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القاهرة –  1فبراير  :2017إلسهاماتها البارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واألعمال ،اختيرت األستاذة /أسماء حسنى ،الرئيس
التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ضمن قائمة أبرز  50سيدة تأثيرا في مؤسسات األعمال حيث تم تكريمها
خالل حفل "قمة مصر لألفضل" والتي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء ووسط مشاركة العديد
من الشخصيات العامة وقيادات كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية.
ويعد "منتدى الخمسين" أول شبكة متنامية تضم السيدات األكثر تأثيرا في االقتصاد ،وذلك في إطار استكمال خطة المنتدى التي
تستهدف تعزيز دور المرأة المتميزة في القطاعات االقتصادية ،وتنفيذا ً لرؤيته لعام  2017التي تستهدف حث الدولة والقيادة السياسية
على المضي قدما في تنفيذ أهداف عام المرأة .2017
ويأتي التكريم عقب إنجازات استطاعت حسنى أن تحققها خالل الفترة التي تولت رئاسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"ايتيدا" حيث قامت باإلشراف على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومن بينها انشاء المناطق
التكنولوجية الجديدة ببرج العرب وأسيوط ،وتنفيذ عدد من برامج التدريب والتشغيل واالستثمار التكنولوجي.

كما ركزت حسنى خالل العام الماضي على
مبادرات االبداع التكنولوجي وريادة األعمال،
وزيادة معدالت الصادرات من خدمات
ومنتجات تكنولوجيا المعلومات إلى  1.6مليار
دوالر ،وبالتالي زاد حجم اسهام قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج
القومي اإلجمالي ليصل إلى .% 3
وخاضت حسنى مسيرة حافلة من العمل في
مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك خبرة
تصل ألكثر من  30عا ًما تقلدت خاللها العديد
من المناصب التنفيذية كما شغلت ألكثر من  25سنة وظائف اإلدارة العليا المتخصصة في مجاالت التكنولوجيا المتطورة .وخالل
تلك الفترة استطاعت أن تقود عمليات التطوير وتنفيذ االستراتيجيات في كبرى المؤسسات اإلقليمية والمحلية وعقد تحالفات كبرى
من خالل عدد من المبادرات االستراتيجية باإلضافة إلى قيامها بتأسيس عدد من شركات التكنولوجيا التي حققت نجاحات على
المستويين المحلى والعالمي.
وتُعد أسماء حسني واحدة من رواد مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتنقلة المبتكرة عبر مختلف المنصات بما في ذلك الخدمات
المالية عبر الهاتف المحمول ،والخدمات الصحية المتنقلة ،وحلول التعلم المتنقلة .وتعاونت خالل تنفيذ تلك المبادرات مع البنك
المركزي المصري وبعض المؤسسات المالية الكبرى بهدف إنجاح تلك المبادرات في السوق المصرية ،ودفع عجلة النمو االقتصادي
واالستدامة والتنمية الشاملة.
وكانت "قمة األفضل" األولى قد انطلقت في نسختها
األولى في يناير من العام الماضي تحت رعاية
رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة  6وزراء،
وشهدت حضور العديد من الشخصيات العامة
ورجال األعمال ووسط حضور مكثف من اإلعالم
المصري والعربي.
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About ITIDA:

The Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) is a governmental entity affiliated to
Egypt’s Ministry of Communications and Information Technology. It is responsible for growing and developing
Egypt’s position as a leading global outsourcing location by attracting foreign direct investment to the industry
and maximizing the exports of IT services and applications.
Located in the heart of the modern business environment at Smart Village, the six hundred acre business park
on the outskirts of Cairo, ITIDA is a self-sustainable entity that drives the IT industry in Egypt and raises
awareness among the Egyptian people of the benefits and use of ICT to advance socio-economic welfare of
the whole community.

