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I claim in both capacities I have and that I 
will be explaining in a bit, that since 2015 the 
wheel of ICT started spinning with growing 
momentum, not expected, forecast, or even 
anticipated by specialists or giants working in 
this domain.
My two hats are media, in my capacity as anchor 
and presenter for 39 years to date, while the 
other is as the organizer of Cairo ICT – the sole 
technology platform in Egypt along 25 years. 
And the story goes as follows: I could not help 
but notice in 2014 before the presidential 
elections, when then Presidential candidate 
Abdel Fattah Al-Sisi was not addressed by 
anyone from this sector. He gave ears to all 
those who approached him with ideas to 
transform Egypt in a short period. We heard 
about experts in infrastructure, solar energy, 
water desalination, agriculture greenhouses, 
etc. but no one from the ICT sector.
I spoke to the then Minister of ICT Atef Helmy 
about this deficiency that the sector is not on 
the candidate’s radar and that may cause to 
continue lagging, while it has the potential to 
be a locomotive of progress for the country. 

But nothing happened! And ICT remained 
invisible and not on Egypt’s political agenda, 
despite relentless efforts by the Minister and 
few sincere figures from the sector
During a gathering of media people, I asked 
the President why ICT was not a priority, and 
the diplomatic answer was “of course it is one 
of the priorities”.
Then the breakthrough came in 2015, when 
President Abdel Fattah Al-Sisi came face-
to-face with what ICT can offer and “Seeing 
is believing”. He challenged those in place 
from the then Minister of ICT Yasser Al Kadi to 
technology providers to prove they can make 
Egypt’s big dreams come true. 
It was both a strenuous effort and an 
unequalled opportunity for any serious 
person or organization to understand the 
concept and run along with the same pace of 
a President, who has been taking long strides, 
leaving behind many out of breath, while a 
few followed.
You may call it a digital Egypt as this issue 
of the magazine is titled, or you may call it a 
modern country utilizing the digital revolution 

to catch up with what we missed. And we 
missed out on a lot! We were absent during 
the “The Steam Revolution”, “The Industrial 
Revolution”, “The Semi-conductor Revolution” 
and even “The Information Revolution”. So, 
what is left?
I heard the President speak about “Industry 
4.0” for example – a new shift in industry, 
production, export, and a new place on the 
map of the world. But we gave a deaf ear and 
decided to go to our comfort zone, where 
milestones, check points and tangible results 
are non-existent.
I hereby testify, in my two capacities I spoke 
about, that we have a President who sought 
and continues to seek ICT as a solution for 
modernizing Egypt, serving citizens, opening 
new horizons for us in every domain. But 
the question remains: Are we seizing the 
opportunity in full? Shall we walk the extra 
mile to this end? The answers remain hanging 
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"President Al-Sisi put 
Egypt on the global map of 
the electronics industry by 
the presidential initiative"

Well now, Siemens has announced, that the 
Mentor Graphics will finally become Siemens 
EDA. The organization will continue to operate 
as part of Siemens Digital Industries Software.
 The EDA is significant in many contexts beyond 
chip design, into manufacturing processes and 
beyond. 

“For over 35 years, IC designers have created 
a digital twin to manufacture their chips. But 
the digital twin Siemens EDA offers goes much 
further. There’s not just a digital twin of the 
design that you can simulate. There’s also a 
digital twin of the manufacturing process to 
realize the design and there’s a digital twin of 
the device itself being utilized. These are all 
tied together in a way that allows us to enable 
feedback for continuous improvement from 
downstream and feed insights forward. With 
the product actually operating out in the field, 
issues can occur. That data can be fed back to 
the matching design digital twin that we can 
use to either improve the design or even send 
out a software upgrade to the product in the 
field.”
This certainly seems to have been part of a 
long-term strategy and not just spin based 
on current trends. The late Chuck Grindstaff, 
who was executive chairman at Siemens 
PLM, said during his keynote at the Design 
Automation Conference (DAC) in 2017 that 
while predictions about the number of things 
connected to the internet of things (IoT) were 
wide ranging, the fact that a large number of 
devices are being connected and will continue 
to be is not disputed. Hence, he said Siemens 
saw the opportunity to take the design 

technology that Mentor has established in the 
IC space and bring it more to the system level.
One year later, Siemens AG CEO and president 
Joe Kaeser re-iterated the compelling case for 
the Mentor acquisition based on what was by 
now commonly called the digital twin. He said 
at an investor’s conference in 2018, “For those 
of you who have been following Siemens 
for a long time, I know you are questioning 
time and time again: Is it really worth doing 
this digital factory thing? Is it really coming? 
Or is it another overvalued, overrated waste 
of money by acquiring companies like 
Unigraphics — last, but not least, even Mentor 
Graphics? Ladies and gentlemen, I am here 
to tell you it’s been the right thing. Actually, 
it turned out much better than we originally 
thought: It’s a real thing.”
This was re-enforced by the president and CEO 
of Siemens Digital Industries Software, Tony 
Hemmelgarn, who said that the Siemens–
Mentor deal was about making the best 
possible virtual representation of a physical 
world. “The process, also known as digital 
twin, helps customers understand and predict 
the physical counterpart’s performance 
characteristics before a system gets built.”
Fast forward to 2020, and Sawicki said, “Around 
the globe almost every industry is redefining 
themselves through digitization. And, as you 
know, the IC is the heart of digitalization.” He 
explained that because companies are looking 
to leverage semiconductor technology to 
change their business models, logistics, 
and finance, this presents an “incredible” 
opportunity for the semiconductor landscape. 
“Whether it’s startups or large system houses 
creating internal design teams, we are seeing 
new players in the IC design market every 
day and it’s clear that will drive tremendous 
growth in the EDA business.”
He continues to say that with data traffic 

forecast to increase 400x over the next few 
years, since all this data needs to be processed 
and transmitted, many of these will rely on 
semiconductors. “In this large system scale, 
it is no longer sufficient to simply create and 
verify an IC, which in itself is a very complex 
process. What is needed is a digital twin that 
can create, verify, validate, and simulate the 
entire electronic system running real software 
and interacting with the physical world. 
Designers need to not only ensure that their 
devices operate per the specification, but 
also ensure performance characteristics when 
running application software in the system 
context.”
Indeed, the opportunity for many processes 
will rely on accurate simulation and verification 
through a digital twinning process – where a 
virtual model is created to simulate the real-
world environment. It would appear that 
Mentor has been a key part of that plan for 
Siemens, and now Siemens EDA will provide 
that path for both hardware and software 
system testing and validation.

Siemens EDA is a broad line supplier of EDA 
tools. It provides a complete semiconductor 
design flow that includes simulation, emulation, 
place and route, verification, design for 
manufacturing, and test. It also develops tools 
for wire harness systems and computational 
fluid dynamics. It serves a wide variety of 
markets ranging from communications, 
consumer electronics, semiconductors, 
networking, multimedia, mil/aero and 
transportation.

Dr. Hazem El-Tahawi
Vice President Siemens 

Industry SoftWare in MENA 

region instead of Egypt 

Siemens software is the largest 
center software development 
assisting electronic systems 
design outside the US. 

We launched excellence cen-
ters for electronics to support 
Egypt's automotive industry in 
2018.

I n terv iew
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System and software revenues are derived 
primarily from term software license contracts, 
typically lasting three to four years. Enterprise-
wide license revenues, which account for 50% 
or more of the company’s system and software 
revenue, are the major reason for fluctuations 
in revenue. Ten accounts are responsible for 
about 50% of the company’s receivables.
Mentor Graphics was the third largest of the 
Big Three EDA vendors by revenue, behind 
Synopsys and Cadence, but its acquisition by 
Siemens in 2017 has made it part of one of the 
world’s largest multinational companies. The 
combined company ranked 70th on Fortune’s 
list of Global500 companies. Mentor’s design-
for-test software platform is Tessent, which 
is now part of Siemen’s Xcelerator portfolio. 
Calibre, Catapult and Questa are Mentor’s 
other platform names, among many.
Siemens Software (formerly Mentor Graphics) 
is a one of the largest global companies and 
one of the oldest operating companies in 
Egypt, where is has been working for over 27 
years. 
Dr. Hazem El-Tahawi,Vice President Siemens 
Industry SoftWare in MENA region instead of 
Egypt, adds that Egypt 
branch is one of the 
largest outside the US. 
He also noted that the 
company operates under 
the slogan "The best time 
to plant a tree 20 years 
ago, and the second best time for that now", 
a motto by which Siemens Software has been 
operating since it launched its operations in 
Egypt.
Egypt had its history in electronics industry 
before Siemens Industry Software, but since it 
came into existence, 27 years ago, a new era of 
electronics industry has started in Egypt. This 
era is culminated in the presidential initiative 
for electronics industry in Egypt which was 
formed by the support of Siemens Software 
Egypt. 
The company that started in a flat in one of 
the buildings of Heliopolis suburb, has grown 
into a gigantic entity that is represented 
by a massive headquarters standing in 
the same district, with a staff of over 600 
Egyptian engineers and specialists in the field 
of designing and implementing software 
assistance for electronic systems. The company 
has three research and development centers in 
the MENA region in Egypt, Morocco and Tunis, 
the largest and oldest of which is the Egypt 
center where the international company gets 
the most out of talented Egyptian engineers, 
not only for supporting the development of 
company’s products but also for developing 
totally new design technologies and tools. 
The Egyptian market is the company's number 

one market in the region, and Siemens 
Software (formerly Mentor Graphics) has 
contributed throughout its track record to 
the development of the electronics design 
ecosystem in collaboration with universities, 
governments, small and medium-sized 
companies and other multinational companies. 
In early 2018, Walden C. Rhines, CEO of 
Mentor Graphics International, visited Cairo 
to inaugurate the first electronics center to 
support the automotive industry in Egypt. 
During the visit, he met with a number 
of ministers and government officials to 
emphasize the strong and distinguished 
relationships between Mentor Graphics 
International, through its regional office in 
Cairo, and the Egyptian government, which 
has resulted in many national initiatives and 
giant projects aimed at transferring expertise, 
upgrading the skills of the Egyptian youth, 
developing education, as well as supporting 
entrepreneurship and employment.
The establishment of an excellence center 
for electronics to support the automotive 
industry was based on discussions between 
the company's president and Minister of 

Communications, at the time, Engineer Yasser 
Al-Qadi, during the latter’s visit to the United 
Sates in March 2017. A step that was followed 
by the launch of its specialized academy, 
Mentor Academy of Excellence, which aims to 
build the special capabilities of the Egyptian 
youth and specialists in the field of electronics 
and integrated systems in cars, the first 
initiative of its kind launched by the company 
in Egypt in this field, which is the culmination 
of the success achieved by the company over 
the past 27 years. It aims to develop the skills 
of trainees in the field of electronics design 
and software, and its confidence in qualified 
human cadres in Egypt. 
 Siemens Software is one of the company's 
largest research and development centers 
outside the United States. A number of 
very talented engineers work for Mentor’s 
center in Egypt which has unique expertise 
in various technology fields such as physical 
verification, functional verification, analog/
mixed signal design, virtual prototypes and 
automotive basic software. The Center plays 
an important role in the development of the 
company's technology, as its employees have 
published more than 420 research papers 
for international conferences and magazines 
and have 26 patents in the US. With this 

high technical capability, the center will not 
only continue to play a role in research and 
development with Mentor technology but 
will also extend to Siemens which acquired 
Mentor Graphics International years ago.
Whereas Siemens seeks to increase the size 
of its business in the market with increased 
investments, the Egyptian market remains 
the company’s first market in the region, as 
Siemens Software Egypt, with its 600 staff, is the 
largest center for the development of software 
assistance for the design of electronic systems 
outside the US. The volume of investments in 
Egypt is more than 18 million dollars annually, 
and it contributes to the company's global 
revenues by 60 million dollars annually".
The company has a track record of 
participating in work in Egyptian universities 
and with the Egyptian government, a business 
partner in the successes we have reached. In 
addition to the good relations the company 
has with the government, as it cooperates 
with some ministries and bodies as a research 
and development center for the parent 
company, Mentor Egypt cooperates more 
with the government in the field of education 

to increase the number 
of graduates working in 
the industry.
Since he took office, 
President Abdel Fattah 
El-Sisi has helped the 
electronics industry 

flourish. He put Egypt on the global map of 
the industry by launching the presidential 
initiative as a national project for the 
electronics industry "Egypt Makes Electronics" 
(EME), which aims to localize the electronics 
industry. As part of the implementation of the 
strategy, the first mobile phone marked “Made 
in Egypt” was introduced in the local market.
In addition, three electronics innovation 
complexes have been opened and operated 
in The Smart Village, Burj Al Arab Technology 
Zone, and Assiut Technology Region as a 
center for development, creativity and 
digital manufacturing of applications 
and electronic products, stimulating 
startups and developing cadres in 
the field of advanced electronics.
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cations and Information Technology (MCIT), 
the nation aims to transform into a globally 
competitive ICT hub with modern technolo-
gies and an empowered information society. 

As 2021 progresses, transformative tech-
nologies such as cloud, AI, IoT and 5G will 
be key drivers of progress. The adoption of 
these technologies and drive for digital in-
clusion being pushed forward by the govern-
ment will continue to offer effective solutions 
and benefits to businesses, citizens and the 
economy, while preparing them for the digi-
tal future. 

What are the opportunities and challeng-
es of digital transformation in Egypt?
With strong infrastructure and innovative 
projects in the country, the opportunities for 
digital transformation are significant - there 
is a lot being done around strengthening and 
diversifying the economy through advanced 
technology infrastructure, skills development 
and innovation/R&D. One example is Artifi-
cial Intelligence that’s expected to be a major 
contributor to Egypt’s digital GDP, as it seeks 
to establish AI as a driving force behind the 
development of many of the country’s key 
sectors. It is expected that many industries, 
from healthcare to manufacturing, will adopt 
some level of AI to increase efficiency and 
automation, while encouraging growth to-
wards the future needs of the market.

When it comes to challenges, digital trans-
formation is not easy.  With all this technol-
ogy disruption and given how important it 
has become for organizations to leverage 
technologies, the role of IT has changed dra-
matically. Adopting a culture of innovation, 
acquiring the skill sets required for product 
innovation and emerging technologies such 
AI, Native cloud applications, dev-ops, etc. 

How can companies simplify their digital 
transformation agenda?
Businesses need to rethink their business and 
innovate new services and partnership mod-
els. On the IT side, innovate with data, mod-

ernize your applications, build modernized IT 
infrastructure that is agile and secure. It will 
take new skills, and new ways of thinking, to 
lead the way and the organizations who suc-
ceed will have a competitive advantage to in-
novate, capture more market opportunities, 
and achieve higher revenue and business 
success in the long term.

To maximize the impact of capital invest-
ments, organizations need flexible systems 
that can grow with the business. By adopting 
a flexible infrastructure, the business can also 
reduce operating expenses by increasing sys-
tem availability and improving the produc-
tivity of the IT team. In addition, the rate of 
data growth is not slowing – and currently 
many organizations are managing upwards 
of five disparate IT systems to mobilize, ana-
lyze, protect, and secure their data – creating 
complexity and a lack of data visibility. 
Its therefore necessary to set the foundation 
for the future of the business with secure and 
agile compute, storage, networking and data 
management technologies that can be tai-
lored to business needs and expanded over 
time. 

What are Dell Technologies' priorities for 
Egypt?
As Dell Technologies, we remain commit-
ted to Egypt and to working closely with 
the government to continue supporting 
the transformation agenda. IT Development 
Agency (ITIDA), the IT executive arm of the 
Ministry of Communications & Information 
Technology, has been a strategic advisor 
to Dell Technologies providing end-to-end 
business support with the aim of accelerat-
ing digitization across key sectors and sup-
porting Egypt’s agenda to become a digital 
economy of the future. 

Our center of excellence (CoE) has been 
opened since 2009 and consists of an expert 
network of resources, who bring their knowl-
edge and expertise in enabling the Middle 
East to become a globally competitive re-
gion by showcasing world class technologies 
that help customers accelerate their digital 
transformation journeys. Since its launch, the 
CoE has also employed several engineers to 
serve markets across the Middle East, Af-
rica, Europe, America, and Asia in over 14 

languages, taking advantage of the unique 
opportunities provided by Egypt as a leading 
center for technology innovation and servic-
es. Our team members are driving programs 
with global impact related to quality, pro-
cess improvement, Design Thinking, Lean Six 
Sigma, Automation, RPA and Data Analytics.

The CoE also plays a key role in providing 
technical support and consulting services, 
while working on research and product in-
novation that is in line with Dell Technolo-
gies global commitment to transform IT and 
help customers build their digital future. As a 
result, the CoE has been successful in receiv-
ing patents and is a leading provider of ser-
vices across project management, logistics, 
content management, technical support and 
pre-sales and post-sales. 

In addition, the CoE leads several initiatives 
around bridging the digital divide in Egypt 
with youth skills development training pro-
grams and partnerships with academic in-
stitutions that enable students to develop 
highly marketable knowledge and skills, al-
lowing them to be part of the workforce of 
the future. 

Our vision is to become the essential tech-
nology company – we are focused on inte-
grating and innovating, winning the industry 
consolidation and strengthening our share 
across key technology segments. In fact, we 
continue to retain our leadership position in 
Egypt across most categories. 

Mohamed Talaat, Vice-President, SELL, Dell Technologies, spoke to ICT Business, on how digital transformation globally and in Egypt, has 
become a strategic business priority as organisations across all sectors seek to adopt technology to drive long-term growth and success. 
He added that despite the Covid-19 pandemic, Egypt succeeded in overcoming the crisis with innovative technology solutions that benefited 
businesses and communities, noting that Dell Technologies works closely with the Egyptian government, especially the Ministry of Commu-
nications, in achieving the goals outlined in the Egypt 2030 vision that aim to transform the country into a digital economy. He talks more 
about Dell Technologies’ local initiatives in the market, while highlighting key technologies that are driving change in Egypt’s ICT sector, in 
the following lines. 

What does Digital Transformation entail 
and why is it important for organisations 
in Egypt? 
At Dell Technologies we believe that Digital 
Transformation is about harnessing the pow-
er of technology to accelerate the cycle of in-
novation and create competitive differentia-
tion. It can help accelerate and competitively 
differentiate your organization to improve 
the experience for your customers.  Using 
higher-performing components, harnessing 
the power of data analytics, and continuously 

improving the technology ecosystem are all 
ways of becoming a truly digital business. 
In Egypt specifically, we’re seeing businesses 
invest in technology as an accelerator to fuel 
socio-economic growth and success. It’s also 
clear that innovation has been a key contrib-
uting factor to sustaining some of our most 
vital sectors during the pandemic, and the 
sheer speed and scale at which digital trans-
formation took place and supported entire 
industries as they adapted has been remark-
able. 

What was the impact of the pandemic on 
Egypt’s digital transformation efforts?
Despite the uncertainties of the past year, 
Egypt has steadily progressed on its digital 
transformation journey by leveraging tech-
nology to tackle the pandemic and enable 
business continuity. This year is no different, 
with technology playing an even more crucial 
role in driving economic recovery and accel-
erating the digital transformation agenda for 
the country. As part of Egypt's ICT 2030 strat-
egy which is led by the Ministry of Communi-

We are committed to 
driving ICT development 
in Egypt. We work closely 
with the government to 
achieve the goals of the 
country's 2030 vision

Mohamed Talaat, 
Vice-President, SELL, 

Dell Technologies

I n terv iew

According to IDC Quarterly 
Server Tracker for Q1 
2021 for Egypt, we are #1 
in mainstream servers’ 
category with 50.6% share 
and #1 in external storage 
category with 61.6% share 
as per the IDC Quarterly 
Enterprise External Storage 
Tracker for Q1 2021

The CoE leads several 
initiatives around bridging 
the digital divide in Egypt 
with youth skills training 
and joint programs with 
government entities
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علــي  الهندســية  للنظــم  مصــر  شــركة  ســاهمت 
مــدار تاريخهــا الــذي يرجــع ألكثــر مــن ثالثــة عقــود فــي 
تأســيس قطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي 
ــي  ــة ف ــة والفعال ــاركتها الدائم ــالل مش ــن خ ــر م مص
ــات  ــف القطاع ــي مختل ــة ف ــة التحتي ــروعات البني مش

ــة. ــة املصري للدول
ومــع مواكبــة خطــة الدولــة والقيــادة السياســية لدعــم 
احلكومــة املصريــة لسياســة التحــول الرقمــي والشــمول 
األنظمــة  لربــط  مركزيــاً  املشــروعات  إدارة  و  املالــي 
ــر  ــة مص ــة لرؤي ــات الدول ــة قطاع ــى كاف ــتخدمة ف املس
ــروعات  ــذ مش ــي تنفي ــاص ف ــاع اخل ــي دور القط 2030 ، يأت
ــرص  ــر ُف ــي وتوفي ــول الرقم ــايرة التح ــتراتيجية و ُمس إس
ــاً مــع أهــداف  ــع علــي األســواق تزامن ــوات للتوزي ــق قن خلل

ــة. الدول

ــداف  ــة وأه ــع سياس ــا م ــا ومتزامنً ــذا متطابًق ــي ه ويأت
ــة  ــروعات التنموي ــات املش ــي قطاع ــع ف ــركة للتوس الش
القوميــة واحلكوميــة واألمنيــة وكذلــك القطاعــات املاليــة 
واملصرفيــة والتعليــم والصحــة باإلضافــة إلــى القطاعــات 

األخــري مثــل القطــاع التجــاري واخلــاص.

وتعقيبــا علــى النجاحــات واالجنــازات التــي حتققــت علــى 
صعيــد الدولــة املصريــة بصفــة عامــة وشــركة SEE علــى 
ــس  ــي رئي ــى منيس ــور عل ــول الدكت ــوص يق ــه اخلص وج
مجلــس إدارة شــركة مصــر للنظــم الهندســية والعضــو 
املنتــدب إن شــركة SEE قــد شــاركت علــى مــدار تاريخهــا 
الطويــل كشــريك رئيســي فــى املشــروعات القوميــة 
ــنوات  ــي الس ــاً ف ــة وخاص ــة املصري ــتراتيجية للدول واإلس

األخيــرة فــي املشــروعات اخلاصــة برؤيــة مصــر 2030 أبرزها:
- مشروعات فنادق مدينة اجلاللة اجلبلي والساحلي.

- مشروع جامعة مدينة اجلاللة.
- مشروع مستشفي مدينة اجلاللة.

- مشــروعات جامعــات امللــك ســلمان بفروعهــا الثالثــة 
فــي ُمــدن شــرم الشــيخ والطــور ورأس ســدر .

- مشروع جامعة مدينة العلمني اجلديدة.
الشــبكات  أنظمــة  وإنشــاء  تطويــر  مشــروعات   -

املصريــة. باملطــارات  اخلاصــة 
- مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة ألنظمــة اإلســتادات 

اخلاصة بكأس األمم اإلفريقية 2019. 

ــا ، فقــد خلقــت  ــه علــى صعيــد جائحــة كورون أضــاف أن
حتــدي وواقــع جديــد كان لــه أثــر واضــح علــي منــط وواقــع 
األعمــال العامليــة واحملليــة ســواء طــالب ، شــركات ، بنــوك 
، جهــات حكوميــة. كان يجــب إيجــاد حلــول للتواصــل عــن 

بُعــد وتســيير األعمــال بشــكل وصــورة طبيعيــة.
ــدي  ــذا التح ــة ه ــي مواجه ــا ف ــت التكنولوجي ــد جنح فق
ــات  ــي لإلجتماع ــول الرقم ــول التح ــر حل ــالل توفي ــن خ م
 )Cisco Webex( املرئيــة صــوت وصــورة مــن خــالل تطبيــق
ــذي  ــبكات ال ــزي للش ــط املرك ــد والرب ــن بُع ــل ع والتواص
يُتيــح فرصــة أســرع وأدق لتبــادل املعلومــات وامللفــات 

ــة. ــورة أمن بص

وقــد قامــت شــركة SEE مــن خــالل مســؤليتها اجملتمعيــة 
فــى تفعيــل هــذا التطبيــق جلهــات مختلفــة والــذي كان 
لــه دور فعــال فــي إتاحــة الفرصــة إلنعقــاد إجتمــاع رؤســاء 
اجلامعــات مــع وزيــر التعليــم العالــي أثنــاء املوجــة األولــي 
للجائحــة وايضــاً لنشــر السياســة املتطــورة للتعلــُم عــن 

بُعــد.
ــي،  ــور منيس ــد الدكت ــد أك ــم ، فق ــد التعلي ــي صعي وعل
أن الشــركة ســُتعلن خــالل األيــام املقبلــة عــن قُــرب 
ــر نُظــم  اإلنتهــاء مــن املرحلــة األولــى مــن مشــروع تطوي
التقييــم واإلمتحانــات املتكامــل لتطبيــق اإلختبــارات 

ــم بالتعــاون مــع  ــذي يت ــة ال ــة للجامعــات املصري املُميكن
وزارة التعليـــم العالـــي والبحــث العلمــي ووزارة اإلتصــاالت 
ــية  ــات رئيس ــالث جامع ــي ث ــات ف ــا املعلومـ وتكنولوجيـ
ــة  ــمس ، جامع ــني ش ــة ع ــرة ، جامع ــة القاه ــي جامع ه
حلــوان والــذى ســُيتيح ألول مــرة متكــني الطــالب مــن أداء 
اإلمتحانــات إلكترونيــاً. يأتــى هــذا املشــروع ضمــن خطــة 

ــر 2030. ــة مص ــى ورؤي ــول الرقم ــة للتح ــة املصري الدول

ــب دور  ــى لع ــها عل ــذ تأسس ــركة SEE من ــعى ش وتس
محــوري وتوســعي فــى التنميــة فــى دول اجلــوار اإلفريقــي 
ــابق  ــا دور س ــي وكان له ــن العرب ــى دول الوط ــك ف وكذل
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــى اململك ــاريع ف ــض املش ــى بع ف
ــركة  ــل الش ــس وتعم ــا وتون ــا ونيجيري ــت وإثيوبي والكوي
بشــكل مســتمر علــى دراســة األســواق اجملــاورة لعمــل دور 
ــر أعمــال البنيــة التحتيــة اخلاصــة  فعــال لتنميــة وتطوي

ــات.  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــة اإلتص بأنظم

SEE  تساهم في بناء جمهورية مصر الرقمية 
بمشاركتها في مشروعات البنية التحتية لقطاع 

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

د.علي منيسي   
 SEE رئيس شركة
والعضو المنتدب 

التكنولوجيا نجحت في مواجهة 
"كورونا" بتوفير حلول التحول الرقمي 

 Cisco  لإلجتماعات المرئية من خالل تطبيق
 Webex

سنعلن قريبا عن اإلنتهاء من المرحلة 
األولى من مشروع تطوير نظم التقييم 

واإلمتحانات المتكامل لتطبيق اإلختبارات 
المميكنة للجامعات المصرية

حـــــوارحـــــوار
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ــارة  ــة للتج ــت راي ــف واكب ــرك ، كي ــة نظ ــن وجه م
ــرة؟ ــذه الفت ــالل ه ــة خ ــرارات احلكومي ــع الق والتوزي

إذا حتدثنــا تفصيــاًل عــن الفتــرة مــن 2014 إلــى 2021، 
جنــد بعــض القــرارات والقوانــني غيــر املســبوقة، 
والتــي نحيــي الدولــة علــى اتخاذهــا رغــم صعوبتهــا 
ــري  ــه املص ــرف اجلني ــر ص ــا حتري ــن أبرزه ــة ؛ وم البالغ
الــذي يعــد قــرارًا ســليًما للغايــة. أمــا عــن قــرار رفــع 
ــان  ــة لضم ــبل فعال ــاد س ــع إيج ــا م ــم تدريجًي الدع
وصــول الدعــم املســتحق، فقــد أرغــم املواطنــني 
علــى ترشــيد االســتهالك. وثمــة خطــوة جــادة أخــرى 
تتمثــل فــي التحــول الرقمــي علــى مســتوى القطــاع 
االقتصــادي والتجــاري، إذ تخضــع منظومــة األنشــطة 
ــي  ــذي يغط ــامل ال ــي الش ــول الرقم ــة للتح التجاري
ــدار اإلذن  ــتيراد – بإص ــن االس ــدًء م ــا، ب ــة جوانبه كاف
ــال- والتخليــص اجلمركــي،  ــى ســبيل املث املســبق، عل
والبيــع للتجــار، وربط شــبكة التجــار. كل هــذه عوامل 
ســاعدت علــى شــمول اجلميــع حتــت مظلــة االقتصــاد 
الرســمي الــذي تفيــد كافــة األطــراف؛ إذ حتصــل 
الدولــة علــى مســتحقاتها مــن الضرائــب، واجلمــارك 
ــك  ــاد ذل ــر، أف ــب اآلخ ــى اجلان ــا، وعل ــوص عليه املنص
ــة  ــرى امللتزم ــركات الكب ــة والش ــآت االقتصادي املنش
بالقانــون التــي كانــت تعانــي بســبب االقتصــاد املــوازي 
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــبء الكبي ــا الع ــى عاتقه ــل عل وحتم
باملســتحقات الرســمية، ممــا يؤثــر ســلًبا علــى قدراتها 

ــية. التنافس
وعمليــة  الفواتيــر  ميكنــة  خطــوة  أن  وأعتقــد 
ــي  ــا ف ــعر بقيمته ــة سنش ــوة عمالق ــتيراد خط االس

القريــب العاجــل.
ــرار  ــتيراد، كان ق ــى االس ــل عل ــا الهائ ــم اعتمادن ورغ
الدولــة بفــرض رســوم علــى الســلع املســتوردة التــي 
ــل  ــليًما ويعم ــة س ــودة عالي ــة بج ــل محلي ــا بدائ له
ــذا  ــة ه ــت راي ــد انتهج ــري وق ــج املص ــح املنت لصال

ــر. ــذا التغي ــة ه ــار ملواكب املس

كيــف أثــرت اجلائحــة علــى حجــم األعمــال وســلوك 
املســتهلك؟

ــى  ــرة عل ــروا بنســبة كبي ــني أث  العــام ونصــف املاضي
ــارة  ــة للتج ــا راي ــن بينه ــر، وم ــي مص ــال ف كل األعم
والتوزيــع، خاصــة أن فتــرة كورونــا دفعــت العمــالء إلــى 
ترشــيد النفقــات ،ومــع ذلــك بفضــل مــا نبذلــه مــن 
ــدوق،  ــارج الصن ــكار خ ــن أف ــا م ــا لدين ــودات وم مجه
اســتطعنا بنهايــة عــام 2020، اســترداد عافيتنــا فــي 
ــا  ــن خطتن ــرًا م ــزًءا كبي ــا ج ــع وحققن ــة البي عملي
ــالت  ــام 2020 بتعدي ــالل ع ــا خ ــتراتيجية، وقمن االس
ــتنا  ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا يتف ــاتنا مب ــص سياس تخ
لثقافــة االســتهالك لــدى املســتهلك املصــري، عــالوة 
علــى اجتاهنــا إلــى االســتثمار فــي مشــروعات التحــول 
www. الرقمــي والبيــع عبــر منصتنــا اإللكترونيــة

ــر  ــات عب ــن املبيع ــزًءا م ــّوض ج ــا ع rayashop.com مم
ــة. ــر الرقمي ــا غي قنواتن

ــيط  ــا لتنش ــارى جهده ــذل قص ــة تب ــة املصري فالدول
حركــة البيــع والشــراء فــي مصــر مــن خــالل مبــادرات 
قوميــة فــي هــذا الصــدد إلنعــاش الســوق بعــد 
ــك  ــم ذل ــرًا، ورغ ــهدها مؤخ ــي ش ــود الت ــة الرك حال
ــون عــن  ــة ويبحث ــر دراي صــار العمــالء فــي مصــر أكث
ــرة  ــرة ذات فت ــزة معم ــع، وأجه ــي الدف ــهيالت ف تس

ــة  ــدة ملقارن ــرص جي ــن ف ــون ع ــة، ويبحث ــان طويل ضم
ــي  ــو ف ــدل النم ــة  وأن مع ــات، خاص ــزة واملنتج األجه
ــة،  ــي راي ــا ف ــف تقريًب ــتهالكي تضاع ــل االس التموي
ــجع  ــت تش ــة أصبح ــوك املصري ــى أن البن ــالوة عل ع

ــني. ــتهالكي للمواطن ــل االس التموي

كيف تصف جناح الشركة خالل أزمة كورونا؟
بفضــل العمالــة املاهــرة فــي رايــة للتجــارة والتوزيــع، 
اســتطعنا عبــور فتــرة كورونــا الصعبــة وحتقيــق جــزء 
ــام  ــن ع ــف األول م ــالل النص ــا خ ــن خطتن ــر م كبي
ــت 25%  ــدة بلغ ــو جي ــبة من ــا نس ــث حققن 2021، حي
ــث  ــي- ونبح ــام املاض ــا الع ــن نظيرته ــادة ع ــي زي - وه
ــن 100  ــد ع ــة تزي ــام بقيم ــذا الع ــي ه ــتثمارات ف اس
مليــون جنيــه فــي هيئة اســتثمار مباشــر فــي محالت 
ــيما  ــة، ال س ــات مختلف ــي محافظ ــدة ف ــروع جدي وف
ــركة  ــع الش ــل تتمت ــد. وبالفع ــا والصعي ــي الدلت ف
ــكندرية،  ــرى واإلس ــرة الكب ــي القاه ــوي ف ــور ق بحض
ــى التواجــد فــي باقــي احملافظــات لتقــدمي  وتســعى إل

ــر. ــي مص ــالء ف ــزة للعم ــات ممي خدم

ــل  ــع داخ ــارة والتوزي ــة للتج ــعات راي ــن توس ــاذا ع م
ــرًا؟ ــالد مؤخ الب

ــل  ــًدا قب ــرًا جدي ــاح 12 متج ــركة الفتت ــط الش تخط
ــى مســتوى،  ــى أعل ــزه عل ــي وجتهي ــة العــام احلال نهاي
علــى أن تشــمل املتاجــر كل املنتجــات التــي تطرحهــا 
كهربائيــة  أجهــزة  أو  ذكيــة،  هواتــف  مــن  رايــة؛ 
ــيط  ــى تنش ــة عل ــل راي ــك تعم ــتهالكية - وبذل واس
حركــة املبيعــات وحتريــك امليــاه الراكــدة فــي الســوق. 
وتعــد رايــة للتجــارة والتوزيــع هــي أكبــر مقــدم 

ــة. ــوق املصري ــي الس ــع ف ــد البي ــا بع ــات م خلدم
ــة  ــركة راي ــع لش ــارة والتوزي ــة للتج ــه راي ــد تبعي وتع
القابضــة ميــزة إضافيــة، إذ تتمتــع الشــركة األم 
ــاعد  ــد س ــة. وق ــوق املصري ــي الس ــة ف ــمعة طيب بس
ذلــك علــى زيــادة حصتنــا الســوقية وحجــم أعمالنــا.

ماهــي القيمــة املصافــة التــي جنتهــا رايــة للتجــارة 
والتوزيــع بعــد االســتحواذ علــى i2  ؟

مايؤكــد رغبتنــا القويــة علــى زيــادة حصتنا الســوقية، 
ــة  ــوق املصري ــي الس ــر ف ــتثمار كبي ــا باس ــا قمن أنن
ــو  ــركة آي ت ــدى ش ــى إح ــتحواذنا عل ــالل اس ــن خ م
ــاالت.  ــال االتص ــي مج ــة ف ــركات العامل ــر الش - أكب
ــة  ــركة راي ــة ش ــن خط ــتحواذ ضم ــذا االس ــاء ه وج
للتجــارة وللتوزيــع االســتراتيجية للتوســع داخــل 
مصــر وخارجهــا، وتوســيع قاعــدة العمــالء وعــدد فروع 
ــدة  ــا الرائ ــزز مكانته ــا يع ــع مم ــاط البي ــركة ونق الش
بســوق توزيــع وجتزئــة األجهــزة اإللكترونيــة والهواتــف 

ــة. ــة الذكي احملمول
ــركات  ــدم الش ــن أق ــر م ــو تعتب ــركة آي ت ــر ش وتعتب
العاملــة فــي الســوق املصريــة فــي مجــال االتصــاالت 
واحملمــول، وقــد تأسســت قبــل 15 عــام، ومتتلك شــبكة 
توكيــالت ضخمــة. وباكتمــال عمليــة االســتحواذ 
عليهــا تكــون رايــة صاحبــة أكبــر حصــة ســوقية فــي 
ــي  ــة الت ــا اخلاص ــا معارضه ــو أيًض ــدى آي ت ــر. ول مص
تقــدم خدمــات الصيانــة والدعــم الفنــي، ممــا ينعكــس 
ــي  ــة ف ــا التجاري ــم عالمتن ــار اس ــى انتش ــا عل إيجابً

ــة. الســوق املصري
لــم تكــن شــركة سامســوجن ألجهــزة الهواتــف 
احملمولــة ضمــن عمــالء رايــة فيمــا ســبق. ولكــن بعــد 
االســتحواذ علــى آي تــو، أصبحــت رايــة الوكيــل األكبــر 

ــر. ــي مص ــوجن ف ــركة سامس لش
ــة  ــد أن راي ــم مجاه ــح باس ــى، أوض ــاج احملل ــن اإلنت وع
لتصنيــع  إنتــاج  خــط  بتركيــب  قامــت  للتجــارة 
الغســاالت األوتوماتيــك لــدى إحــدى الشــركات احملليــة 
بقيمــة 4 ماليــني يــورو، بالتعــاون مــع سامســوجن 

ــة. العاملي
احمللــى  املكــون  نســبة  تبلــغ  أن  اخملطــط  ومــن 
ــات  ــل املنتج ــاالت %60، وحتم ــي الغس ــتهدفة ف املس
شــعار صنــع فــي مصــر حتــت أســم العالمــة التجارية 

لسامســوجن.

كيــف   ، الرقمــي  التحــول  شــعار  رفــع  اجلميــع 
؟  التحــول  لهــذا  خططتــم 

ــول  ــدمي حل ــى تق ــع إل ــارة والتوزي ــة للتج ــعى راي تس
ــورة  ــتثمار بص ــالل االس ــن خ ــالء م ــة للعم متكامل
كبيــرة فــي منصتهــا اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت التي 
ــان،  ــت بأم ــر اإلنترن ــع عب ــراء والبي ــة الش ــر عملي تيسِّ
ــة  ــتثنائية للجائح ــروف االس ــل الظ ــي ظ ــص ف باألخ
ــا كل  ــر منصتن ــا عب ــرات. وأحتن ــن تغي ــه م ــا فرضت وم
ــف،  ــة كالهوات ــزة ذكي ــن أجه ــا م ــزم عمالئن ــا يل م
األجهــزة  مختلــف  عــن  فضــاًل  واإلكسســوارات، 

الكهربائيــة واالســتهالكية.

مــا هــي األجهــزة األعلــى مبيًعــا لــدى رايــة للتجــارة 
والتوزيــع ومــن هــم شــركاءها؟

ــر  ــلع األكث ــرش الس ــى ع ــي عل ــف الذك ــع الهات يترب
مبيًعــا، ويليــه ســوق التلفزيونــات، ثــم األجهــزة 
الكهربائيــة، واألجهــزة املوســمية مثــل املكيفــات فــي 

ــخ. ــزة املطب ــا أجه ــي بعده ــف، ويأت ــل الصي فص
حيــث تضــم رايــة للتجــارة والتوزيــع عــددًا مــن 
العالمــات التجاريــة الكبــرى مثــل: سامســوجن، ونوكيا، 
وألكاتيــل، وآي تيــل، واتصــاالت، ولينوفــو، ونيــكاي، 
وزيروكــس، ومايكروســوفت، وكانــون، وإبســون، وفوجــي 

ــا. ــي وغيره ــش ب ــو، وإت تس

ماذا عن توسعات راية االستثمارية خارج مصر؟
 الشــركة لديهــا اســتثمار قــوي فــي نيجيريــا باعتبــار 
ــارة  ــي الق ــة ف ــواق اإلفريقي ــر األس ــن أكب ــا م نيجيري
الســمراء، وتعمــل رايــة للتجــارة والتوزيــع علــى زيــادة 
حصتهــا الســوقية فــي هــذا الســوق عاًمــا تلــو اآلخــر 
ــي  ــا ف ــع به ــي تتمت ــرة الت ــة الكبي ــى الثق ــي عل وتبن

هــذا الســوق الواعــد لــدى املســتهلك النيجيــري.

ــة  ــركة راي ــتراتيجية لش ــزة اس ــه  كركي ــة رغبات ــري وتلبي ــتهلك املص ــم املس ــي فه يأت
للتجــارة والتوزيــع، إحــدى شــركات رايــة القابضــة لالســتثمارات املاليــة، وهــو مــا 
دفعهــا إلــى حتقيــق جنــاح منقطــع النظيــر فــي ســوق األجهــزة اإللكترونيــة، والكهربائيــة، 

واالســتهالكية أيًضــا.
التقينــا باســم مجاهــد، الرئيــس التنفيــذي لشــركة رايــة للتجــارة والتوزيــع، لرصــد التغييــرات 
الطارئــة علــى ثقافــة البيــع والشــراء لــدى املســتهلك املصــري، فــي ظــل التغيــرات التــي شــهدتها 

البــالد خــالل الِعقــد األخيــر بوجــه عــام، وظــروف جائحــة كورونــا بوجــه خــاص.
مجاهــد جنــح فــي صياغــة "روشــّتة" حقيقيــة للتحديــات التــي تواجــه املســتهلك فــي مصــر، والتــي 
ــذه  ــم ه ــم. ورغ ــيد نفقاته ــرار ترش ــن ق ــاذ الكثيري ــي اتخ ــت ف ــرائية وجتّل ــه الش ــى اجتاهات ــت عل انعكس

ــادة حصتهــا الســوقية. ــة فــي مضاعفــة مبيعاتهــا وزي ــود، جنحــت راي القي

نسرد في السطور املقبلة حديثنا مع مجاهد

متى بدأت رحلة تغيرات الساحة االقتصادية مبا يشكل املشهد احلالي؟
 شــهد الوضــع االقتصــادي املصــري تغيــرات هائلــة خــالل الســنوات اخلمســة عشــر األخيــرة؛ بــدًء مــن األزمــة املاليــة عــام 
ــى  ــة عل ــات العنيف ــا االضطراب ــي أعقبته ــر الت ــورة 25 يناي ــت ث ــا، انطلق ــن آثاره ــى م ــات تتعاف ــدأت القطاع ــا إن ب 2008، وم
األصعــدة األمنيــة واالقتصاديــة ، واآلن يبــدو الوضــع االقتصــادي املصــري منتعًشــا وميضــي فــي االجتــاه الصحيــح. ومــن ثم، ســّجلت 

القطاعــات معــدالت منــو جيــدة هــذا العــام.

ICT Business - July  - 2021 حـــــوارحـــــوار

100 مليون جنيه 
استثمارات جديدة للشركة 

في الفروع خالل 2021.. 
وثقافة المستهلك 

في الشراء تغيرت بعد 
"كورونا"

باسم مجاهد
رئيس شركة راية 
للتجارة والتوزيع

نخطط الفتتاح 12 فرعًا جديدًا 
العام الحالي في عدة مناطق 

أبرزها الدلتا والصعيد

استحواذنا على "آي تو" أضاف 
الكثير لراية على صعيد تلبية 

احتياجات العمالء

الهواتف المحمولة تتربع على 
عرش األكثر مبيعًا في مصر يتبعها 

التليفزيونات

نراهن على سمعتنا في خدمات 
ما بعد البيع لدى العمالء في مصر 

ونيجيريا

تعويم الجنيه والحد من االستيراد 
وتشجيع المنتج المحلي ...قرارات 

صائبة
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احلصيلــــة الضريبيــــة، كمــــا يســــهم فــــي 
ــن واملســجلني بالضرائــب  التيســير علــى املموليــ
مبــا يتكامــــل مــع قانــــون اإلجــــراءات الضريبيــة 

ملوحــد  ا
إن منصــة الفاتــــورة اإللكترونيــة التــى تقــوم بها 
إي فاينانــــس مــــن خــالل شــــركة e-tax  بإدارتهــا 
بالتعــــاون مــع كبــرى الشــــركات العامليــة، ُتعــد 
مبثابــــة نقلــــة جديــــدة فــــي التحــــول الرقمــــي  
باعتبارهــــا أحــــد الروافــد األساســــية للمشــروع 
ــة اإلدارة  ــة منظومــ ــث وميكنــ ــى لتحديــ القومــ
الضريبيــــة، حيــــث ترتكــــز علــى إنشــــاء نظــام 
مركــــزى إلكترونــــى لتلقــــي ومراجعــــة واعتمــاد 
ــالت  ــراء للتعام ــع والشــ ــر البيــ ــة فواتيــ ومتابعــ
التجاريــــة بيــــن الشــــركات مــــن خــالل التبــــادل 
اللحظــي لبيانــــات الفواتيــر بصيغــة رقميــة دون 
االعتمــاد علــــى املعامالت الورقيــة حلصــر اجملتمــع 
الضريبــــى ويحقــــق تطبيــق منظومــــة الفاتــورة 
اإللكترونيــة، العديــد مــن املزايــا للمموليــن منهــا: 
تســهيل إجــراءات الفحــص الضريبــى للشــركات 
فــــى أقــل زمــن ممكــــن، وفحــص ملفــات فواتيــر 
البيــــع والشــــراء من خالل الفحــــص عــــن بعــــد 
وتيســــير إجــــراءات رد الضريبــة، وعمليــــة إعــداد 
وتقديــم اإلقــــرارات الضريبيــة وتبســيط إجــراءات 
التســــوية بيــــن الشــــركات مــــن خــالل التبــــادل 
اللحظــــي لبيانــــات الفواتيــــر املميكنــــة، الــــذى  
تتيحــــه املنظومــــة نتيجــــة ربطهــــا وتكاملهــــا 
مــــع األنظمــــة احملاســبية للمموليــــن. وقــد تــم 
البــدء فــي تفعيل منظومــــة الفاتــورة اإللكترونية  

بدايــــة مــن منتصــــف نوفمبــر2020.

 بوابة مصر الرقمية 
شــهدت منصــة مصــر الرقميــة خــالل عــام2020  
ــل  ــع والتحصيــ ــم الدفــ ــة نظــ ــة و ميكنــ رقمن
فــــي القطاعــــات احلكوميــــة واخلدمــــات داخلهــا 
وربطهــــا بقاعــدة البيانــات املوحــــدة فــي مصــر 
وميثــــل املشــــروع منصــــة ناجحــــة بها خدمــــات 
تزيــد عــــن80 خدمــة حكومية وذلــــك مــــن خــــالل 
توظيــــف املنصــــات املتكاملــــة املبتكــــرة التــــي 
توفرهــــا شــــركة تكنولوچيــا تشــــغيل املنشــآت 
املاليــــة مــن خــــالل مركــــز الدفــــع والتحصيــل 
اإللكترونــــي، كمــا يشــــمل خدمــــات داخــــل وزارة 
التمويــــن، وتســــجيل املركبــات وخدمــــات جتديــد 
رخــص الســيارات والقيــادة بالتعــاون مــع النيابــة 
ــق  ــات التوثيــ ــة، وخدمــ ــة ووزارة الداخليــ العامــ
بالتعــــاون مــــع وزارة العــــدل واحملاكــــم وكذلــــك 

خدمــــات الســــجل املدنــي. 

 "اجري مصر"
ــي  ــواق ف ــت اي أس ــة جنح ــع وزارة الزراع ــاون م بالتع
تأســيس و تدشــني منصــة " AGRI MISR وهــــي 
ــة  ــارة اإللكترونيــ ــة للتجــ ــة متكاملــ أول منصــ
ــي  ــاع الزراعــ ــة القطــ ــي خدمــ ــص فــ تتخصــ
لتعظيــــم االســــتفادة مــن اســتخدام التكنولوجيا. 
وتتبــــع الشــــركة نهج مــــن مقومــــات الســــوق 
ــة  ــة املصريــ ــات احلكوم ــة توجيهــ ــدة وتلبي الواعــ
بفتــــح أســــواق جديــــدة للصــــادرات الزراعيــــة، 
نظــرًا ملردودهــا اإليجابــي علــى تنميــة الصــادرات 

املصريــــة واالقتصــــاد الوطنــــي بوجــــه عــام.
وتقــوم املنصــة بصفــــة أساســية بربــط كافــة 
ــم  ــع تنظيــ ــة مــ ــة الزراعيــ ــراف املنظومــ أطــ
ــة بينهــم باســتخدام  وتيســير املعامــات التجاريــ
ســــوق إلكترونيــــة شــــاملة للعــــرض والتســويق 
والتجــــارة. كمــــا توفــر املنصــة حزمــــة إضافيــة 
مــــن اخلدمــــات املاليــــة الالزمة إلجــــراء عمليــــات 
البيــــع والشــــراء، باإلضافــــة إلى تقديــــم التمويل 

ــني.  للمزارع

 مركز الدفع و التحصيل اإللكتروني لوزارة املالية 
إن مــــن أهــم أهــداف مركــــز الدفــع و التحصيــل 
اإللكترونــي لــوزارة املاليــــة والتــي تديــره شــركة 
تكنولوچيــا تشــغيل املنشــآت املاليــة هــو تطويــر 
وحتديــــث نظــــم الدفــــع والتحصيــــل لتحســــني 
ــرعة دوران  ــق ســ ــري وحتقيــ ــاد املصــ أداء االقتصــ
األمــــوال وحتفيــز االســــتثمارات مــن خالل شــبكة 
إلكترونيــة مؤمنــة ومشــفرة وفــق معاييــر األمــن 
القومــــى منتشــرة فــي كافــة أنحــاء اجلمهوريــة 
وبنيــــة حتتيــة عاليــة التقنيــة الســتيعاب كافــة 

عمليــــات اجلهــات احلكوميــة. 
تقــــوم شــــركة تكنولوچيــــا تشــــغيل املنشــــآت 
املاليــــة بتشــغيل وإدارة مركــز الدفــع والتحصيــل 
اإللكترونــــي لــــوزارة املاليــــة ســواء فــــي البنيــة 
التحتيــة أو األنظمــة اخلاصــة بالدفــع والتحصيــل 
ــي أداء  ــتقرار فــ ــتمرار االســ ــى اســ ــا أدي إلــ ممــ
اخلدمــة علــــى الرغــم مــن ازديــاد أعــداد ومبالــغ 

املتحصــــات واملدفوعــــات احلكوميــة.
زيادة املتحصالت احلكومية لعام 2020

حتظــــى شــــركة تكنولوچيــــا تشــــغيل املنشــآت 
املاليــــة مبنظومــة متميــزة مــن البنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــــة التــي تقــــوم بتشــغيل مجموعــة 
كبيــــرة مــــن شــــبكات املدفوعــــات والتحصيــــل 
ــد  ــة أحــ ــي مبثابــ ــورة، وهــ ــة املتطــ اإللكترونيــ
الركائــــز األساســــية لدعــم وتطويــــر الشــبكات 
املاليــة فــــي مصــر، كمــا تعــــد الشــركة أكبــر 
ــمول  ــي والشــ ــول الرقمــ ــادرات التحــ ــم ملبــ داعــ
املالــي فــي مصــر، حيــث حتــرص علــى التوظيــف 
األمثــــل لنمــوذج أعمالهــا الرائــــد الــذي يغطــي 
منظومــــة الدفــــع والتحصيــــل اإللكترونــي بيــن 
B2G واحلكومــــة B2Bالشــــركات وتقــوم الشــركة 
اإللكترونــــي  التحصيــــل  شــــبكات  بتطويــــر 
التابعــــة بهــدف تقديــــم مجموعــة مــن احللــول 
ــهولة  ــز بســ ــي تتميــ ــاملة التــ ــة الشــ الرقميــ

اســــتخدامها، وتغطــــي العديــــد مــــن جوانــــب 
منظومــــة الدفــع والتحصيــــل اإللكترونــي فــي 
مصــــر مبــا تشــــمله مــن اجلمــــارك، والضرائــب، 
وخدمــات الشــــباك الواحــــد، وخدمــات حتصيــل 
ــرف  ــة، وصــ ــات االجتماعيــ ــتراكات التأمينــ اشــ
املعاشــــات، وكذلــــك مبــادرات تكافــــل وكرامــة، 
ومنظومــــة إدارة دعــم املــواد البتروليــة، والعديــد 
مــــن اخلدمــــات األخــرى. كمــــا حرصــت شــركة 
تكنولوچيــــا تشــغيل املنشــآت املاليــة على عقــد 
ــات  ــرز الهيئ ــع أبــ ــتراتيجية مــ ــراكات االســ الشــ
والشــــركات فــــي كا القطاعيــــن العــــام واخلــاص 
مــــن أجل دمج منصات املدفوعــــات اخلاصــــة بهــم 
داخــل منظومــة البنيــــة التحتيــة التكنولوجيــة 
اخلاصــة بالشــركة، ومبــا يســاعدها علــى تقديــم 
باقــــة خدماتهــــا املتكاملــــة لعمائهــــا. جنحــــت 
شــــركة شــــركة تكنولوچيــا تشــــغيل املنشــآت 
املالية فــــي االســتفادة مــن زيــــادة الطلــب علــى 
ــار  ــة انتش ــه نتيج ــب علي ــا ترتــ ــالت ( ومــ املعامــ
فيروس كورونا )كوفيد 19(  مــــن تطبيــــق اإلجــراءات 

الوقائيــــة للحفــــاظ علــى الصحــــة العامــة.
قدراتهــــا  توظيــــف  الشــــركة  اســــتطاعت   
وشــبكاتها ومــا حتظــى بــه مــن بنيــة أساســية 
شــاملة وخبراتهــا الهائلــة فــي قطــاع املعامـالت 
الرقميــة فــي مصــــر، لتســجل أفضــل أداء علــى 
اإلطــــالق وفــــي ضــــوء اجلهــــود التــــي تبذلهــــا 
الشــــركة للمواءمــة مــــع خطــة احلكومــة نحــو 
التحــــول إلــى مجتمــع غيــــر نقــدي فــي مصــر، 
أطلقــــت الشــــركة مشــروعات رقميــــة رئيســية 
ســــاهمت فــــي دعــــم تعزيــــز منــــو واســــتدامة 

ــاد املصــري.  االقتصــ
كمــا ســــاهم جنــاح هــذه املشــــروعات القوميــة 
فــي ترســيخ ريــادة الشــركة باعتبارهــا الشــريك 
األمثــل فــي مجــال املدفوعــات الرقميــة املتنامــي 

مبصــر.
جنحــــت الشــــركة فــــي بنــاء وتشــــغيل شــبكة 
نقــــاط القبــــول للمتحصــالت احلكوميــــة، وهــي 
منظومــــة متكاملــة مشــــفرة  تــــم إنشــاؤها 
وتشــغيلها وإدارتهــا وفقــاً ملعاييــر األمــن القومــي 
ومؤمنــــة تقنيــــا  مبا يتناسب مع املعاييــــر العامليــة 
وطبقــا إلتاحــة التحصيــل اإللكترونــي للخدمــات 
احلكوميــــة عــــن طريــــق القنــــوات اإللكترونيــــة 
بالربــط مــع البنــوك بالقطــاع املصرفــي املصــري 

.
 % 300 2020 زيــادة تفــوق  وقــــد شــــهد عــــام 
لقيمــة املتحصــالت احلكوميــة باســتخدام نقــاط 
التحصيــل احلكوميــة Gov POS  قــــد اتضــــح أثــــر 
التطويــــر جليــــا فــــي اســــتمرار اســــتقرار تقدمي 
خدمــــة التحصيــــل، تزامنــــا مــع ازديــــاد أعــداد 

ــالت. املتحصــ

استثمرنا فــي تطويــر قــدرات الشــركة 
والبنيــة التحتيــة  بالصــورة التــي تــؤدى 

إلــى تعظيــم دور وقيمــة الشــركة 
للطــرح العــام بالبورصــة   

إبراهيم سرحان
 رئيس شركة
e-finance 

لإلستثمارات المالية 
والرقمية

 علــى مــدار أكثــر مــن 15 عام جنحــت فيهم الشــركة 
فــي ارســاء مبــاديء الدفــع والتحصلــي االلكترونــي 
وهــو مــا دفعهــا اليــوم الن تصبــح الشــريك االمثــل 

فــي مجــال املدفوعاتالرقميــة للحكومــة املصريــة .
حيــث جنحــت شــركة اي فاينانــس لإلســتثمارات 
ــذ  ــو تنفي ــا نح ــي قدم ــي املض ــة ف ــة والرقمي املالي
ــا  ــا م ــة منه ــروعات القومي ــن املش ــم م ــدد ضخ ع
ميــس املواطــن العــادي او يخــص العديــد مــن اجلهــات 
واملؤسســات ، وخــالل الســنوات الســبع املاضيــة 
ــا  ــس" مم ــم "اي فاينان ــع جن ــوص مل ــه اخلص ــى وج عل
ــج  ــن برنام ــا ضم ــة إلدراجه ــة املصري ــع احلكوم دف

ــة . ــة املصري ــي البورص ــة ف ــات احلكومي الطروح
تاريــخ الشــركة وعأمالهــا والشــركات التابعــة لهــا 

نرصدهــا فــي الســطور التاليــة

إستراتيجية اي فاينانس 
تطلعــــت الشــــركة إلــى انطالقة جديــــدة خــالل 
عــــام 2020 مســــتفيدة بالعديــد مــــن املقومــات 
الداعمــــة ملواصلــــة مســــيرة اإلجنــــازات وتنفيــــذ 
التوســعات اخملططــة خــالل املرحلــة القادمــة، مبــا 
فــــي ذلــك اســتراتيجية للنمــو واضحــة املعالــم 
بفضــل البنيــــة التكنولوجيــــة املتطــــورة وأيضــــا 
الهيــــكل التنظيمــي املتميــز بالكفــــاءة واملرونــة 
ــات  ــاءة وإمكانــ ــاء بكفــ ــدف اإلرتقــ ــك بهــ وذلــ
الشــــركة باعتبارهــــا الشــــريك الرقمــــي األمثــل 
 B2G للحكومــــة املصريــة ضمــن خدمــات مجــال
باإلضافــــة إلــى دعــم جهــود نطــاق الدولــة فــى 
حتقيــــق التحــول الرقمــى والشــــمول املالــى مــن 

خــــالل التوســع بأعمالهــا فــي ســوق املدفوعــات 
   B2Cالرقميــــة بيــن الشــــركات والعمــــالء األفــراد
من خــــالل الشــــركات التابعــة اجلديــــدة )شــركة 
ــواق  ــركة إي أســ ــركة إي كاردز، شــ ــص، شــ خالــ
مصــــر( وبالتــــوازي مــــع ذلــــك قامــــت الشــركة 
بتكثيــف اســتثماراتها فــي دعــم وتعزيــز قدراتهــا 
التشــــغيلية. وقــــد أثمــــرت هــــذه اجلهــــود، عــن 
تعزيــز مكانــة الشــركة للتوســع ببصمتهــا فــي 
أســــواق املدفوعــــات الرقميــــة وخدمــــات الدعــم 
االســــتراتيجية والعمــــالء والشــــركات للجهــــات 

احلكوميــــة األفــراد 
ــا  ــم تفاؤلنــ ــة تدعــ ــات اإليجابيــ ــك املعطيــ تلــ
جتــــاه عــــام 2021 ومــــا يليهــــا، وال ســــيما فــــي 
ضــــوء معــدالت النمــو القويــــة  التــي حققتهــا 
ــا  ــي مصحوبــ ــام املاضــ ــالل العــ ــركة خــ الشــ
بتحديــــث توجههــــا اإلســــتراتيجي واإلســتثماري 
وتنميــــة مواردهــــا البشــــرية، ملواصلــــة البنــــاء 
علــــى املكانــة الرائــــدة التــي تتبوأهــــا الشــركة 
باعتبارهــــا الشــريك األمثــــل لتحقيــق الشــمول 
ــا  ــة بوزاراتهــ ــي للدولــ ــول الرقمــ ــي والتحــ املالــ

اخملتلفــــة . 
ومتهيــداً لعمليــة الطــرح املرتقــب فــي البورصــة 
ــمول  ــق الشــ ــت e-finance  بتحقيــ ــة قامــ املصري
املالــي والتحــــول الرقمــي، وتــــم االســتثمار فــي 
ــة   ــة التحتيــ ــركة والبنيــ ــدرات الشــ ــر قــ تطويــ
بالصــــورة التــي تــؤدى إلــى تعظيــــم دور وقيمــة 
الشــــركة للطــرح العــام بالبورصــة  مــع حتديــث 
التوجــه التجــاري واملالــي مبــا يســمح بالتوظيــف 

األمثــــل ملقومــات النمــــو الواعــدة التــــي تنفــرد 
بهــا الشــركة وتعظيــم العائــد واملــردود املباشــر 
ــب  ــى جانــ ــة، إلــ ــراف ذات العالقــ ــع األطــ جلميــ
املســاهمة الفعالــة فــي تنفيــذ أجنــدة التحــول 
الرقمــــي والشــــمول املالــي ضمــــن اســتراتيجية 
رؤيــة مصــر2030 وتهــدف االســتراتيجية اجلديــدة 
املكونــــة مــــن أربعــــة محــــاور رئيســــية إلــــى: 
تعزيــــز الطاقــــات احلاليــة للشــــركة واالســتفادة 
مبــا حتظــــى بــه مــــن مقومــات تنافســــية، مــع 
مواصلــة اســتحداث احللــول الرقميــة التــي تعــود 
باملنفعــــة املباشــــرة علــــى االقتصــــاد واملواطــــن 
علــــى حــد ســــواء، وأيضاً ترســــيخ ريــادة الشركة 
باعتبارهــــا الشــــريك األمثــل لتحقيــــق التحــول 
الرقمــي ســواء للهيئــات احلكوميــة أو مؤسســات 

القطاع اخلــــاص علــــى حــــد ســواء.

ميكنة الفاتورة اإللكترونية 
ــة  ــاملة ملصلحــ ــة الشــ ــروع امليكنــ ــد مشــ يعــ
ــط  ــروعات خطــ ــم مشــ ــد  أهــ ــب أحــ الضرائــ
التحــــول الرقمــي في مصر حيث تقــــوم املنظومــــة 
الضريبيــــة وميكنتهــــا بتســــهيل وتيســير كافــة 
ــذا  ــة هــ ــد والتكلف ــت واجله ــر الوق ــراءات وتوفي اإلج
باإلضافــــة إلــى توفيــر الدقــة والشــفافية ويأتــي 
املشــــروع ضمــن جهــــود وزارة املاليــــة فــي حتديث 
وميكنــة دورة العمــــل واإلجــــراءات الضريبيــــة 
مبصلحــة الضرائــب واألخــذ باآلليــات اإللكترونيــة 
احلديثــــة مبــا يســهم فــي إحــكام الرقابــة علــى 
ــرادات العامــــة وعمليــــات تلقــــى وفحــــص  اإليــ

"إي فاينانس" الشــريك األمثــل 
للدولــة لتحقيــق الشــمول المالــي 

والتحــول الرقمــي 

ICT Business - July  - 2021 حـــــوارحـــــوار
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د.حازم الشرباصي 
رئيس شركة 
سيليكون 21

طفرة إقتصادية
 جنــح الرئيــس السيســى فــى حتقيــق طفــرة مبختلــف 
اجملــاالت، خاصــة اجملــال االقتصــادى الــذى يخضــع للغــة 
األرقــام التــى ال تكــذب حيــث تراجــع معــدل البطالــة 
إلــى 7٪ تقريبــاً وانخفــض عجــز املوازنــة إلــى أقــل مــن 
ــن ٪90 ،  ــل م ــى أق ــام إل ــن الع ــع الدي ــا تراج 7٪ ، كم
ــجلت  ــث س ــى 5.6٪ حي ــو إل ــبة النم ــت نس وارتفع
الدولــة خــالل عــام 2020 ثانــى أعلــى معــدالت النمــو 
ــري  ــاد املص ــل االقتص ــم ، حص ــى العال ــادي ف االقتص
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــدة م ــادات عدي ــى إش عل
والبنــك الدولــي وكبــرى املؤسســات املاليــة العامليــة، 
ــة فــي خلــق  وهــو مــا يعكــس جنــاح سياســات الدول
ــة لالســتثمار  ــة ومســتقرة جاذب ــة آمن ــة اقتصادي بيئ
مــع توقعــات بــأن يكــون االقتصــاد املصــري واحــداً مــن 

ــول عــام 2030. ــرى بحل ــة الكب النمــور االقتصادي
ــا  ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــرباصي أن قط ــد الش وأك
ــال  ــا هائ ــرًا ودعًم ــا كبي ــهد اهتمام ــد ش ــات ق املعلوم
خــالل ســنوات حكــم الرئيــس السيســي علــى مــدار 
الســبع ســنوات املاضيــة فــى ضــوء توجــه الدولــة نحو 
بنــاء مصــر الرقميــة. مــن أمثلــة ذلــك الدعــم افتتــاح 
الرئيــس السيســي املتتالــي ملعــرض القاهــرة الدولــي 
ــر  ــه املؤمت ــة الفتتاح ــا Cairo ICT باإلضاف للتكنولوجي
العاملــي لالتصــاالت الراديويــة الــذي اســتضافته مدينة 
شــرم الشــيخ، علــى مــدار أكثــر مــن شــهر، ونظمــه 
االحتــاد الدولــي لالتصــاالت التابــع لــأمم املتحــدة عــام 
ــن 140  ــارك م ــن 3500 مش ــر م ــاركة أكث 2019، مبش
دولــة، وأكثــر مــن 50 مســئوال بقطــاع االتصــاالت 

ــم. ــف دول العال ــن مختل ــات م ــا املعلوم وتكنولوجي
 كمــا أطلــق الرئيس السيســي مبــادرة "رواد تكنولوجيا 
ــى  ــبابية عل ــوادر الش ــدرات الك ــاء ق ــتقبل" لبن املس
ــاالت  ــات واالتص ــا املعلوم ــات تكنولوجي ــدث تقني أح
واإللكترونيــات. كمــا مت اعتمــاد خطــط طموحــة 
ــذ  ــا تنفي ــاور أبرزه ــداف واحمل ــن األه ــد م ــت العدي ضم
"رؤيــة مصــر 2030" والتحــول الرقمــي عبــر اســتخدام 
وتفعيــل أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
فــي قطاعــات الدولــة كافــة ، وتنميــة مجتمــع قائــم 
علــى اقتصــاد املعرفــة، واقتصــاد رقمــي قــوي واإلرتقــاء 
بحجــم ســوق صناعــة اإللكترونيــات فــي مصــر، 
ــادة القــدرات التصديريــة للشــركات العاملــة فــي  وزي
ذلــك اجملــال فضــال عــن توفيــر فــرص العمــل اجلديــدة 

ــباب. للش
االتصــاالت  لقطــاع  حافــزًا  الدعــم  هــذا  شــكل 
وتكنولوجيــا املعلومــات لتكثيــف جهــوده فــى تنفيــذ 
ــد مــن املشــروعات القوميــة التــى تهــدف إلــى  العدي
تعزيــز مكانــة مصــر علــى خريطــة صناعــة االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات مثل إنتــاج أول هاتــف محمول 
مصــري يتــم تصنيعــه محليــا، وإطــالق خدمــات اجليل 
ــدة،  ــة اجلدي ــق التكنولوجي ــول، واملناط ــع للمحم الراب
اجلديــدة،  اإلداريــة  بالعاصمــة  املعرفــة  ومدينــة 
والشــمول املالــي، والتحــول الرقمــي. أيضــا مجمعــات 
ــالق  ــى وإط ــذكاء االصطناع ــي وال ــداع التكنولوج اإلب

ــة 1". ــري "طيب ــي املص ــاالت الصناع ــر االتص قم
ــدالت  ــق مع ــى حتقي ــاع ف ــاح القط ــى جن ــك إل أدى ذل
أداء مرتفعــة علــى املســتوى االقتصــادي مثــل ارتفــاع 
نســبة مســاهمة القطــاع فــى النــاجت احمللــى اإلجمالى 
إلــى %4.4، وارتفــاع حجــم النــاجت احمللــي للقطــاع إلــى 
ــادرات  ــو الص ــى من ــة إل ــه، باإلضاف ــار جني 107.7 ملي

ــة. الرقمي

تغييرات إيجابية
وتابــع أن ســيليكون 21 قــد حققــت نســب منــو 
ــث يتماشــا  ــني 15-20 % ســنويا حي ــراوح ب ســنوية تت
هــذا النمــو مــع اجتاهــات الدولــة املصريــة نحــو النمــو 
ــاد   ــوض باالقتص ــل للنه ــا املتواص ــادي  ودعمه االقتص
ممــا أثــر باإليجــاب  علــى كل القطاعــات فقــد مت 
ــادة  ــم زي ــركة لدع ــتثمارات الش ــادة اس ــه بزي التوجي
النمــو ، وانعكــس النمــو الــذي حققتــه الشــركة على 
املشــروعات التــي قامــت بتنفيذهــا ألنهــا تعــد وكيــال 
معتمــًدا ورئيســًيا ألكبــر املنتجــات العامليــة  حيــث أن 
سياســة شــركتنا هــي املســاهمة غيــر املباشــرة مــع 
الشــركات التقنيــة املنفــذة للمشــروعات وذلــك لنقل 
أحــدث التكنولوجيــات لهــا وخدمــة جميــع القطاعات 
وحتســني اخلدمــات املقدمــة والتــي تســاهم بدورهــا في 
توفيــر مــوارد الدولــة وتقــدمي خدمــة أفضــل للمواطــن 
ــاهمة  ــا باملس ــد قمن ــال فق ــبيل املث ــى س ــا عل ومنه
فــي عــدد مــن املشــروعات القوميــة وهــي : مشــروعات 
التحــول الرقمــي مــع اجلهــات اخملتصــة  مليكنــة جميــع 
البيانــات  لســهولة احلصــول عليهــا ممــا يقــدم خدمــة 
ــة  ــدن الذكي ــة امل ــر منظوم ــن ، تطوي ــل للمواط أفض
علــى مســتوى اخلدمــات  الصوتيــة واملرئيــة واإلضــاءة 
ــات  ــدمي خدم ــي تق ــدوره ف ــاهم ب ــذي س ــة  وال الذكي
ــدث  ــتخدام أح ــك باس ــة وذل ــر الطاق ــل وتوفي أفض
التكنولوجيــات ، وكذلــك مشــروع تطوير وتأمــني مراكز 
املعلومــات احلكوميــة واالســتراتيجية ، املســاهمة فــي 
ــر منظومــة التعليــم عــن بعــد ورفــع الكفــاءة  تطوي
التعليميــة بإســتخدام التكنولوجيــات الســلكية 
ــر وتأمــني القطــاع املصرفــي عــن  والالســلكية ، تطوي
ــرع  ــع أف ــط جمي ــات ورب ــز البيان ــث مراك ــق حتدي طري
البنــوك مــع ماكينــات الصــرف اآللــي وذلــك لتيســير 

ــركات . ــراد والش ــة لأف ــة واملصرفي ــالت املالي املعام
وتـعتبر شـركـة سـیلیكون21 واحـدة مـن الشـركـات 
الـرائـــدة فـــي تـوفـــیر أحـدث حـلول الشـــبكات التي 
تضــم مجـموعـــة مـــن االسـتراتـــیجیات الـالزمـــة 
لـمواكـبة سـرعـة الـــتطور التكنولوجي الـعالـمي  .

25 عاما من النجاح
وباعتبارها شـركـــة مساهمة مـصریـــة مـــتخصصة 
فـــي مـــجال خـدمـــات الـــقیمة الـمضافـــة لـلبنیة 
األسـاســـیة للشـــبكات ، وأمـن الشـــبكات، ومـراكـز 
الـبیانـــات، وحـــلول الـتصویـــر الـرقـــمي ،  وقد بـدأت 
أنشـــطتها الـتجاریـــة كـكیان واحـــد مـنتصف عـام 

1996 بـاسـتراتـــیجیة تـــقوم عـلى بـــناء شـراكـات 
نـاجـحة مـــع عـمالئـها

تســاعدهم علــى النمــو وحتقیــق املزیــد مــن النجــاح، 
وتتكــون حالیــا مــن 6 كیانــات هــي :

 Silicon21 HQ - Silicon21 CRM – Silicon21 NITS –
 Silicon21 IS – Silicon21 Factory – Silicon21 Dubai
وكانــت الشــركة قــد بــدأت كمــوزع للمنتجــات ومــن 
 Cisco, canon , : ــر ــي مص ــا ف ــي متثله ــركات الت الش
 Linksys,View Sonic, Tenda, Eset, Bosh, Nokia,
 D-Link, APC by Schneider, Ricoh, Hikvision
ــن 300  ــثر مــ CommScope, وتــــضم الشــركة أكــ
ــختلفة  ــق مــ ــبة مــناطــ ــفا ، مــخاطــ مــوظــ
وجــمیع قــطاعــات الــسوق ومــوفــري اخلــدمــات 
واملتوســطة  الصغيــرة  و  الكبیــرة  واملؤسســات 

واملســتهلكني .
فالشــركة التــي يبلــغ عمرهــا 25 عامــا يقــول عنهــا 
ــع  ــلتكیف مـ ــتراتيجيتنا لـ ــا اس ــغیر دائم ــن نـ : نح
االتـجاهـــات اجلـدیـــدة، كـما نـــقوم بتدریب موظفینا 
علــى اســتیعاب هــذه التقنیــات ودعــم شــركائنا فــي 

ــم . ــات لعمالئه ــذه التقنی ــع ه بی

الرئيس "السيسي" 
نجح فى االختبار 

الصعب وقاد مصر 
إلى بر األمان

الســبع ســنوات املاضيــة كانــت فارقــة فــي تاريــخ مصــر ســواء علــى املســتوى 
ــة  ــر نهض ــهدت مص ــث ش ــي ، حي ــا التكنولوج ــادي وايض ــي أو االقتص السياس
ــة  ــة املصري ــه الدول ــذي تبنت ــة فــي ظــل برنامــج اإلصــالح االقتصــادي ال اقتصادي
ورســمته القيــادة السياســية للبــالد ، حيــث جنــح قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات أن يصبــح القاطــرة احلقيقيــة لالقتصــاد بفضل نســب النمــو املتفاوتة 
والقفــزات التــي حققهــا األعــوام املاضيــة حتــى بلــغ اليــوم أكثــر مــن %16  منــًوا.

وانعكــس هــذا االهتمــام والنمــو مــن قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
إلــى شــركات القطــاع اخلــاص الكبيــرة والصغيــرة واملتوســطة وجنحــت الشــركات 
أن تنمــو بعــد ســنوات متتاليــة مــن الركــود أبــان ثــورة ينايــر 2011 وظهــرت 
مشــروعات جديــدة تهتــم بالبنيــة التحتيــة وحتســن اخلدمــات وكذلك مشــروعات 
التحــول الرقمــي والشــمول املالــي فــي كل الــوزارات املصريــة وكافــة القطاعــات 
االقتصاديــة اخملتلفــة ، وفقــا ملــا أكــده الدكتــور حــازم الشــرباصي رئيــس مجلــس 

ــيليكون 21 . ــركة س إدارة ش

وتابــع أنــه منــذ 7 ســنوات، وحتديــدا عــام 2014، تســلم الرئيــس عبدالفتاح السيســي 
مقاليــد حكــم مصــر وســط اضطرابــات سياســية كبيــرة ومؤسســات دولــة غيــر 
ــا  ــة، وماتبعه ــة اخلانق ــة واملالي ــكالت االقتصادي ــات واملش ــة لأزم ــة باإلضاف مكتمل
ــى ٪14.8  ــة إل ــبة البطال ــت نس ــغ 1.8٪ وتفاقم ــو وبل ــدل النم ــي مع ــور ف ــن تده م
وانهــار االحتياطــي النقــدي إلــى 12.6 مليــار دوالر،  وبلــغ عجــز املوازنــة 14.6٪، فضــال 

عــن أزمــة احملروقــات اخلانقــة.

 كمــا قامــت وكاالت التصنيــف العامليــة بتخفيــض التصنيــف اإلئتمانــي ملصــر عــدة 
ــدرة  ــدم ق ــات بع ــط توقع ــرى ووس ــاد املص ــائمة لالقتص ــرة متش ــط نظ ــرات وس م
مصــر علــى ســداد ديونهــا، ولــم يعــد أمامهــا إال أمــران، إمــا أن تعلــن إفالســها، أو أن 

يحــدث بهــا ثــورة للجيــاع.
التحــدى كان صعبــا وكبيــراً للغايــة، وفقــا ملــا وصفــه الدكتــور الشــرباصي، مؤكــدا 
أن الرئيــس جنــح فــي انتهــاج برنامــج إصــالح اقتصــادي وهيكلــي وسياســات ماليــة 
ونقديــة متوازنــة حتقــق األهــداف اإلقتصاديــة للدولــة املصريــة، وذلــك بالتــوازي مــع 
بنــاء صداقــات وشــراكات اقتصاديــة مــع كل دول العالــم، مــا حــدث فــي مصــر مــن 
ــه  إجنــازات ضخمــة علــى املســتوى االقتصــادي خــالل الســنوات املاضيــة يشــهد ل
العالــم مثــل العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة وإنشــاء 14 مدينــة ذكيــة ومليــون وحــدة 
ســكنية والقضــاء علــى العشــوائيات  وأآلف املشــروعات اإلنتاجيــة وارتفــاع التصديــر 
وإصــالح البنيــة التحتيــة واألساســية وتقويتهــا لتخــدم الدولــة لســنوات طويلــة 
ــر  ــة مص ــن مكان ــزز م ــك ع ــات، كل ذل ــة القطاع ــي كاف ــة ف ــروعات إنتاجي ومش
ــا وأعادهــا إلــى خريطــة اجملتمــع االقتصــادي الدولــي، وجعلهــا حتتــل  االقتصاديــة عامليًّ

مكانــة اقتصاديــة بــني االقتصاديــات الكبــرى.
كمــا أن الوضــع احلالــى الــذى تعيشــه مصــر ويعيشــه شــعبها، يؤكــد مبــا ال يــدع 
مجــاالً للشــك أن الرئيــس السيســي جنــح فــى االختبــار الصعــب، ومتكــن مــن قيــادة 
الدولــة إلــى بــر األمــان متخطيــاً كل األزمــات التــى كانــت تهــدد وجودهــا بالكامــل.

حققنا نسبة نمو بلغت 20٪ سنويًا 
منذ تولي الرئيس بفضل االصالحات 

االقتصادية 

ICT Business - July  - 2021 حـــــوارحـــــوار
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ــة أو  ــع املؤسس ــل م ــالل التواص ــة خ ــة مبهج بتجرب
ــة. العالمــة التجاري

ــة  ــر البني ــى تطوي ــركة عل ــتراتيجية الش ــوم اس وتق
التحتيــة الرقميــة، حيــث تعمــل علــى تقــدمي اخلدمات 
التقنيــة بأعلــى كفــاءة ممكنــة، إلــى جانــب اخلدمــات 
ــل  ــّدم هائ ــك بتق ــع ذل ــد دف ــة ، وق ــة العادي الصوتي
ــس  ــي تعك ــركة الت ــات الش ــد إحصائي ــى صعي عل
مــدى تطــور اخلدمــات الرقميــة. وبلغــت نســبة 
اخلدمــات التقنيــة 42٪ مــن إجمالــي اخلدمــات، بينمــا 
ــام  ــالل الع ــة 58٪ خ ــات الصوتي ــبة اخلدم ــت نس بلغ
اجلــاري، مقارنــة بـــ90٪ خدمــات صوتيــة، و10٪ تقنيــة 
خــالل العــام املاضــي، وتســعى لتقــدمي محفظــة 
خدمــات متكاملــة تشــمل اخلدمــات الصوتيــة، وغيــر 
الصوتيــة، وخدمــة العمــالء عــن طريــق وســائل 
ــرزه  ــذي حت ــدم ال ــزى التق ــي. ويع ــل االجتماع التواص
الشــركة إلــى النمــاذج املتطــورة التــي نطرحهــا 
ــن  ــا م ــا له ــور مل ــى الف ــم عل ــى قبلوه ــالء وتلق للعم
انعكاســات إيجابيــة علــى زيــادة حجــم األعمــال 

ــالء. ــا العم ــب رض وكس
ــا  ــن بينه ــورة، وم ــات املتط ــن التقني ــددًا م ــي ع ونتبن
ــات الضخمــة التــي تتيــح تقــدمي  ســبل حتليــل البيان
التحليــالت واملقترحــات لعمالئنــا. وإلــى جانــب أنظمة 
ــة  ــات - أو Chatbots – القائم ــى املكامل ــي عل ــرد اآلل ال
ــات  ــد تقني ــا نعتم ــي. كم ــذكاء االصطناع ــى ال عل
التخزيــن الســحابي مــن أجــل مواكبــة التطــور 
العاملــي، بــني عــدد مــن التقنيــات الداعمــة ألعمالنــا.

ــن  ــل م ــن 100 عمي ــر م ــا أكث ــي أن لدين ــد رفق وأك
ــة  ــى  راي ــى تعتمــد عل ــة الت ــرى الشــركات العاملي كب
ــي  ــي ف ــريك أساس ــاالت كش ــز االتص ــات مراك خلدم
منــو أعمالهــا وخدمــة عمالئهــا. كمــا نقــدم خدمــات 
التعهيــد مبفهومهــا اجلديــد، والتــي نشــمل خدمــات 
مراكــز االتصــاالت، واخلدمــات املكتبيــة اخللفيــة، وإدارة 
قنــوات املبيعــات الداخليــة واخلدمــات املهنيــة. وتلّبــي 
ــالء  ــات العم ــاالت احتياج ــز االتص ــات مراك ــة خلدم راي
فــي الشــرق األوســط، وأوروبــا، وإفريقيــا، وأمريــكا 
ــو  ــني نح ــبة املوظف ــت نس ــد ارتفع ــمالية. وق الش
25٪ خــالل 2019 بغــرض مواكبــة املشــروعات اجلديــدة 

ــرًا. ــا مؤخ ــي إضافته ــا ف ــي جنحن الت
ــة  ــر )ثالث ــل مص ــز داخ ــة مراك ــا ثماني ــع أن لدين وتاب
ــي  ــن ف ــر، ومركزي ــن أكتوب ــادس م ــة الس ــي مدين ف
املنطقــة التكنولوجيــة باملعــادي، مركــز داخــل القريــة 
الذكيــة، مركــز فــي العباســية، مركــز فــي الغردقــة(، 
إلــى جانــب مقــٍر فــي دبــي، وآخــر فــي البحريــن، وآخــر 
فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ومركــزًا فــي بولنــدا 
خلدمــة الســوق األوروبــي. ونعمــل علــى التوســع فــي 

عــدد مــن البلــدان األخــرى.

التحول الرقمي
وأشــار رفقــي إلــى أن تلــك الصناعــة تلعــب دورًا 
محوريـًـا فــي دعــم رؤيــة الدولــة املصريــة نحــو التحول 
ــتثنائية  ــات اس ــر مبقوم ــز مص ــث تتمي ــي حي الرقم
ــدان  ــن بل ــد ع ــات التعهي ــال خدم ــي مج ــا ف متيزه
أخــرى، مــن حيــث أعــداد خريجــي اجلامعــات املؤهلــني 
ودرايــة العاملــني باللغــات اخملتلفــة، فضــاًل عــن البنيــة 
التحتيــة والتكنولوجيــة التــي تتميــز بهــا مصــر بــني 

املنافســني فــي هــذا اجملــال، وهــو مــا دفــع العديــد مــن 
ــل دفتهــا فيمــا يتعلــق  الشــركات العامليــة إلــى حتوي
ــني  ــن الفلب ــداًل م ــر ب ــى مص ــد إل ــات التعهي بخدم

ــد. والهن
وأكــد الرئيــس التنفيــذي أن رايــة خلدمــات مراكــز 
ال  الواعــدة،  الصناعــات  علــى  تركــز  االتصــاالت 
ســيما فــي مجــاالت التكنولوجيــا، واإللكترونيــات 
االســتهالكية، ووســائل اإلعــالم واالتصــاالت، والوجبات 
الســريعة، واخلدمــات املصرفيــة والتأمــني، والســيارات، 
والرعايــة  بالتجزئــة،  والبيــع  البيضــاء،  والســلع 
الصحيــة، والســفر والضيافــة، والتجــارة اإللكترونيــة، 
ــني عــدد  ــة والعامــة، والعقــارات، ب واخلدمــات احلكومي
مــن اجملــاالت األخــرى فــي الشــرق األوســط، وإفريقيــا، 

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــا، والوالي وأوروب

استراتيجية طموحة
وحتــدث رفقــي عــن اســتراتيجية الشــركة خــالل 
ــاور؛  ــدة مح ــى ع ــد عل ــي تعتم ــة، والت ــرة املقبل الفت

ــا: أبرزه
ــن  ــة م ــالء احلالي ــة العم ــى محفظ ــز عل أواًل: التركي
ــني.  ــالء احلالي ــا العم ــز رض ــني األداء وتعزي ــالل حتس خ
فــي هــذا اإلطــار، عّدلــت الشــركة اســتراتيجية عمــل 
ــا علــى دراســة  ــق املبيعــات؛ إذ يرتكــز عملــه حالًي فري
ــات  ــى القطاع ــز عل ــع التركي ــدة، م ــدات اجلدي التعاق

ــا. ــى إدارته ــعة ف ــرة واس ــركة خب ــك الش ــي متتل الت
ثانيــا: تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة. عملــت 
ــة  ــة باإلضاف ــات التقني ــدمي اخلدم ــى تق ــركة عل الش
ــك  ــع ذل ــد دف ــة، وق ــة العادي ــات الصوتي ــى اخلدم إل
بتقــّدم هائــل علــى صعيــد إحصائيــات الشــركة التــي 
ــعى  ــة، ونس ــات الرقمي ــور اخلدم ــدى تط ــس م تعك
لتقــدمي محفظــة خدمــات متكاملــة تضــم اخلدمــات 
ــالء  ــم العم ــات دع ــة، وخدم ــر الصوتي ــة، وغي الصوتي

ــي. ــل االجتماع ــات التواص ــر منص عب
ثالثًــا: التوســع فــي أنشــطة االســتحواذ وتقــدمي 
ــا  ــى خطواته ــل أول ــركة بالفع ــدأت الش ــات. ب اخلدم
بالتوســع فــى الســوق اخلليجــى من خــالل االســتحواذ 
علــى إحــدى الشــركات الواعــدة – كإجــراء فعــال 
ذي مــردود اقتصــادي ســريع - فــي ســوق خدمــات 
التعهيــد، وتخــدم عــددًا مــن بلــدان اخلليــج العربــي؛ ال 

ــت. ــارات، والكوي ــعودية، واإلم ــيما الس س
كمــا ترتكــز رؤيــة رايــة خلدمــات مراكــز االتصــاالت هذا 
العــام علــى احلضــور فــي املزيــد مــن األســواق األوروبيــة 
واألمريكيــة، وذلــك إلــى جانــب تعزيــز حضورهــا 
ــط  ــة. ونخط ــوق احمللي ــة والس ــواق اخلليجي ــي األس ف
لتحقيــق ذلــك مــن خــالل توســيع بصمتنــا اجلغرافية، 
ــوارد  ــن امل ــتفادة م ــى اس ــق أعل ــن حتقي ــا م ــا ميكنن مم

ــي يقدمهــا كل ســوق. الت
وتخصص اســتثمارات الشــركة فــي األســواق اخلارجية 
ميزانيــة تســويقية ضخمــة، تُنفــق لــدى أســواق 
ــز  مختــارة لتحقيــق هدفــني أساســيني؛ أولهمــا: تعزي
اســم العالمــة التجاريــة فــي هــذه األســواق، وثانيهمــا 
االســتثمار فــي الشــركات القائمــة بالفعــل فــي تلــك 

ــق االســتحواذ. األســواق عــن طري
ــروة  ــل الث ــى أن الكــوادر البشــرية متث وأشــار رفقــي إل
احلقيقيــة للشــركة، وقــال: "أعددنــا مجموعــة برامــج 
ــن  ــي نضم ــى، ك ــدد والقدام ــني اجل ــة للعامل تدريبي
ــن  ــا أؤم ــة، وأن ــاءة ممكن ــل كف ــة بأفض ــدمي اخلدم تق
ــي  ــي ف ــر األساس ــم العنص ــني ه ــأن املوظف ــا ب متاًم
ــى  ــا عل ــذا عملن ــد، ل ــة التعهي ــاح صناع ــة جن معادل
ــاء  ــن رض ــني، لنضم ــعادة املوظف ــج س ــق برنام تطبي
العاملــني ممــا ينعكــس علــى كفــاءة إنتاجهــم، ومــن 
ــم ينعكــس علــى رضــاء العميــل وحتقيــق األهــداف  ث

ــودة. املنش

جوائز عاملية وإقليمية
خــالل 2021، حصــدت رايــة خلدمــات مراكــز االتصــاالت 
 TOP Global 100 ــا بإدراجهــا فــي قائمــة ًــا عاملًي تكرمي

التــي تضــم أفضــل مقدمــي خدمــات التعهيــد علــى 
مســتوى العالــم، وتنظمهــا الرابطــة الدوليــة حملترفــي 
التعهيــد - IAOP بالواليــات املتحــدة األمريكيــة. وميثــل 

التكــرمي إجنــازًا عاملًيــا يضــاف إلــى مســيرة جنــاح 
ــات  ــة خدم ــي صناع ــا ف ــيرة عطائه ــركة ومس الش

ــم. ــد بالعال التعهي
ــرمي  ــذا التك ــوء ه ــي ض ــركة ف ــم الش ــتند تقيي واس
إلــى أربعــة معاييــر أساســية؛ وهــي مرجعيــة العميــل 
ــز  ــهادات واجلوائ ــة، والش ــن اخلدم ــم ع ــدى رضاه وم
مقابــل اجلهــود املبذولــة لتعزيــز مســتقبل الصناعــة، 
ــى  ــاد عل ــر االعتم ــة عب ــورات املتالحق ــة التط ومواكب
التكنولوجيــا احلديثــة – وهــي أهــم الركائــز التــي 
اســتندت إليهــا اللجنــة فــي اختيــار القائمــة- إذ 
ــل  ــاالت بأفض ــز االتص ــات مراك ــة خلدم ــتعني راي تس
التقنيــات إلدارة جتــارب العمــالء متعــددة القنــوات، 
والدردشــة الذكيــة )Chatbots(، والعمليــات اآلليــة 
ــى  ــا إل ــي تقييمه ــة ف ــتندت اللجن ــا اس )RPA(، كم
املســئولية اجملتمعيــة للشــركة وإســهاماتها فــي 
حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل توفيــر 
فــرص عمــل مســتدامة ملوظفيهــا، وطرحهــا برامــج 
ــم  ــذي يالئ ــو ال ــى النح ــات عل ــالب اجلامع ــل ط تأهي

ــل. ــوق العم ــات س احتياج

أزمة كورونا
خــالل جائحــة كورونــا، وصلــت معــدالت العمــل 
ــن  ــبوعني م ــالل أول أس ــن خ ــى %85 م ــازل إل ــي املن ف
ــى عــدة مســتويات، ال  ــا يعــود بالنفــع عل اجلائحــة، مم
ــل  ــدة للعم ــة جدي ــام فئ ــة أم ــة الفرص ــيما إتاح س
بصناعــة التعهيــد، خاصــة ربــات البيــوت مــن النســاء 
ــي  ــة ف ــدن صعوب ــد يج ــال وق ــل باجمل ــالت للعم املؤه
ــى مقــار العمــل، والشــباب الباحثــني عــن  احلضــور إل
ــل.  ــني الدخ ــٍز لتحس ــب مج ــبة مبرت ــة مناس وظيف
ــى  ــع حت ــاق واس ــى نط ــة عل ــاح التجرب ــر بنج ونفخ
ــك  ــرًا لتل ــي تقدي ــرمي دول ــى تك ــا عل ــد حصلن اآلن وق

ــة.  التجرب

ــركات  ــدى ش ــاالت )RCX(، إح ــز االتص ــات مراك ــة خلدم ــم راي ــع اس مل
ــدة  ــركات الرائ ــم الش ــن أه ــة، ب ــتثمارات املالي ــة لالس ــة القابض راي
ــتى  ــي ش ــالء ف ــد للعم ــات التعهي ــدمي خدم ــي تق ــا ف ــا وإقليمًي محلًي
أنحــاء العالــم. بفضــل بنيتهــا التحتيــة التكنولوجيــة املتقدمــة وكوادرها 
البشــرية املدربــة علــى أعلــى مســتوى، حيــث جنحــت الشــركة فــي اتخــاذ 
ــي،  ــد رفق ــدس أحم ــا املهن ــة. التقين ــركات العاملي ــن الش ــزة ب ــة متمي مكان
الرئيــس التنفيــذي لشــركة رايــة خلدمــات مراكــز االتصــاالت )RCX( ليحدثنــا عــن 
ــى  ــرف عل ــة، نتع ــطور املقبل ــي الس ــتراتيجية. ف ــا االس ــركة وخطته ــازات الش إجن
نشــاط رايــة خلدمــات مراكــز االتصــاالت وحجــم أعمالهــا علــى مــدار الســنوات القليلة 
املاضيــة، والتــي شــهدت انتعاشــاً كبيــراً رغــم التحديــات، وعلــى رأســها جائحــة كورونــا.

يقــول املهنــدس أحمــد رفقــي، إن مجــال خدمــات مراكــز االتصــاالت لــم يعــد يقتصــر علــى 
ــا، فصــار يشــمل تقــدمي الدعــم  ــل شــهد تطــورًا ملحوًظ التواصــل الهاتفــي مــع العمــالء، ب
الفنــي وعــددًا مــن اخلدمــات األساســية للعمــالء. ونعمــل اآلن علــى تعزيــز رحلــة العميــل – أي 
ــي تعتمــد  ــة الت ــز قيمــة العالمــة التجاري ــد للعمــالء فــي إطــار تعزي تقــدمي خدمــات التعهي
باألســاس علــى رضــاء العمــالء عــن رحلتهــم مــع العالمــة التجاريــة بجميــع مراحلهــا. بــدًءا 
مــن قــرار التعامــل مــع العالمــة التجاريــة وصــواًل إلــى جتديــد التعامــل - عبــر كافــة قنــوات 
التواصــل ســواء مــن خــالل املكاملــات الصوتيــة أو التعامــالت الرقميــة علــى أعلــى مســتوى، 
ــالء  ــع العم ــن متّت ــذي يضم ــو ال ــى النح ــي عل ــذكاء االصطناع ــركة بال ــتعني الش ــا تس كم

راية لخدمات مراكز االتصاالت 
)RCX( على قائمة أفضل مزودي 

خدمات التعهيد في العالم لعام 
2021

حققنا طفرة هائلة 
باالعتماد على الخدمات 

الرقمية بداًل من 
الصوتية بنسبة ٪90

أحمد رفقي  
الرئيس التنفيذي 

لشركة راية لخدمات 
مراكز االتصاالت

ICT Business - July  - 2021 حـــــوارحـــــوار
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تخطوهــا  ثابتــة  ُخطــى 
شــركة MCS الشــركة الرائــدة 
فــي توزيــع خدمــات وتطبيقات 
نحــو  البيانــات  وحمايــة  أمــن 
الســوق  فــي  مكانتهــا  تعزيــز 
المصريــة كمــزود متكامــل لحلــول 
عبــر  الســيبراني  األمــن  وتطبيقــات 
نخبــة مــن شــركاء أعمالهــا ممــن يمثلــون 
كبــار الُمصنعيــن والمنتجيــن للتكنولوجيــا 

. العالــم  مســتوى  علــى  الحديثــة 
الــرؤى  مــع  متوافقــة  الخطــوات  هــذه  تأتــي 
الطموحــة التــي تتبناهــا الحكومــة المصريــة خالل 
الفتــرة الماضيــة لدعــم منظومــة التحــول الرقمــي ، 
وذلــك مــن خــالل تهيئــة المنــاخ الجــاذب لإلســتثمارات 
وجــذب أنظــار الشــركات العالميــة للــرؤى المســتقبلية 
ــاص  ــاع الخ ــد القط ــى صعي ــل عل ــة العم ــر منظوم لتطوي
والهيئــات الحكوميــة ، وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة وجــودة 
التنميــة  بقاطــرة  والدفــع   ، للمواطــن  المقدمــة  الخدمــات 
ــل  ــي ظ ــيما ف ــية ، الس ــات الرئيس ــف القطاع ــي مختل ــة ف الرقمي
اإلجــراءات الذكيــة للتصــدي لآلثــار الســلبية الناجمــة عــن الجائحــة 

ــتجد (. ــد - 19 المس ــا )كوفي ــروس كورون ــار في ــة إلنتش العالمي

الهيكلة اإلدارية وتنمية البشرية
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــتراتيجية الطموح ــا اإلس ــد رؤيته ــاح MCS رص ــة جن ــي قص ــد ف ــطر جدي س
ترســيخها منــذ إنشــائها قبــل 15 عامــاً لترســيخ مكانتهــا بإعتبارهــا بيــت اخلبــرة األول فــي مصــر 
وإفريقيــا املتخصــص فــي مجــال األمــن الســيبراني ، جــاء ذلــك مــن خالل خطــة تفصيليــة إلعــادة هيكلة 
ــر وتنميــة مهــارات الكــوادر البشــرية مبــا يتناســب  ــاً وتوفيــر املنــاخ املثالــي للعمــل و تطوي الشــركة إداري
ــات العمــالء مبختلــف قطاعاتهــم ، الســيما وأن الشــركة  ــرات املتالحقــة فــي الصناعــة ومتطلب مــع املتغي

تزامنًا مع رؤية الحكومة المصرية 
في تعزيز الحلول التقنية 

MCS أول بيت خبرة 
متكامل في مجال األمن 

السيبراني في مصر 
وإفريقيا

ــالل  ــن خ ــازات م ــذه اإلجن ــار ه ــدت ثم ــد حص ق
حصولهــا علــى شــهادة اإليــزو 9001 وقيامهــا 
بــدور اإلستشــاري فــي عالقــات العمــالء التــي تتجــاوز 
توريــد احللــول والتطبيقــات الفنيــة ، لتضمــن التدريب 

ــة . ــي واإلستشــارات الفني والدعــم الفن
ومــع اجتاهــات احلكومــة الواضحــة فــي تطويــر البنيــة 
التحتيــة ورفــع الوعــي باخلدمــات الرقميــة لــدى 
القطاعــات اخملتلفــة ، ظهــرت نتائــج إعــادة الهيكلــة 
ــى 50  ــتثماراتها إل ــادة اس ــا زي ــر إعالنه ــة عب واضح
مليــون جنيــه خــالل العاميــني املقبلــني ، مــع حتقيــق 
ــا  ــم أعماله ــي حج ــاوز الـــ 70% ف ــو تتج ــدالت من مع
الســنوية ، إضافــة إلــى زيــادة عــدد فريــق عملهــا إلــى 
170 موظــف وذلــك بنهايــة العــام اجلــاري 2021 ، وذلــك 
وســط توقعاتهــا بوصــول معــدل اإلنفــاق علــى حلــول 
األمــن الســيبراني فــي مصــر إلــى 35% بنهايــة العــام 

ــي 2021 .  احلال

التحول الرقمي ودعم قطاعات الدولة
جنحــت مجهــودات احلكومــة املصريــة فــي رســم 
أمنــاط  تغييــر  فــي  اجلديــدة  اجلمهوريــة  مالمــح 
ــة  ــات الدول ــال وهيئ ــات األعم ــدى قطاع ــتثمار ل اإلس
التنســيق  عبــر  اخملتلفــة  اجملــاالت  مختلــف  فــي 
ــالل  ــن خ ــات م ــة اخلدم ــود كاف ــة تق ــة رقمي ملنظوم
ــي  ــة والت ــول التقني ــى احلل ــي عل ــاد األساس اإلعتم
تتضمــن العديــد مــن اخلدمــات منهــا تأهيــل البنيــة 
التحتيــة والتخزيــن وحلــول احلوســبة الســحابية 
ــا  ــيبراني ، مم ــن الس ــة األم ــات ومنظوم ــز البيان ومراك
مهــد الطريــق أمــام الشــركات املتخصصــة بشــكل 
عــام وشــركة MCS بوجــه خــاص باملســاهمة بفاعلية 
فــي مالمــح اجلمهوريــة اجلديــدة والتكامــل مــع 
ــة . ــرة التنمي ــي قاط ــة ف ــراف املنظوم ــف أط مختل

لكافــة  الرقمــي  التحــول  قاطــرة  وصــول  ومــع 
القطاعــات الرئيســية ، أصبــح قائمــة عمالئنــا تضــم 
ــاالت  ــا وزارة االتص ــة منه ــات احلكومي ــف الهيئ مختل
ــم  ــة والتعلي ــي التربي ــات ووزارت ــا املعلوم وتكنولوجي
والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة التضامــن 
اإلجتماعــي ووزارتــي الســياحة والبتــرول وغيرهــا ، 
أمــا علــى صعيــد القطــاع اخلــاص فقــد ســطع جنــم 
ــي  ــالء MCS ف ــة عم ــن قائم ــي ضم ــاع املصرف القط
ــركات  ــى ش ــة إل ــي باإلضاف ــول الرقم ــة التح منظوم

ــا . ــرول وغيره ــات البت ــاالت وخدم االتص

مبنى إداري ذكي في 2023
واســتكماال للنجاحــات التــي حققتهــا الشــركة 
تســتعد MCS لإلعــالن عــن أول مبنــى إداري ذكــي 
الشــروق مبحافظــة  للبيئــة فــي مدينــة  صديــق 
ــك  ــام 2023 ، وذل ــن ع ــع األول م ــالل الرب ــرة خ القاه
ــع  ــر مرب ــاحة 5000 مت ــى مس ــة عل ــات عاملي مبواصف
ــذي  ــي ال ــاءه بـــLEAD Model  العامل ــم بن ــث يت ، حي
يعتمــد أفضــل التقنيــات احلديثــة كنمــوذج مبتكــرة 

للمســاحاات اإلداريــة .
ــوي  ــا التنم ــزام MCS بدوره ــوة إلت ــذه اخلط ــس ه تعك
واإلســتراتيجي الــذي يتوافــق مــع رؤى الدولــة والقيــادة 
السياســية فــي إكتمــال اجلمهورية اجلديــدة مبفهومها 
ــي  ــذي يقــع ف ــد ال ــى اجلدي املبتكــر ، الســيما وأن املبن
ــي  ــة الت ــة الشــروق هــو أحــد املشــروعات اإلداري مدين

ســتوفر دعمــاً لوجيســتياً للعاصمــة اإلداريــة.
ــن  ــد م ــد العدي ــى اجلدي ــن املبن ــرر أن يتضم ــن املق وم
املميــزات الفنيــة التنافســية أبرزهــا توفيــر إســتخدام 
الطاقــة والعــزل الكامــل عــن كافــة املؤثــرات اخلارجية، 
ومــن املقــرر أن يشــتمل املبنــى علــى 8 قاعــات كبــرى 
لإلجتماعــات وجــراج  يتســع لـ200 ســيارة حتــت األرض 
وقاعــة رئيســية لإلجتماعــات واملؤمتــرات تتســع لـ 250 
ــى  ــاحة املبن ــن مس ــص %25 م ــيتم تخصي ــرد ، وس ف
لصالــح MCS كمبنــى إداري لكافة شــركاتها، ونســبة 
%75 مــن املســاحة ســتكون متاحــة لإليجــار خملتلــف 
الشــركات أو الهيئــات وغيرهــا مــن قطاعــات األعمــال 

اخملتلفــة .

القارة السمراء واملُصنعن العاملين
وســط إجــراءات التكامــل بــني مختلــف اجلهــات مــن 
جهــات تشــريعية وهيئــات حكوميــة وقطــاع األعمــال 
ــي تظهــر مالمحهــا بشــكل واضــح فــي الســوق  الت
املصريــة خــالل الســنوات املاضيــة ، كشــفت شــركة 
ــة  ــي صناع ــزة ف ــا املتمي ــن مكانته ــتار ع MCS الس
األمــن الســيبراني عبــر خارطــة طريــق متكاملــة 
تتضمــن دعــم الريــادة املصريــة فــي القــارة الســمراء 
ــة  ــة إفريقي ــن 11 دول ــر م ــي أكث ــعت ف ــث توس ، حي
ــى  ــل عل ــركائها والعم ــات ش ــول ومنتج ــة حل إلتاح
ــق  ــد املناط ــي أح ــة ف ــتثمارات املصري ــم اإلس تعظي
اإلقليميــة التــي حتظــى بإهتمــام خــاص مــن احلكومــة 
املصريــة ، باإلضافــة إلــى أهدافهــا التنمويــة فــي 
تقــدمي خدمــات ذو قيمــة مضافــة لشــركاء أعمــال من 
املُصنعــني العامليــني للتكنولوجيــا احلديثــة بإعتبارهــا 
ــا  ــى خبراته ــاداً عل ــي اعتم ــع االفريق ــذة للتوس ناف
ــتثمارية  ــا اإلس ــرية وقدرته ــا البش ــة وكوادره الفني

ــات . ــة القطاع ــات كاف ــة متطلب ــى تلبي عل
وفــي ســياق متصــل ، فقــد حرصــت MCS علــى مــدار 
الـــ8 ســنوات املاضيــة علــى تعزيــز قائمــة شــركائها 
العامليــني الــذي يصــل عددهــم إلــى 16 شــركة عامليــة 
رائــدة فــي مجــال األمــن الســيبراني ، وبحســب رؤيتهــا 
الطموحــة فقــد اســتطاعت أن متــزج مابــني خدمــات 
وحلــول وتطبيقــات كافــة املصنعــني لتوفــر لعمالئهــا 
ــن  ــة األم ــي منظوم ــل ف ــن التكام ــر م ــوذج مبتك من
ــا  ــبكة موزعيه ــم ش ــى دع ــة إل ــيبراني ، باإلضاف الس

فــي مختلــف أســواق املنطقــة .
ــني  ــن املصنع ــركائها م ــرز ش ــى أب ــارة إل ــدر اإلش جت
 Juniper Networks, Forcepoint,  العاملــني هــم شــركة
 Palo Alto Networks, FirEye, LogRhythm, Gigamon,
Nexthink, Arista, Trend Micro, Micro Focus, Citrix

مستقبل مراكز البيانات 
علــى مــدار 4 ســنوات متتاليــة جنحت شــركة MCS في 
إزاحــة الســتار عــن قــدرة الســوق املصريــة علــى جــذب 
الشــركات العامليــة ومواكبــة املتغيــرات املتالحقــة في 
ــات وأهميتهــا كعنصــر  ــر صناعــة مراكــز البيان تطوي
ــة  ــة املصري ــة للحكوم ــرؤى التنموي ــي ال ــي ف أساس
وذلــك مــن خــالل مؤمترهــا الســنوي مســتقبل مراكــز 
البيانــات FDC ، والــذي تســتعد إلطــالق النســخة 
ــوة  ــي خط ــة ف ــهر املقبل ــالل األش ــه خ ــة من الرابع
جديــدة لتعزيــز مكانــة مصــر علــى اخلريطــة العامليــة 
ــرؤى  ــاندة ال ــات ، ومس ــا املعلوم ــة تكنولوجي لصناع
ــاداً  ــية اعتم ــات الرئيس ــف القطاع ــتقبلية خملتل املس
ــة  ــا احلديث ــه التكنولوجي ــت إلي ــدث ماتوصل ــى أح عل
فــي هــذا اجملــال، وتعتبــر MCS أن رســالتها األساســية 
مــن مؤمتــر مســتقبل مراكــز البيانــات التأكيــد علــى 
دورهــا بإعتبارهــا همــزة الوصــل بــني مقدمــي اخلدمــات 

ــالء . والعم
وعلــى صعيــد آخــر ، تؤمــن شــركة MCS بأهميــة دورها 
اجملتمعــي فــي رفــع قــدرة ومهــارات الكــوادر البشــرية 
ــدى  ــة فــي مجــال األمــن الســيبراني خاصــة ل املصري
الفئــات مــن الطــالب واخلريجــني واملتخصصــني ، وذلــك 
ــي عــادة  ــني الت ــر شــراكتها مــع املصنعــني العاملي عب
ماتضمــن جــزء مــن التدريــب والتعليــم ونقــل اخلبــرات 
ــة  ــة ، باإلضاف ــوادر احمللي ــة للك ــات احلديث والتكنولوجي
ــرة املقبلــة عــن  إلــى تخطيطهــا لإلعــالن خــالل الفت
أول مركــز متخصــص للتدريــب غيــر هــادف للربــح فــي 
مجــال األمــن الســيبراني ملنــح الشــهادات املعتمــدة .

انطالق أول مبنى إداري ذكي 
بمواصفات عالمية مطلع 2023 

في مدينة الشروق وتخصيص 25٪ من 
مساحته لـMCS ويستهدف تقديم 

الدعم اللوجيستي للعاصمة اإلدارية

نجحنا في لفت أنظار 16 مصنع عالمي 
لحلول وتطبيقات األمن السيبراني 

خالل 8 سنوات وتتيح خدماتها لمختلف 
الهيئات الحكومية وقطاعات األعمال

التوسع اإلقليمي يتضمن 11 دولة 
في القارة السمراء والشركات 

العالمية تعتبرنا بوابتها الرسمية للسوق 
االفريقي

الحكومة نجحت في تغيير أنماط 
المنظومة اإلستثمارية والتكامل 

بين القطاع الخاص ورؤية الدولة لتعزيز 
التكنولوجيا عنوان المرحلة الحالية

الشركة ترفع استثمارتها إلى 50 
مليون جنيه وزيادة أعدد الموظفين 

إلى 170 موظف 

متـــابعاتمتـــابعات

MCS تلعب دورًا استشاريًا لدى 
عمالئها عبر باقة الخدمات المتكاملة 

التي توفرها من خالل نخبة من 
المصنعين العالميين

ICT Business - July  - 2021
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 Intercom Enterprises ــركة ــت ش ــر جنح ــو اآلخ ــام تل ع
فــي أن تنمــو و تتوســع لتصبــح اآلن واحــدة مــن كبريــات 
ــا  ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــي قط ــدة ف ــركات الرائ الش
املعلومــات فــي مصــر، وبفضــل خبراتهــا املتراكمــة التــي 
ــزة  ــة املتمي ــول التقني ــا واحلل ــة 30 عام ــى قراب ــل إل تص
ــات  ــف القطاع ــي مختل ــا ف ــا عمالئه ــم به ــي تدع الت

ــة.  ــركات العاملي ــات الش ــع كبري ــراكة م ــاً الش وأيض

قــد تشــرفت شــركة Intercom Enterprises بخدمــة 
اكثــر مــن 500 عميــل فــي الســوق املصريــة فــي مختلف 
ــة  ــركة حريص ــث ان الش ــات ، حي ــات و القطاع الصناع
ــس  ــي اس ــا عل ــع عمالئه ــراكة م ــة ش ــاء عالق ــي بن عل
ــريك  ــا ش ــة أنن ــاً حقيق ــزز دائم ــفافية، ونع ــة والش الثق

ــة التعامــالت. ــه فــي كاف ــوق ب موث

ــدس و  ــن 300 مهن ــر م ــن أكث ــون م ــا املك ــكل فريقن يش
ــى  ــني عل ــزة واملدرب ــارات املتمي ــن ذوي امله ــص م متخص
أعلــى مســتوى هــو ســر النجــاح الدائــم واملتميــز. لذلــك  
ــة خللــق  كانــت Intercom Enterprises تضــع دائمــاً أولوي
ــم   ــى التعل ــا عل ــجع موظفيه ــزة تش ــل محف ــة عم بيئ

ــا. ــي تقــدمي خدمــات أفضــل لعمالئن والتطــور، وبالتال

 لقــد اســتثمرت Intercom Enterprises هــذا النجــاح 
لدعــم االســتراتيجية القوميــة للتحول الرقمــي مبختلف 
ــن  ــات م ــركات واملؤسس ــن الش ــذي ميك ــات   وال القطاع
ترشــيد النفقــات وزيــادة االنتــاج  وتقــدمي اخلدمــات بأعلــى 

مســتوى مــن اجلــودة.

وفــي ظــل املتغيــرات االقتصاديــة والسياســات الســريعة 
ــف مــع  ــا التكي ــا علين ــة كان لزام ــي الســنوات املاضي ف
هــذه التغييــرات مــن خــالل تبنــى منهجيــات مختلفــة 
وإتخــاذ مبــادرات مبتكــرة وحتديــث عــروض خدماتنــا 

ــركة  ــل بالش ــة العم ــي منظوم ــدة ف ــاء جدي ــخ دم وض
وإطــالق خطــوط أعمــال جديــدة ، كل هــذا مدفوعــاً 
بهــدف حتقيــق أكبــر تأثيــر إيجابــي ممكــن علــى عمالئنــا 

ــري. ــاد املص ــم االقتص ــن ث م

ــزاً  ــراً و متي ــعاً كبي ــق توس ــركة أن حتق ــت الش ــد جنح فق
ــة وشــرفت  ــة املاضي ــاً فــي خــالل الســنوات القليل نوعي
ــد مــن املشــروعات الهامــة فــي مجــاالت  ــذ العدي بتنفي
هامــة عديــدة علــى مســتوى مختلــف القطاعــات. متثــل 
ــات   ــاء و جتهيــز مراكــز البيان ذلــك فــي مجــاالت مثــل بن
  Surveillance ــع ــة و التتب ــة املراقب Data Centersو أنظم
 Cyber Security  ــة ــيبراني اخملتلف ــني الس ــول التأم و حل
و حلــول البنيــة التحتيــة Infrastructure Solutions و 
املناطــق الذكيــة  Smart Cities  و حلــول احلوســبة عاليــة 

.Cloud Solutions  واحلوســبة الســحابية HPC األداء
بالتــوازي مــع التقنيــات املذكــورة ســابًقا ، كان اإلهتمــام 
باحللــول واخلدمــات البرمجيــة ذا أولوليــة خاصــة لنــا فــي 
ــة ،  ــنوات املاضي ــدار الس ــى م Intercom Enterprises عل
حيــث قمنــا بتحقيــق إنتشــار واســع فــي مجــاالت حلــول 
ميكنــة دورات العمــل  BPM و التحــول الرقمــي للملفــات 
و املســتندات واألرشــفة  ECM  و كذلــك تطبيــق تقنيــات 
لتحليــل  التكنولوجيــة  املنظومــات  و   Blockchain

ــات.  البيان

كانــت الســنوات الســبع املاضيــة متثــل حتديـًـا لالقتصــاد 
ــالل  ــن خ ــن م ــتويات ، ولك ــف املس ــى مختل ــري عل املص
االصــالح  وبرامــج  احلكيمــة حلكومتنــا   السياســات 
االقتصــادي مت التغلــب علــى كثيــر مــن هــذه التحديــات.  
ولقــد كان التحــول الرقمــي توجًهــا وطنًيــا حظــي بدعــم 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  الدولــة لقطــاع 
والبرامــج  السياســات  حتقيــق  علــى  قــادرًا  ليكــون 

املســتهدفة.

و فــي الواقــع أن إهتمــام الدولــة بقطــاع االتصــاالت 
ــي  ــا ف ــرًا لن ــزًا كبي ــل حاف ــات مث ــا املعلوم وتكنولوجي
Intercom Enterprises لدعــم هــذا االجتــاه واالنخــراط في 
مشــاريع وطنيــة ضخمــة والوقــوف بثبــات فــي مواجهــة 
ــا بــكل فخــر مــن حتقيــق  ــات اخملتلفــة ، ممــا مكن التحدي

متوســط معــدل منــو ســنوي يبلــغ ٪16 خــالل الســنوات 
ــة. الســبع املاضي

قــال إســماعيل القمــاش ، الشــريك اإلداري والرئيــس 
فخــور   "  :  Intercom Enterprises لشــركة  التنفيــذي 
بقيــادة الشــركة فــي هــذه الفتــرة الفارقــة التــي تشــهد 
تطــوراً كبيــراً لقطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
، ونســعى بــكل مــا منلــك مــن إمكانــات و خبــرات لدعــم 
ــة للتحــول الرقمــي واملســاهمة فــي  إســتراتيجية الدول
تنميــة االقتصــاد املصــري فــي هــذه املرحلــة الهامــة فــي 

ــخ الوطــن." تاري

Intercom Enterprises تسعى لدعم 
اإلستراتيجية القومية للتحول الرقمي 

للمساهمة في تنمية االقتصاد المصري

إسماعيل القماش  
الشريك اإلداري 

والرئيس التنفيذي 

متـــابعاتمتـــابعات

نتشرف بخدمة قاعدة عريضة من العمالء 
تضم  أكثر من 500 عميل من مختلف 

الصناعات والقطاعات

لدينا فريق عمل يضم أكثر من 300 
مهندس ومتخصص من أفضل الكفاءات 

قي السوق المصرية
برامج اإلصالح االقتصادي خالل السنوات 
السبع الماضية مكنتنا من التغلب على 

التحديات وكذلك النمو بشكل غير 
مسبوق

Winning together with 
Digital Transformation.

#1 Server Vendor, Egypt
IDC Quarterly Server Tracker, Q1 2021

#1 Storage Vendor, Egypt
IDC Quarterly Enterprise External Storage 
Tracker, Q1 2021

End-to-end solutions, endless possibilities.

Innovate from anywhere with secure and agile IT 
solutions. From device to cloud to edge, with Dell 
Technologies you can innovate and adapt like never 
before so you’re always ready for the next opportunity.
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ــي  ــة 2030 والت ــر الرقمي ــة ملص ــة الدول ــار رؤي ــى إط ف
ــى  ــول الرقم ــات التح ــو خدم ــه نح ــى التوج ــدف إل ته
واإلرتقــاء مبنظومــة اخلدمــات املقدمــة للمواطــن املصــري 
كان البــد أن تولــى الدولــة إهتمامــاً كبيــراً بإتاحــة 
الفرصــة أمــام الشــركات الوطنيــة فــي املشــاركة ضمــن 
املشــروعات القوميــة وخاصــة املشــروعات املنبثقــة مــن 
البرنامــج الوطنــي "مصرالرقميــة" وكان علــى رأس هــذه 
ــنز"  ــيد سليوش ــة "فيكس ــة الوطني ــركات اجملموع الش
ــام 2007  ــت ع ــى تأسس ــى والت ــول الرقم ــات التح خلدم
لتصبــح مــن آهــم الشــركات املصريــة  العاملــة مبجــال 

املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــيبرانى  ــن الس ــات األم وخدم
فــرق  تعتمــد علــي  والتــى 
الشــباب  مــن   متكاملــة 
ــدمي  ــي تق ــادر عل ــري الق املص
الرقمــي  التحــول  خدمــات 
ــر  ــق مــع املعايي بشــكل يتواف
الدوليــة والقوانــني املنظمــة .

ــة  ــة الوطني ــت اجملموع  وقام
 10 مــن  أكثــر  مــدار  علــي 
آعــوام بتطويــر كافــة عناصــر 
قــدرات  وإتاحــة  العمــل 
جديــدة لتســتوعب متطلبــات 
ــري  ــع املص ــات اجملتم واحتياج
ــداً فــي قطــاع اخلدمــات  وحتدي
قامــت  حيــث   ، املقدمــة 
الشــركة بتطويــر منصــات 
رقميــة متكاملــة قــادرة علــي 
اخلدمــات  كافــة  اســتيعاب 
التــي تقــدم للمواطــن املصري 
وميســر  ســهل  بشــكل 
وكذلــك بنــاء منصــة الهويــة 

الرقميــة والتــي مــن خاللهــا يســتطيع املواطــن احلصــول 
ــرية  ــي س ــاظ عل ــن احلف ــكل يضم ــات بش ــي اخلدم عل
ــول  ــة احلل ــك كاف ــة و كذل ــات املقدم ــة البيان وخصوصي
ــباب  ــول ش ــل بعق ــا بالكام ــى مت تطويره ــة الت التقني
مصــري قــادر علــي املشــاركة فــي هــذا اإلجنــاز الوطنــي 
بالتعــاون مــع كافــة اجلهــات والــوزارات املشــاركة ضمــن 

املنظومــة.
ــد  ــركة فيكس ــا ش ــى متتلكه ــات الت ــم املقوم ــن أه وم

ــى  ــوة ف ــول بق ــن الدخ ــا م ــى مكنته ــنز والت سليوش
الكثيــر مــن البرامــج واملشــروعات الوطنيــة هــو حرصهــا 
علــي أن تتوافــر العناصــر األساســية لكــي تســتطيع ان 
تكــون قــادرة علــي اســتدامة املشــروعات االســتراتيجية 
املوكلــة اليهــا مثــل توافــر فــرق إدارة املشــروعات ، البحث 
الســيبراني  األمــن   ، البرمجيــات  تطويــر  والتطويــر، 
، التشــغيل والدعــم الفنــي، إدارة التقييــم واجلــودة 
ــتخدام  ــي اس ــة ف ــر العاملي ــع املعايي ــق م ــك التواف وكذل
التكنولوجيــات املتطــورة والتوافــق مــع املعاييــر والقوانني 
مثــل قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات وكذلــك 

ــخصية . ــات الش ــة البيان ــون حماي قان
وتعتبــر فيكســيد سليوشــنز قــادرة علــي تقــدمي خدمــات 
ــاع  ــي قط ــة ف ــات وخاص ــع اجله ــاركي م ــوذج التش بنم
املرافــق العامــة وتقــدمي منظومــة متكاملــة حتتــوي علــي 
خدمــات منبثقــة منهــا بــدون حتمــل أي أعبــاء مــن اجلهــة 
مقدمــة تلــك اخلدمــات ،حيــث نقــدم خدمــات فــي مجال 
املنصــات الرقميــة وكذلــك خدمــات املرافــق وايضــا األمن 
ــم  ــراق وتقيي ــارات االخت ــات اختب ــل خدم ــيبراني مث الس

ــة  ــج مصري ــات وبرام ــركة منتج ــك الش ــرات ومتتل الثغ
مطــورة بالكامــل باســتخدام تكنولوجيــا وطنيــة ويتــم 

اســتخدامها فــي كثيــر مــن الــدول.
وتشــارك فيكســيد سليوشــنز فى كثيــر من املشــروعات 
التــي تتــم بالدولــة املصريــة مثــل منصــة مصــر 
الرقميــة - منصــة خدمــات الكهربــاء والتــي اســتطاعت 
أن تســتوعب الطلــب علــي خدمــات الكهربــاء عبــر 
ــر  ــات أكث ــدم للخدم ــات التق ــدد طلب ــل ع ــة لتص املنص
مــن مليــون ونصــف طلــب فــي الفتــرة األخيــرة - كذلــك 
منصــات الوافديــن وطــالب البعثــات والتــي تقــدم خدمات 
ــني  ــني الدارس ــالب املصري للط
باخلــارج وكذلــك الوافديــن من 
الطــالب األجانــب مبشــاركة 
العالــي,  التعليــم  وزارة 
ــر  وتشــارك اجملموعــة فــي أكث
مــن مشــروع فــي مجــال األمن 
ــة  ــني وحماي ــيبراني وتأم الس
تقييــم  وايضــا  البيانــات 
اخملاطــر واختبــار قــدرة البنيــة 
التحتيــة احلرجة مــن التصدي 
ألي محــاوالت مــن هجمــات 
ــالل  ــن خ ــك م ــيبرانية وذل س
فــرق عمــل تعمــل علــي مــدار 
الســاعة حاصلــة علــى أعلــى 
مســتويات التدريــب وتقــدم 
خدمــات التحــول الرقمــي فــي 

ــدول. ــن ال ــر م كثي
فيكســيد  شــركة  وتعــد 
أهــم  مــن  سليوشــنز 
التــي  الوطنيــة  الشــركات 
ــر فــي  ســاهمت بشــكل كبي
الرقميــة  املنصــات  تطويــر 
ــع  ــول جمي ــار حت ــي إط ــك ف ــة وذل ــع الدول ــاون م بالتع
اخلدمــات للتحــول الرقمــي بهــدف تســهيل طلــب 
احلصــول علــى اخلدمــات بالنســبة للمواطــن ممــا ميكنــه 
مــن قيامــه بجميــع معامالتــه احلكوميــة فــي ســهولة 

ويســر. 

"فيكسيد سليوشنز" تنفذ مشروعات رائدة 
لخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات 

م. محمود توفيق 
رئيس شركة فيكسيد 

سليوشنز

متـــابعاتمتـــابعات
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 Disaster  مركــز بيانــات ضخــم ومركــز احتياطــي آخــر
 .  Recovery

ــذ  ــا لتنفي ــى اختياره ــرف ف ــركة الش ــد كان للش وق
ــف  ــروع املتح ــل مش ــة مث ــة للدول ــروعات قومي مش
املصــرى الكبيــر والــذى يعــد أكبــر متحــف فــى العالم 
حلضــارة واحــدة وميتــد علــى مســاحة  117 فــدان، 
ومدينــة الفنــون فــى العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة التــى 
حتتــوى علــى متحــف عواصــم العالــم وقاعة ومســرح 
االوبــرا اجلديــدة ومكتبــة وثائقيــة كبيــرة مت افتتاحهــا 
فــى العــام املاضــى ، مشــروع الشــبكة وأنظمــة التيــار 
ــني  ــة العلم ــى مدين ــوزراء ف ــس ال ــر مجل ــف ملق اخلفي
ــة  ــة اإلداري ــني والعاصم ــى العلم ــة ف ــرى الرئاس وقص

ــدة. اجلدي
وفــي القطــاع األمنــي قامــت الشــركة بالتعــاون مــع 
وزارة الداخليــة بإنشــاء أنظمــة شــبكات املراقبــة 
جلميــع مراكــز الشــرطة فــى جميــع أنحــاء اجلمهوريــة 
علــى ثــالث مراحــل أساســية وتأمــني مدينــة الغردقــة 
وتأمــني مقــر وزارة الداخليــة اجلديــد فــى القاهــرة 

ــوزارة . ــى لل ــز اإلعالم ــاء املرك ــدة وإنش اجلدي
كمــا قامــت أيضــا  بتأمــني مشــيخة األزهــر وجميــع 
املبانــى التابعــة لهــا مــن خــالل تنفيــذ شــبكة مراقبة 
ضخمــة تربــط أكثــر مــن 50 مبنــى تابــع للمشــيخة.

كمــا نفــذت ايضــا ســاميت مشــروع التحــول الرقمــي 
ــن  ــوزارة التموي ــة ل ــتهالكية التابع ــات االس للمجمع
ــف  ــاوز أل ــدد يتج ــة لع ــاء اجلمهوري ــى أنح ــة عل موزع

مقــر .
كمــا فــازت الشــركة بتنفيــذ عــدة مشــروعات حيويــة 
ــات مصلحــة  ــر مركــز بيان أخــرى مثــل مشــروع تطوي
الضرائــب بالظوغلــي، ومشــروع منظومــة االســتعالم 
ــة  ــوزارة املالي ــع ل ــة التاب ــرارات الضريبي ــى واإلق الضريب
ــات  ــز بيان ــي ملرك ــم الفن ــة والدع ــة الصيان ،  منظوم
مؤسســة مستشــفى ســرطان األطفــال 57357 ، 
ــى  ــر لـــ ZED Park  ف ــز التذاك ــني وحج ــبكة تأم ش
حديقــة ZED وفــى قطــاع االســتثمار العقــاري نفــذت 
 Sky  ــروع ــة ملش ــاالت متكامل ــبكة اتص ــركة ش الش
Park  لشــركة SKY-CTS  فى الشــيخ زايــد ،ومنظومة 
التيــار اخلفيــف بأبــراج ZED فــى الشــيخ زايــد مبدينــة 

ــر .   الســادس مــن أكتوب
كمــا قامــت بتنفيــذ املرحلــة األولــى والثانيــة  ملشــروع 
ــة  ــدارس اإلجنيلي ــن امل ــدد م ــي ع ــم ف ــر التعلي تطوي
ــاملة  ــة الش ــادرة املصري ــار املب ــي إط ــي ف ــذي يأت وال

ــي . ــول الرقم ــم والتح ــر التعلي لتطوي
وفــي القطــاع املصرفــي نفــذت الشــركة حزمــة مــن 
ــك  ــكندرية والبن ــر واألس ــوك مص ــي بن ــروعات ف املش
لتوريــد مجموعــة  متخصصــة  املصــري  األهلــي 
ــول  ــة التح ــم منظوم ــة لتعظي ــول املتكامل ــن احلل م
ــار  ــي إط ــروع ف ــي املش ــث يأت ــك ، حي ــي بالبن الرقم
خطــة البنــك لتحديــث بنيتــه التحتيــة وزيــادة ســعة 
مركــز االتصــال التابــع لــه والتــي يحــرص البنــك علــى 
ــاميت  ــت س ــث قام ــتمر ، حي ــكل مس ــا بش حتديثه
ــة مركــز االتصــال  ــث وصيان بتصميــم وتركيــب وحتدي
ــا  ــك مم ــة البن ــف أنظم ــه مبختل ــي وربط ــك األهل البن
ــى  ــالء عل ــا العم ــة رض ــى درج ــا عل ــس ايجاب انعك

ــم . ــة له ــات املقدم اخلدم

 IOT &( ــة ــا احلديث ــي التكنولوجي ــركة ف ــادة الش ري
)IPTV

أكــدت املهندســة ماجــدة الســبع، أنــه تســهيال علــى 
الشــركات واملؤسســات فــي توفيــر حلــول تقنيــة 
رائــدة تلبــي احتياجــات الســوق، جنحــت ســاميت فــي 
ــا  ــا  وتطويرهم ــن مت بنائهم ــني جديدي ــالق برنامج إط

بفكــر وطاقــات مهندســي الشــركة   ففــى عــام 
مت  برنامــج  وهــو      PIXIE IPTVTM اصــدار مت   2018
تصميمــه  لتقــدمي خدمــات املعلومــات والترفيــه 
IPTV  لقطــاع الســياحة و الفنــادق كمــا يخــدم ايضــا 
قطــاع الصحــة لنــزالء املستشــفيات وقطــاع األعمــال 
بصفــة عامــة ، ويتيــح هــذا احلــل تقــدمي خدمــة 
ــة  ــوات التلفزيوني ــي القن ــتراك ف ــودة لالش ــة اجل عالي
ــل  ــع توصي ــب  م ــد الطل ــة عن ــة أو األرضي الفضائي
املســتخدم بــأي نظــام مثــل احلجــز او احلســابات ،دليــل 
البرنامــج اإللكترونــي، معلومــات الفنــدق واملرافــق 
، خدمــة الغــرف، مركــز خدمــة الضيــوف، خدمــة 
ــخ،  ــورة ....ال ــه، معلومــات الفات الغــرف، خدمــة التنبي
ــه  ــد مت تطبيق ــا وق ــه مركزي ــم في ــم التحك ــث يت حي
فــى مصــر فــى عــدة فنــادق علــى ســبيل املثــال مثــل 
ريكســوس ، دوســيت وفنــادق أخــرى فــى مصــر ودبــى 

ــوانا. ــس وبتس وتون
و قــد مت ربطــه و اعتمــاده مــن تكنولوجيــا  Samsung و 

Oracle ومــن أنظمــة شــركة LG
وفــى عــام 2020 مت إصــدار برنامــجI-SenseTM     الــذي 
مت بنائــه وتطويــره بفكــر وطاقــات مهندســي الشــركة 
ــالف  ــى أخت ــات عل ــج I-Sense املؤسس ــن برنام وميك
ــن  ــي م ــول الرقم ــي التح ــا ف ــا واحتياجاته أحجامه
خــالل تعظيــم القيمــة املضافــة مــن خدمــات تقنيــة 
ــج  ــذا البرنام ــر ه ــث يعتب ــياء IOT ، حي ــت األش إنترن
منصــة متكاملــة تلبــي احتياجــات هــذه املؤسســات 
ومــن خــالل عــرض واحــد ، ميكــن للمســتخدمني إدارة 
ــى  ــن مبن ــراوح م ــي تت ــة الت ــة الكامل ــاحة اآللي املس
واحــد إلــى مدينــة بأكملهــا ، كمــا أنــه يراقــب 
املستشــعرات  و  األنظمــة  جميــع  فــي  ويتحكــم 
إلتخــاذ  الفعلــي  الوقــت  فــي  املتصلــة   sensors
ــادا  ــب اعتم ــت املناس ــي التوقي ــبة ف ــرارات املناس الق
ــذكاء  ــا ب ــا وتدقيقه ــم جتميعه ــات يت ــى معلوم عل

ــة. واحترافي
كمــا يوفــرI-Sense  بيئــة عمــل متكــن املوظفــني مــن 
ــذ حزمــة مــن اإلجــراءات  ــذارات وتنفي االســتجابة لإلن
تكــون ُمعــده ُمســبقا بنــاًء علــى اإلتفــاق مــع العميــل 
ــس  ــا ينعك ــي مم ــكل أوتوماتيك ــا بش ــم تنفيذه ويت
ــي  ــا والت ــم اتخاذه ــي يت ــرارات الت ــى الق ــا عل ايجاب
ــث  ــودة، حي ــات املوج ــر املعطي ــا لتغي ــر وفق ــد تتغي ق
ــة  ــل ؛ لدي ــكل مذه ــرن بش ــج م ــد I-Sense برنام يع
القــدرة علــى العمــل مــن خــالل جميــع أنــواع أجهــزة 
ــة  ــبة وفعال ــة مناس ــة بطريق ــعار واألنظم االستش

ــة . للغاي
ــدة  ــات عدي ــدم قطاع ــه يخ ــل بأن ــذا احل ــز ه و يتمي
مثــل الزراعــة والنقــل والســياحة والصناعــة واملــزارع 

الســمكية.....الخ

شركاء الشركة 
رائــدي  مــع  تتعــاون  بأنهــا  الشــركة  وتفخــر 
التكنولوجيــا فــي جميــع اجملــاالت التــي تعمــل بهــا و 
ــدة  متتــد تعاونهــا مــع هــذه الشــركات لســنوات عدي

ــرة  ــاح كبي ــص جن ــرت قص اثم
 وأكــدت املهندســة ماجــدة، أن الشــركة حققــت 
ــادل  ــام 2020 يع ــالل ع ــا خ ــم أعماله ــي حج ــًوا ف من
ثالثــة أضعــاف مــا كانــت عليــه فــي عــام 2014 ورغــم 
التأثيــرات الســلبية جلائحــة كورونــا )كوفيــد 19-( 
علــى الكثيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة فــي الســوق 
ــادي  ــالح اإلقتص ــار اإلص ــد آث ــا يؤك ــو م ــة  وه املصري

ــة  ــات الدول ــية ومؤسس ــادة السياس ــام القي وإهتم
بالتحــول الرقمــي و بتكنولوجيــا املعلومــات و 

ــاالت .  اإلتص
وأشــارت أنــه نتيجــة حتمية الهتمــام الدولــة املنقطع 
ــس  ــى مل ــول الرقم ــو التح ــر نح ــة مص ــر برؤي النظي
ــات  ــة القطاع ــر كاف ــة لتطوي ــام الدول ــع اهتم اجلمي
ــات  ــات الهيئ ــة أولوي ــى قائم ــا عل ــع التكنولوجي ووض
و الــوزارات وتخصيــص و رصــد ميزانيــات للتحــول 
ــر  ــال التطــور الكبي الرقمــي ومنهــا علــى ســبيل املث
الــذى مت ملنظومــة اجلمــارك والضرائــب والتعليــم 
 ، احلكوميــة  املــدارس  خاصــة  واملــدارس  والنقــل 
ومنظومــة العــدل والصحــة شــهدت طفــرة حقيقية 

ــا.  ــم تنفيذه ــي يت ــروعات الت ــي املش ف
ــام  ــى اهتم ــاز عل ــذى ح ــياحة ال ــاع الس ــا قط وايض
ــى  ــا ف ــر جلي ــذى ظه ــر وال ــع النظي ــة املنقط الدول
مشــروعات خاصــة باملتحــف املصــري الكبيــر ومتحف 
ــا  ــارة وغيره ــف احلض ــك متح ــم وكذل ــم العال عواص
ــد مــن  ــى يتــم انشــاؤها فــى العدي مــن املتاحــف الت

ــات. احملافظ
املصريــة  الدولــة  واســتراتيجية  رؤيــة  أن  أضافــت 
الطموحــة والتــي تهــدف إلــى التحــول الرقمــي 
وتشــجيع التحــول للمجتمــع الالنقــدي ســاعدت فــي 
تنفيــذ الكثيــر مــن املشــروعات بهــدف تســهيل حيــاة 
املواطنــني وتوفيــر طــرق جديــدة مبتكــرة لتنفيــذ 
األعمــال عــن بعــد ، خاصــة وأن هــذه املشــروعات 
ــي  ــالد والت ــية  للب ــادة السياس ــم القي ــى بدع حتظ
تســتهدف بنــاء اجملتمــع الرقمــي الــذي يعتمــد علــى 
اقتصــاد رقمــي قــوي حيــث يشــهد القطــاع احلكومــي 
الكثيــر مــن التطويــر مــن خــالل االعتمــاد علــى أحدث 
وســائل التكنولوجيــا للوصــول إلــى  مجتمــع مصــري 

ــاة .  ــي احلي ــة نواح ــى كاف ــا ف ــل رقمي يتعام

حققنا نموًا  في حجم األعمال 
عام 2020 يعادل ثالثة أضعاف ما 

تحقق في 2014 

اهتمام القيادة السياسية بقطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

كان له مردود ايجابي على 
الشركات

التكنولوجيا أصبحت دعامة أساسية 
لنجاح المشروعات العمالقة 
ومكون محوري فى كل توجهات 

تطوير البنية التحتية

م.ماجدة السبع  
رئيس شركة 

ساميت للحلول 
التقنية

ــات أن  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــح قط جن
ــروعات  ــة املش ــي كاف ــتركا ف ــًما مش ــح قاس يصب
ــا  ــة اهتمام ــة املصري ــت الدول ــد أن أول ــدة ، بع اجلدي
غيــر مســبوقا بأهميــة التحــول الرقمــي والشــمول 
األعبــاء علــى  مــن تخفيــف  تبعــه  ومــا  املالــي 

املواطنــن .
ــبع،  ــدة الس ــة ماج ــدأت املهندس ــات ب ــذه الكلم به
للحلــول  ســاميت  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــوام  ــازات 7 أع ــن إجن ــث ع ــا للحدي ــة حواره التقني
ــر . ــخ مص ــا تاري ــركة وأيض ــخ الش ــي تاري ــه ف فارق
حيــث أكــدت أن الشــركة كانــت تســير بخطــى 
جيــدة حتــى عــام 2010 وكانــت لــدى الشــركة رؤيــة 
واســتراتيجية واضحــة  لنمــو أعمالهــا ،  وعنــد قيام 
ثــورة ينايــر 2011 تأثــر قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات ســلبا لعــدم اســتقرار الوضع السياســى 
واالقتصــادي واألمنــس، وشــهدت احلالــة االقتصاديــة 
اســتقرار  عــدم  صاحبــه  ســنوات  لعــدة  ركــودا 
احلالــة األمنيــة ممــا أدى لزيــادة الطلــب علــى احللــول 
هــذه  فــى  املتخصصــة  األمنيــة  التكنولوجيــة 

ــرة. الفت

بداية االستقرار
ــة  ــى 2014 وبداي ــية ف ــاة السياس ــتقرار احلي ــع اس وم
عــام 2015 ملســنا كشــركات قطــاع خــاص   اهتمامــا 

متزايــدا مــن القيــادة السياســية بصناعــة االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات وبالــدور الــذى تســتطيع هــذه 
ــه فــى النمــو االقتصــادي والتطــور  الصناعــة أن تلعب

االجتماعــي  وتســهيل احليــاه علــى املواطنــني.   
ــواء  ــه س ــة التحتي ــر البني ــى تطوي ــة ف ــدأت الدول وب
مــن خــالل إنشــاء مــدن جديــدة أو تطويــر الصناعــات 
األساســية للبنيــة التحتيــه مثــل النقــل والكهربــاء 

ــاق .  ــارى واالنف ــرق والكب والط
وأصبحــت التكنولوجيــا دعامــة أساســية لنجــاح 
هــذه املشــروعات العمالقــة ومكــون محــوري فــى كل 

ــة. ــة التحتي ــر البني ــات تطوي توجه
 

عام 2016
كان قــرار تعــومي اجلنيــه املصــري فــى عــام 2016 
نقطــة فارقــة فــى مســتقبل االقتصــاد الــذى ُصــدم 
ــع  ــيء إال أن الواق ــومي املفاج ــرار التع ــة بق ــى البداي ف
القــرار  ملتخــذي  االقتصاديــة  الرؤيــة  بُعــد  اثبــت 
ــركات  ــح  الش ــى من ــاعد  ف ــد س ــا وق ــه كان صائب أن
ــا  ــات، كم ــى تصديراخلدم ــة ف ــية خاص ــا تنافس مزاي
ســاعد اســتقرار ســعر العملــة وتوفرهــا إلــى حتســني 
املشــروعات  تكلفــة  فــى حســاب  الشــركات  أداء 

ــد. ــب والبعي ــدى القري ــى امل ــط عل والتخطي
ــل  ولقــد شــرفت شــركة ســاميت أن تكــون مــن أوائ
الشــركات التــى قامــت بتنفيــذ مشــروعات فــى 

العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة فــي عــام 2016 مــن خــالل 
ــدق  ــام لفن ــف الع ــار اخلفي ــاول التي ــا كمق اختياره
ومركــز املؤمتــرات املاســة كابيتــال الــذى يعــد أول وأكبر 
جتمــع فندقــى ســكني جتــاري خدمــي فــى العاصمــة 

ــدة. ــة اجلدي اإلداري

أهم املشروعات 
ســاهمت شــركة ســاميت بتنفيــذ عــدة مشــروعات 
ــروع  ــل مش ــة مث ــات الدول ــب قطاع ــى أغل ــة ف حيوي
ــز  ــاء مرك ــالل إنش ــن خ ــض م ــة النق ــة محكم ميكن
بيانــات وشــبكة حيويــة تقــوم مبيكنــة تامــة لكافــة 

ــة.  ــكام واملتابع ــات واألح اجللس
 وفــى قطــاع النقــل قامــت الشــركة بتنفيــذ نظــام 
ــى  ــعيد الت ــاق بورس ــم النف ــي والتحك ــل الذك النق
تربــط الــوادي مــع ســيناء وحتقــق املنظومــة إدارة 
ــن  ــق األم ــق  وحتقي ــة النف ــة إلدارة ومتابع ــة آمن كامل
ــا  ــل ايض ــاع النق ــى قط ــه ، وف ــع مريدي ــان جلمي واآلم
   e-Finance ــركة ــع ش ــاون م ــركة بالتع ــت الش قام
بتنفيــذ مشــروع ضخــم للتحــول الرقمــي ألربــع 
محطــات رئيســية بالهيئــة القوميــة لســكك حديــد 
مصــر ، كمــا قامــت ســاميت بتنفذ مشــروع الشــبكة 
ــط  ــذى يرب ــويس ال ــاه الس ــة قن ــتراتيجية لهيئ االس
ســتة أماكــن حيويــة للهيئــة مــع تأمينهــا بالكامــل 
ــاء  ــع إنش ــيبرانى م ــن الس ــة األم ــدث أنظم ــن أح م

التكنولوجيا كلمة السر في 
المشروعات القومية خالل السنوات 

السبع الماضية
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باإلضافــة إلــى مبادراتنــا املتنوعــة إلحــداث تأثيــر 
ــي فــي اجملتمــع. إيجاب

وأضافــت تهــدف مايكروســوفت مــن خــالل رســالتها 
املتمثلــة فــي متكــني كل فــرد ومنظمــة حــول العالــم، 
إلــى مواصلــة دفــع أجنــدة حكومــة مصــر وخططهــا 
األصعــدة  جميــع  علــى  املســتدامة  للتنميــة 
االقتصاديــة والتطويريــة والتعليميــة وغيرهــا مبــا 
يتماشــى مــع رؤيتهــا 2030 ، وذلــك عــن طريــق اجلهــود 
احلثيثــة التــي تبذلهــا الشــركة للتعــاون مــع احلكومة 
ــاون  ــبل التع ــم س ــل دع ــن أج ــركاء م ــة والش املصري
والعمــل علــى خارطــة طريــق مشــتركة مــن شــأنها 
وكذلــك حتقيــق   ، إيجابيــة كبيــرة  جنــي عوائــد 
اســتغالل أمثــل للمــوارد املاديــة والبشــرية للنهــوض 
بســوق العمــل املصــري مــن خــالل عقــد الشــراكات 
واملبــادرات املدعومــة بأحــدث التقنيــات واخلدمــات 
ــة واســتراتيجية  ــاً مبــا يتماشــى مــع رؤي ــدة عاملي الرائ

ــر 2030. مص
ــز مايكروســوفت  ــه ينصــب تركي  وأوضحــت عــارف أن
ــن  ــة م ــرة الراهن ــالل الفت ــا خ ــني عمالئه ــى متك عل
ــن  ــم ع ــم أو أعماله ــة منظماته ــادة ابتكارهيكل إع
طريــق التــزود بالتكنولوجيــا املناســبة والقــادرة علــى 
تخطــي جميــع التحديــات املســتجدة وتطويــر مهارات 
ــة  ــف املســتحدثة واملطلوب الشــباب فــي ظــل الوظائ
ــذ  ــن أخ ــم م ــو ميكنه ــل نح ــى أفض ــم عل إلعداده
ــز  ــي تعزي ــتقبل، وبالتال ــي املس ــادي ف ــم الري مكانه
مكانــة مصــر التنافســية لتكــون فــي مصــاف الــدول 

ــة. املتقدم

التحول الرقمي 
وأشــارت مديــر عــام مايكروســوفت مصــر أن الشــركة 
ــوس  ــر وملم ــر كبي ــق أث ــا حتقي ــب أعينه ــع نص تض
يتســم بالنمــو واالســتدامة، بحيــث نســتطيع أن 
نــرى عوائــده الكبيــرة علــى أرض الواقــع ويعــم أرجــاء 
مصــر وكافــة القطاعــات اخملتلفــة فــي الدولــة، 
وفعليــاً تســاهم تقنيــات مايكروســوفت الرقميــة 
ــة  ــدرات هائل ــن ق ــه م ــا تتيح ــن خــالل م واملبتكــرة م
واملوثوقــة فــي  الذكيــة  قائمــة علــى ســحابتها 
تعزيــز اســتراتيجية التنميــة مبــا يتوافــق مــع أهــداف 
ــبيل  ــى س ــر 2030 ، فعل ــة مص ــي لرؤي ــول الرقم التح
املثــال أعلنــت شــركة مايكروســوفت أنهــا ســتتمكن 
ــدة  ــة جدي ــف وظيف ــن 100 أل ــد ع ــا يزي ــق م ــن خل م
ــك بفضــل  ــة عــام 2022، وذل ــول نهاي فــي مصــر بحل
منظومــة مايكروســوفت املتكاملــة وتقنيــة احلوســبة 

ــحابية. الس
تقدمــه  مــا  بــأن  مايكروســوفت  تؤمــن  كمــا 
التكنولوجيــا مــن تقنيــات وابتــكارات يســتوجب 
ــرى  ــة األخ ــي الكف ــبة ف ــارات املناس ــر امله ــاً توف أيض
ــى تكــون  ــك حت ــوازي معهــا ، وذل لتســير بشــكل مت
قــادرة علــى تســخير قــدرات هــذه التقنيــات بالشــكل 
ــا وحــده ال يكفــي  ــر التكنولوجي ــإن توف ــح ، ف الصحي
ــارة  ــك امله ــي متتل ــة الت ــدي العامل ــد األي ــم توج إذا ل
الالزمــة لتشــغيلها، لذلــك تعمــل مايكروســوفت 
ــالق  ــى إط ــة عل ــة املصري ــع احلكوم ــق م ــكل وثي بش
املبــادرات اخملتلفــة التــي تعنــى برفــع مســتوى املهــارات 
ــى  ــادرة عل ــة الق ــاءات الوطني ــاء الكف ــدرات وبن والق
ــع  ــياً م ــتقبل متاش ــي املس ــادي ف ــا الري ــذ مكانه أخ
أهــداف ومشــروعات التحــول الرقمــي فــي مصــر، مبــا 
ــن  ــع كل م ــاون م ــر بالتع ــور وغي ــادرة ط ــك مب ــي ذل ف
،حملــة  والرياضــة  الشــباب  ووزارة  االتصــاالت  وزارة 
ــم  ــي الدع ــاهمة ف ــى املس ــة إل ــرأة الهادف ــني امل متك
ــاركتنا  ــى مش ــة إل ــادي، باإلضاف ــي واالقتص االجتماع
فــي مبــادرة "قــدوة تــك " لتعزيــز الدعــم االجتماعــي 

ــر. ــي مص ــري ف ــادي والبش واالقتص

 وقالــت ميرنــا عــارف إننــا نفخربــأن نكــون جــزًءا مــن 
هــذه الرحلــة التــي ستســاهم فــي دفــع محــرك النمو 
ــا أن  ــة، كم ــي للدول ــي واالجتماع ــادي والثقاف االقتص
دورنــا يتنامــى بشــكل كبيــر علــى صعيــد املشــروعات 

احلكوميــة فــي مصــر فلدينــا شــراكة مــع كل مــن :
حيــث   : املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
متتلــك مايكروســوفت عالقــة وطيــدة وشــراكة قويــة 
ــعى  ــدة تس ــة واح ــا كمنظوم ــل بدوره ــم تعم معه
إلــى دفــع أجنــدة حكومــة مصــر وخططهــا للتنميــة 
ــع  ــا يتماشــى م ــة األصعــدة مب ــى كاف املســتدامة عل
رؤيــة مصــر الوطنيــة 2030. فعلــى ســبيل املثــال 
قمنــا مؤخــراً بعمــل مشــترك فــي إطــار جهــود 
وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات لتعظيــم 
االســتفادة مــن تطبيــق التكنولوجيــات املتقدمــة فــي 
كافــة اجملــاالت ، وذلــك مــن خــالل التعــاون ودعــم وزارة 
الزارعــة واســتصالح األراضــي عبر تقــدمي حلــول الذكاء 
ــادرة  ــن مب ــي ضم ــاع الزراع ــي القط ــي ف االصطناع
"الــذكاء االصطناعــي مــن أجــل اخليــر" التــي أطلقتها 
مايكروســوفت ، وتهــدف املبــادرة إلــى تطوير األســاليب 
التقليديــة للزراعــة مــن خــالل تطبيــق تقنيــات الذكاء 
االصطناعــي التــي تســاهم فــي تدقيــق إتخــاذ القــرار 
وتعظيــم االســتفادة مــن املــوارد وتقليــل هــدر امليــاه.

ــدف  ــرة : به ــة بالقاه ــة التجاري ــع الغرف ــاون م والتع
ــرة  ــوص الصغي ــه اخلص ــى وج ــركات ، وعل ــني الش متك
ــي" ،  ــتقبل رقم ــادرة "مس ــالل مب ــن خ ــطة م واملتوس
وذلــك مــن خــالل دفعهــا للُمضــي قُدمــاً نحــو رحلــة 
التحــول الرقمــي مــن أجــل جتــاوز األزمــة احلاليــة 
التــي ميــر بهــا الســوق بســبب تداعيــات وبــاء كورونــا 

ــتجد. املس
وفيمــا يتعلــق مبشــروع املتحــف املصــري الكبيــر، 
ــة  ــذه الرحل ــن ه ــزًءا م ــون ج ــأن نك ــر ب ــن نفخ نح
التــي ستســاهم فــي دفــع محــرك النمــو االقتصــادي 
ــذي  ــو ال ــى النح ــة عل ــي للدول ــي واالجتماع والثقاف
يضــع معيــار عاملــي جديــد يرفــع مــن خبــرات املتاحــف 
ويخلــق فكــرة عــرض ثقافيــة جديــدة كليــاً ,ويتمحــور 
ــا  ــخير تقنياتن ــول تس ــوفت ح ــي مايكروس ــا ف دورن

ــم. ــزوار وتصوراته ــارب ال ــز جت ــرة لتعزي املبتك

احملاكم االقتصادية والفاتورة اإللكترونية 
ــوفت  ــت مايكروس ــي قام ــروعات الت ــني املش ــن ب وم
وزارة  مــع  التعــاون  هــو  ايضــاً  مؤخــراً  بتنفيذهــا 
االتصــاالت فــي تســليم مشــروع احملاكــم االقتصاديــة 
ــات  ــذ حتديث ــالل تنفي ــن خ ــدل م ــوزارة الع ــة ل التابع
جديــدة فــي منصــة العدالــة الرقميــة املعتمــدة 
علــى تقنيــة Microsoft Dynamics 365 والتــي تهــدف 
ــى إســراع اخلطــوات  ــق امليكنــة الشــاملة إل عــن طري
اإلجرائيــة فــي منظومــة العدالــة لتصبــح أكثــر 

ــع. ــة للجمي ــهولة وإتاح س
ــتخدام،  ــهلة االس ــة س ــة إلكتروني ــالل بواب ــن خ فم
ميكــن للمواطنــني واحملامــني وأطــراف النــزاع فــي 
ورفــع  بياناتهــم،  تســجيل  االقتصاديــة  القضايــا 
ــرارات  ــى ق ــالع عل ــيرها، واالط ــة س ــا ومتابع القضاي
القضــاة فــي جميــع مراحــل التقاضــي وطلــب حتديــد 

املواعيــد، ودفــع الرســوم إلكترونيــا وغيرهــا مــن 
ــات. اخلدم

ــركة  ــع ش ــم م ــرة تفاه ــركة مذك ــت الش ــا وقع كم
تكنولوجيــا تشــغيل احللــول الضريبيــة eTax، التابعــة 
لــوزارة املاليــة بالتعــاون مــع شــركة إي فاينانــس 
لالســتثمارات املاليــة والرقميــة إلتاحــة اســتغالل 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي حلــول النظــم 
الضريبيــة املصريــة فــي إطــار دعــم التحــول الرقمــي 
ــة  ــة مالي ــات إلكتروني ــدمي خدم ــي وتق ــمول املال والش

ــة. ــا احلديث ــة التكنولوجي مدعوم
ومبوجــب املذكــرة، ســتدعم مايكروســوفت جهــود 
التحــول املالــي الرقمــي فــي مصــر مــن خــالل توظيــف 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وذكاء األعمــال فــي 
 eTax النظــام الضريبــي، باإلضافــة إلــى متكــني شــركة
ــية  ــدرات األساس ــر الق ــي تطوي ــا ف ــز دوره ــن تعزي م
الالزمــة للتحــول الرقمــي ملصلحــة الضرائــب املصريــة 
مبــا يشــمل مشــروعات الفاتــورة اإللكترونيــة ومقــدم 
خدمــة الفاتــورة اإللكترونيــة وتقاريــر األعمــال الذكيــة 

ــال الضريبــي. ــب واالحتي فــي مجــال الضرائ

ــوفت  ــر مايكروس ــي تفخ ــروعات الت ــني املش ــن ب وم
بتنفيذهــا توفيــر الرُخــص واخلدمــات الالزمة لتشــغيل 
ــدة،  ــة اجلدي ــة اإلداري ــد للعاصم ــات املوح ــز البيان مرك
الــوزارات واجلهــات  املُواكبــة النتقــال  واملشــروعات 

ــي. ــي احلكوم ــى احل ــة إل احلكومي
وتابعــت عــارف أن التحــول الرقمــي هــو الطريــق 
ــاء  ــال واإلرتق ــتدامة األعم ــق اس ــو حتقي ــي نح الرئيس
ــني باجلهــود  ــا نشــعر بالفخــر كمصري باخلدمــات، وإنن
ــا  ــق أهدافه ــة لتحقي ــا احلكوم ــي تبذله ــرة الت الكبي
الرقميــة وتيســير األمــور احلياتيــة للنــاس، حيــث 
ــو  ــد نح ــق الوحي ــو الطري ــي ه ــول الرقم ــد التح يع
ــي  ــن ف ــات ، ونح ــال واخلدم ــتدامة األعم ــق اس حتقي
ــي  ــاهم ف ــا نس ــر بأنن ــعر بالفخ ــوفت نش مايكروس
ــة  ــة املصري ــا احلكوم ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي اجله

ــاالت . ــع اجمل ــي جمي ــي ف ــول الرقم ــق التح لتحقي

هدفنا تعزيز مكانة مصر 
التنافسية لتضعنا في 

مصاف الدول المتقدمة
ــات الشــركات العامليــة فــي مصــر التــي جنحــت  مايكروســوفت ...واحــدة مــن كبري
ــا  ــة 24 عاًم ــذ قراب ــا ، فمن ــم للتكنولوجي ــة العال ــى خريط ــر عل ــع مص ــي وض ف
ــرة ،  ــا بالقاه ــا له ــاح مكتب ــر بافتت ــي مص ــتثمار ف ــوفت لالس ــاءت مايكروس ج
ــادة  ــا وزي ــر التكنولوجي ــة نش ــركة ثقاف ــت الش ــنوات تبن ــذه الس ــدار ه ــى م وعل
ــاً  ــد ايض ــل أمت ــب ب ــذا فحس ــى ه ــف عل ــم يتوق ــر ل ــتخدميها، واألم ــداد مس أع
للمشــروعات القوميــة التــي شــاركت فيهــا مايكروســوفت مصــر، وخــالل الســنوات 
ــن  ــر م ــي مص ــا ف ــماء التكنولوجي ــي س ــركة ف ــم الش ــع أس ــة مل ــبع املاضي الس
خــالل املشــروعات التــي ســاهمت فيهــا بدايــة مــن مشــروعات التعليــم واملتحــف 
املصــري الكبيــر واملســاهمة فــي مشــروع التحــول الرقمــي لقطــاع األعمــال العــام 
ــورة اإللكترونيــة وغيرهــا مــن املشــروعات األخــرى  ومســاهمتها فــي مشــروع الفات

ــدة . الرائ
التقينــا مــع ميرنــا عــارف، مديــر عــام مايكروســوفت مصــر للحديــث عــن الســنوات 
الســبع املاضيــة فــي تاريــخ مصــر ومــا تبعهــا مــن مشــروعات وأعمــال والتــي أجابت 

عــن اســئلتنا فيمــا يخــص الشــركة ومشــروعاتها واســتراتيجيتها الطموحــة.

فــي البدايــة أكــدت عــارف أن مايكروســوفت تتواجــد فــي مصر منــذ عــام 1997 ومنذ 
ــا  ــدة ومبتكــرة فــي مجــال تكنولوجي ــك احلــني تعمــل الشــركة كمؤسســة رائ ذل
ــتثمارات  ــالل االس ــن خ ــر م ــي مص ــوي ف ــا الق ــز حضوره ــى تعزي ــات عل املعلوم
الهائلــة مــن أجــل تســريع تبنــي التكنولوجيــا بــني جميــع القطاعــات لدعــم النمــو 
االقتصــادي وخطــط التنميــة فــي مصــر، مــع ضمــان التزامهــا مبواصلــة واســتمرارية 
توســيع نطــاق جهودهــا خلدمــة احلكومــة واملواطنــني والشــركات واجملتمــع املصــري 
بشــكل عــام، إلــى جانــب دفــع عجلــة االبتــكار احمللــي والتركيــز علــى خلــق الفــرص 

املســتدامة.

تعاون حكومي
ــة  وعلــى مــر الســنني، تعاونــت مايكروســوفت بشــكل وثيــق مــع احلكومــة املصري
وقــادة الصناعــة فــي جميــع القطاعــات لتعزيــز االبتــكار التكنولوجــي واملســاهمة 
ــة  ــك البني ــر مختلــف اجملــاالت مبــا فــي ذل ــر االقتصــاد عب ــر فــي تطوي بشــكل كبي
التحتيــة؛ والتوظيــف وخلــق فــرص العمــل ؛ والتعليــم ؛ واملهــارات ؛ ومتكــني الشــباب 

حـــــوار

التحول الرقمي الطريق الوحيد نحو 
تحقيق استدامة األعمال والخدمات 

نشارك في مشروع الفاتورة 
اإللكترونية وميكنة شركات قطاع 

األعمال العام والمتحف الكبير 

مايكروسوفت توفر الرُخص 
والخدمات الالزمة لتشغيل مركز 
البيانات الموحد للعاصمة اإلدارية 

الجديدة
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ميرنا عارف 
مدير عام 

مايكروسوفت مصر



املدفوعات اإللكترونية
ــات  ــاع املدفوع ــادة قط ــى ري ــة إل ــدف راي ــا ته الكم
اإللكترونيــة فــي مصــر خــالل 2022، مــن خالل شــركة 
أمــان التابعــة لهــا وحتقــق جناًحــا باهــرًا، فبنهايــة هــذا 
ــاط  ــادة نق ــالل زي ــن خ ــني م ــنتجاوز املنافس ــام س الع
ــن  ــة م ــات اإللكتروني ــان للمدفوع ــة ألم ــع التابع البي
100 ألــف نقطــة حاليــا إلــى نحــو 150 ألــف نقطــة 
بنهايــة العــام وزيــادة عــدد الفــروع مــن 250 فرًعــا إلــى 

نحــو 400 فــرع خــالل عامــني.
ــون  ــدد 53.959 ملي ــع ع ــد بي ــة عق ــت راي ــا وقع كم
ــري  ــل الب ــطول للنق ــركة أس ــهم ش ــن أس ــهم م س
ــل نســبة  ــا ميث – وهــي إحــدى شــركاتها التابعــة – مب
ــارادمي  ــركة ب ــح ش ــرة لصال ــمال األخي ــن رأس 62.3٪ م
 266.559 قيمــة  بإجمالــي  احملــدود  لوجيســتكس 
ــع  ــركة ببي ــا الش ــت أيًض ــا قام ــه، كم ــون جني ملي
إحــدى شــركتها التابعــة، بريــق للصناعــات املتطــورة 
ــر،  ش.م.م، لشــركة إنتــرو إلدارة اخمللفــات وإعــادة التدوي

ــه. ــون جني ــن 490 ملي ــد ع ــة تزي بقيم
ــات  ــي قطاع ــرة ف ــتثمارات كبي ــة اس ــخ راي ــا تض كم
ــر  ــة هاي ــع مجموع ــاون م ــي التع ــدأت ف ــدة، إذ ب جدي
ــى 200  ــتثمار يتخط ــر اس ــة Haier Group عب العاملي
مليــون جنيــه فــي مصنــع جديــد للمكيفــات يعتمــد 

ــبة ٪60. ــة بنس ــات احمللي ــى املكون عل

شراكة صينية
وتابــع أن حجــم إنتــاج خــط أجهــزة التكييــف 70 ألف 
ــى 200 ألــف  جهــاز ســنويًا وســيزيد خــالل عامــني إل
جهــاز ســنويا، علــى أن يخصــص 70 باملئــة مــن اإلنتاج 
جنيهــا إلــى التصديــر خــارج مصــر، كمــا قــررت رايــة 
مــع شــريكها الصينــي االجتــاه نحــو تصنيــع شاشــات 

التليفزيــون بنســبة مكــون محلــي يبلــغ ٪60.
وأوضــح مدحــت خليــل، أن شــركة رايــة لتكنولوجيــا 
ــة  ــة املاضي ــوام القليل ــالل األع ــت خ ــات قام املعلوم
فــي  ملحــوظ  بشــكل  أعمالهــا  حجــم  بزيــادة 
ــق  ــن طري ــي ع ــاع املصرف ــاالت والقط ــاع االتص قط
مــع  الناجحــة  املشــروعات  مــن  العديــد  تنفيــذ 
كافــة شــركات االتصــاالت العاملــة فــي الســوق 
املصريــة، فقــد قمنــا بتصميــم وتنفيــذ العديــد مــن 
مشــروعات تطويــر وحتديــث الشــبكة، وزيــادة القــدرة 
االســتيعابية لشــبكات اإلنترنــت ، وذلــك إلــى جانــب 
ارتفــاع معــدالت منونــا فــي مشــروعات احللــول الرقمية 
ــغيل  ــد وتش ــود توري ــا عق ــل نفذن ــة، وبالفع املصرفي
لعــدد كبيــر مــن الصرافــات اآلليــة يصــل إلــى 3500 
صــراف اّلــي، وهــو مــا رفــع حصتنــا الســوقية لتبلــغ 

ــى ٪45. إل
ــادرة البنــك املركــزي  ونعمــل كذلــك علــى تنفيــذ مب
ــة  ــدة اخلدمي ــيع القاع ــى توس ــة إل ــري الهادف املص
للصرافــات اآلليــة بعــدد 6500 صــراف آلــي، والوصــول 
مســتوى  علــى  احتياًجــا  األكثــر  املناطــق  إلــى 
ــع  ــركتنا بوض ــام ش ــه قي ــب علي ــا ترت ــة ومم اجلمهوري
خطــة عمــل الســتيعاب هــذا العــدد مــن الصرافــات 
املهندســني  وإعــداد  الصيانــة  مراكــز  زيــادة  مــن 
التشــغيل  لتأمــني  الالزمــة  البشــرية  والعمالــة 
األمثــل لتلــك الصرافــات وكذلــك العمــل علــى 
ميكنــة األعمــال والــدورة املســتندية ممــا يضمــن 

ــة. ــن اخلدم ــتوى م ــى مس أعل

خدمات تقنية 
ــة  ــر البني ــى تطوي ــوم عل ــاًل: نق ــل قائ ــاف خلي وأض
ــز  ــات مراك ــة خلدم ــالل راي ــن خ ــة م ــة الرقمي التحتي
االتصــاالت RCX، حيــث نعمــل علــى تقــدمي اخلدمــات 
التقنيــة بأعلــى كفــاءة ممكنــة، إلــى جانــب اخلدمــات 
الصوتيــة العاديــة. وقــد دفــع ذلــك بتقــّدم هائــل علــى 
ــدى  ــس م ــي تعك ــركة الت ــات الش ــد إحصائي صعي
تطــور اخلدمــات الرقميــة، ممــا أهلهــا للحصــول علــى 
العديــد مــن اجلوائــز العامليــة واإلقليميــة خــالل 2021، 
 TOP Global منهــا تكرميـًـا عاملًيــا بإدراجها فــي قائمــة

100 التــي تضــم أفضــل مقدمــي 
التعهيــد علــى مســتوى  خدمــات 
ــة  ــم، وتنظمهــا الرابطــة الدولي العال
حملترفــي التعهيــد - IAOP بالواليــات 
ــرمي  ــل التك ــة. وميث ــدة األمريكي املتح
إجنــازًا عاملًيــا يضــاف إلــى مســيرة 
جنــاح الشــركة ومســيرة عطائهــا فــي 
ــم. ــد بالعال ــات التعهي ــة خدم صناع

تخطــو  بــدأت  مصــر  أن  أوضــح 
خطــوات واســعة لتصنيــع الســيارات 
ــة  ــني احلكوم ــاون ب ــة بالتع الكهربائي
توطــني  بهــدف  اخلــاص  والقطــاع 
البيئــة  وحمايــة  الصناعــة  هــذه 
الســلبية،  البيئيــة  التأثيــرات  مــن 
فــي  املضافــة  القيمــة  وتنعكــس 
ــيارات  ــتخدام الس ــراء واس ــز ش حتفي
الكهربائيــة إلــى احلفــاظ علــى البيئة 

وتوفيــر الوقــود )املدعــم(، مشــيرًا إلــى أن هنــاك 
ــات  ــزات نتيجــة االعتمــاد علــى املركب عــدد مــن املمي
الكهربائيــة تتمثــل بالنســبة للمســتهلك فــي توفير 
ــى  ــالوة عل ــة ع ــف الصيان ــاض تكالي ــود وانخف الوق
ــبة  ــة بالنس ــواد البترولي ــتيراد امل ــة اس ــل تكلف تقلي
للدولــة بأرقــام تصــل إلــى مليــارات اجلنيهــات، وخلــق 
ــات  ــعار املركب ــض أس ــا وخف ــدة محليًّ ــة جدي صناع
ــة  ــد مــن اجملــاالت حملطــات شــحن كهربائي ــح مزي وفت

ــدة. ــل جدي ــرص عم ــر ف وتوفي

وأكــد علــى أن رايــة تعمــل جنــًب إلــى جنــب بالعمــل 
توجهــات  مــع  فتماشــًيا  الدولــة،  أهــداف  علــى 
القيــادة السياســية للدولــة املصريــة، حيــث تتوافــق 
ــة واالجتــاه  اســتراتيجية الشــركة مــع اجتاهــات الدول
العاملــي فــي التحــول مــن اســتخدام الوقــود النمطــي 
مثــل  النظيفــة  الطاقــة  إلــى  ســوالر(  )بنزيــن، 
الكهربــاء، ومــن هــذا املنطلــق ضخــت مجموعــة رايــة 
ــة  ــع راي ــه مبصن ــون جني ــت 200 ملي ــتثمارات فاق اس
أوتــو لتجميــع وســائل النقــل اخلفيــف ومــن ضمنهــا 
ــة  ــة اإلنتاجي ــث أن الطاق ــة حي ــات الكهربائي املركب
احلاليــة ملصنــع رايــة أوتــو مبدينــة الســادس مــن 
ــاك  ــنويًا وهن ــة س ــف مركب ــى 20 أل ــل إل ــر تص أكتوب
خطــة طموحــة ملضاعفــة هــذه األعــداد خــالل العــام 
املقبــل، ويصــل حجــم اإلنتــاج احلالــي للشــركة 5000 
ــي  ــرة ف ــة املباش ــدد العمال ــل ع ــا يص ــة، بينم مركب
املصنــع إلــى 80 عامــل، وتصــل نســبة التصنيــع 
ــني املنظمــة واملٌعلنــة مــن وزارة  احمللــي حســب القوان
الصناعــة 45٪ وحســب اخلطــة املوضوعــة مــع الــوزارة 
فإنــه مــن املتوقــع مــع نهايــة عــام 2021 أن نصــل إلــى 

ــة. ــبة املطلوب النس
أضــاف أن اإلصالحــات االقتصاديــة التــي أطلقهــا 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي كانــت نقطــة 
فاصلــة فــي تاريــخ مصــر وحفــزت الكثيــر مــن 
ــى االســتمرار فــي الســوق،  ــة عل ــل راي الشــركات مث
ــرص  ــق ف ــتثمارات وخل ــن االس ــد م ــخ املزي ــل وض ب
ــتقرار  ــى االس ــل عل ــى العم ــالوة عل ــرة، ع ــل كثي عم
ــب  ــر مــن املســتثمرين األجان ــع الكثي االقتصــادي ودف

ــر. ــي مص ــتثمارات ف ــخ اس ــى ض إل
وعــن االهتمــام باملوظفــني يقــول خليــل، تعمــل 
شــركة رايــة دائًمــا علــى تشــجيع املهــارات الشــابة، 
ــذي  ــنوي Rise ال ــا الس ــق برنامجه ــن طري ــك ع وذل
يتيــح الفرصــة للخريجــني اجلــدد للتدريــب فــي 
ــراء  ــم إج ــم يت ــن ث ــة، وم ــركة اخملتلف ــات الش قطاع
ــد  ــتمر للتأك ــكل مس ــم بش ــة له ــارات تقييمي اختب
مــن اجتيازهــم املهــارات واحلصــول علــى اخلبــرة املرجوة 
مــن البرنامــج؛ حتــى يتــم إحلاقهــم للعمــل بالشــركة 
ــركة  ــر الش ــا توف ــب، كم ــرة التدري ــاء فت ــد انته بع

ــي. ــدرج الوظيف ــي والت ــرص الترق ــن ف ــر م الكثي

ــق  ــي خل ــة ف ــركة راي ــت ش ــر، جنح ــو آخ ــى نح وعل
ثقافــة تعمــل علــى تشــجيع العاملــني لديهــا وعلــى 
التطويــر والتدريــب املســتمر لهــم مبــا ينعكــس 
علــى فــرص أكبــر للترقــي أو التنقــل للعمــل بإحــدى 
مجموعــة شــركات رايــة األخــرى عــن طريــق برنامــج 
ــة. ــا اخملتلف ــني قطاعاته ــة ب ــالت الداخلي ــة للتنق راي

ــد  ــركة يع ــرية بالش ــوارد البش ــاع امل ــك أن قط وال ش
عصــب شــركة رايــة، وتبــذل الشــركة قصــارى جهدها 
إلحلــاق أفضــل العناصــر البشــرية الشــابة وأصحــاب 
ــاظ  ــي حف ــاعدة ف ــرار؛ للمس ــذي الق ــرات ومتخ اخلب
ــه  ــت ل ــذي وصل ــوق ال ــتوى املرم ــى املس ــركة عل الش
ــب  ــل التدري ــة، بفض ــا املاضي ــدار الـــ 22 عاًم ــى م عل
مميــزة  عمــل  بيئــة  بتوفيــر  واالهتمــام  املســتمر 

ــا. ملوظفيه
ويقــول خليــل: يتمثــل دور املســؤولية االجتماعيــة فــي 
ــة  ــق التنمي ــات لتحقي ــهامات املؤسس ــجيع إس تش
االســتراتيجية  الرؤيــة  ترتكــز  حيــث  املســتدامة؛ 
للمســؤولية االجتماعيــة فــي شــركة رايــة القابضــة 
رأس  تعزيــز  برامــج  علــى  املاليــة  لالســتثمارات 
ــارف  ــباب باملع ــداد الش ــل إم ــن أج ــري، م ــال البش امل
واملهــارات الالزمــة التــي تؤّهلهــم لقيــادة ِحــراك 

التنميــة الصناعيــة، واالقتصاديــة، واجملتمعيــة.
ــى  ــا إل ــتند عملياتن ــة، تس ــذه الرؤي ــن ه ــا م وانطالقً
ثالثــة أركان اســتراتيجية مترابطــة؛ وهــي: دعــم 
أنشــطة التنميــة اجملتمعيــة، الســيما تنمية الشــباب، 
العمــل  وترســيخ  املوظفــني  وتشــجيع مشــاركة 
التطوعــي، ونشــر الوعــي بالقضايــا األساســية التــي 
تشــملها مظّلــة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات.
ــاون  ــت بالتع ــركة قام ــل أن الش ــت خلي ــع مدح وتاب
ــة  ــات اإللكتروني ــادرة إلدارة اخمللف ــة مبب ــع وزارة البيئ م
ــة  ــركة راي ــة “ش ــركاتها التابع ــدى ش ــالل إح ــن خ م
ــات  ــروع إدارة اخمللف ــى مش ــع”. ويتولّ ــارة والتوزي للتج
تلــك  تنفيــذ  البيئــة  لــوزارة  التابــع  اإللكترونيــة 
املبــادرة، بالتعــاون مــع البرنامــج اإلمنائــي لــأمم املتحدة 

ــة. ــة العاملي ــق البيئ ــن مرف ــل م وبتموي

التحول الرقمي أصبح خيارًا 
استراتيجيًا للجميع .. و"راية" 

تستهدف قيادة قطاع المدفوعات 
اإللكترونية في مصر

ــّن،  ــر اله ــس باألم ــرى لي ــدة كب ــركة واح إن إدارة ش
فمــا بالنــا بــإدارة شــركة علــى غــرار رايــة القابضــة 
شــركة   12 تضــم  التــي  املاليــة،  لالســتثمارات 
38 قطاًعــا مــن قطاعــات  تابعــة تســتثمر فــي 
ــي  ــا ف ــر وخارجه ــي مص ــا ف ــر أعماله ــال وتدي األعم
العديــد مــن البلــدان، أهمهــا الســعودية، واإلمــارات، 
ونيجيريــا، وتضــم أكثــر مــن 13 ألــف موظــف وتخــدم 
عشــرات اآلالف مــن العمــالء داخــل مصــر وخارجهــا.
البعــض مســتحيلة، لكــن  يراهــا  إنهــا مهمــة 
املســتحيل ليــس فــي قامــوس مدحــت خليــل، 
القابضــة  رايــة  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــم  ــد أه ــذا أح ــون ه ــا يك ــة، ورمب ــتثمارات املالي لالس
ــها  ــذ تأسيس ــوق من ــي الس ــة ف ــاح راي ــباب جن أس
إلــى اليــوم. حتدثــت ICTBusiness مــع مدحــت خليــل 
عــن رحلــة رايــة ومســيرتها وخططهــا املســتقبلية 

ــة . ــطور التالي ــي الس ف
ــي  ــة ف ــت راي ــام، جنح ــن 22 ع ــر م ــدار أكث ــى م عل
ــرة  ــات كثي ــي قطاع ــول ف ــركات والدخ ــيس ش تأس
ــز  ــة، ومراك ــات الغذائي ــري، والصناع ــل الب ــا النق منه
والتمويــل  املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت، 
والنقــل  اإللكترونــي،  والدفــع  الصغــر،  متناهــي 
اخلفيــف وغيرهــا مــن اجملــاالت. إال أن الســنوات الســبع 
ــه  ــًيا أعقب ــتقرارًا سياس ــهدت اس ــي ش ــة والت املاضي
اســتقرار اقتصــادي كانــت ســنوات فارقــة فــي تاريــخ 

ــة.  ــخ راي ــر وتاري مص
أضــاف أن مســيرة الشــركة تتماشــى مــع الــرؤى 
ــدف  ــة به ــة املصري ــا الدول ــي تبذله ــة الت الطموح
حتقيــق التنميــة املســتدامة، وتهيئــة مناخ االســتثمار، 
ــوق  ــة للس ــة واحمللي ــركات العاملي ــار الش ــت أنظ ولف
ــط  ــة خط ــب راي ــاص، تواك ــه خ ــى وج ــة. وعل املصري
ــاره  ــي باعتب ــول الرقم ــأن التح ــة بش ــة املصري الدول
خيــارًا اســتراتيجًيا خلدمــة منظومــة األعمــال، وبدأنــا 
نلمــس اهتماًمــا فــوق العــادة مبشــروعات قوميــة 
تهتــم بالتكنولوجيــا فــي العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة 

ــا. ــدة وغيره ــني اجلدي والعلم

ــب  ــى جن ــا إل ــل جنًب ــة للعم ــاه راي ــى اجت ــًدا عل وتأكي
مــع الدولــة املصريــة لتحقيــق التحــول الرقمــي 
ــركة  ــة ش ــت راي ــدي، أطلق ــال نق ــع ال ــع باجملتم والدف
ــة  ــر املصرفي ــة غي ــات املالي ــا اخلدم ــان لتكنولوجي أم
ــة  ــواًل مالي ــدم حل ــي تق ــة، الت ــات اإللكتروني واملدفوع
متكاملــة تعمــل علــى التحــول جملتمــع ال نقــدي 
وتدعــم الشــمول مالــي للفئــات غيــر املشــمولة 
ــى  ــة عل ــس بالتبعي ــا ينعك ــة، مم ــات املصرفي باخلدم

ــني. ــاة املواطن ــني حي حتس
ــارة  ــز التج ــى تعزي ــة إل ــرؤى الهادف ــة ال ــب راي وتواك
والتصديــر فــي الداخــل واخلــارج، ففــي إطــار اهتمــام 
ــة  ــت راي ــر، واصل ــارة والتصدي ــة بالتج ــة املصري الدول
ــعية  ــة التوس ــالل اخلط ــن خ ــطتها م ــة أنش القابض
التــي بدأتهــا خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة 
شــركة رايــة للتجــارة والتوزيــع فــي نيجيريــا مــن خالل 
خدمــات التوزيــع والتجزئــة وخدمــات مــا بعــد البيــع 
ــا  ــي نيجيري ــع ف ــارة والتوزي ــة للتج ــدم راي ــث تخ ، حي

ــهريًا. ــل ش ــي 12000 عمي حوال
كمــا تســهم رايــة لأغذيــة إســهاًما بــارزًا فــي ســوق 
الصــادرات، وقــد اســتهدفنا توســعات جديــدة ملصنــع 
رايــة لأغذيــة وطرحنــا خطــة لرفــع الطاقــة اإلنتاجية 
ــة 10  ــن 2021 بقيم ــي م ــف الثان ــن النص ــة م بداي
ماليــني جنيــه، ونســتهدف بذلــك زيــادة الطاقــة 

ــنويًا. ــن س ــى 10 آالف ط ــة إل اإلنتاجي
ــى  ــة إل ــة لأغذي ــادرات راي ــبة ص ــى أن نس ــار إل وأش
الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــالل الفتــرة مــن ينايــر 
ــت  ــا بلغ ــو 40٪، بينم ــت نح ــو 2021 بلغ ــى ماي حت
حصــة الصــني نحــو 20٪، وأملانيــا نحــو 20٪، والســوق 

ــبة ٪15. ــي نس اخلليج
 وأوضــح أن الشــركة بــدأت خــالل العــام اجلــاري 
ــن  ــد م ــرح العدي ــي بط ــوق احملل ــى الس ــز عل التركي
منتجــات رايــة فــودز، مــع العلــم أن أنشــطة الشــركة 
ــبة  ــر بنس ــى التصدي ــى اآلن عل ــز حت ــية تركّ األساس

ــن ٪90. ــد ع تزي

االصالحات االقتصادية
وفــي الوقــت الــذي اســتثمرت احلكومــة خــالل العــام 
النحــو  علــى  كبيــرة،  بنســبة   2021/2020 املالــي 
الــذي شــجع القطــاع اخلــاص علــى واالســتمرار رغــم 
التحديــات التــي واجهتــه إثــر جائحــة كورونــا ، فقــد 
ســاهم جنــاح اإلصالحــات االقتصاديــة فــي التخفيــف 
مــن آثــار جائحــة كورونــا. وســاعدت السياســات 
ــل اجلائحــة فــي تخفيــف  ــي انتهجتهــا مصــر قب الت
ــج  ــات برنام ــك السياس ــرز تل ــن أب ــة، وم ــأة األزم وط
اإلصــالح االقتصــادي واالجتماعــي التــي أطلقتهــا 
ــة  ــه احلكومــة فــي عــام 2016، فــي إطــار "رؤي أطلقت
مصــر 2030"، وقــد ســاهم التنفيــذ الناجــح لبرنامــج 
ــة. ــع املؤشــرات االقتصادي اإلصــالح فــي حتســني جمي
ــول  ــي للدخ ــام احلال ــالل الع ــركة خ ــط الش وتخط
فــي صناعــات جديــدة واســتثمار بقيمــة 400 مليــون 
جنيــه )25.5 مليــون دوالر( فــي 2021، كمــا تســتهدف 
املســاهمة فــي قطــاع الصناعــة بنحــو 10٪ مــن 

ــي 2021. ــا ف إيراداته
وبينمــا تضــخ رايــة اســتثمارات كبيــرة فــي عــدد مــن 
ــة  ــركاتها التابع ــن ش ــا م ــت حصًص ــات، باع القطاع
خــالل عــام 2021، مبــا يــدر أربــاح تخــدم اخلطــة طويلــة 
ــروب  ــان ج ــهم أم ــن أس ــة %24 م ــت راي ــدى، إذ باع امل
ــات  ــة وخدم ــات اإللكتروني ــي املدفوع ــة ف املتخصص
ماليــة أخــرى مقابــل 480 مليــون جنيــه للبنــك 
ــاعي  ــة مس ــك الصفق ــدم تل ــري، وتخ ــي املص األهل
الشــركة وخططهــا بوجــود شــريك مالــي قــوي 
ــي  ــاع ف ــذا القط ــادة ه ــا ري ــتطيعا مًع ــا ليس معه

ــر. مص

ICT Business - July  - 2021 حـــــوارحـــــوار

نعمل مع الحكومة في مشروعات 
التحول الرقمي

استثمرنا مع شركة هاير العالمية 
لتصنيع التكييفات  والتليفزيونات 

في مصر

مصر بدأت تخطو خطوات واسعة 
لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف 
توطين تلك الصناعة وحماية البيئة من 

التأثيرات السلبية
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مدحت خليل 
رئيس مجلس إدارة 
شركة راية القابضة



بنــاء املــدن اجلديــدة واحلاجــة إلــى زيــادة جــودة وكفــاءة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاالت، مب ــن اجمل ــد م ــي العدي ــات ف اخلدم
ــي  ــي واملصرف ــاع احلكوم ــم، والقط ــة، والتعلي الصح
متاشــيا مــع تركيــز الدولــة علــى انتــاج التكنولوجيــا 
الرقميــة محليــا وضــخ اســتثمارات فــي قطــاع 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والبنيــة التحتيــة 
التكنولوجيــة كمــا تهتــم بدعــم التدريــب والتعليــم 
املهنــي وتأســيس 9 جامعــات تكنولوجيــة فــي مصــر 

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي خي

أهم املشروعات
وقــد قمنــا خــالل الفتــرة األخيــرة بتنفيــذ  عــدة 

مشــروعات هامــة منهــا:
ــع وزارة  ــيق م ــي: بالتنس ــول التعليم ــروع التح • مش
التربيــة والتعليــم املصريــة، جنحــت مجموعــة 
ــل  ــروع حتوي ــي مش ــا ف ــذ دوره ــي تنفي ــة" ف "بني
أكثــر مــن 2500 مدرســة رقميــا فــي 27 محافظــة. 
وشــمل ذلــك إنشــاء البنيــة التحتيــة التكنولوجية 
ــدارس  ــل امل ــة داخ ــاف الضوئي ــن األلي ــية م األساس
ــات وأنظمــة شــبكات  ــى مراكــز البيان باإلضافــة إل

ــي. ــط الداخل الرب
• مشــروع العــدادات الذكيــة بالعاصمــة اإلداريــة 
اجلديــدة: حيــث تنفــذ مجموعــة "بنيــة" مشــروع 
ــن 231  ــر م ــب أكث ــز وتركي ــاق لتجهي ــع النط واس
ألــف عــداد ذكــي تغطــي خدمــات امليــاه والكهربــاء 

ــرى. ــة أخ ــات ذكي ــب خدم ــى جان ــاز إل والغ
• وزارة قطــاع األعمــال – مشــروع التحــول الرقمــي: 
حصلــت مجموعــة "بنيــة" علــى أحــد أكبــر 
ــذ  ــة لتنفي ــي املنطق ــي ف ــول الرقم ــاريع التح مش
أحــدث حلــول تخطيــط موارد املؤسســات لشــركات 
ــركة  ــن 60 ش ــر م ــة و أكث ــال القابض ــاع االعم قط
ــيوفر  ــة. وس ــات مختلف ــي قطاع ــل ف ــة تعم تابع
املشــروع ايضا خدمــات اســتضافة البيانــات والبنية 
ــوزارة،  ــة لل ــركات التابع ــحابية للش ــة الس التحتي

ــر. ــون مص ــع فوداف ــاون م بالتع
• مدينة املعرفة، العاصمة اإلدارية اجلديدة

ــة  ــركات عاملي ــف ش ــة" حتال ــة "بني ــود مجموع o تق
 Dell TechnologiesوCiscoوSiemens مبــا فــي ذلــك(
وغيرهــا( لتقــدمي نظــام تطبيقــات ذكيــة إلدارة 
جميــع عناصــر البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة فــي 
ــدة  ــة اجلدي ــة اإلداري ــي العاصم ــة ف ــة املعرف مدين
التــي ســتكون أيضــا مبثابــة منصــة مفتوحــة 

ــج. ــوري البرام ــة ملط متكامل
ــة  ــة مصــر املعلوماتي ــة جامع ــة املعرف ــم مدين o تض
)EUI(، ومركــز Creativa لالبتــكار، ومركــز أبحــاث 
تطبيقيــة، ومركــز التميــز )CoE( للتصميــم العاملي 
ــي  ــى مبان ــة إل ــاعدة )AT(، باإلضاف ــات املس والتقني

ــى التحكــم الرئيســي. اخلدمــات ومبن

استراتيجية طموحة 
ميثــل 2020 عــام حتــول رئيســي جملموعــة "بنيــة" حيــث 
تبنــت اجملموعــة اســتراتيجية تنميــة جريئــة مــع 
ــة  ــات اجلائح ــم تداعي ــة رغ ــطتها القائم ــر أنش تطوي
االقتصاديــة، وفــي نفــس الوقــت بــدأت اجملموعــة فــي 
ــة  ــرة القائم ــروعات املبتك ــن املش ــد م ــاء العدي إنش
ــب  ــى جان ــة ال ــارات احمللي ــدرات وامله ــج الق ــى دم عل
تفعيــل الشــراكة مــع شــركات عامليــة مرموقــة 

ــة:  ــتثمارات اخلارجي ــذب االس وج
املنطقــة  فــي  مصنــع  أول  للكابــالت:  "بنيــة"   •
ــن  ــد ع ــتثمارات تزي ــة باس ــاف الضوئي ــة األلي لصناع

ــه. ــار جني ملي
ــع، ويقــع  ــر مرب ــع 50 ألــف مت ــغ مســاحة املصن o تبل
الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة  املنطقــة  فــي 
ــع  ــراكة م ــاء بالش ــة االنش ــري عملي )SCZone( جت
ــة  ــر هيئــة صناعي ــع، أكب ــة للتصني ــة العربي الهيئ

ــة ــي املنطق ف
ــم  ــدة فــي العال o كورنينــج )Corning(، الشــركة الرائ
ــتكون  ــة س ــاف الضوئي ــالت األلي ــال كاب ــي مج ف

ــروع ــتراتيجي للمش ــورد االس امل
ــع خــالل النصــف  ــاج املصن ــدأ إنت o ومــن املقــرر أن يب
ــل  ــا يص ــج م ــوف ينت ــنة 2022، وس ــن س االول م
إلــى أربعــة ماليــني كيلومتــر مــن األليــاف الضوئيــة 

ــنويا.  س
o مت توقيــع اتفاقيــة توريــد اســتراتيجية مــع مؤسســة 
مراكــز البيانــات األفريقيــة لتوفيــر كابــالت األليــاف 

الضوئيــة فــي ســبع بلــدان إفريقيــة
• منصة "بنية" الرقمية

o منصــة “بنيــة” الرقميــة أعــدت لتمكــني الشــركات 
الرقمــي  التحــول  مواكبــة  مــن  واملؤسســات 
ــر  ــد )one-stop-shop( يوف ــوق موح ــالل س ــن خ م
للشــركات جميــع متطلباتهــا الرقميــة والتجاريــة 
ــة.  ــوق العاملي ــي الس ــة ف ــى املنافس ــاعدتهم عل ملس
ــاون  ــل بالتع ــة تعم ــة املصري ــة الرقمي ــذه املنص o ه
 DELLو  ATOSو  Honeywellو  Microsoftو  SAP مــع 
املالــي  الدعــم  لتوفيــر   CISCOو   Technologies
والتكنولوجــي باإلضافــة إلــى شــراكات عامليــة 
أخري ومشــغلي االتصــاالت احملليــني )فودافــون، أوراجن، 
ــك  ــع، وكذل ــة للتصني ــة العربي ــاالت(، والهيئ اتص
ــدرات  ــاء الق ــرة، لبن ــي القاه ــة ف ــة األمريكي اجلامع

االســتراتيجية.
• "بنية" لألبراج:

ــوم  ــع، تق ــة للتصني ــة العربي ــع الهيئ ــاون م o بالتع
متخصــص  كيــان  بإنشــاء  “بنيــة”  مجموعــة 
لتصميــم وتصنيــع األبــراج التشــاركية التــي تخدم 

ــاء ــراج الكهرب ــك أب ــاالت وكذل ــاع االتص قط
o وتســمح األبــراج املعدنيــة التشــاركية بتركيــب 
ــا  ــد، مم ــت واح ــي وق ــر ف ــغلني أو أكث ــة مش أربع
يدعــم التغطيــة جلميــع مســتخدمي الشــبكة في 
مصــر بأقــل تكلفــة فضــال عــن إمكانيــة التصديــر 

ــة. ــة والعربي ــني اإلفريقي ــى املنطقت إل
الكونغــو  جمهوريــة  فــي  لالتصــاالت  "بنيــة"   •

الدميقراطيــة:
ــد  o وقعــت مجموعــة “بنيــة” اتفاقيــة مــع وزارة البري
واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بجمهوريــة 
ــبكة  ــاء ش ــدة إلنش ــة اجلدي ــو الدميقراطي الكونغ

)NFON( ــة ــاف الضوئي ــة لألي وطني
o ســيقوم املشــروع بتصميــم وتنفيــذ شــبكة االلياف 
الضوئيــة عن طريــق اســتخدام أحــدث التكنولوجيا 
للربــط بــني املراكــز احلضريــة الكبــرى والصغــرى في 
ــة  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاء جمهوري ــع أنح جمي
بالــدول اجملــاورة ممــا ســيوفر خدمــات  وربطهــا 
االتصــاالت واإلنترنــت جملموعــات واســعة من ســكان 

ــة. الكونغــو بأســعار معقول
•  “بنية” تريد للتجارة والتصدير:

العربيــة  الهيئــة  مــع  جديــد  وحتالــف  تعــاون   o
للتصنيــع مــن خــالل انشــاء شــركة "بنيــة" تريــد 

للتجــارة و التصديــر التــي تســتهدف زيــادة نفاذيــة 
للســوق  للتصنيــع  العربيــة  الهيئــة  منتجــات 
ــدة  ــات جدي ــات ومنتج ــويق خدم ــة، وتس اإلفريقي
ــع  ــًيا م ــة، متاش ــة اخملتلف ــدول اإلفريقي ــي ال ملواطن
رؤيــة الدولــة املصريــة فــي االنفتــاح علــى إفريقيــا 
القــارة  بلــدان  مــع  املشــترك  التعــاون  وتعزيــز 
ــة"  ــة "بني ــة مجموع ــع خط ــا م ــمراء، وتوافق الس

ــوق.  ــذه الس ــي ه ــة ف ــعية األفقي التوس
•  “بنية” لالستثمار وريادة األعمال:

األعمــال،  وريــادة  لالســتثمار  "بنيــة"  إنشــاء  مت   o
ــم  ــة لدع ــتثمارية للمجموع ــذراع االس ــح ال لتصب
وتعزيــز االبتــكار والنمــو فــي الســاحة الرقميــة مــن 
ــي  ــتثمارات ف ــول لالس ــز ومم ــل كمحف ــالل العم خ
ــال  ــي اجمل ــئة ف ــابة الناش ــوادر الش ــركات والك الش
ــادة  الرقمــي عبــر مختلــف القطاعــات ممــا يعــزز ري

ــة.  ــارة اإلفريقي ــر والق ــي مص ــال ف األعم

تقدير دولي
حصــدت مجموعــة "بنيــة" علــى العديــد مــن اجلوائــز 
ــن  ــوق م ــاز والتف ــة باالمتي ــر اخلاص ــهادات التقدي وش
جهــات عامليــة تقديــرا لدورهــا البــارز داخــل مصــر وفي 

املنطقــة، مــن ضمنهــا:
• شريك سيسكو  CISCOالذهبي لعام 2017

ِّد اخلدمة الرئيسي لعام 2015 • شريك ُمزَو
•  شــريك سيســكوCISCO  املتميــز فــي إفريقيــا 

والشــرق األوســط لعــام 2014.
ــى  ــركةTechnologies  Dell  عل ــريك لش ــل ش •  أفض

مســتوى الشــرق األوســط لعــام 2020 . 
ــتوى  ــى مس ــركة Gigamon عل ــام لش ــريك الع •  ش

ــام 2020 .  ــط لع ــرق األوس ــا والش أوروب
• جائــزة أفضــل شــركة لتطويــر البنيــة التحتيــة 

التكنولوجيــة خــالل حفــل تيليكــوم ريفيــو 
املعلومــات  تكنولوجيــا  قــادة  لتكــرمي 

واالتصــاالت بالشــرق األوســط وأفريقيــا 
ــام 2020 .   لع

•  جائــزةbt  100 جلهــود اجملموعــة فــي 
ــول  ــة للتح ــة الدول ــم خط دع

ــام 2021. ــي لع الرقم

حققنا نجاحات بسبب وجود 
مناخ داعم وجاذب لالستثمار 

في السوق المحلية
منــذ تولــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رئاســة 
، شــهدت   2014 العربيــة عــام  جمهوريــة مصــر 
مصــر طفــرة تنمويــة شــاملة مدعومــة بتوجيهــات 
ــق  ــي خل ــهمت ف ــة أس ــريعية ثاقب ــية وتش سياس
بيئــة محفــزة لريــادة األعمــال والتنميــة االقتصاديــة 
املنــاخ  هــذا  أثمــر  وقــد  االســتثمارات  وجــذب 
ــى  ــدرة عل ــو وق ــدالت من ــن مع ــد ع ــادي اجلدي االقتص
ــن  ــم ع ــي الناج ــادي العامل ــود االقتص ــة الرك مواجه

ــا. ــة كورون جائح
وفــي الســنوات القليلــة املاضيــة لعــب قطــاع 
حيويــا  دورا  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
وهامــا فــي حتســن معــدالت منــو االقتصــاد الوطنــي، 
ــا  ــة وتشــجيعها لتكنولوجي مــن خــالل دعــم الدول
ــى  ــا أدي إل ــاالت، مم ــع اجمل ــي جمي ــي ف ــول الرقم التح
ازدهــار الشــركات العاملــة فــي هــذا اجملــال وتطورهــا 
فــي  املنافســة  علــى  قــادرة  أصبحــت  بشــكل 

األســواق اإلقليميــة والدوليــة.

بداية قوية جملموعة »بنية«
مجــاالت  فــي  رائــد  دور  لهــا  “بنيــة"  مجموعــة 
البنيــة  وحتديــث  وتطويــر  الرقميــة  التكنولوجيــا 
التحتيــة التكنولوجيــة في مصــر واملنطقــة اإلفريقية 
والشــرق األوســط.، كمــا تعــد "بنيــة" منوذًجــا واضًحــا 
لنجاحــات قطــاع االتصــاالت واالســتثمار عمومــا، 
فقــد حققــت قصــة جنــاح فريــدة، حيــث اســتطاعت 
خــالل فتــرة وجيــزة التحــول إلــى مجموعــة عمالقــة 

ــي. ــي والدول ــوق احملل ــدم الس تخ
ــت  ــني تأسس ــام 2016 ح ــت ع ــة كان ــة اجملموع بداي
ــات  ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــر" لالتص ــر مص "فايب
ــى  ــتحواذ عل ــام 2018 باالس ــي ع ــا ف ــوم بعده ، لتق

شــركة إكوينوكــس )Equinox( التــي يعــود تاريــخ 
بعــد  ليتحــول أســمها    ،2005 لعــام  تأسيســها 
 Fiber Misr( ــة ــر لأنظم ــر مص ــى فايب ــتحواذ إل االس
Systems(، مت بعدهــا إنشــاء عــدة شــركات تباعــا 
ــة"،  ــة "بني ــة مجموع ــت مظل ــا حت ــج جميعه لتندم
التــي جنحــت ســريعا  فــي تقــدمي مجموعــة متكاملــة 
مــن احللــول واملنتجــات فــي مجــال التحــول الرقمــي و 
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة و خدمــات االتصــاالت 
ــا  ــر و إفريقي ــة مبص ــات املتقدم ــا املعلوم وتكنولوجي
والشــرق األوســط، ممــا أدى إلــى مضاعفــة حجــم 

ــام. ــد ع ــا بع ــا عاًم أعماله
ــس اإلدارة  ــي، رئيــس مجل ــدس أحمــد مك ــول املهن يق
 5 "مبــرور   : "بنيــة"  جملموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
ســنوات علــى تأســيس اجملموعــة وفــي ظــل النجاحات 
ــي،  ــي واإلقليم ــتويني احملل ــى املس ــا  عل ــي حققته الت
ــود  ــات دون وج ــك النجاح ــق تل ــن لتتحق ــم يك ــه ل أن
ــي،  ــاخ داعــم وجــاذب لالســتثمار فــي الســوق احملل من
وال نبالــغ حينمــا نؤكــد أن حجــم النشــاط واألعمــال 
التــي متــت فــي مصــر فــي الســنوات الســبع املاضيــة 
ــذه  ــنوات به ــرات الس ــي عش ــق ف ــن لتتحق ــم تك ل
اجلــودة والكفــاءة، األمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة أعمال 
املؤسســات املصريــة ومنحهــم القــدرة علــى التوســع 
ــوق  ــن الس ــبوها م ــي اكتس ــم الت ــه بخبراته والتوج

ــا". ــط وإفريقي ــرق األوس ــواق الش ــى أس ــة إل املصري
وأضــاف مكــي، "أن املنــاخ اجلــاذب ورؤيــة القيــادة 
علــى  القــدرة  منحتنــا   2030 ملصــر  السياســية 
تقــدمي أفضــل مــا لدينــا علــى مــدار الســنوات 
ــول  ــل احلل ــدمي أفض ــالل تق ــن خ ــة، م ــة املاضي اخلمس
التكنولوجيــة املُبَْتكَــرَة، ممــا ســاهم فــي أن يقــع 
املشــغلني  أهــم  أحــد  باعتبارنــا  االختيــار علينــا 

ــوُّل  ــيني للتََّح البنيــة الرئيس وتطويــر  الرقمــي 
ــا  ــل م ــة، بفض ــي املنطق ــة ف ــة التكنولوجي التحتي
نقدِّمــه مــن خدمــات متنوعــة للحلــول الذكيــة 
واألنظمــة الرقميــة املُتطــورة فــي اجملــاالت كافــًة، مبــا 
ــم،  ــة، والتعلي ــة الصحي ــة، والرعاي فيهــا املــدن الذكي

واملواصــالت". والنقــل، 
ــرية  ــوادر البش ــي بالك ــد مك ــدس أحم ــاد املهن وأش
التــي تضمهــا مجموعــة “بنيــة” ومســتواها العالــي 
ــليم  ــى تس ــة عل ــم الدائم ــة وقدرته ــن االحترافي م
املشــروعات بأعلــى مســتويات اجلــودة وحســب املعايير 
العامليــة، واإللتــزام باإلتفاقيــات احملــددة برغــم الظــروف 

ــا. التــي مــر بهــا العالــم خــالل جائحــة كورون

دعم خطط التحول الرقمي 
ــاهمة  ــي املس ــا ف ــة" جناحه ــة "بني ــت مجموع وأثبت
ــة  فــي دعــم التََّحــوُّل الرقمــي داخــل مصــر فــي اآلون
األخيــرة؛ حيــث تضــخ الدولــة ٪6.7 مــن إجمالــي 
ــم  ــي، ويت ــول الرقم ــاع التح ــم قط ــتثمارات لدع االس
البنيــة  لتطويــر  منهــا  األكبــر  النســبة  توجيــه 
ــاع  ــاص بقط ــبكي اخل ــط الش ــني الرب ــة وحتس التحتي
تكنولوجيــا املعلومــات فــي مصــر، وقد متيــزت اجملموعة 
ــب  ــا، بجان ــة لعمالئه ــات الرقمي ــة كل املتطلب بتلبي
ــرات املتخصصــة  اهتمامهــا املســتمر باكتســاب اخلب
ــا  ــات م ــدمي خدم ــى تق ــة إل ــال، باإلضاف ــذا اجمل ــي ه ف
ــا  ــتفادة عمالئه ــتمرارية اس ــان اس ــع؛ لضم ــد البي بع
ــر  ــة مص ــع رؤي ــب م ــا يتناس ــة، مب ــول املَُقدََّم ــن احلل م
2030 واســتراتيجية مصــر لتحقيــق التحــول الرقمــي 

ــة.  ــدن الذكي ــر امل ــول عص ودخ
كمــا ســاهمت مجموعــة "بنيــة" فــي زيــادة الطلــب 
ــع  ــة م ــورة خاص ــة املتط ــول التكنولوجي ــى احلل عل

"بنية" نموذجًا واضحًا لنجاحات 
قطاع االتصاالت واالستثمار في 

مصر

رؤية القيادة السياسية لمصر 2030 
منحتنا القدرة على تقديم أفضل 
ما لدينا على مدار السنوات الخمسة 

الماضية
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م.أحمد مكي
رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنية 



ايــام وســنوات فارقــة فــي تاريــخ قطــاع االتصــاالت 
االهتمــام  ذلــك كان  ومــع   ، املعلومــات  وتكنولوجيــا 
بالشــق القانونــي زالتشــريعي امــر ال منــاص منــه ، 
حيــث مت اعــداد البيئــة التشــريعية مبــا يضمــن حوكمــة 
البيئــة الرقميــة وحتقيــق التــوازن املطلــوب بــني حمايــة 
خصوصيــة بيانــات املواطــن فــى البيئــة الرقميــة، وحتفيــز 
الشــركات علــى االســتثمار؛ حيــث مت اصــدار قانــون 
مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات والالئحــة التنفيذيــة 
ــى  ــم الت ــن اجلرائ ــة م ــون مجموع ــى القان ــه، ويغط ل
ــة  ــات احلكومي ــتثمار واجله ــني واالس ــتهدف املواطن تس
واخلاصــة، ويضــع حجيــة فــى اإلثبــات لأدلــة الرقميــة مما 
يضمــن الوصــول ملرتكبــى اجلرائــم اإللكترونيــة اخملتلفــة 
ــة املواطنــني وتشــجيع االســتثمار، كمــا مت اصــدار  حلماي
ــى  ــذى يتماش ــخصية وال ــات الش ــة البيان ــون حماي قان
النظــام  وخاصــة  الدوليــة  املمارســات  أفضــل  مــع 
ــون إلــى  ــات؛ ويهــدف القان ــة البيان ــى العــام حلماي األوروب
حمايــة البيانــات الشــخصية ملواطنــى الدولــة املصريــة 
واملقيمــني بهــا؛ كمــا يعــد خطــوة هامــة لتعزيــز جهــود 
الــوزارة فــى توطــني صناعــة مراكــز البيانــات فــى مصــر 
ــاء  ــى الفض ــات ف ــداول املعلوم ــة لت ــة آمن ــق بيئ وخل

ــي. اإللكترون
وأكــد الدكتــور محمد حجــازي ، خبيــر تشــريعات التحول 
الرقمــي أن مصــر قــد شــهدت تطــورات تشــريعية كبيرة 
ــتوي  ــى مس ــواء عل ــن 2015-2020 س ــرة م ــالل الفت خ
ــدة أو إجــراء بعــض التعديــالت  إصــدار التشــريعات اجلدي
أو التغييــرات لعــدد مــن القوانــني التــي تغطــي اجملــاالت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، والتكنولوجيــة وغيرهــا ،وقــد 
ــني تشــريعات تخــدم االســتثمار  ــني مــا ب تنوعــت القوان

واجملــال االقتصــادي.

 وقــام مجلــس النــواب املصــري علــى مــدار الفتــرة 
املاضيــة بإصــدار عــدد 891 قانــون مــا بــني قوانــني جديــدة 

ــة. ــني قائم ــي قوان ــالت عل أو تعدي
 مثــال ذلــك التعديــالت التــي أدخلــت علــى قانــون حماية 
املنافســة ومنــع املمارســات االحتكاريــة، وتعديــالت قانون 
ــل  ــاط التموي ــم نش ــون تنظي ــاري، وقان ــل العق التموي
ــرة  ــة املشــروعات الصغي ــون تنمي متناهــي الصغــر، وقان
حمايــة  وقانــون  الصغــر،  واملتناهيــة  واملتوســطة 
املســتهلك، وقانــون االســتثمار، وقانــون اجلمــارك، وقانــون 
البنــك املركــزي واجلهــاز املصرفــي، قانــون تنظيــم إعــادة 
ــل  ــون تفضي ــالس، قان ــي واالف ــح الواق ــة والصل الهيكل
ــالت  ــة، والتعدي ــدات احلكومي ــي التعاق ــي ف ــج احملل املنت
ــة  ــركات التوصي ــاهمة وش ــركات املس ــني ش ــى قوان عل
ــون  ــل قان ــون تعدي ــدودة، وقان ــئولية احمل ــهم واملس باألس
املناطــق االقتصاديــة، وغيرهــا مــن القوانــني الهامــة فــي 

ــادي.   ــال االقتص اجمل
ــني  ــن القوان ــرة م ــة كبي ــى مجموع ــة إل ــذا باإلضاف ه
ــات  ــاء املنازع ــون إنه ــل قان ــة مث ــريعات الضريبي والتش
الضريبيــة وتعديــل قانــون الضريبــة علــى الدخــل، 

وقانــون اإلجــراءات الضريبيــة املوحــد. 
ــد التشــريعات املرتبطــة بالبحــث العلمــي  ــى صعي وعل
وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واالعــالم، فقــد 
ــس  ــالم واجملل ــة واإلع ــم الصحاف ــني تنظي ــدرت قوان ص
األعلــى لتنظيــم اإلعــالم، والهيئــة الوطنيــة للصحافــة، 
قانــون  إلــى  باإلضافــة  لإلعــالم،  الوطنيــة  والهيئــة 

ــات. ــة املعلوم ــم تقني ــة جرائ مكافح
ومت إصــدار قانــون حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، 
وقانــون إنشــاء صنــدوق رعايــة املبتكريــن والنوابــغ، والــذي 
ــن،  ــة الباحثــني واملبتكري يهــدف إلــى دعــم ومتويــل ورعاي

والتكنولوجيــا  العلــوم  مشــروعات  ومتويــل  ودعــم 
ــتخدام  ــركاب باس ــل ال ــم نق ــون تنظي ــكار، وقان واالبت
ــرمي"،  ــر وك ــون "أوب ــروف بقان ــات املع ــا املعلوم تكنولوجي
ــة،  ــات التكنولوجي ــاء اجلامع ــون إنش ــى قان ــة إل باإلضاف

ــخصية.  ــات الش ــة البيان ــون حماي ــرا قان وأخي
ــاة  ــريعات للحي ــك التش ــة تل ــن أهمي ــم م ــى الرغ وعل
املنــاخ  أن  إال  مصــر،  فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
اإلصالحــات  مــن  للمزيــد  متعطــش  االســتثماري 
ــن  ــي ميك ــة الت ــة الفعال ــريعية واألدوات التنفيذي التش
معهــا دفــع عجلــة االســتثمار وعلــي األخــص فــي قطاع 
ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــاالت مل ــات واالتص ــا املعلوم تكنولوجي
ــة  ــال صناع ــي مج ــص ف ــى األخ ــرة وعل ــات كبي إمكاني
مراكــز البيانــات العمالقــة، واالســتثمار فــي البنيــة 

التحتيــة املعلوماتيــة. 

األمن السيبراني
ــى  ــيبرانى ليتول ــن الس ــى لأم ــس األعل ــكيل اجملل مت تش
وبرامــج  إعــداد اســتراتيجية وسياســات  مســؤولية 
وخطــط تأمــني البنــى التحتيــة لالتصــاالت واملعلومــات 
احلرجــة لكافــة قطاعــات الدولــة. ويتبــع مجلــس الــوزراء، 
ويرأســه وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، ويضــم 
واخلارجيــة،  الدفــاع،  )وزارات  املعنيــة  االطــراف  ممثلــى 
والداخليــة، وجهــات ســيادية( وممثلــى إدارة وتشــغيل 
البنــى التحتيــة فــى القطاعــات احليويــة واملرافــق العامة 

ــة. ــة االلكتروني واحلكوم
ــن  ــتراتيجية لأم ــة االس ــع اخلط ــس بوض ــام اجملل ــد ق وق
ملواجهــة  االســتعداد  لالرتقــاء مبســتوى  الســيبرانى 

ــة. ــات الدول ــتى قطاع ــى ش ــيبرانية ف ــر الس اخملاط

مجلس النواب يصدر 891 قانون 
خالل الفترة من  2020-2015

د. محمد حجازي 
خبير تشريعات التحول 

الرقمي
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"السيسي" يجري أكبر حركة
تغييرات في الحكومة

2021-2021
أحــداث كثيــرة أعقبهــا تغييــرات كبيــرة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات علــى مــدار الســنوات الســبع املاضيــة 

بــدأت بتغييــرات فــي  رئاســة احلكومــة مــرورا بتغييــرات علــى مقعــد وزارة االتصــاالت وباقــي اجلهــات والهيئــات التابعــة لهــا 

ســواء كانــت الشــركة املصريــة لالتصــاالت و اجلهــاز القومــي لتنظيــم االتصــاالت والهيئــة القوميــة للبريــد املصريــة وكذلــك 

هيئــة تنيمــة صناعــة تكنولوجيــا املعلومــات ، هــذه التغييــرات نرصدهــا فــي االنفوجرافــات التاليــة .   
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 كما مت ميكنة عمليات صرف املعاشات آليا من خالل 
الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل املعاشات الى 
املنازل لكبار السن وذوى االحتياجات اخلاصة الراغبني 
فى ذلك دون حتمل تكاليف إضافية ، وأصبح البريد 
وخدمات  الرقمية،  مصر  خدمات  لتقدمي  منفذا 
والشركات  العميل  بني  ووسيط  املالى  الشمول 
التمويل  تشمل  والتى  اخلدمات،  لهذه  املقدمة 
متناهى  والتمويل  الصغر،  متناهى  االستهالكى 
من  يتم  حيث  الصغر  منتناهى  والتأمني  الصغر، 
املتقدمني  بيانات  وتسجيل  الطلبات  تلقى  خالله 
وصرف التمويل وحتصيل األقساط، كما يجرى حالًيا 
والتى  الرقمية  "احملمول"  محفظة  إطالق  دراسة 
قروض  على  احلصول  من  البريد  عمالء  ستمكن 
قيمة  وسداد  الفواتير،  وسداد  الصغر،  متناهية 

املشتريات، والقيام بتحويالت نقدية.
اخلدمات  تقدمي  فى  املصرى  البريد  قدرات  ولتعزيز 
اللوجيستية وخدمات التجارة اإللكترونية الدولية؛ مت 
تأسيس املركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة 
ويساهم  الدولية،  املعايير  ألحدث  وفقاً  الدولى 
التجارة  خدمات  تقدمي  عمليات  تسهيل  فى  املركز 

اإللكترونية اخلاصة بالدول اإلفريقية الشقيقة.
ومبانيها  الدولة  أصول  على  احلفاظ  إطار  وفى 
التراثية، مت تنفيذ خطة تطوير ملتحف البريد املصرى 
عشرات  بعد  للزائرين  فتحه  إعادة  بهدف  بالعتبة 
السنني من اغالقه؛ ومت االعتماد فى عمليات التطوير 
وذلك  املقتنيات  عرض  فى  احلديثة  التقنيات  على 
باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعى والواقع املعزز.

األمن السيبراني
ليتولى  السيبرانى  لأمن  األعلى  اجمللس  تشكيل  مت 
وبرامج  وسياسات  استراتيجية  إعداد  مسؤولية 
وخطط تأمني البنى التحتية لالتصاالت واملعلومات 
احلرجة لكافة قطاعات الدولة. ويتبع مجلس الوزراء، 
ويرأسه وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ويضم 
واخلارجية،  الدفاع،  )وزارات  املعنية  االطراف  ممثلى 
وتشغيل  إدارة  وممثلى  سيادية(  وجهات  والداخلية، 
البنى التحتية فى القطاعات احليوية واملرافق العامة 

واحلكومة االلكترونية.
لأمن  االستراتيجية  اخلطة  بوضع  اجمللس  قام  وقد 
ملواجهة  االستعداد  مبستوى  لالرتقاء  السيبرانى 

اخملاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.

التشريعات
حوكمة  يضمن  مبا  التشريعية  البيئة  إعداد  مت 
بني حماية  املطلوب  التوازن  الرقمية وحتقيق  البيئة 
خصوصية بيانات املواطن فى البيئة الرقمية، وحتفيز 
قانون  إصدار  مت  حيث  االستثمار؛  على  الشركات 
مكافحة جرائم تقنية املعلومات والالئحة التنفيذية 
التى  اجلرائم  من  مجموعة  القانون  ويغطى  له، 

احلكومية  واجلهات  واالستثمار  املواطنني  تستهدف 
واخلاصة، ويضع حجية فى اإلثبات لأدلة الرقمية مما 
يضمن الوصول ملرتكبى اجلرائم اإللكترونية اخملتلفة 
حلماية املواطنني وتشجيع االستثمار، كما مت اصدار 
يتماشى  والذى  الشخصية  البيانات  حماية  قانون 
النظام  وخاصة  الدولية  املمارسات  أفضل  مع 
إلى  القانون  ويهدف  البيانات؛  حلماية  العام  األوروبى 
حماية البيانات الشخصية ملواطنى الدولة املصرية 
واملقيمني بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود 
فى مصر  البيانات  مراكز  توطني صناعة  فى  الوزارة 
الفضاء  فى  املعلومات  لتداول  آمنة  بيئة  وخلق 

اإللكتروني.

العالقات الدولية
فى ضوء ريادة مصر على املستوى العربى واإلفريقي؛ 
انتخاب مصر لرئاسة مجلس اإلعالم واالتصاالت  مت 
وتكنولوجيا املعلومات باالحتاد اإلفريقى ملدة عامني، 
كما مت انتخاب مصر لرئاسة املكتب التنفيذى جمللس 
الوزراء العرب لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ملدة 
عامني، وترأست مصر الدورة )24( جمللس الوزراء العرب 
عن  اإلعالن  خالله  مت  والذى  واملعلومات  لالتصاالت 
العاصمة  لتكون  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة  اختيار 
العربية الرقمية فى 2021 لبنيتها التحتية الرقمية 

والتكنولوجية فائقة التقدم.
ولقد برزت ثقة املنظمات الدولية فى مكانة قطاع 

تنظيم  على  مصر  وقدرة  املصري،  االتصاالت 
مصر  استضافة  فى  الكبرى  الدولية  األحداث 

الراديوية  لالتصاالت  العاملى  املؤمتر  فعاليات 
التى  الدولية  احملافل  أهم  من  يعد  الذى 

ينظمها االحتاد الدولى لالتصاالت؛ وأثمرت 
مناقشاته عن إعالن االتفاقية الدولية 

باسم  سميت  والتى  الراديو  للوائح 
"شرم الشيخ 2019". 
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لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020 القاهرة ضمن 
أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر 
املهارات بتكاليف تنافسية، وفازت منصة إبداع مصر 
االبتكار  حتدى  مبسابقة  احلكومية    EgyptInnovate
أفضل  فئة  عن   2020 لالتصاالت  الدولى  لالحتاد 

ممارسات النظم اإليكولوجية.
أعداد  مضاعفة  مت  االستراتيجية  هذه  إطار  وفى 
وجهاتها  الوزارة  تقدمها  التى  البرامج  فى  املتدربني 
التابعة فى مجاالت التكنولوجيا اخملتلفة؛ لتصل إلى 
اجلارى  املالى  العام  خالل  متدرب  الف   115 من  أكثر 
برامج  وشملت  جنيه؛  مليون   400 اجمالية  بكلفة 
على  التدريب  من  بدءا  مختلفة  التدريب مستويات 
املهارات األساسية فى احلاسب اآللى لنشر الثقافة 
لبناء  والتعمق  التخصص  في  والتدرج  الرقمية، 
املهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف 
التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء االصطناعى، 
السيبراني،  واألمن  وانترنت األشياء،  البيانات،  وعلوم 
وانشاء وتشغيل وصيانة شبكات األلياف الضوئية، 

وأمن املعلومات.

وشملت استراتيجية الوزارة للتدريب اطالق عدد من 
املبادرات والبرامج وهى :-

1- املبادرات التى تهدف إلى متكني الشباب فى سوق 
من  واالستفادة  اإلنترنت  عبر  املستقل  العمل 
املتمثلة فى احلصول على فرص  العديدة  مزاياه 
بحدود  التقيد  دون  أماكنهم  من  متميزة  عمل 
السوق احمللى وتشمل مبادرة مستقبلنا.. رقمى 
بهدف تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل 
احلر فى مجاالت تكنولوجيا املعلومات املتطورة 
مبادرة  إلى  باإلضافة  املتزايد،  الطلب  وذات 

"شغلك من بيتك".
2- مبادرات للتعلم الرقمى من خالل: 

- تنفيذ املبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا املستقبل"؛ 
وهى منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسار 
متقدمة  تكنولوجية  تخصصات  في  تدريبي 
التكنولوجية،  الشركات  كبرى  مع  بالتعاون 
وبشهادات معتمدة من جامعات عاملية، وتضم 
"مبرمجي  التدريبي  البرنامج  أيضا  املبادرة 
في  مجانية  تدريب  منحة  وهو  املستقبل"، 
أساسيات البرمجة لطلبة الصف األول الثانوي 
املتميزين ويتم من خاللها منح شهادة معتمدة 
للتعلم  "يوداسيتي"  العاملية  املنصة  من 

اإللكتروني.
- إطالق املنصة الرقمية "مهارة تك" لتدريب الشباب 
فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة 

باللغة العربية من خالل 10 مسارات.
فئات  تستهدف  بُعد  عن  للتعلم  منصة  إطالق   -
اجلمهورية  أنحاء  كافة  في  اخملتلفة  اجملتمع 
لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعال وذلك 

بالتعاون مع مؤسسةICDL  العربية.
داخل  مصر  شباب  لتدريب  مكثفة  منح  إتاحة   -3
أعمال  هوية  تالئم  برامج  تشمل  محافظاتهم 
الصناعى  النشاط  مع  يتالءم  ومبا  املنشأ  مكان 

واحتياجات كل محافظة.
للعاملني  الرقمية  القدرات  لبناء  برامج  تنفيذ   -4

باجلهاز اإلدارى للدولة.
التضامن  وزارة  مع  بالتعاون  تك  وظيفة  مبادرة   -5
مع  التدريبية  البرامج  لربط  االجتماعى 
احتياجات الصناعة لتشمل اتاحة التدريب على 

تكنولوجيات متخصصة.

6- مبادرة "قدوة- تك" لدعم املرأة املصرية ومتكينها 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات من خالل دعم 
احلرف  صاحبات  من  األعمال  رائدات  مهارات 
والتجارة  الرقمي،  التسويق  مجال  فى  اليدوية 

اإللكترونية
7- مبادرة لتأهيل شباب اجملندين أثناء تأديتهم لفترة 

جتنيدهم بالتعاون مع وزارة الدفاع.
قروض  إلتاحة  مبادرة  إطالق  إلى  باإلضافة  وذلك 
احملمول  اآللي  احلاسب  أجهزة  لتمويل  ميسرة 
اخملتلفة  التدريب  ببرامج  امللتحقني  للمتدربني 

بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وسعًيا نحو بناء قاعدة صلبة من املهارات الرقمية؛ 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  انشأت 
العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة  بالتعاون مع 
املعرفة  مدينة  فى  املعلوماتية  مصر  جامعة 
جامعة  أول  لتكون  اجلديدة؛  اإلدارية  بالعاصمة 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  فى  متخصصة 
أن  املقرر  من  حيث  األوسط؛  والشرق  أفريقيا  فى 
املقبل  الدراسى  العام  باجلامعة خالل  الدراسة  تبدأ 
بالتعاون مع كبرى اجلامعات الدولية املتخصصة فى 

هذه اجملاالت.
الرقمية"  مصر  "بُناة  مبادرة  الوزارة  أطلقت  كما 
وهى منحة من الدولة مقدمة لعدد ألف شاب من 
واحلاسبات  الهندسة  كليات  خريجى  من  املتفوقني 
كوادر  بناء  جوهرها  رؤية  على  وترتكز  واملعلومات؛ 
أكادميى  برنامج  خالل  من  التخصص؛  عالية  تقنية 
وعملى مكثف ومتكامل يحصل على آثره امللتحقني 
به على درجة املاجستير املهنى فى مجاالت الذكاء 
السيبرانى،  واألمن  البيانات،  وعلوم  االصطناعى، 
وعلم الروبوتات واألمتتة، والفنون الرقمية، باإلضافة 
الشركات  كبرى  من  معتمدة  تدريب  شهادات  إلى 
فى  شهادة  وأيضا  للتكنولوجيا،  املطورة  العاملية 

املهارات القيادية واإلدارية، وأخرى فى اللغة اإلجنليزية 
من كبرى الشركات العاملية املتخصصة.

تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
كما مت إطالق مبادرة فرصتنا .. رقمية لتنمية الشركات 
الصغيرة واملتوسطة واملهنيني املستقلني والتى يتم 
مشروعات  من   %10 نسبة  تخصيص  خاللها  من 
أول  طرح  مت  حيث  الشركات؛  لهذه  الرقمية  مصر 
حلجم  تقديرية  بقيمة  مشروع   31 تشمل  حزمة 
واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املعروضة  األعمال 
بنحو 80 مليون جنيه؛ وفازت 16 شركة بتنفيذ 15 
بقيمة  باجلهات احلكومية  الرقمى  للتحول  مشروع 

إجمالية 44 مليون جنيه.

تنمية صناعة اإللكترونيات 
تصميم  مبادرة   2015 فى  اجلمهورية  رئيس  أطلق 
اإللكترونيات"  االلكترونيات " مصر تصنع  وصناعة 
وفى  اإللكترونيات؛  صناعة  توطني  إلى  تهدف  التى 
إطار تنفيذ االستراتيجية مت طرح أول تليفون محمول 

يحمل عالمة صنع فى مصر بالسوق احمللى.
إلبداع  مجمعات  ثالثة  وتشغيل  افتتاح  مت  كما 
واملنطقة  الذكية،  القرية  من  فى كل  اإللكترونيات 
التكنولوجيا  واملنطقة  العرب،  ببرج  التكنولوجية 
بأسيوط كمركز للتطوير واإلبداع والتصنيع الرقمى 
للتطبيقات واملنتجات اإللكترونية، وحتفيز الشركات 
اإللكترونيات  مجال  فى  الكوادر  وتنمية  الناشئة 

املتقدمة.
العاملية  سامسوجن  شركة  مع  التعاقد  مت  كما 
جديد  مصنع  التعليمى  فى  التابلت  لتصنيع 
باستثمارات  سويف  بنى  فى  إنشائه  يتم  للشركة 
تصل إلى 30 مليون دوالر، ويُسهم املصنع فى توفير 
فرص عمل  ألكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن 

التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، 
ومن اخملطط االنتهاء من إنشاء مصنع التابلت اجلديد 

وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.

مدينة املعرفة
وتكريًسا الستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ 
مت البدء فى انشاء مدينة املعرفة على أحدث النظم 
اجلديدة كصرح  اإلدارية  العاصمة  فى  التكنولوجية 
التقنيات  فى  واالبتكار  البحوث  لدعم  تكنولوجى 
املتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية 
افتتاح  املقرر  ومن  التقنى؛  التدريب  وتوفير  العاملية 
املرحلة األولى من املشروع خالل العام اجلارى؛ والذى 
جنيه؛  مليار   2 من  أكثر  اإلنشائية  تكلفته  بلغت 
وتضم املرحلة األولى أربعة مبانى لالبتكار والبحوث 
التطبيقية، وللتدريب التقنى، والبحوث والتطوير فى 

التكنولوجيا املساعدة، وجامعة مصر املعلوماتية.

 تطوير البنية التحتية لالتصاالت
البنية  تطوير  مشروع  من  األولى  املرحلة  تنفيذ  مت 
فى  اجلمهورية  أنحاء  كافة  فى  لالتصاالت  التحتية 
تبعه  ثم  جنيه،  مليار   30 بلغت  باستثمارات   2019
 2020 الثانى من  النصف  الثانية فى  املرحلة  تنفيذ 
العام  خالل  جنيه  مليار   5.5 نحو  إلى  تصل  بُكلفة 
تضاعف  عن  اجلهود  هذه  أثمرت  ولقد  احلالي؛  املالى 
سرعة اإلنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير 
2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات االنترنت الثابت 
 2021 ابريل  فى  ميجابت/ثانية   39.6 إلى  مصر  فى 
كما   ،2019 يناير  فى  ميجابت/ثانية  بـ6.5  مقارنة 
حصلت الشركة املصرية لالتصاالت على لقب أسرع 

إنترنت فى شمال إفريقيا.
كافة  فى  الرقمى  التحول  تعميم  نحو  وسعيا 
مشروع  تنفيذ  فى  البدء  مت  اجلمهورية؛  محافظات 
ربط كافة املبانى احلكومية البالغ عددها نحو 31500 
بشبكة  اجلمهورية  مستوى  على  حكومى  مبنى 
األلياف الضوئية خالل 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 
6 مليارات جنيه؛ حيث مت ربط حتى األن أكثر من 13 

ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة.
وفى إطار جهود دعم التحول الرقمى وتطوير منظومة 
البنية  توفير  مت  التكنولوجيا؛  باستخدام  التعليم 
التحتية لشبكات االتصاالت لتقدمي خدمات اإلنترنت 
فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا األلياف الضوئية 
فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل 
محافظات مصر عن طريق حتديث شبكات االتصال 
الـ fiber optics بطول 4500 كيلو  وربطها بكابالت 

متر من السنتراالت إلى املدارس.
كما مت االتفاق مع وزارة االسكان واملرافق واجملتمعات 
العمرانية على إدراج توصيل كابالت األلياف الضوئية 
اجلمهورية  مستوى  على  اجلديدة  واملبانى  للمنازل 
الكود  وحتديث  بالبناء،  اخلاصة  االشتراطات  ضمن 
املصرى للبناء ليتضمن كود شبكات االتصاالت والذى 
اخلاصة  التحتية  للبنية  قياسية  مواصفات  يشمل 

بتقدمي خدمات االتصاالت.

محور خدمات االتصاالت
فى ضوء السعى نحو حتسني جودة خدمات االتصاالت 

املقدمة للمواطنني؛ مت التالى:-
الثابت  والهاتف  الرابع  اجليل  خدمات  رخص  طرح   •
الشركات  وقامت  الشركات،  على  االفتراضى 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  العاملة  األربع 
على  احلصول  اتفاقية  على  بالتوقيع  املعلومات 
عليها  املتفق  الترددات  على  واحلصول  الرخصة 
فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول 
خزينة  إلى  ورد  عليها،  األربع  االتصاالت  شركات 
الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 
10 مليار  إلى نحو  باإلضافة  أمريكى  دوالر  مليار 
املصرية  الشركة  حتولت  كما  مصري؛  جنيه 
لالتصاالت التى متتلك الدولة 80% من أسهمها 
االتصاالت  خلدمات  متكامل  وطنى  مشغل  إلى 
بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة 

شبكات اجليل الرابع وتقدمي خدمات احملمول.
• طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات 
املرخص لها بتقدمي خدمات التليفون احملمول فى 

مصر بقيمة بلغت 1.17 مليار دوالر.
• وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة إلنشاء 
ظل  فى  الالسلكية  االتصاالت  أبراج  وتأجير 
التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى 
جودة اخلدمات املقدمة عن طريق زيادة عدد األبراج، 
الستيعاب الزيادة املطردة فى اعداد املستخدمني 

فى السوق املصرى.
• ومن أجل ضمان حقوق املواطنني فى احلصول على 
واإلنترنت؛  االتصاالت  خلدمات  مستوى  أعلى 
خدمات  جودة  ملراقبة  القومى  املركز  إنشاء  مت 
جنيه  مليون   50 بلغت  باستثمارات  االتصاالت 
إلجراء قياس دورى جلودة خدمات الصوت واالنترنت 
احملمول املقدمة من شركات االتصاالت العاملة 
فى مصر وفقا للمعايير العاملية املتعارف عليها 
ملبدأ  وحتقيقا  االتصاالت؛  خدمات  جودة  لقياس 
يتم  شهرية  تقارير  املركز  يصدر  الشفافية 
القومى  للجهاز  اإللكترونى  املوقع  على  نشرها 
لتنظيم االتصاالت إلطالع املواطنني والشركات 
على مستوى جودة اخلدمة املقدمة من شركات 

االتصاالت.
لرفع  واإلجراءات  السياسات  من  عدد  اتخاذ  مت  كما 
مستوى رضا املواطنني عن خدمات االتصاالت املقدمة 
لنقل  جديدة  منظومة  إطالق  أبرزها  من  والتى  له 
مقرونة  الرقم  بنفس  الشركات  بني  املستخدمني 
بالئحة جزاءات للمشغلني فى حالة التالعب، مما أدى 
إلى زيادة نسب جناح نقل األرقام من 20 % قبل تطبيق 
املنظومة اجلديدة إلى 95 % بعد تطبيقها، وكذلك 
انخفاض متوسط زمن االنتقال من مشغل إلى آخر 

من اسبوعني إلى 24 ساعة فقط.
مستخدمى  حقوق  حماية  على  احلرص  إطار  وفى 

 * اجملانى  اخملتصر  الكود  إطالق  مت  االتصاالت؛  خدمات 
#155 لالستعالم عن أو إلغاء خدمات القيمة املضافة 
والتى تشمل ما تقدمه شركات احملمول من خدمات 
كاملسابقات  شهرى  أو  يومى  باشتراك  ترفيهية 
الترويجية أو اخلدمات اإلخبارية والرياضية أو اخلدمات 

الترفيهية.
ولدعم انتشار واستخدام املدفوعات اإللكترونية عن 
اتاحة  للهاتف احملمول؛ مت  اإللكترونية  احملافظ  طريق 
تسجيل احملافظ اإللكترونية للهاتف احملمول مجانًا، 
 ، املنزل  اإللكترونية من  التعرف  وباستخدام وسائل 
ففي عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
القرار اجلمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء اجمللس 

القومى للمدفوعات برئاسته .
كما مت تطوير منظومة تلقي ومتابعة وحل شكاوى 
أدى  مما  بها،  اخلاصة  اجلزاءات  والئحة  املستخدمني، 
 3.8 من  الشكوى  حل  وقت  متوسط  انخفاض  إلى 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  مت  كما  يوم،   1.8 إلى  يوم 
شركات  من  املزعجة  النصية  الرسائل  ملكافحة 
وأرقام مجهولة املصدر بدون احلصول على ترخيص 

من اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت.
البريد املصرى

البريد  دور  صياغة  إلعادة  طموحة  خطة  تنفيذ  مت 
احليوية  اخلدمات  لتقدمي  منفذًا  ليصبح  املصرى 
للمواطنني ليشهد البريد املصرى طفرًة نوعية من 
حيث الشكل واملضمون؛ وفى ضوء اخلطة؛ مت اإلنتهاء 
من تطوير 1600 مكتب من إجمالى 4000 مكتب بريد 
باإلضافة إلى تزويد البريد بعدد 750 ماكينة صراف 
آلي؛ ويتم تنفيذ خطة خالل العام اجلارى النشاء 500 
مكتب جديد وتطوير 1500 مكتب مع تزويد مكاتب 

البريد بالف ماكينة صراف آلى. 
وتزويده  املصري  البريد  فروع  فى  التوسع  مت  كما 
بأجهزة تقدم اخلدمات بتقنيات حديثة من خالل نشر 
األكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة 
البريد وماكينة صارف آلي بهدف حتريكها  مبوظفى 

فى أوقات الذروة فى العمل مبكاتب البريد السيما 
فى أوقات صرف املعاشات.

الرئيس"السيسي" يتعرف على 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
االتصاالت منذ افتتاحه لمعرض

Cairo ICT 2015 

ICT Business - July  - 2021

ياسر القاضي ينجح في منح 
المصرية لالتصاالت "ُقبلة" الحياة 

ويحولها لمشغل محمول 
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خالل العام املالي 2018/2017، مقارنة بـ 15,8 مليار 
جنيه خالل العام املالي 2017/2016.

و خالل عام 2018 فازت مصر بعضوية اجمللس اإلداري 
لالحتاد الدولي لالتصاالت عن قارة أفريقيا للفترة من 
2019  حتى 2022  كما مت إصدار قانون مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات إلى جانب إتاحة  8 خدمات إلكترونية 
استخراج  املرور-  مخالفات  سداد  أبرزها  للمواطنني 

شهادات  براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة.
ومن 2018 حتى اليوم يتحدث الدكتور عمرو طلعت 
، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والذي أكد أن 
شهد  قد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
تطورًا كبيرًا على مدار السبع سنوات املاضية نتيجة 
الرئيس  من  القطاع  به  الذى حظى  الكامل  للدعم 
عبد الفتاح السيسي فى ضوء توجه الدولة نحو بناء 
مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع 
جهوده  لتكثيف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
إلى  تهدف  التى  املشروعات  من  العديد  تنفيذ  فى 
االتصاالت  صناعة  خريطة  على  مصر  مكانة  تعزيز 
الدولة  قطاعات  ومتكني  املعلومات،  وتكنولوجيا 
حتقيق  فى  واملساهمة  الرقمي،  التحول  حتقيق  من 
قاعدة عريضة  بناء  إلى  باإلضافة  االقتصادى،  النمو 
املشروعات  تنفيذ  على  القادرة  التقنية  الكوادر  من 

القومية الكبرى.

مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
فى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  جنح 
حتقيق معدالت أداء مرتفعة على املستوى االقتصادى؛ 
وأظهرت مؤشرات القطاع خالل العام املالى املاضى؛ 
احمللى  الناجت  فى  القطاع  مساهمة  نسبة  ارتفاع 
الناجت  حجم  وارتفاع   ،%4.4 إلى  لتصل  اإلجمالى 
احمللى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ومنو الصادرات 

الرقمية إلى 4.1 مليار دوالر.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة 
منوا لعامني متتالني؛ ومن املتوقع أن يبلغ معدل النمو 

خالل العام املالى اجلارى نحو %16.
كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية 
ملؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتى من 

أبرزها:-
مبنطقة  اإلقليمية  ريادتها  على  مصر  حافظت   -
خدمات  تقدمي  مجال  فى  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
التعهيد العابرة للحدود واحتلت املركز األول إقليميا 
خدمات  تقدمي  فى  عامليا  عشر  واخلامس  وقاريا 
التعهيد، وذلك وفقا ملؤشر كيرنى لـ"مواقع اخلدمات 
العاملية" لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 
دول منًوا فى الشمول الرقمي فى 2020، وتقدم ترتيب 
مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية احلكومة للذكاء 
االصطناعى فى العام املاضى؛ لتصبح فى املركز الـ 
56 عامليا مقارنة باملركز الـ 111 فى عام 2019، كما 
تطور مركز مصر العاملى فى مؤشر جاهزية الشبكة 
العام  فى   92 باملركز  مقارنة   84 املركز  الى  لتصل 

املاضى.

التحول الرقمي
فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  قامت  الرقمية؛  مصر 
ومؤسسات  أجهزة  كافة  مع  بالتعاون  املعلومات 
متكاملة  رقمية  منظومة  إنشاء  أجل  من  الدولة 
مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى اخلدمات احلكومية 
أبرز اإلجنازات فى هذا احملور فيما  للمواطنني؛ ومتثلت 

يلى:-
• اإلنتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية 
فى  اإلدارية  الرقابة  هيئة  مع  بالتعاون  ببعضها 
إطار تنفيذ املشروع القومى للبنية املعلوماتية 
الرؤية  تعزيز  إلى  يهدف  والذى  املصرية  للدولة 
فى  االزدواجية  ومعاجلة  للتخطيط  الشاملة 
قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا املشروع الركيزة 
مصر  تطبيقات  عليها  قامت  التى  األساسية 

الرقمية.
مبحافظة  الرقمى  التحول  منظومة  تطبيق   •
أكثر  إطالق  خالل  من  أولى  كمرحلة  بورسعيد 
من 150 خدمة رقمية باحملافظة؛ وشملت أعمال 
واخلدمية  احلكومية  القطاعات  املشروع ميكنة 
املوحدة  البيانات  بقواعد  وربطها  باحملافظة، 

للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة اخلدمة.
منصة  على  مرقمنة  حكومية  خدمة   60 إطالق   •
مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه 

اخلدمات  لرقمنة  جنيه  مليار  ثالثة  باستثمارات 
احلكومية وإتاحتها من خالل منافذ متعددة تالئم 
الرقمية،  مصر  منصة  وهى  اجملتمع  أفراد  كافة 
احلكومية؛  اخلدمات  ومراكز  البريد،  ومكاتب 

ومركز االتصال )15999(.
• إطالق االستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية 
للتجارة  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون 
املنظمات  من  والعديد  "االنكتاد"  والتنمية 
الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد 
إلى جعل مصر  االستراتيجية  وتهدف  العاملية، 
الشرق  منطقة  فى  اجملال  هذا  فى  رائدة  دولة 
التجارة  حجم  وزيادة  إفريقيا  وشمال  األوسط 
اإللكترونية فى االقتصاد القومي واملساهمة فى 
املصرية  الصادرات  وزيادة  املالى  الشمول  حتقيق 

والدخول فى أسواق جديدة.
•  تطوير البنية التحتية للسلطة اجلذرية للتوقيع 
اإللكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل 
اإللكترونى  التوقيع  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
اخلتم  خدمة  إضافة  تضمنت  والتى  املصري 
للتوقيت  القانونية  احلُجية  وإضفاء  اإللكتروني 
يعرف  ما  )أو  اإللكترونية  للمحررات  الزمني 
من  االستفادة  بهدف  وذلك  الزمنية(؛  بالبصمة 
املعامالت  فى  اإللكترونى  التوقيع  تكنولوجيا 

اإللكترونية احلكومية والتجارية واإلدارية.

الصحى  التأمني  تنفيذ مشروع ميكنة منظومة   •
واإلنتاج  الصحة  وزارتى  مع  بالتعاون  الشامل 
موقع   50 في  املنظومة  اطالق  خالل  من  احلربى 
موقع   33 في  اجلزئي  واالطالق  بورسعيد  في 
مبحافظة األقصر، وجاري التعميم للوصول إلى 
66 موقع، وكذلك مت االطالق اجلزئي في 14 موقع 
التجهيز لإلطالق في  و جاري  في اإلسماعيلية، 
محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خالل 

العام اجلاري.
وجارى العمل فى تنفيذ عدد ضخم من املشروعات 
لتحقيق  الدولة  قطاعات  مع  بالتعاون  اخلدمية 
أبرزها مشروعات عدالة مصر  الرقمي ومن  التحول 
وإصدار  الزراعية  احليازة  منظومة  وتطوير  الرقمية، 
املستشفيات  وميكنة  للفالح،  الذكي  الكارت 
التعليم  منظومة  فى  الرقمى  والتحول  اجلامعية، 
أمالك  إدارة  منظومة  فى  الرقمي  والتحول  العالي، 

الدولة، والرقم القومي للعقارات.
لتأسيس  الدولة  قطاعات  مع  الوزارة  تعاونت  كما 
النتقال  الالزمة  التكنولوجية  التحتية  البنية 
احلكومة إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة؛ والتى سيتم 
على  ارتكازا  العمل  أساليب  تطوير  خاللها  من 
التكنولوجيات احلديثة لتحقيق نقلة نوعية فى األداء 
احلكومى لتصبح حكومة ذكية تشاركية ال ورقية 
يتم خاللها التراسل وتبادل املعلومات من خالل آليات 

رقمية.

الذكاء االصطناعي
الثورة  مواكبة  على  الدولة  حرص  من  انطالقا 
فاعال  عنصرا  مصر  تكون  وأن  الرابعة  الصناعية 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  فيها؛ قامت 
العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة  بالتعاون مع 
للذكاء االصطناعي؛  الوطنية  االستراتيجية  باعداد 
والتى تهدف إلى توطني صناعة الذكاء االصطناعى 
األهداف  حتقيق  فى  إمكانياته  من  واالستفادة 
املستوى  على  الريادى  مصر  دور  تعزيز  مع  التنموية 

اإلقليمى لتكون طرًفا عاملًيا فاعاًل فى مجال الذكاء 
االصطناعى.

الذى  التطبيقى  االبتكار  مركز  تأسيس  مت  كما 
أكادميية  ومؤسسات  بحثية  معاهد  مع  يتعاون 
للتحديات  مبتكرة  حلول  لتطوير  عاملية  وشركات 
احلديثة  التقنيات  باستخدام  اجملتمع  يواجهها  التى 
فى  يولى  حيث  املعلومات؛  وتكنولوجيا  لالتصاالت 
الصحية،  الرعاية  جملاالت  أهمية  االولى  مرحلته 
والزراعة، ومواجهة ندرة املياه، ومعاجلة اللغة العربية 
والترجمة اآللية والتى ميكن أن حتقق مصر من خاللها 

الريادة فى هذا اجملال.

ولقد انشأت وترأست مصر مجموعة العمل اإلفريقية 
األنشطة  فى  اجلهود  لتوحيد  االصطناعي  للذكاء 
اإلفريقي،  باالحتاد  األعضاء  الدول  بني  به  اخلاصة 
وكذلك فريق عمل عربى للذكاء االصطناعي والذى 
موحدة،  عربية  استراتيجية  وضع  مسؤولية  يتولى 
كما مت اختيار مصر ملنصب نائب رئيس فريق اخلبراء 
الدولي التابع لليونسكو املكلف بإعداد مسودة أول 
وثيقة دولية متعلقة بأخالقيات الذكاء االصطناعي.

اإلبداع  رعاية  مجال  فى  العمل  صعيد  وعلى 
فى  البدء  مت  األعمال  ريادة  ودعم  التكنولوجى 
الرقمية من خالل  إبداع مصر  مراكز  مشروع  نشر 
فى  الرقمي  لإلبداع  مركزا   15 إلنشاء  خطة  تنفيذ 
ولتدريب  التنمية؛  فى  العدالة  لتحقيق  احملافظات 
االتصاالت  علوم  تخصصات  على مختلف  الشباب 
لرعاية  برامج  تنفيذ  مع  املعلومات  وتكنولوجيا 
اإلبداع التكنولوجى لتشجيع طالب اجلامعات ورواد 
مشروعاتهم  تأسيس  على  احملافظات  فى  األعمال 
الريادية فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

حيث مت االنتهاء من التشغيل املبدئى خلمسة مراكز 
فى اجلامعات فى كل من املنصورة، واملنوفية، واملنيا، 
املشروع  من  الثانية  املرحلة  وتضم  وقنا؛  وسوهاج، 
انشاء خمسة مراكز أخرى فى اإلسماعيلية، وأسوان، 
والقاهرة، واجليزة، والعاصمة اإلدارية اجلديدة؛ وجارى 
تخطيط املرحلة الثالثة من املشروع إلطالق املراكز 

فى 5 محافظات إضافية.
كما مت إطالق مبادرة مجمعات اإلبداع والتى نتج عنها 
التكنولوجية  باملنطقة  أحدهما  تأسيس مجمعني 
التكنولوجية  باملنطقة  واآلخر  العرب،  ببرج 
بأسيوط اجلديدة؛ باإلضافة إلى افتتاح مركز االبداع 
التكنولوجي فى برج العرب والذى يعد منوذجا للتعاون 
االتصاالت  مجال  فى  القبرصى  اليونانى  املصرى 

وتكنولوجيا املعلومات.
املصري  التعاون  تعميق  على  العمل  ضوء  وفى 
اإلقليمى  املتحدة  األمم  معمل  إنشاء  مت  اإلفريقي 
بالقرية  إفريقيا  فى  التكنولوجي  اإلبداع  لرعاية 
والتكنولوجية  العلمية  الوسائل  بأحدث  الذكية 
احلديثة من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثني 
والعاملني باجملاالت التكنولوجية من مختلف أنحاء 
الرئاسية  املبادرة  تنفيذ  مت  كما  اإلفريقية،  القارة 
الرقمية"،  والتطبيقات  األلعاب  إلبداع  "إفريقيا 
والتى تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 أآلف شاب 
والتطبيقات  األلعاب  تطوير  على  وإفريقى  مصرى 
الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وحتفيز تأسيس 
100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا اجملال، 
وذلك بالتعاون مع وزارة اخلارجية وعدد من الشركات 
الدول  مختلف  فى  واملؤسسات  والوزارات  العاملية 

اإلفريقية.
مجال  فى  إقليمية  ريادة  على  مصر  حظيت  ولقد 
جذب االستثمارات فى الشركات الناشئة فى ظل ما 
حققته من جناحات كبيرة وتواجد ريادى على الساحة 
الشرق أوسطية والعربية واإلفريقية؛ وكان من أبرزها 
استحواذ الشركات التكنولوجية املصرية الناشئة 

على أكبر عدد من الصفقات االستثمارية بقارة 
اجمالى عدد صفقات  من   24% بنحو  أفريقيا، 

العاملى  التقرير  اختار  كما   ،2020 فى  القارة 

ICT Business - July  - 2021

عاطف حلمي : قطاع االتصاالت 
كان في طريقه للتدمير قبل قدوم 

الرئيس "السيسي"

خالد نجم يعطي أولوية لخدمات 
اإلنترنت وتقديم خدمات بجودة 

عالية 
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من عاطف حلمي إلى عمرو طلعت 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات يقود مصر "رقميا" 
...ويحقق أعلى نسب نمو..ويضخ 
مليارات الجنيهات للخزانة العامة  

يونيو  شهر  أصبح 
من الشهور املشهود 
بها لدى كل املصريني ، 
فكما كانت ثورة 23 يوليو 
عام 1952 وتبعها ثورة يناير 
2011 ، جاءت 30 يونيو ليشهد 
ويسطر  جديد  عصر  املصريني 
، وبعيدا عن  التاريخ حقبة جديدة 
يظل  أروقتها  في  ومايدور  السياسة 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واحدا من القطاعات األكثر تاثيرًا واألكثر 
منًوا على مدار السنوات السبع املاضية منذ 
مقاليد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تولي 
حكم مصر ، حيث شهد القطاع منًوا حافظ عليه 
املهندس عاطف حلمي وزير االتصاالت األسبق رغم 
ما مت من مؤمرات وتدخالت في عهد حكم جماعة 
اإلخوان وتبعه املهندس خالد جنم مرورا باملهندس 
ياسر القاضي وصواًل إلى الدكتور عمرو طلعت وزير 
االتصاالت احلالي الذي قضى أكثر من ثالث سنوات 

في وزارة االتصاالت .
وإذا حتدثنا عن حجم األعمال واإلجنازات التي حتققت 

في هذه احلقبة سنجدها كثيرة جدا .
الذي  حلمي،  عاطف  املهندس  عند  كانت  البداية 
أكد نقال عن كتاب " شهادة للتاريخ ..20 عاًما على 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  تأسيس 
" أنه بعد أن قٍبل املنصب الوزاري بعد ضغوط في 
و  ومنهارا  مجرفا  كان  القطاع  أن  اإلخوان،  عهد 
في  تساعد  أنشطة  أو  مشروعات  هناك  تكن  لم 
االستمرار  كما كانت ظروف البلد  غير مشجعة 
على االستثمار، فميزانية الوزارة  بلغت 182 مليون 
مليون   140 منها  املرتبات  بند  بلغ  بينما  جنيه 
أن  املفترض  من  جنيه  مليون   42 والباقي  جنيه 
فيها  تشارك  التي  واملبادرات  للمشروعات  توجه 
وزارة االتصاالت، وبصدق  كان القطاع  في طريقه 
للتدمير، فكانت األولوية منذ اليوم األول  لي وملدة 26 
شهرا  للعمل بروح الفريق الواحد وباحترافية وجترد، 
وباتباع قواعد العمل املؤسسي وحتقيق التوازن بني 
وامللموسة  السريعة  والنتائج  التأثير  ذات  األعمال 
رؤى  وبني  استثماراته،  وحماية  القطاع  لتنشيط 
مستقبلية وخطط استراتيجية النطالق القطاع 
للمستقبل، وكنت استعني بهيئة تنمية صناعة 
القومي  واجلهاز  "إيتيدا"  املعلومات  تكنولوجيا 
لتنظيم االتصاالت لتفعيل برامج لتنشيط السوق 
وتشجيع الشركات الصغيرة واملتوسطة في ظل 
التحديات التي كانت تواجه البلد والقطاع من عدم 
أبريل  شهر  وخالل   ، واقتصادي  سياسي  استقرار 
2013  زرت الواليات املتحدة والتقيت بـ 17 شركة 
أمريكية للحفاظ على استثمارات تلك الشركات 

في السوق املصرية.
وفي عام 2013 كانت مصر أول دولة 
استراتيجيتها  تعلن  املكسيك  مع 
القائمة على االقتصاد الرقمي رغم أن 
مفهوم االقتصاد الرقمي لم يكن منتشرا 
وقتها ومت االعتراف باالستراتيجية في تقارير 
دولية في صيف 2015 وأخذت االستراتيجية 
التحول  منظومة  في  النامية  للدول  كنموذج 
الستراتيجية  سليم  أساس  وضع  مت  و   . الرقمي  
التابعة،  واجلهات  الوزراة  فيها  شاركت  مجمعة 
وهذا  واحمللية  العاملية  والشركات  املدني  واجملتمع 
ينسب جملتمع االتصاالت ككل ودورنا كوزارة أن نضع 

اإلطار العام ونستشعر الهمم. 
أذكر أيضا أن التعامل اليومي مع دولة رئيس الوزراء 
د.هشام قنديل كان ميثل بالنسبة لي أول التحديات 
على أرض الواقع خاصة وأن املوازنة املرصودة كانت 
وبصعوبة  شديدة  فيها معه  وحتدثت  قليلة جدا 
من  امليزانية  بزيادة  عملية  موافقة  على  حصلت 
وزارة  ولو قليلة من  األموال  خالل تخصيص بعض 

التخطيط في عهد د.أشرف العربي.
وكنا نحاول جاهدين توفير أي أموال إضافية نضخ 
بها في املشروعات وجنحنا في أبريل – مايو 2013 أن 
نضيف للموازنة مبلغا ضئيال جدا إال أنه باملقارنة 
مبيزانية وزارة االتصاالت كان كبيرا جدا وجنحنا في 
تخصيص 100 مليون جنيه للمشروعات باإلضافة 
العتمادي على صندوق اخلدمة الشاملة وعلى إتيدا، 
ميزانياتها  لتوجيه  أيضا  البرامج  بعض  ورشدنا 

لبرامج أكثر فائدة للشركات والقطاع.
بعدها تولى املهندس خالد جنم حقيبة االتصاالت 
من مارس 2015 حتى سبتمبر من ذات العام وبدأت 
االتصاالت  خدمات  حتسني  في  اهتماماته  أولى 
والكيان  املوحدة  الرخصة  عن  بعيدا  واإلنترنت 

الوطني لالتصاالت الذي بدأه سابقه . 
الزيارة األولى 

بعدها ُعني املهندس ياسر القاضي وزيراً لالتصاالت 
الوزراء  رئيس  حكومة  في  املعلومات  وتكنولوجيا 
شريف إسماعيل  خالل الفترة 19 سبتمبر 2015 
- 14 يونيو 2018 وما يحسب للوزارة في عهد الوزير 
الرابع وحصول  اجليل  إمتامه لطرح رخص  القاضي 
احملمول  رخصة  على  لالتصاالت  املصرية  الشركة 
اجلهات  بعض  مبعاونة  القاضي  جنح  حيث  الرابعة 
السيادية في البالد في ضخ 1.1 مليار دوالر بخالف 
10 مليارات جنيه عائدات ترددات اجليل الرابع بعد أن 
كانت شركات احملمول الثالثة ترفض احلصول على 

ترددات اجليل الرابع .
شركة  ووقعت  الرابع  اجليل  صفقة  متت  وأخيراً 
شركة  أول  وكانت  الرابع  اجليل  ترددات  على  أوراجن 
تٌقدم على هذه اخلطوة بعد اعتراضها مرات كثيرة 

لتتبعها باقي شركات احملمول فودافون واتصاالت  .
على  االتصاالت  قطاع  جناحات  أن  القول  وميكننا 
مدار تاريخه كان باكورة اهتمام القيادة السياسية 
للقاء قيادات القطاع على مدار ثالث  سنوات في 
   Cairo ICT للتكنولوجيني  وعيد  سنوي  حدث 
ويرجع الفضل في هذه الزيارات املتكررة ألشخاص 
وكانت  القاضي  ياسر  الوزير  أبرزهم  لعل  كُثر 
بقيادات  ولقاءه  للمعرض  السيسي  الرئيس  زيارة 
املرصودة  االستثمارات  على  واالطالع  الشركات 
به  االهتمام  خالل  من  القطاع  على  خير”  “فاحتة 
ووضعه في أولويات احلكومة عالوة على املشروعات 
التي مت طرحها في هذا الصدد وساهمت فيها وزارة 
من  سواء  بقوة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
مساهمتها  خالل  من  أو  االستشاري  دورها  خالل 
املصرية  للدولة  التحتية  البنية  إرساء  في  القوية 

وغيرذلك الكثير.
وبلغت صادرات القطاع 2.26 مليار دوالر بزيادة قدرها 
قبل  الصادرات  عليه  كانت  عما  دوالر  مليون   700

توليه حقيبة االتصاالت .

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  كما جنح قطاع 
استعادة  في  "القاضي"  مبساعدة  أيضا  املصري 
مكانته على اخلريطة العاملية لصناعة تكنولوجيا 
والتقارير  البيانات  تشير  حيث  املعلومات 

والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد 
خدمات  تقدمي  في  ورائد  لالستثمارات  جاذب 
التعهيد وخدمات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات 
“جارتنر”  مؤسسة  تقارير  وأبرزها  للحدود،  العابرة 
خلدمات  املقدمة  الدول  حول  العاملية  االستشارية 
املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  وتصدير  التعهيد 
عامي 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر 
الصادر عن مؤسسة  والتقرير  من خمس سنوات، 
في  املتخصصة  العاملية  سوليفان”  آند  “فروست 
مجاالت األبحاث واالستشارات ، وتقرير "مجموعة 

أكسفورد لأعمال" السنوي عن مصر.
املناطق  عصر  العامني  هذين  خالل  مصر  ودخلت 
وأسيوط  العرب  ببرج  بدأت  والتي  التكنولوجية 
الفترة  هذه  وخالل  سويف  وبني  السادات  وتبعها 
جنحت مصر في تصنيع أول تليفون محمول مصري 
محمد  املهندس  يرأسها  التي  سيكو  لشركة 
سالم  بعد تدشني مبادرة تصنيع اإللكترونيات التي  
 Cairo أطلقها الرئيس السيسي في معرض ومؤمتر

  ICT2016
وقبل خروج القاضي من الوزارة كانت هناك إجنازات 
حتققت على مدار السنوات التي أمضاها في وزارة 
االتصاالت وظهرت نتائجها في عام 2018 كان منها 
بلغت  أموال  برؤوس  جديدة  شركة   999 تأسيس   
حتى  يناير  من  الفترة  خالل  جنيه  مليون   976
سبتمبر 2018، إلى جانب تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 
خدمات  صادرات  قيمة  ووصول   ، جنيه  مليار   1.3 
تكنولوجيا املعلومات إلى أكثر من 3.25 مليار دوالر.

احمللي  الناجت  منو  معدل  ارتفع  العام  هذا  وخالل 
اإلجمالي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
بنسبة %14  حيث وصل إلى 80 مليار جنيه خالل 
العام املالي 2018/2017، مقارنة بـ 70 مليار جنيه 
حجم  شهد  كما   ،2017/2016 املالي  العام  خالل 

االستثمارات في هذا القطاع ارتفاعاً بنسبة %38  
حيث بلغ حجم االستثمارات 21,8 مليار جنيه 

ICT Business - July  - 2021

عمرو طلعت : دعم"الرئيس" 
للقطاع كان حافزا الستمرار نموه 

وتعزيز مكانة مصر العالمية يف مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تقـــابعاتمتـــــارير
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بعيدا عن الشعارات السياسية والكلمات الرنانة ، جنح قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات املصري أن يفرض نفسه وبقوة على الساحة رغم 
التحديات املتالحقة التي املت به إال أنه في النهاية ميكن أن جنلس سويا 

ونتحدث بلغة األرقام عما يسمى بجمهورية مصر الرقمية .
هذه اجلمهورية اجلديدة التي جنح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرساء 
أن  إال  القادة  بال  تشغل  التي  والداخلية  اخلارجية  األحداث  رغم  دعائمها 
قطاع االتصاالت لم يكن مبنأى عن التغييرات التي حتدث ، البعض حتدث عن 
تغييرات في  شبكة الطرق والكباري والعاصمة اإلدارية اجلديدة ومدن اجليل 
الرابع وظن بعض الكارهن للوطن ان التحديث في الزلط والرمل فقط  اال 
ان التكنولوجيا كانت القاسم املشترك في كل هذه املشروعات ، وهو ما 
دفع وزارة التخطيط أن ترصد مليارات اجلنيهات كميزانية مبدئية ملشروعات 

مصر الرقمية اقتربت أرقامها من 13 مليار جنيه .
وزارة  فيها  مبا  الدولة  مؤسسات  كل  من  ايضا  املبذولة  اجلهود  أن  الشك 
االتصاالت وشركات قطاع األعمال وشركات القطاع اخلاص لتخفيف العبء 
عن املواطنن أمر محمود لكن السؤال الذي يطل برأسه علينا هل أصبحت 
رغم   ، نعم  اإلجابة بالشك  املصرين  أيدي  في  اليوم  متاحة  التكنولوجيا 
التحديات إال أننا البد أن ننظر دائما إلى نصف الكوب اململوء حيث ترجمة 
احلكومة بعض اخلدمات التي كانت تقدم للمواطنن في ساعات وأيام إلى 
حلظات ودقائق يقضيها املواطن على هاتفه احملمول للحصول على اخلدمة 
سواء بطاقة رقم قومي او جتديد رخصة او بطاقة متوين لتضم القائمة 60 
خدمة حكومية ومازال هناك الكثير الذي تعد به احلكومة وستنفذه قريبا 

على منصتها الرقمية.
التحول  الدولة في  املواطن من أجل مساعدة  األن في ملعب  الكرة  تبقى 
رقميا وتقليل تداول الكاش واستخدام بطاقته اإللكترونية إلنهاء معامالته 
السواد  أن  إال  املواطنن  بن  الطبقية  الفروق  رغم  وآمنة  سهلة  بطريقة 
تعامالته  بها  ينهي  إلكترونية  بطاقة  ميتلك  أصبح  الشعب  من  األعظم 

سواء احلصول على راتب أو معاش أو في عمليات الشراء والبيع .
واليخفي على اجلميع أن هناك قطاعات بعينها بدات تبادر لإلنصهار في 
بوتقة التحول الرقمي حتى اليفوتها قطار التحديث وتظل تلعن الظالم 
،وليظل املواطن املصري هو جنم املرحلة والرهان الرئيسي الذي يتنافس عليه  

اجلميع لرضاه .

وللحديث بقية

بقلم / محمد لطفي

الجمهورية الجديدة.. 
والمواطن الرقمي

التحرير ، والمبيعات 
واالشتراكات
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