Press release

لقاءات مكثفة لبعثة "ايتيدا" على هامش معرض جيتكس دبي 8102
عقد شراكات واتفاقيات تجارية وجذب االستثمارات ودعم االبتكارات الناشئة وإنشاء مراكز للخدمات المشتركة في مصر هي
المحاور األبرز للقاءات

دبي ،االمارات العربية المتحدة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية –  01أكتوبر  :8102أجرت البعثة التجارية المصرية المشاركة
في فعاليات معرض "جيتكس دبي  "8102برئاسة مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"ايتيدا" سلسلة من اللقاءات المكثفة للتواصل مع الشركاء من الهيئات الحكومية والشركات بهدف الترويج للميزات التنافسية لمصر وجذب
المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وبدأت القاءات البعثة الرسمية المصرية برئاسة األستاذة مها رشاد ،القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة باستقبال محمد المغربى ،القنصل
التجارى بمكتب التمثيل التجارى المصري بإمارة دبي ،حيث أكد خالل اللقاء على أهمية المشاركة المصرية بمعرض جيتكس دبي باعتباره
أحد أهم المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة .وأشاد بالدور الذي تلعبه الهيئة في هذا الشأن لمساعدة الشركة
المصرية على التواجد في السوق الخليجى مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف
األسواق العالمية.

ومن جانبها ،أكدت مها رشاد على أهمية تعزيز التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المختلفة واالستفادة من المعلومات الموثقة والبيانات
والتحليالت عن األسواق المستهدفة ومن ضمنها السوق اإلماراتي حيث تساعد الهيئة عند وضع التصورات للنفاذ للسوق اإلماراتي
وصياغة برامج التسويق والترويج للشركات المصرية وتمهد الطريق للشركات المصرية الراغبة في دخول أو التوسع في السوق
اإلماراتي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم اإلنفاق السنوي
على االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
باإلمارات يتجاوز  01مليار دوالر سنويا ً منها
ما يقرب من  1مليار دوالر في مجال
البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
حيث تعد اإلمارات هي ثاني أكبر سوق
بمنطقة الشرق األوسط ،.وذلك طبقا ً للدراسة
التي أعدها مكتب التمثيل التجارى المصري
بإمارة دبي.
وتضمنت اللقاءات التي عقدها المسئولون
التنفيذيون بالهيئة لقاءاً مع السيد /ريكاردو
النجويدر جورنر ،الرئيس التنفيذي لشركة "صلة الخليج" المتخصصة في توفير حلول خدمات العمالء ومقرها مملكة البحرين تم من خالله
تسليط الضوء على عرض القيمة المصري كمقصد رائد في المنطقة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة عن
طريق التعهيد.
وأكدت رشاد خالل االجتماع على التزام الحكومة القوي بتنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث تم
عرض المبادرات التي يتم تنفيذها على المستوى القومي مثل مبادرة التعلم التكنولوجي  -رواد تكنولوجيا المستقبل ،ومبادرة نشر المناطق
التكنولوجية ومجتمعات اإلبداع التكنولوجي والحوافز والبرامج التنموية التي تقدمها الهيئة لدعم االستثمار األجنبي المباشر .وتمت مناقشة
إمكانية قيام الشركة بتعهيد عملياتها إلى السوق المصري.
فيما ركز اللقاء مع السيد/جوده الشاعر ،كبير مسئولي الشراكات بمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ،على توطيد أواصر التعاون بين الهيئة
والحكومة المصرية من جهة والمؤسسة من جهة أخرى وخاصة في مجال دعم االبتكار وتوفير حاضنات متكاملة لدعم رواد األعمال
واالعتماد على أنشطة البحث والتطوير كأحد أهم أدوات تغيير المستقبل في المجتمعات.

واشتملت اللقاءات أيضا على لقاء مع السيد  /لوكيش رافى ،مدير الموارد البشرية ،والسيد /أنيس الغزاوى رئيس إدارة خدمات العمالء
بشركة "كريم" لبحث المزيد من التسهيالت للمفاوضات الجارية بين "ايتيدا" والشركة لتوسيع نطاق أعمال الشركة في مصر ومناقشة إنشاء
مركز تميز إقليمي للشركة في مصر.
وأجرى مسئولو الهيئة لقاء مع مسئولي شركة" شرف دي جي" ومن بينهم السيد /رام كومار سنكاري ،المدير المالي ،والسيد /ساقيب
ص ديقى ،كبير مدراء خدمة العمالء لمناقشة توسيع نطاق مركز خدمات العمالء بالشركة في مصر والعمل من خالل شركة "اكسيد" ليشمل
أنشطة تطوير برمجيات وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي في مجاالت خدمة العمالء.
كما التقى مسئولو الهيئة بالسيد /عبد الجبار عبد الجبار ،الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة "نسيج" المتخصصة في تقديم
حلول وخدمات متكاملة للمكتبات ومراكز المعلومات ،ومراكز إدارة المعرفة ،وتطوير وتشغيل البوابات ،وحلول إدارة المحتوى ،لبحث
فرص جذب استثمارات الشركة في مصر من خالل إنشاء فرع للشركة في مصر ،وذلك إلى جانب لقاء مع السيد /أحمد إسماعيل ،الرئيس
التنفيذي بمؤسسة ماجد الفطيم تم خالله استعراض الميزات التنافسية لمصر في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات ،ومناقشة الحوافز
والمزايا الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر لدعم إنشاء الشركة لمركز للخدمات المشتركة في مصر.
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