
 

 

 

برئاسة:           
ً
إجتماعا ن  المرصيي  األعمال  رجال  بجمعية  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لجنة  عقدت 

ن توفيق   اللجنة، وحضور كٍل من: األستاذ/ أحمد رسحان    –األستاذ/ حساني  اللجنة،   –رئيس  نائب رئيس 

ي   ف    –واألستاذ / عاصم وهب  لوجيا المعلومات بالجمعية  مدير إدارة تكنو   -عضو اللجنة، واألستاذ/ محمد رسر

 يوم  األربعاء الموافق  
ً
ي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

ة، حيث    2022مارس     2،وذلك فن ن بمقر الجمعية بالجي 

 ُعقد اللقاء بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول: 

 

بهدف   ⮚ باجلمعية  املعلومات  تكنولوجيا  لتطوير  املقدمة  املقرتحات  بعض  إستعراض 
 التحديث ملواكبة زيادة وتطوير األداء وجودة التواصل خالل املرحلة القادمة.

 بالنسبة   ⮚
ً
خطة عمل اللجنة وأهم املوضوعات املقرتحة للمناقشة خالل الفرتة القادمة سواء

 لألعضاء العاملني بالقطاع أو القطاعات اإلقتصادية األخرى املتعلقة. 

 

 ة وفقًا جلدول أعمال اللقاء، وذلك على النحو التايل: مت إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالي

 بالنسبة لألعضاء العاملني   ⮚
ً
أوالً: خطة عمل اللجنة وأهم املوضوعات املقرتحة للمناقشة خالل الفرتة القادمة سواء

 بالقطاع أو القطاعات اإلقتصادية األخرى املتعلقة. 

اإلتصاالت   ● وزير  السيد  مع  بالجمعية  المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  خالل  من  التواصل  أهمية 

ة القادمة،   وتكنولوجيا المعلومات والتنسيق لعقد لقاء مع سيادته ضمن خطة اللجنة خالل الفير

اح البدء بلقاء مع السيدة/ غادة لبيب    نائب الوزير( ، بهدف   –والتواصل مع نواب الوزارة )تم إقير

ة الراهنة.   التعرف عىل خطة الوزارة فيما يخص القطاع وأهم الملفات المطروحة خالل الفير

ورة التواصل مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المرصي ●   كذلك مجلس الشيوخ و    ضن

التعاون الراهنة  وسبل  ة  الفير يتم مناقشتها خالل  ي 
البر ن  القواني  وفتح حوار   للتعرف عىل مشاري    ع 

 مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية.  مر مست

بقطاع   ● العاملة  كات  للشر خارجية  عمل  رحالت  تنظيم  ي 
فن الجمعية  مبادرة  امكانية  مدى  بحث 

 تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون مع الجهات المناظرة للجمعية بالخارج. 

ا ● بالجمعية وبحث فرص إستفادة  اللجان التخصصية القطاعية  لقطاعات اإلقتصادية  التعاون مع 

االخرة من مزايا تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وبالتالي خلق طلب للقطاع من قبل القطاعات 

 اإلقتصادية األخرى. 

 محضر إجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات

 بمقر الجمعية -  2022 مارس 2 األربعاء



كة  االستفاده من لقاء      كيفيه  ث  بح ● ي انها بصدد  العاصمه االداريه الجديده    رسر
كه فن وما اوضحته الشر

ي مجال الخدمات االستشاريه و التدريبالبحث 
ي تعمل فن

كات المحليه البر  عن التعاون مع الشر

اكه معهم  ● ة والمتوسطة وبحث فرص الشر وعات الصغي  كات الناشئة والمشر اح التعاون مع الشر إقير

الناشئ كات  الشر مع  لقاءات  لعقد  والتنسيق   ، ن القطاعي  يفيد  ي  بما 
والبر النجاح  تمثل قصص  ي 

البر ة 

وعاتها عىل إستخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات ي مشر
 أعتمدت فن

 

ثانيًا: إستعراض بعض املقرتحات املقدمة لتطوير تكنولوجيا املعلومات باجلمعية بهدف التحديث ملواكبة زيادة   ⮚
 وتطوير األداء وجودة التواصل خالل املرحلة القادمة. 

،  EBA Applicationللتطبيق الخاص بالجمعية    Version  2تم طلب العمل عىل النسخة الثانية   ●

الثنائية   اللقاءات  تنظيم  سيتضمن  الخارجية    B To Bوالذي  الوفود  قدوم  إستئناف  لبدء   
ً
،نظرا

اكات جديدة.   للجمعية والتعاون مع األعضاء من أجل بدء رسر

ي حملة ترويجية   ●
ورة البدء فن ي تقدمها الجمعية  ضن

ونية لكافة األدوات والخدمات الجديدة البر إلكير

كة تسويق  اح تحويل هذا الملف لشر ي لألعضاء، كما تم اقير
ونن ي تم تطويرها مثل الدليل االلكير

والبر

كات   ي ترشيح رسر
ي يمكن أن تساهم فن

ي متخصصة، كما يمكن التنسيق مع جمعية اتصال البر
ونن الكير

ة.  ن ي متمي 
ونن  تسويق الكير

ويف نهاية اللقاء مت التوافق على أهم النقاط املوضوعات التي سيتم وضعها ضمن خطة عمل اللجنة خالل 
 الفرتة القادمة، وذلك على النحو التايل:

ي التواصل مع وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ولجنة اإلتصاالت وتكنولوجيا   ●
دور الجمعية فن

 ومجلس الشيوخ المرصيالمعلومات بمجلس النواب  

ن لجنة تكنولوجيا المعلومات واللجان التخصصية القطاعية األخرى بالجمعية، لبحث  ● التعاون بي 

 أوه األستفادة المتبادلة مع القطاعات اإلقتصادية المختلفة. 

اكه معهم بما يفيد   ● ة والمتوسطة وبحث فرص الشر وعات الصغي  كات الناشئة والمشر التعاون مع الشر

ن   . القطاعي 

كات االعضاء بالجمعية حول: إحتياجاتهم من لجنة تكنولوجيا المعلومات   ● إجراء استطالع راي لشر

تعىلي   يتم  المعلومات    صميمأن  تكنولوجيا  لجنة  عضو  ي  وهب  )أ.عاصم  قبل  من  اإلستطالع  هذا 

ف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية ( ومراجعته من قبل أ.حسان   –بالجمعية   ن أ. محمد رسر ي 

توفيق رئيس اللجنة وأ.أحمد رسحان نائب رئيس اللجنة ،ومتابعة ردود االعضاء ثم اإلجتماع مع كل 

وتقديم   تخصصية  مع     presentationلجنة  تتوافق  ي 
البر المتوفرة  التكنولوجية  األدوات  عن 

 احتياجاتهم. 

ي الخاص بالجمعية ،ي  ●
ونن ي للدليل اإللكير

ونن وي    ج والتسويق اإللكير ف  فيما يخص الير قوم أ. محمد رسر

بتقديم   بالجمعية  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  المعنية     proposalمدير  االدارات  حول  شامل 

وي    ج للجمعية وجذب  الير او  المادية  ي هذا الشان ،و أوجه االستفادة سواء 
بالجمعية والمسئولة فن

 اعضاء جدد واألرباح المتوقعة 


