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ي من خالل تطبيق  
ونن ن لقاء إلكتر  Zoomعقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال االعمال المرصيي 

ن توفيق    ، نائب رئيس    –رئيس اللجنة، كما حرصن اللقاء األستاذ / أحمد رسحان    –برئاسة األستاذ / حساني 

عدد من اعضاء الجمعية من ممثلي مجتمع االعمال المرصي ،وممثلي قطاع اللجان التخصصية    اللجنة و 

 يوم األربعاء الموافق  
ً
ي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا

  16والعالقات الحكومية بالجمعية ،وذلك فن

:  2021يونيو   ،حيث تم إستعراض ومناقشة جدول األعمال التالي

 

 أعمال تطوير إدارة تكنولوجيا املعلومات باجلمعية. متابعة تنفيذ   •
دراسه مقرتح عقد لقاء مع عميد كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة عني مشس لتفعيل   •

 بروتوكول التعاون املشرتك فيما خيص القطاع. 

آليات تشجيع أعضاء اجلمعية على التفاعل مع جلنة تكنولوجيا املعلومات، وموافاتها   •
 متطلباتهم فيما خيص القطاع من )خدمات، حلول عملية، أدوات، ...إخل(. بكافة 

 . Zoom Meetingsإستعراض بعض املوضوعات املقرتحة لعقد لقاءات إلكرتونية 

 

 دارة اللقاء وفقًا جلدول االعمال وذلك على النحو التايل: إ وقد مت  
 

 املعلومات باجلمعية. متابعة تنفيذ أعمال تطوير إدارة تكنولوجيا أوالً: 
 

ف األستاذ /  ➢  مدير  إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية  –محمد شر

ي تمت فيما يخص أعمال تطوير اإلدارة ، وتم إستعراض  
تمت اإلشارة إل أهم الخطوات التنفيذية التر

ي بدأت بها الجمعية بالتعاون ومساعدة ودعم عدد من ا
عضاء  المالمح الرئيسية لبعض المشاري    ع التر

ي مجال تكنولوجيا المعلومات: 
ن فن ن والمتخصصي   الجمعية العاملي 

ي  •
ونن ات وإجراء  -أهم المالمح األساسية ، ) المطبوعالدليل بدال من للجمعية  الدليل اإللكتر ن الممت 

  –التعديالت بسهولة عل بيانات االعضاء 
ً
ونيا (  الرعايات للدليل وطرق عرض إعالنات الرعاه إلكتر

ي بدعم من المهندس / محمود متولي 
ونن  عضو الجمعية.  –،وقد تم تطوير هذا الدليل اإللكتر
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ي الخاص بالجمعية  •
ونن والذي تم تطويره بدعم من األستاذ  ، .EBA Mobile Appالتطبيق اإللكتر

 نولوجيا المعلومات بالجمعية. نائب رئيس لجنة تك –أحمد رسحان  / 

، ويمكن اإلطالع  أعمال تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعيةحول  Presentationحيث تم عرض 

  :  عليه من خالل زيارة الرابط التالي

https://cutt.ly/Fn4zWh2  

ن توفيق  تكنولوجيا المعلوماتثم قام بتوجيه الشكر للجنة  لمساهمتها   بالجمعية برئاسة االستاذ / حساني 

ي نهاية كلمته إل  الفنية المتخصصةدارة سواء بالدعم المادي او االستشارات ودعمها لتطوير اال 
،كما أشار فن

حات فنية حول ايه وسائل تكنولوجية يمكن   من خاللها الحصول عل البيانات  ترحيب اإلدارة بأية مقتر

ي الحصول عل تلك البيانات لوضعها بالدليل  
 لما تواجهه الجمعية من صعوبة فن

ً
المحدثة لألعضاء، نظرا

ي خروج الدليل بأفضل صورة ممكنة ولكن إقبال األعضاء  
ي لألعضاء، حيث ترغب الجمعية فن

ونن اإللكتر

 ضعيف لتحديث بياناتهم. 

 

 بالجمعية  مدير إدارة شئون األعضاء –رزيقة  رباباألستاذة /  ➢

ي الدليل أشارت إل أن 
ونن توزي    ع   قائمة ، حيث أنه توجد عل اعضاء الجمعية فقطتوزيعه لن يقترص اإللكتر

اته، وتتضمن القائمة  لدليل  ل ن وي    ج للدليل وممت 
السفارات المرصية  كما تعد هذه القائمة أحد أدوات التر

ي مرص  المكاتب التجارية ،بالخارج
ي مرص،  السفارات ،االجنبية فن

، الوفود األجنبية الواردة الوزارات االجنبية فن

 لمرص ، ومنظمات األعمال المناظره بالخارج  ... إلخ (. 

 

 المدير التنفيذي للجمعية  – محمد يوسفاألستاذ /  ➢

وي    ج للخدمات  أكد سيادته أن ي الهدف هو التر
كات االعضاء عل اوسع نطاق ممكن  التر من  تقدمها رسر

ي ظل االنكماش خالل قائمة التوزي    ع السابق اإلشارة إليها 
ي الدخل للجمعيةالكبت  ، ولكن فن

منذ بدء   فن

ي مرص، لذا 
وس كورنا فن الذي نأمل  ليات زيادة الدخل للجمعية و آلية من ضمن آ هذا الدليل يعتت   جائحة فت 

ي االعضاء  أن يساهم
 لمجتمع االعمال.  اهميتهلمدى و   لهوي    ج التر  فن

 أن عدد كبت  من 
ً
ا ي الحصول عل البيانات المحدثة لألعضاء، مشت 

االعضاء كما أشار سيادته إل الصعوة فن

كات( وال  ن لهم ) بالنسبة لعضوية الشر يقومون بتغيت  بيانات التواصل الخاصة بهم أو تغيت  األعضاء التابعي 

ي التواصل. صعوبة يتم موافاة الجمعية بذلك، مما يجعل هناك 
  فن

 

https://cutt.ly/Fn4zWh2
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رئيس قطاع اللجان والعالقات الحكومية والشئون المالية   –األستاذة / رشا عبد الهادي  ➢

 بالجمعية 

ي تمت لتطوير برنامج الحسابات الخاص بالجمعية،  أشارت
حيث تم التعاقد  إل الخطوات التنفيذية التر

اء    عدة إجتماعات وتم عقد  Odooبرنامج الحسابات لشر
ً
نامج، وجاري حاليا كة المالكة للت  مصغرة مع الشر

ض المتطلبات كافة   إستيفاء حول شكل والطريقة المطلوبة بإجراء الحسابات الخاصة بالجمعية، والمفتر

 . السنة المالية الجديدة  وذلك مع بدء   2021يوليو شهر بداية العمل به بحلول 

 

ن توفيقاألستاذ /  ➢  رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية   –  حساني 

ي لألعضاءالدليل أكد سيادته عل مدى أهمية 
ونن يجب ضمان وجود جهة واحدة فقط قائمة  ،ولكن  اإللكتر

، وفيما  لضمان التحديث بصفة مستمرة وضمن اليات محددة عل أجراء التعديالت والتحديث عليه

ي الخاص بالجمعية يخص 
ونن ورة عمل ،فقد اكد سيادته عل  EBA Mobile Appالتطبيق اإللكتر ضن

وي    ج ل ي هذا الشان. ه وعدم اإلكتفاء بإرسال بريد حملة للتر
ي فقط لألعضاء فن

ونن  إلكتر

 

الويالدين مجد المهندس /  ➢ ن اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث  عضو مجلس  – المنن

 العلمي بالجمعية 

من خالل    ذلك يتمأن مكن أشار سيادته فيما يخص الحصول عل البيانات المحدثة من األعضاء ، أنه ي

، وفيما تحديث البياناتلتذكت  بمن وقت الخر ل  Alarm إرسال تنبيه لالعضاء الخر او  تتعميم من وقال

ح سيادته  .EBA Appيخص التطبيق  ي موسع اعضاء الجمعية  لكافةتوجيه الدعوة أقتر
لحضور لقاء تعريفن

 . التطبيق وكيفية التعامل معه واستخدامه  حول presentationوعمل 

 

ي المهندس /  ➢
 عضو الجمعية  – مدحت القاضن

ي الدليل أكد سيادته عل مدى أهمية 
ونن ي اإللكتر

، ولكن يفضل طرحه خدمات االعضاء للغت  لتسويق الفن

ي ال بالتوازي مع الدليل
مشكلة عامة  أنها فيما يخص تحديث بيانات االعضاء المطبوع، كما أشار سيادته  ورفر

 لوجود 
ً
ي التواصل نظرا

ح سيادته إبعض الصعوبة فن  Whatsapp رابط لألعضاء من خالل رسال، وهنا إقتر

 . المشكلة تلكله مردود افضل لحل  مما سيكونتعديل البيانات ل  Formحتوي عل ي
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دراسه مقرتح عقد لقاء مع عميد كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة عني مشس لتفعيل  ثانيًا : 
 بروتوكول التعاون املشرتك فيما خيص القطاع. 

 

 رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية نائب  –األستاذ / أحمد شحان  ➢

ي توصل إليها بعد ما تم من لقاءات مع عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة  
اشار سيادته إل النتائج التر

ن شمس،   الخاصة رسائل الماجيستت  والدكتوراة  يتضمن كافة  تقرير للجمعية  حيث قامت الكلية بإعداد  عي 

الجمعية، لتحديد األولويات    اعضاءكافة  عل    بالكلية، كما تم اإلتفاق مع الكلية عل ان يتم عرض هذا التقرير 

األعمال  طبيعة  تمس  ي 
والتر المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يخص  فيما  والدكتوراة  الماجيستت   رسائل  من 

ي عدد منها مكن  يبحيث    بالقطاعات اإلقتصادية المختلفة،
إل ان هذا التقرير يتضمن  واشار سيادته  ،  تبتن

ها رسالة حول موضوعات ومجاالت مختلفة منها الصحة والذكاء اإلصطناعي    272 ي    وغت 
من المواضيع التر

 . واقع مشاكل حقيقية تم إجراء الدراسات عليها من 

ن توفيقوهنا تم التأكيد من قبل األستاذ /    مع  ، بأنه سيتمحساني 
ً
األستاذ / احمد شحان   اإلجتماع أوال

إليه المشار  التقرير  األعضاءااللي   وبحث  إلستعراض  السادة  عىل كافة  لتعميمه  المتبعة  مدى و    ات 

 االبحاث  تلكاستفادة القطاعات واالعضاء من 

 

وموافاتها بكافة  آليات تشجيع أعضاء اجلمعية على التفاعل مع جلنة تكنولوجيا املعلومات، ثالثًا : 
 متطلباتهم فيما خيص القطاع من )خدمات، حلول عملية، أدوات، ...إخل(. 

 

الوي  ➢ ن عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث   –المهندس / مجد الدين المنن

 العلمي بالجمعية 

ح سيادته ان يكون    حول  التخصصية بالجمعية اجتماعات اللجانكافة   من جدول اعمال البند االولأقتر

 أو القطاع التابع للجنة. موضوع اللقاء  ما يخصالتعريف بما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات في

 

ي  ➢
 عضو الجمعية  –المهندس / مدحت القاضن

ح سيادته عمل فيديو قصت  خاص
اللقاء أو اإلجتماع حول ما وصلت إليه تكنولوجيا  موضوع ب إقتر

كاتهممن أعضاء الجمعية و عل الحضور  هوتوزيع ع المناقشة المعلومات فيما يخص موضو  ن بشر  العاملي 

 لإلستفادة من تطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثة والوعي بما وصلت إليه. 
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 المدير التنفيذي للجمعية  –األستاذ / محمد يوسف  ➢

ح أكد سيادته أن اكتر   حول قطاع تكنولوجيا المعلومات، سيكون البند االول من جدول االعمال وضع مقتر

 فاعلية 
ً
ي اللجان المتخصصة كبت  نسبة الن نظرا

أول  هذا البند للمناقشة خالل طرح  ويمكن، ةالحضور فن

 عل فكرة الفيديو وعرضه لل،  من اإلجتماعدقائق  10
ً
وخاصة خالل اللقاءات  حضور كما أكد سيادته أيضا

ن مسئولوالندوات الموسعة مع ال ح سيادته وجود ي  ة من الحضور،حيث إقتر ي تشهد بالفعل نسب كبت 
  والتر

 قبل بدء اإلجتماع. عرض التطورات الخاصة بالقطاع للقيام ب لجنة تكنولوجيا المعلومات ممثل عن

 

 .Zoom Meetingsإستعراض بعض املوضوعات املقرتحة لعقد لقاءات إلكرتونية رابعًا : 

 

ي األستاذ /  ➢  عضو الجمعية  – عاصم وهب 

أشار سيادته إل أنه تم مناقشة ووضع عدد من الموضوعات المطروحة للمناخشة مع السادة األعضاء من 

 :  خالل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية وذلك عل النحو التالي

ائب والجمارك  •  سواءقضايا التحول الرقىم فن مصالح وزارة المالية خاصة ما يحدث فن مصلحتر الرصن

ونية، وتطبيق نظام االفراج المسبق والنافذة الواحدة  ونية أو االقرارات االلكتر ما يتعلق بالفاتورة االلكتر

ى فن ظل االستعداد للتطبيق االلزاىم أول يوليو المقبل   .بالجمارك، والذى له أولوية كت 

 ة لجمعيالتحول الرقىم بقطاع البنوك والخدمات المالية "بمشاركة لجنة البنوك با •

 آليات التحول الرقىم فن التسجيل العقارى، وتجارب دولية ناجحة فن هذا السياق.   •

 الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصيه  •

 التحول الرقىم فن قطاع التعليم.. ماذا حققنا وماذا ينقصنا؟  •

جال وكيف يمكن التحول الرقىم فن القطاع الصىح.. تجارب دولية للدول الناجحة فن هذا الم •

 االستفادة منها؟ 

كيف يمكن االستفادة منها فن مرص   .. chain Blockوال  Data Bigتطبيقات الذكاء االصطناع وال  •

يعات جديدة لتفعيل هذه التطبيقات؟  وهل نحتاج لتشر

انن وخطط رفع الوع لدى القطاع الخاص فن ضوء االرساع بخطط التحول الرقىم،   • االمن السيت 

انن فن مرص  ومناقشة اتيجية الوطنية لالمن السيت 
 تحديث االستر
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ن توفيق   ➢  رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية   –األستاذ / حساني 

 قانون رسية المعلومات أكد سيادته عل اعتقاده بأن احد أهم الموضوعات هو 
ً
  من الملفاتالنه ، نظرا

 لمدى جديد عل المجتمع المرصيال
ً
الالئحة   فلم تصدر بعد القانون هذا اهمية وصعوبة ، كما انه نظرا

ح سيادته عقد إجتماع بخصوص هذا الموضوع   التنفيذية له لما تتطلبه من الكثت  من المراجعات، وهنا إقتر

ن عن الالئحة التنفيذية وتوجيه الدعوة لل لغستعراض اهم المالمح األساسية لها ودراسة مدى مسئولي 

ي هذا الملف. إمكا
 نية مساهمة مجتمع االعمال فن

 

 المدير التنفيذي للجمعية  –األستاذ / محمد يوسف  ➢

لكل لجنة ويتم الحرص والتاكيد دائما   Think Tankأكد سيادته عل وجود مجموعة من األعضاء يمثلون 

القطاعات من كل عل مستوى وذلك  عل حضورهم ومشاركتهم لضمان اإلستعانة برؤيتهم المتخصصة

ن توفيق ورؤساء اللجان  لجنة ن األستاذ / حساني  ح سيادته أن يتم التواصل بشكل مبارسر بي  ، وهنا أقتر

ي يتم إختيارها من جانبه.  ومجموعتهللتأكيد عل مشاركة رئيس كل لجنة التخصصية 
 التر

 عضو الجمعية  –  إيهاب يوسفالمهندس /  ➢

ن عل قطاع  اكد سيادته عل أهمية كت 
جائحة  خاللبشدة  الذي ظهر  ودوره تكنولوجيا المعلوماتالتر

وس كورونا  هم ، لذلك  عل مستوى كافة فت  ي االعمال والتعليم والطب وغت 
ن عل   يجبالقطاعات فن كت 

التر

 . اهمية القطاع وتوعية القطاعات االخرى بما يمكن ان يقدم لهم

 

 : توصياتيلي من ويف نهاية اللقاء مت اإلتفاق على ما 

ن توفيق و األستاذ / احمد رسحان إلستعراض التقرير   • ن األستاذ / حساني  يتم عقد لقاء مصغر بي 

الخاص برسائل الماجيستت  والدكتوراه وتحديد الموضوعات ذات األولويات واالليات المتبعة 

 االبحاث. لتعميمه عل كافة السادة األعضاء  ومدى استفادة القطاعات واالعضاء من تلك 

حة للمناقشة من قبل اللجنة، عل ان يتم تحديد   • موافاة الجمعية الجمعية بالموضوعات المقتر

 الموضوعات ذات االولوية لمناقشتها. 


