
 

 

 

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

ن توفيق   رئيس ل  األول  نائبال  –أحمد رسحان    / المهندسرئيس اللجنة، وحضور كٍل من:    –األستاذ/ حساني 

ي   نائبال  -ألستاذ/ محمود كمال متولي  ا واللجنة،  
ن     ،رئيس اللجنةل  الثانن نائب أول رئيس    –والسيدة / منال أمي 

ي  المدير التنفيذي للجمعية،    –والدكتور / محمد يوسف    لجنة التنمية المستدامة  –واألستاذ / عاصم وهب 

ف  ،  عضو اللجنة ي تمام الساعة  مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية ،وذلك    -واألستاذ/ محمد رسر
فن

 يوم األحد الموافق 
ً
ة، حيث ُعقد اللقاء بهدف فتح    2022سبتمب     18  الواحدة ظهرا ن بمقر الجمعية بالجب 

 لجدول االعمال التالي باب الحوار والمناقشة 
ً
 حول:  وفقا

 

 ةباجلمعي إدارة تكنولوجيا املعلومات مت من تطوير يف   متابعه ما •
 ة اجلمعي  اللجان التخصصية األخرىيف    ة أعضاء اللجن  ة مشارك •
 العام  ةنهاي  حت   ةلنشاط اللجنعضاء األ  مقرتحات •

 

  اللجنة  رئيس  –األستاذ/ حسانني توفيق  بدأ اللقاء بكلمة  
ً
، وقد رحب سيادته بكافة السادة الحضور، مؤكدا

دور اللجنة وممثىلي قطاع تكنولوجيا المعلومات لزيادة التوعية بأهمية ودور عىل أهمية هذا اللقاء لبحث  

تكنولوجي مفهوم ودور  ن  القطاع وتطوير  العاملي  من  أعضائها  إستفادة كافة  بالجمعية لضمان  المعلومات  ا 

ي يمكن ان تخدم تلك 
بكافة القطاعات اإلقتصادية المختلفة من كافة التطبيقات التكنولوجية الحديثة الب 

 القطاعات. 

 

أن أشار سيادته  أعضائها،  إستطاعت    اللجنة   كما  بعض  من    من من خالل مساهمات  إنشاء وتطوير عدد 

وعات   ي الخاص بالجمعية الرقمية  المشر
ونن ي خدمة أعضائها، وعىل رأسها التطبيق اإللكب 

للجمعية بما يسهم فن

EBA App ي
ونن كاتهم  ، والدليل اإللكب   إل،  لبيانات األعضاء ورسر

ً
ا ة القادمة مشب   أن دور اللجنة خالل الفب 

التكنولوجية  سي الخدمات  عىل كافة  ن  كب 
الب  حول  تكنولوجيا  والرقمية  دور  قطاع  يقدمها  أن  يمكن  ي 

الب 

 القطاعات اإلقتصادية المختلفة.  المعلومات لكافة أعضاء الجمعية من ممثىلي 

 

ي  باجلمعيةمدير إدارة تكنولوجيا املعلومات    -حممد شرف  ثم قام األستاذ /  
، بإستعراض أهم التطورات فن

 أن اإلدارة شهدت تطور كبب   ادارة تكنولجيا المعلومات بالجمعية
ً
ة أعضاء لجنة تكنولوجيا بمساعد ، مؤكدا

ي ل ي المعلومات بالجمعية، كما أشار إل التأثب  اإليجان 
ونن كا والذي تم تعميمه    لدليل االلكب    ء الجمعية عىل رسر

 

 محضر إجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات

 بمقر الجمعية -  2022 سبتمب   18االحد 



السفارات   المناظرةمن  والجمعيات  تطوير  والقنصليات  تم  من  ، كما  الثانية  ي النسخة 
ونن اإللكب  التطبيق 

بالجمعية   خالل    EBA Appالخاص  من  ألعضائها  الجمعية  مراسالت  كافة  إجراء  إل  باإلضافة   ،

Mailchimp  ونية  ، كما تم إجراء ع إستطال وتم عمل  لألعضاء لتحديث بياناتهم  استمارة تحديث بيانات الكب 

ي كبب  لدى األعضاء.  أثر كان لها و رأي بشأنها    إيجان 

خالل  من    عن التواصل     Mailing Systemالتواصل من خالل    أعضاء الجمعية  تفضيل غالبية  إل   كما أشار 

ة عىل  ، كما أكدت البيانات عىل وجود  واتساب ي للجمعيةنسبة مشاهدات كبب 
ونن  أكب    حوالي ،    الموقع اإللكب 

ي   يقومون بإستخداممن االعضاء    500من  
ونن ة القادمة  الدليل االلكب  ، وأكد عىل متطلبات الجمعية خالل الفب 

ي تطبيق تنظيم اللقاءات الثنائية 
ي تتمثل فن

 . B to Bوالب 

 

 :  إستعراض أهم النقاط التاليةفتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور، حيث مت مت ثم 

 

ورة تحليل نتائج إستطالعات الرأي   • ي يتم إرسالها تم التأكيد عىل ضن
ي    ،الجمعية  ألعضاء  الب 

بما يسهم فن

للقطاعات  الالزمة  والمتطلبات  بها  يرغبون  ي 
الب  التواصل  تحليل تفضيالت األعضاء وترشيحهم لطرق 

 اإلقتصادية األخرى فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات. 
 

التأكيد عىل   • ورةتم  ،  للالدوات اال  الجيد   التسويق   عنرص   توافر   ضن ونية للجمعية  ورة تحديد  كب  مع ضن

المخاطبة المستهدفة من  يمثلها    القطاعات  ي 
الجمعية،والب  أعضاء    اعضاء  المثال مخاطبة  عىل سبيل 

 أعضاء   تغيب  توجهلجنة الصناعة بما يخص القطاع من تطبيقات تكنولوجية، حيث تستهدف اللجنة  

 . الجمعية والدولة بالكامل للتوجه تجاه التحول الرقمي 
 

ورة توعية األعضاء بأهمية التحول الرقمي والتوعية بمدى   • تصادية األخرى من  قستفادة القطاعات اإلإضن

يد من الفرص اإلستثمارية لها أ ذا التحول الذي بالته ن  . كيد سب 
 

  ى التعاون مع اللجان التخصصية القطاعية بالجمعية وبحث فرص إستفادة القطاعات اإلقتصادية االخر  •

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

 األخرى. 
 

ورة توفب   • ي  جذب عدد أكب  من األعضاء وخاصة  ضن
 بعض العوامل الجاذبة من خالل الجمعية بما يسهم فن

ن بقطاع تكنولوجيا المعلومات.   من العاملي 

 

 قادرة عىل التواصل الفعال مع الحكومة المرصية   •
ً
تمت اإلشارة إل أن اللجان التخصصية بالجمعية دوما

ي توا
  الذيالدور المعلن  و جه القطاعات اإلقتصادية المختلفة،  بكافة مؤسساتها لحل كافة التحديات الب 

العمل   واوراق  المختلفة  يعات  التشر ي 
فن دورها  خالل  من  به  تقديمها تقوم  يتم  ي 

الب  لكافة   المتخصصة 

ن الذين   ن الحكوميي  لعدد   ةومؤثر   ةجذب كبب    عواملوهو ما يمثل  يتم دعوتهم  الجهات المعنية والمسئولي 

 . كبب  من األعضاء 
 



اح  االتم   • ك مع بإعتبار أن هذا القطاع    تكنولوجيا المعلومات،  لزيادة التفاعل مع لجنةقب  متداخل ومشب 

، بحيث   كافة القطاعات اإلقتصادية األخرى، فهناك إمكانية لعقد وتنظيم إجتماعات للجنة بشكل قطاعي

كة مع كل لجنة تخصصية   بالجمعية عىل حدى وإستعراض أهم األدوات الرقمية يتم عقد إجتماعات مشب 

ي يمكن تقديمها لكل قطاع،  
يضمن الوصول للفئات او القطاعات المستهدفة بشكل بما  والتكنولوجية الب 

 
ً
ا ن  تركب 

 . اكب  واكب 

 

 التوصيات التالية: ويف نهاية اللقاء مت التوافق على أهم 
وره التواصل مع لجان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ● المرصي  النواب و الشيوخ    مجلسي بضن

المؤثرة احتياجات القطاع  رؤية ممثىلي مجتمع االعمال حول  وذلك إليصال   العوامل  وتطوير كافة 

يعات المنظمة عليه  . القطاعوعمل نشاط ل وعىل رأسها التشر

ن مجموعة من الخدما ● ي يمكن أن تفيد  تقوم اللجنة بتجهب 
ت التكنولوجية والرقمية بشكل قطاعي والب 

قائمة ب وإعداد  المختلفة،  اإلقتصادية  كات  القطاعات  الشر ي مجموعة من 
الخدمات  تلك  تقدم    الب 

ي يمكن إستضافتها لعرض ما تقدمه
اك مع    والب  عىل اللجان التخصصية األخرى بالجمعية باإلشب 

 لجنة تكنولوجيا المعلومات. 

ممث ● األخرى  تواجد  التخصصية  اللجان  إجتماعات  ي كافة 
فن المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  عن  ل 

ي  
ي القطاعات المختلفة ومدى اإلستفادة الب 

بالجمعية، للتوعية حول أهمية دور التحول الرقمي فن

 يمكن ان تعود عىل تحسن أداء القطاع من ذلك. 

ت ● آليات  ببحث  الجمعية  تكنولوجيا    ليسجتقوم  إدارات  مسئولي  مع  ة 
المبارسر التواصل  بيانات 

األعضاء،   كات  بشر مبارسر  ت خاطبم  يمكنبحيث  المعلومات  بشكل  لجنة ه  نشاط  يخص   فيما 

 تكنولوجيا المعلومات. 

 

ر توفيق  رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لكافة السادة   – ثم إنتىه اللقاء حيث قام األستاذ / حساني 

 الحضور عىل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء  


