته عل ضن
وع من تطوراتما يتم ب  . هذا المشر

شيح لمسئول اليكون رئيس مجموعة العمل المشار إليها و  اللجنة رئيس نائب  – احمد رسحان المهندس/  ثم قام سيادته بيى
وع  ل ابو الليالمهندس / محمد و  المهندس / محمد عمرانكٍل من   ،عل أن يشارك سيادته بمجموعة العملعن هذا المشر

 . االمور التنفيذية لذلك كافةلتحديد  

ة ها ،عل أن تكون هذه الخطة مكتملة بكافة جوانب لخطة التطوير  التصور االوىلي لوضع واحد  شهر  كما حدد سيادته فيى
ي و المالية  الفنية والتنفيذية

حكخطة   بحيث يتم طرحها  ليو شهر يو بداية فن  معية. الج إدارةعل مجلس  ةمقيى

 

 

ل رسي    ع م البدء بشكثم تم توجيه الشكر لكافة الحضور عل المساهمة والمشاركة الفعالة خالل اللقاء ،عل أن يت
  تفعيل التوصيات المتفق عليها. 

ن
 ف


