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 نبذة عن الشعبة العامة للحاس بات الآلية والربجميات

يتيدا  نبذة عن ا 

يتيدا تفافيات التعاون بني الشعبة العامة للحاس بات الآلية والربجميات وا   عن ا 

 حمور البعثات الاس تكشافية للأسواق ادلولية

 حمور تدريب مديري ومنسويب الرشاكت الأعضاء

 حمور التوعية التكنولوجية ابحملافظات

 حمور امللتقي الس نوي لرشاكت تكنولوجيا املعلومات

 حمور تمنية اال بداع ورايدة الأعامل

 حمور ادلراسات الاسرتاتيجية

 حمور صناعة احلاسب اللويح احملمول

 اللقاءات مع املفوضية الأوروبية

 التصدي للقضااي الهامة لصناعة تكنولوجيا املعلومات

 ادلروس املس تفادة

 جدول احملتوايت



 نبذة عن الشعبة العامة

. وتضم  0220تأأسست الشعبة العامة للحاس بات الآلية والربجميات مضن الاحتاد العام للغرف التجارية املرصية يف عام 
الشعبة العامة يف عضويهتا الرشاكت العامةل يف جمال احلاسب الآيل والربجميات عيل مس توي امجلهورية. كام يوجد دلي الشعبة 

شعب فرعية للحاس بات الآلية والربجميات مضن العديد من الغرف التجارية بلك من حمافظات القاهرة والاسكندرية  9العامة 
والغربية وادلقهلية وبورسعيد ودمياط وأأس يوط وأأسوان والرشقية، وذكل حرصًا من الشعبة العامة عيل التواصل مع رشاكت 

احلاسب الآيل والربجميات املتواجدة بتكل احملافظات، والعمل عيل تذليل التحدايت اليت تواجه تكل الرشاكت وتمنيهتا 
 ابلصورة املناس بة، يف اجتاه تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات املرصية كلك.

وتتلخص رساةل الشعبة العامة يف تطوير برامج تمنوية لتطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات الوطنية، ابلتعاون مع وزارة 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وهيئة تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات، يف جماالت:

 تمنية الطلب احمليل والتصدير 

 التدريب ورفع الكفاءات املهنية والبرشية وتأأهيل الش باب لسوق العمل يف جمال التكنولوجيا 

 زايدة القدرة التنافس ية للرشاكت الأعضاء 

 تنش يط الابتاكر واال بداع والتكنولوجيا اخلرصاء 

 تطوير البنية الأساس ية جملمتع التجارة الالكرتونية 

 تطوير ادلراسات الاسرتاتيجية 

نشاهئا، تعمل كرشيك رئييس لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وهيئة تمنية صناعة تكنولوجيا  والشعبة العامة، منذ ا 
املعلومات، لطرح العديد من املبادرات القومية الهادفة الاتحة وتوطني اس تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العديد 

من القطاعات اجملمتعية والاقتصادية مبرص، ومهنا عيل سبيل املثال مبادرة حاسب للك بيت وحاسب للك اتجر، واليت مت 
يل أأكرث من  آلية وبرجميات ا  أألف أأرسة مرصية، وكذكل مبادرة تصنيع احلاسب اللويح  052من خاللها توفري حاس بات أ

آالف حاسب لويح محمول، لطالب اجلامعات، وكنواة لصناعة الكرتونيات مرصية  يل تصنيع عرشة أ احملمول، واليت هدفت ا 
 واعدة.



يتيدا  نبذة عن ا 

يتيدا" كيان حكويم مس ئول عن قيادة وحشد اجلهود لتمنية قطاع تكنولوجيا  تعد هيئة تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات "ا 
 املعلومات املرصي وزايدة قدرته التنافس ية عىل املس توى ادلويل.

وتعترب الهيئة اذلراع الرئييس لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومنوطة ابدلور الرئييس لتمنية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واخلدمات املرتبطة هبا من خالل التعرف عىل احتياجات الصناعة احمللية وتلبيهتا عرب برامج مصممة خصيصا لهذا 

 الهدف.

دارهتا  0202والرئيس التنفيذي للهيئة هو املهندس ايرس القاىض اذلي مت تنصيبه ىف أأكتوبر  اذلي يرأأسه  -ويتأألف جملس ا 
 من خرباء الصناعة وممثيل اجلهات احلكومية الس يادية. -املهندس عاطف حلمي وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

ومعلت الهيئة منذ انشاهئا عىل حتقيق أأهدافها الىت تمتحور ىف تشجيع وتمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونقل 
التكنولوجيا املتقدمة للمعلومات وحتقيق الاس تفادة مهنا. كام تسعى الهيئة اىل زايدة فرص تصدير خدمات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات ومنتجاهتا. وكذكل اال سهام يف تطوير وتمنية اجلهات العامةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ورعاية املصاحل املشرتكة لأنشطة تكنولوجيا املعلومات.



يتيدا تفاقيات التعاون مع ا   عن ا 

يل نرش وتعميق  يتيدا والشعبة العامة، واليت هتدف ا  من منطلق رؤية ورساةل لك من ا 
ثقافة اس تخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع أأحناء امجلهورية، 
وكذكل ترس يخ مبدأأ القمية املضافة لها يف اكفة القطاعات، واملسامهة يف تمنية الطلب 

احمليل، ورفع كفاءة املواطن املرصي، وحمو الأمية الرمقية والثفافية، وكذا تطوير الرشاكت 
العامةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وخاصة املتواجدة يف الاقالمي، لعبور الظروف الاقتصادية الراهنة، وتنش يط سوق 

آفاق جديدة ومبتكرة  احلاس بات ابحملافظات وكرس الركود واحلصول عيل نصيب أأكرب من السوق بتمنية الطلب احمليل، وفتح أ
هلم لتسويق منتجاهتم وخدماهتم، لتحقيق معدالت منو غري مس بوقة، وتنش يط سوق العمل، واملساعدة عيل زايدة القدرة 

يل جممتع املعلومات واملعرفة  التنافس ية لصناعة تكنولوجيا املعلومات الوطنية، وكذكل جتهزي البنية الأساس ية الالزمة للوصول ا 
يتيدا والشعبة العامة منذ عام  تفاقيات للتعاون بني لك من ا  تفاقية الأويل يف 0222يف مرص، مت توقيع ثالثة ا  . ومت توقيع اال 

يل رفع القدرة املؤسس ية للشعبة 0202، والثالثة يف يناير 0200، والثانية يف يناير 0222نومفرب  تفاقيات ا  . وهتدف تكل اال 
العامة، وتقدمي مجموعة من الربامج واخلدمات التمنوية للرشاكت الأعضاء ابلشعبة العامة. وتمتثل تكل الربامج واخلدمات يف: 

آخر املس تجدات يف عامل التكنولوجيا  مساعدة الرشاكت الأعضاء يف حضور املؤمترات واملعارض ادلولية، للوقوف عيل أ
والأعامل، وتدريب منسويب ومديري الرشاكت الأعضاء بغرض رفع الكفاءة املهنية والفنية والشخصية هلم، ومبا يسامه يف رفع 

القدرة التنافس ية للرشاكت كلك، وعقد مجموعة من محالت التوعية التكنولوجية ابحملافظات خارج القاهرة والاسكندرية، 
للتواصل مع الرشاكت يف تكل احملافظات، وتعريفهم بأأمه املس تجدات والتطورات فامي خيص التكنولوجيات احلديثة والناش ئة، 

ونقل اخلربات واملعارف هلم، وتنش يط الطلب احمليل ومعل حوافز تساعد عيل اقتناء الأرس يف مرص للتكنولوجيا وأأدواهتا، 
وكذكل عقد ملتقي س نوي حبضور الرشاكت العامةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، عيل مس توي مجيع احملافظات، ومناقشة 

جياد حلول غري تقليدية للتحدايت اليت تواهجا.  اخلطط املوضوعة لتطوير الرشاكت، وا 



 حمور البعثات الاس تكشافية

رشكة من الرشاكت الأعضاء حلضور العديد من املعارض واملؤمترات ادلولية، وذكل  25قامت الشعبة العامة بدمع حوايل 
للوقوف عيل أأخر املس تجدات اخلاصة بنظم 

الأعامل والتكنولوجيات الناش ئة واحلديثة. 
 ومشلت تكل املعارض واملؤمترات ادلولية عيل:

  معرضCeBIT  املانيا -هبانوفر 
  معرضICT Expo  ومعرضAsia 

Outsourcing هبوجن كوجن 
 معرض اكنتون ابلصني 
  معرضComputex بتايوان 

  معرضCES ابلوالايت املتحدة 

ومن أأبرز ادلروس املس تفادة من تكل البعثات، 
نفاق عيل احلاس بات الشخصية ميثل حوايل  نفاق عيل معدات تكنولوجيا املعلومات، وبقمية تساوي 99أأن اال  جاميل اال  % من ا 

مليار دوالر س نواًي تقريبًا. وأأن  معدالت رشاء احلاس بات الشحصية احملموةل واحلاس بات اللوحية احملموةل يف تزايد  022
مطرد، وذكل عيل حساب احلاس بات الشخصية املكتبية. وأأن السوق العاملي شهد دخول العبني جدد، وخاصة يف جمال 

آرم وجوجل. وقد بلغت مبيعات سامسوجن من الأهجزة اللوحية خالل عام  آبل وأ احلاس بات اللوحية، مثل سامسوجن وأ
آبل بتوريد حوايل   0.2مليون وحدة بقمية تساوي  2، ما يقارب 0200 مليون هجاز أأي  99.2مليار دوالر، يف حني قام أ

. ومن املتوقع أأن ميثل نظام تشغيل 0200وحيت يونيو  0200مليار دوالر، خالل الفرتة من أأكتوبر  09.9ابد وبقمية تقريبية 
ندرويد  آبل بنس بة 02ا  جاميل نظم تشغيل الأهجزة احملموةل، يليه نظام أ % من السوق، وكذكل نظام ويندوز 02% من ا 

%، يف حني شهد نظام بالكبريي تراجعًا مشهودًا. واجلدير ابذلكر أأن السوق احمليل به نس بة منو عالية تصل 02احملمول بنس بة 
يل حوايل  جاميل التعداد 8ا  ، وهذا يعين وجود 0200% يف عام 05-02% س نواًي، ليصل عدد مس تخديم احلاس بات من ا 

آيل جديد مباع س نواًي يف السوق املرصي. 522  أألف حاسب أ



 حمور التدريب

قامت الشعبة العامة بتنفيذ مرشوعات 
التدريب املتخصص للعاملني برشاكت 

احلاس بات والربجميات الأعضاء، واذلي 
يل مواكبة اجتاهات ادلوةل يف:  هيدف ا 

  تمنية الكوادر املتخصصة، ورفع قدرة
وكفاءة العاملني ابلرشاكت 

الأعضاء،واتهيل العامةل الفنية 
واال دارية املتخصصة دلي الرشاكت 

الأعضاء للمنافسة يف الاسواق 
حبصولها عيل الشهادات التدريبية 

 املعرتف هبا دولياً 
  حتسني مس توي كفاءة ونضج

رشاكت صناعة احلاس بات مبا يامتيش 
دارة رشاكت  جراءات هندسة الربجميات وتعزيز اس تخداهما، وتغيري مفاهمي ا  تباع ا  مع املقاييس ادلولية، وتمنية الوعي اب 

نتاج احلاس بات لتتواءم مع املواصفات القياس ية، ومتابعة نقل التكنولوجيات املتطورة لصناعة احلاس بات والربجميات.  ا 

وتضمن الربانمج التدرييب التدريب الفين، وخاصة يف جمال صيانة احلاس بات واخلوادم، والش باكت، وامحلاية الرمقية، 
يل مساعدة الرشاكت يف احلصول عيل شهادات الاعامتد ادلولية  دارة املرشوعات، ابال ضافة ا  والربجميات مفتوحة املصدر، وا 

يضًا الربانمج التدرييب التدريب عيل اكتساب  PMIو Ciscoو  CompTIA من الرشاكت واملؤسسات العاملية ومشل ا 
دارة الوقت،  املهارات اال دارية والشخصية، وخاصة يف جماالت: همارات االتصال وخدمات العمالء، اال دارة املالية واحملاسبية، ا 

دارة أأهداف املؤسسة، همارات التسويق واملبيعات،  دارة فرق العمل، التخطيط الاسرتاتيجي، ا  رايدة الأعامل والقيادة، ا 
 اللغة الاجنلزيية.



 حمور التدريب
 الرشاكت املشاركة

جاميل  02وشاركت  رشكة من الرشاكت الأعضاء يف حمور التدريب اب 
متدرب يف احملور الفين واملتخصص،  020متدرب، مهنم  090

 متدرب يف حمور املهارات اال دارية والشخصية. 080و

مناطق مركزية، ويه منطقة  2وقد مت تنفيذ حمور التدريب يف 
القاهرة، خلدمة الرشاكت الأعضاء يف القاهرة الكربي واليت تشمل 

القاهرة واجلزية والقليوبية، ومنطقة الاسكندرية، خلدمة الرشاكت 
الأعضاء يف الاسكندرية والبحرية ومطروح، ومنطقة املنصورة، 

خلدمة الرشاكت الأعضاء يف ادللتا. والرشاكت املشاركة يف حمور 
 التدريب يه:

 اس يت اس 
 الأندلس

 احلجاز ملس تلزمات المكبيوتر 
 امحلد 

 الرشكة العربية للحاس بات )عرب مكبيوتر(
 الطويل 

 اوراسكوم
 اوفرسزي

جيبش يان ميكرو سوليوشزن    ا 
 يب يس اجييبت

 يب يس لينك 
 دلتا جروب
 سبيد لينك

 سوفت اكس برييت 
 فينكس للمكبيوتر 

 مقة لالستشارات وتكنولوجيا املعلومات 
 لوجياكان

 ميست
 ميين ماكس

 ويرن تريد 



 حمور التوعية التكنولوجية

، 0200حمافظات خمتلفة، خالل شهري اغسطس وسبمترب  0محالت للتوعية التكنولوجية يف  0قامت الشعبة العامة بتنفيذ 
 02-05سبمترب، وأأسوان أأايم  00-9سبمترب، والرشقية أأايم  9-0اغسطس، وادلقهلية أأايم  20-09ويه حمافظة الغربية أأايم 

طار اهامتم الشعبة العامة ابحملافظات خارج  09-02سبمترب، وبورسعيد أأايم  00-02سبمترب، وأأس يوط أأايم  سبمترب، وذكل يف ا 

من رشاكت تكنولوجيا  02القاهرة والاسكندرية. وشارك يف املعرض اخلاص بلك محةل من محالت التوعية التكنولوجية حنو 
جاميل  آخر فقد مت عقد ملتقي عيل هامش املعرض، ملده يوم واحد،  002املعلومات ابحملافظة، أأي اب  رشكة، وعيل صعيد أ

نتل ومايكروسوفت، وذكل للتواصل مع  شارك به العديد من اخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلومات والرشاكت العاملية، مثل ا 
يتيدا لرفع كفاءة وتطوير  رشاكت تكنولوجيا املعلومات ابحملافظات واجملمتع احمليل، والتعريف ابسرتاتيجيات وزارة االتصاالت وا 

آخر  صناعة تكنولوجيا املعلومات املرصية، واس تعراض أ
املس تجدات يف جمال التكنولوجيا احلديثة والناش ئة، 

ومناقشة كيفية رفع كفاءة الرشاكت العامةل يف هذا اجملال، 
وس بل توطني التكنولوجيا حلل التحدايت اليت تواجه 

تكل اجملمتعات ومرص كلك، وغريها من املوضوعات 
ذات الصةل. وشاركت جامعة النيل يف هذه امحلالت 

شاب  922للتعريف مبنحة "رواد النيل" املقدمة حلوايل 
وفتاة، وهذا لتطوير تكنولوجيات جديدة متطورة 

وخادمة للمجمتع والاقتصاد، وتشمل منحة رواد النيل 
تأأهيل وتدريب هؤالء الش باب عيل أأحدث مفاهمي 

اال دارة والتكنولوجيا وكيفية جذب الاستامثرات يف هذا 
اخلصوص. واجلدير ابذلكر أأن بلغت نس بة الرشاكت 

جاميل املشاراكت، ونس بة الرشاكت املتناهية الصغر 05الصغرية   %.5%، ونس بة الرشاكت املتوسطة 22% من ا 



 حمور التوعية التكنولوجية
 الرشاكت املشاركة

 الغربية
 اجملموعة ادلولية لتدريب احملاس بني

س ترياد والتصدير  الأنوار لال 
 العاملية جروب

 امحلد
 نيو اكسل

 الأمني
 فري كومب

 مكبيوسات
 دلتا جروب

آل وجيه  أ
 فريندز

 لوجيك أأاكدميي
 املرصية للتكنولوجيا

 خليل كنومة
آي يت داات  أ

 ديول فور أأنفورميشني
 ممدوح خمتار للمكبيوتر

آي يت داات للتدريب  أ
 مون س تون للأحبار

 امحلد جروب

 أأسوان
 مجموعة املس تقبل

 أأسام تريد
 امحلد

 الهالل
 فينيكس

 املرصية للتكنولوجيا
 مكبيوسات

 النور للحاس بات
 النجار لنظم احلاس بات

 خيال املس تقبل
جييكس  ا 
آل وجيه  أ
 املهندس

 لينك
نظمة  العاملية للأ

 يب يس لينك
م للتوريدات  دي ا 

 فريندز
 ميين ماكس للربجميات

 فيوترش للمكبيوتر

 ادلقهلية
 أأوفر سزي كومبيوترز

س ترياد والتصدير  الأنوار لال 
 العاملية جروب

 امحلد
 مكبيونيل

 ميين ماكس للربجميات
 جاما

 مكبيوسات
 لينك للش باكت

آل وجيه  أ
 فريندز

 اتجير جروب
 املرصية للتكنولوجيا

 مكبيودرمي
 أأوراسكوم للتدريب والتكنولوجيا

 ديول فور أأنفورميشني
 مجموعة املس تقبل

 دجييتال
 تربو

آي تك  أ

 أأس يوط
 رشكة دومني

 الب توب ماركت
 أأابنوب

 أأابنوب لنظم امحلاية
 سامرت كيوب للربجميات ونظم املعلومات

 الفجر للمكبيوتر
 الهدي أأس يوط

جييكس  ا 
 احلجازي

 الفراعنة للتكنولوجيا احلديثة
 جينيس

 كريلوجروب
نظمة   العاملية للأ

 فريندز
 أأسام تريد

 امحلد
 فيوترش جروب

آل وجيه  أ
 الهالل

 اي يس ايه

 الرشقية
 مايكرواتتش

 الهدي
 فريندز

جييكس  ا 
 مكبيووردل

 الهالل
 أأسام تريد

 الأوائل لتجارة المكبيوتر
آل وجيه  أ

 اجملموعة ادلولية للمحاس بة واملراجعة
 امحلد

 فرست كوم
 مجموعة املس تقبل

 املاسة
 مسمل جروب

 الصقر للتوريدات
 الصقر لتجارة المكبيوتر

 دلتا جروب
 الصقر 

 ميين ماكس للربجميات

 بورسعيد
 يب يس س تاشني

 بروالين 
 الأندلس 

نظمة املتقدمة  تكنولويج س نرت للأ
 الرحاب ملس تلزمات الباركود 

 مرص أأون الين 
 الرواد لتكنولوجيا املعلومات

يست  ميدل ا 
 اال ستشارية للحاس بات

 التطبيقيني القويم للتكنولوجيا والعلوم 
 دبل لكيك

جييكس  ا 
 فريندز

 جودلن جروب
 مجموعة املس تقبل

آل وجيه للش باكت  أ
 قطارة جروب

 العاملية للمكبيوتر
 توب لينك

 توب تك



 حمور امللتقي الس نوي

عقدت الشعبة العامة امللتقي الس نوي الأول  لها يف يننناينر 
 922، وحبضنور حنوايل 0200، والثاين يف يننناينر 0202

آيل وبرجميات يف لك مهننام، وذكل يف قناعنة  رشكة حاسب أ
املؤمترات الكربي ابلقرية اذلكية، وذكل بغرض التواصنل بنني 
رشاكت احلاسب الآيل والربجميات عيل مس توي امجلنهنورينة 
مع الوزارة والهيئة والشعبة العامنة، واسن نتنعنراض اخلنطنط 
والاسرتاتيجيات اخلاصة ابلوزارة والهيئة والشعبنة النعنامنة، 
ومننننناقشننة الننتننحنندايت الننيت تننواهجننهننا الرشنناكت خنناصننة 
ابحملافظات. وخرج امللتقي مبجموعة من التنوصنينات، والنيت 

 من أأمهها:

 تفعيل دور الشعب الفرعية ابحملافظات 
  نشاء مزيد من الشعب الفرعية يف احملافظات اليت ال ا 

 توجد هبا شعب فرعية
  معل محالت للتوعية التكننولنوجنينة وخناصنة خنارج

 القاهرة والاسكندرية
 معل مرشوع حملو الأمية الرمقية 
  القضاء عيل عشنوائنينة جتنارة احلناسن نبنات والنغنش

 التجاري
  معل جسالت جتارية للرشاكت الغري مرخصنة، وحنل

 املشالكت اخلاصة ابملوافقة الأمنية
  معل مرشوع لتدوير اخمللفات الالنكنرتوننينة بصنورة

آمنة وعلمية  أ
 تشجيع العمل عيل الربجميات املفتوحة املصدر 
 معل برامج للتدريب والتطوير املؤسيس للرشاكت 



 حمور اال بداع ورايدة الأعامل

طار سعي الشعبة العامة لرتس يخ مفاهمي اال بداع والابتاكر ورايدة الأعامل داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات الوطين  يف ا 
تفاقية للتعاون مع جامعة النيل يف أأكتوبر  ، وذكل 0200عامًة، والرشاكت الأعضاء خاصًة، قامت الشعبة العامة بتوقيع ا 

 للتعاون املشرتك يف جماالت:
 .جياد فرص للتعاون بني املراكز البحثية ابجلامعة والرشاكت  ربط البحث العلمي ابلصناعة وا 
 .نشاء املرشوعات الصغرية القامئة عىل املعرفة ونقل التكنولوجيا  التعاون وتشجيع ا 
 .دارة الأعامل  تمنية الرثوة البرشية وتأأهيلها يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واال بداع والتطوير وا 
  تبادل املعارف واخلربات من أأجل تطوير وزايدة تنافس ية الرشاكت املرصية العامةل يف جمال تكنولوجيا املعلومات

قلميى والعاملى.  واالتصاالت عىل املس توى احملىل واال 
   تطوير برامج ومشاريع مشرتكة لتوطني التكنولوجيا مبختلف القطاعات الاقتصادية والاجامتعية مبرص، وفتح جماالت

 تسمح بزايدة فرص العمل والتوظيف للش باب.
 .نشاء وتفعيل احلّضاانت التكنولوجية  ا 

تفاقية تقوم جامعة النيل بتقدمي منح دراس ية، وخدمات تعلميية وتدريبية، وخدمات حبثية واستشارية، للشعبة  ومن خالل اال 
العامة والرشاكت الأعضاء هبا. كام س تقوم الشعبة العامة ابلعمل عيل املشاركة الفعاةل جلامعة النيل ىف محالت التوعية 

التكنولوجية ابحملافظات، ومعل جرس تواصل مع الرشاكت العامةل ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خمتلف 
 حمافظات مرص من خالل الغرف التجارية.



 حمور احلاسب اللويح

شاركت الشعبة العامة لك من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وهيئة تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات، يف وضع 
تصور ملبادرة يمت خاللها تكوين نواة لصناعة حاس بات والكرتونيات مرصية واعدة، وقادرة عيل التصدير. ومت تشكيل جلنة 

آالف حاسب لويح محمول للطلبة يف مرحةل التعلمي  02مشرتكة بني الأطراف الثالثة، وذكل لعمل مرشوع جترييب لتصنيع  أ
 اجلامعي وأأعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق مجموعة من الأهداف: 

  يل  02وضع رؤية ورساةل وأأهداف املرشوع بغرض نرش وتوطني اس تخدام احلاس بات الآلية يف مرص للوصول ا 
 س نوات 5مليون حاسب خالل 

 .آليات وخطوات التنفيذ، والتلكفة املصاحبة، وس بل المتويل  وضع اسرتاتيجية عامة للمرشوع، وأ
 دراسة وحتليل الوضع احلايل لصناعة احلاس بات يف مرص، وحتديد مواطن القوة والضعف والفرص واخملاطر 
  دراسة وحتليل النValue Chain  ،يف هذا الشأأن وحتديد أأمه الأطراف )مثال: احلكومة، اجلهات البحثية، املصنعني

ش باكت التوزيع، الصناعات املغذية، اخل( ودور لك طرف وقميته املضافة وس بل التاكمل بني تكل الأطراف يف اجتاه 
  Integrated Clusterتكوين منظومة متاكمةل 

 دراسة وحتليل اقتصادايت املرشوع 
  دراسة وحتليل تأأثري املرشوع جممتعيًا واقتصاداًي خاصة فامي يتعلق بتطوير العملية التعلميية وخلق فرص معل جديدة

 للش باب وزايدة القدرة التنافس ية لصناعة املعلومات املرصية 
 دراسة التجارب املامثةل يف العامل وما صاحهبا من اجيابيات وسلبيات وكيفية الأس تفادة مهنا 
 تطوير دراسة متاكمةل للمرشوع قابةل للتنفيذ 

وابلفعل مت وضع املواصفات الفنية اخلاصة ابملرشوع التجرييب، وطرحه يف مناقصة عامة، ومن املتوقع تسلمي الطلبة وأأعضاء 
، ليمت اس تخدام تكل الأهجزة يف تطوير 0200هيئة التدريس أأهجزة احلاسب اللويح احملمول بدًا من الربع الأخري من عام 

معلية التعلمي والتعمل، وكخطوة أأويل جتاه تعممي التجربة، لتشمل الطالب واملدرسني يف مرحةل التعلمي الأسايس والثانوي، مما 
 ميثل نقةل نوعية فامي خيص تطوير الًك من املنظومة التعلميية وصناعة احلاس بات والألكرتونيات يف مرص.



 ادلراسة الاسرتاتيجية

طار حرص الشعبة العامة عيل مواكبة التطورات احلادثة يف تكنولوجيا املعلومات، وأأسواقها، سواء داخل وخارج مرص،  يف ا 
قامت الشعبة العامة بعمل دراسة تفصيلية يف هذا 

الشأأن. ابلتعاون مع مركز البحوث وادلراسات 
التجارية بلكية التجارة جامعة القاهرة، ورشكة 

كويك ويزن، ورشكة سلكز، وتضمنت ادلراسة 
 عدة أأبواب رئيس ية:

  نظرة عامة عيل السوق العاملي واحمليل
 والأجتاهات املصاحبة

  حتليل السوق العاملي واحمليل والفرص
آليات الصناعة بشلك عام  املوجودة وأ

  مناذج الأعامل احلالية واملس تقبلية
 والاستامثر املطلوب

 اخلطة الاسرتاتيجية لتطوير الصناعة 
نفاق عيل احلاس بات الآلية تبلغ  نفاق العاملي عيل تكنولوجيا املعلومات. 00وأأوحضت ادلراسة أأن نس بة اال  جاميل اال  % من ا 

يل  % س نواًي. 8وأأن السوق املرصي يعترب من أأمه الأسواق اليت س تحقق منوًا يف املرحةل القادمة، وبنس بة منو ترامكي تصل ا 
نفاق احمليل عيل احلاس بات تبلغ  نفاق عيل 08وأأن نس بة اال  نفاق عيل الأهجزة الالكرتونية، كام تبلغ نس بة اال  جاميل اال  % من ا 

نفاق عيل 00احلاس بات الآلية  نفاق عيل تكنولوجيا املعلومات يف مرص. كام أأنه من املتوقع زايدة جحم اال  جاميل اال  % من ا 
يل  . كام أأوحضت ادلراسة أأن أأمه نقاط القوة يف صناعة 0205مليار دوالر يف  0تكنولوجيا املعلومات يف مرص ليصل ا 

احلاس بات املرصية يه: وجود العامةل املنخفضة التاكليف والقابةل للتدريب لاللتحاق بسوق العمل، وجود رضائب منخفضة 
نرتنت. يف حني  02نسبيًا مقارنة ابلعديد من دول املنطقة، وجود بنية حتتية جيدة، وجود عدد يقارب  مليون مس تخدم للأ

أأن نقاط الضعف تتلخص يف: ضعف بنية الانرتنت فائق الرسعة، عدم وجود هيلك تنظميي قوي للرشاكت العامةل يف اجملال، 
عدم وجود قمية مضافة عالية تسمح بزايدة الرحبية، قةل أأعامل البحوث والتطوير. أأما الفرص فهيي: الزايدة املتوقعة يف جحم 

يل  نفاق عيل رشاء احلاس بات لتصل ا  ، النس بة العالية للفئة 0200بداًل من مليار دوالر يف  0205مليار دوالر يف  0اال 
عام واليت متثل قوة رشائية عالية، زايدة الفرص لتقدمي خدمات القمية املضافة لرشاحئ متعددة يف السوق  25-05العمرية 

احمليل. واخملاطر تمتثل يف: عدم اس تقرار الأوضاع الس ياس ية والاقتصادية، قةل الوعي بأأمهية تكنولوجيا املعلومات داخل 
 اجملمتع، التضخم وتدهور القدرة الرشائية للرشاحئ املس هتدفة، وجود الاس ترياد املوازي للقنوات الرشعية. 

قلميية   0200-0202معدالت منو الأسواق اال 



 لقاءات املفوضية الأوروبية

، 0200نظمت الشعبة العامة، من خالل الاحتاد العام للغرف التجارية، يف نومفرب 
يتيدا، وكذكل  لقاءات بني ممثيل املفوضية الأوروبية، وقيادات وزارة االتصاالت وا 

مع منظامت اجملمتع املدين املمثةل لقطاع تكنولوجيا املعلومات، واليت مشلت 
يل الشعبة العامة، الًك من غرفة تكنولوجيا املعلومات ابحتاد الصناعات،  ابال ضافة ا 

ومجعية اتصال، وذكل حبضور ادلكتور/ عالء عز، الأمني العام لالحتاد العام 
عادة هيلكة قطاع  للغرف التجارية، ملناقشة التصور الأوروىب حنو حترير وا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ىف مرص، مضن برانمج الرشاكة 
اليورومتوسطية، مما يؤهل هذا القطاع الهام للمنو املطرد، وحبيث يكون لتكل 

 الصناعة تأأثري أأكرب ىف الناجت القوىم املرصي. 
وانقش ممثىل اجملمتع املدىن مع الوفد الأورويب التحدايت اليت تواهجه صناعة 

املعلومات املرصية، واحللول املقرتحة لتكل التحدايت، وأأفادوا أأنه من الرضوري 
 ICT Master Planمعل خطة اسرتاتيجية واحضة لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

والىت ستسمح بتوحيد هجود الوزارات اخملتلفة لتوطني تكنولوجيا املعلومات ىف  
 خمتلف القطاعات احلكومية والاقتصادية ىف مرص.

كام أأكد ممثيل الشعبة العامة عيل أأمهية معل مبادرات، تشارك هبا احلكومة واجملمتع 
املدين والقطاع اخلاص، وتسمح بأأقتناء احلاس بات الآلية، واللوحية، واحملموةل، 
آليات بس يطة ومبتكرة، كام اكن هو احلال ىف مبادرة حاسب للك بيت، الىت  بأ

أألف أأرسة مرصية من متوسطى وحمدودى  052ساعدت عىل اقتناء اكرث من 
يضًا يف زايدة  ادلخل للحاس بات والربجميات. وأأن وجود تكل املبادرات سيسامه ا 

يل ازدهار صناعة  معدالت اس تخدام الانرتنت ىف اجملمتع املرصى، ابال ضافة ا 
احملتوى الرمقى العرىب، مبا يكون هذا لكه منظومة للتطور اجملمتعي والاقتصادي ىف 
مرص، ويساعد عيل تطور صناعة املعلومات املرصية بصورة خاصة، وهذا يامتىش 
مع س ياسة ادلوةل والشعبة العامة ىف هذا اخلصوص. كام أأكد ممثيل الشعبة العامة 

عيل أأمهية، وبل رضورة، الأرتقاء مبس توى البحوث والتطوير داخل الرشاكت 
الصغرية واملتوسطة العامةل ىف قطاع تكنولوجيا املعلومات املرصي، لتعظمي 

التنافس ية والقمية املضافة للقطاع، من خالل ابتاكرات وابداعات ختاطب العديد 
من التحدايت الىت تواجه الاقتصاد ىف اجملمتع املرصى مثل الزراعة والرى والتعلمي 

آفاق معل جديدة للش باب.  والصناعة وغريها، وتسمح بوجود أ
وأأتفق احلضور عيل أأمهية تكل النقاط، ورضورة تضميهنا يف شلك مرشوعات 

 وبرامج مشرتكة بني اجلانبني املرصي والأورويب.



 التصدي للقضااي الهامة

تصدت الشعبة العامة لواحدة من أأكرث القضااي اليت اكنت س ترض بعرشات الألوف من العاملني ابلقطاع، وكذكل رشحية 
، مبنع اس ترياد أأهجزة احلاسب املس تعمةل. وقامت 0200لعام  289كبرية من املس هتلكني، حيث صدر قراري وزاري برمق 

يل  الشعبة العامة بعمل العديد من اللقاءات مع اجلهات املعنية، لتوضيح العديد من احلقائق يف هذا الشأأن، مما أأدي هذا ا 
يقاف العمل ابلقرار. وقد أأوحضت الشعبة، ومن خالل دراسات متعمقة أأن:  ا 

  هناك لبس وخلط يف مفهوم تعريف النفاايت اخلطرة من هجة، والمكبيوتر املس تعمل من اجلهة الأخري. فأأهجزة
حاصةل عىل  0/2/0220المكبيوتر املس تعمل ال تعترب نفاايت خطرة، وأأن مجيع املنتجات الالكرتونية املنتجة بعد 

، والىت تعىن أأن مجيع املنتجات الالكرتونية، مبا فهيا المكبيوتر وملحقاته، خالية من الاكديوم ROHSشهادة 
 والرصاص. ومجيع املكوانت الضارة ابلبيئة.

  أألف هجاز شهراًي. ويرتواح سعر اجلهاز املس تعمل بني  52-92جحم احتياج السوق من الأهجزة املس تعمةل يرتواح بني
مج، وسعر اجلهاز اجلديد من املاراكت  2222-0022مج، يف حني سعر اجلهاز اجلديد اجملمع حمليًا هو  522-922

مج، ذلا أأسعار الأهجزة اجلديدة مازالت ال تتناسب مع دخول رشاحئ كبرية ىف اجملمتع،  5222-0522العاملية يرتواح بني 
ن الأهجزة املس تعمةل متثل حاًل لتكل الرشاحئ لمتكهنا من اقتناء اهجزة تكنولوجيا املعلومات، كام أأن صناعة  وبذكل فا 

احلاس بات احمللية مازالت صناعة جتميعية ملكوانت مصنعة ابلاكمل يف اخلارج، كام أأنه ال توجد مبادرات حالية لتوفري 
 احلاس بات بأأسعار مناس بة لرشاحئ اجملمتع اخملتلفة، كام اكن احلال يف السابق يف مباردة حاسب للك بيت.

  لغاء الاس ترياد يضًا اب  اس ترياد المكبيوتر املس تعمل يسامه يف خزانة ادلوةل ويفتح أأبواب معل للعديد من الش باب . وا 
 س يفتح الباب لالحتاكر وارتفاع الأسعار عيل املس هتكل يف ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يقلص جحم السوق.

  من خالل هذا القرار، سيمت حرمان قطاع عريض من شعب مرص، واذلي اكن سينعم حبقوقه يف اس تخدام تكنولوجيا
املعلومات ذات التلكفة البس يطة، من القدرة عيل اقتناء تكنولوجيا املعلومات والتعامل معها، والانفتاح عيل العامل 

 اخلاريج، واكتساب الكثري من املهارات الالزمة لسوق العمل يف القرن الواحد والعرشين.
  أأمهية معل مرشوعات ابلتعاون مع

القطاع اخلاص ال عادة تدوير النفاايت 
الالكرتونية والتخلص مهنا. وهذه صناعة 

س تدر الكثري من الاستامثرات وتساعد 
 عيل توفري فرص معل جديدة.

  ،حماربة الغش التجاري باكفة صورة
وتدريب العاملني يف اجلهات املعنية عيل 

ذكل، وتفعيل دور اجلهات الرقابية 
 وتغليظ العقوبة عيل اخملالفني.

  اتحة معل مبادرات جديدة تسامه يف ا 
 التكنولوجيا للرشاحئ الأقل دخاًل.



 ادلروس املس تفادة

 رضورة اس مترار جسور التواصل مع صناعة تكنولوجيا املعلومات ابلأقالمي

 أأمهية اس مترار التعريف مبس تجدات التكنولوجيا ومناذج الأعامل للرشاكت

 حمتية فتح قنوات التعاون مع غرف التجارة لقدرهتا عيل التواصل مع اجملمتع خاصة خارج القاهرة

 رضورة وجود صناعة حملية للحاس بات الآلية واللوحية واحملموةلة 

 حمتية تبين س ياسات تشجع رشاكت الأقالمي عيل التجميع كحد أأدين

 أأمهية وجود اسرتاتيجية للوصول بسعر مناسب للتكنولوجيا لأغلب فئات اجملمتع

 رضورة توفري بدائل للأهجزة املس تعمةل مناس بة سعراًي من خالل مبادرات لالاتحة

 حمتية وجود برانمج حملو الأمية الرمقية | مثال: اال سكندرية مدينة الكرتونية

عاقة  رضورة وجود برامج للتدريب عيل التكنولوجيا لرابت البيوت ومتحدي اال 

بتاكر لتوطني التكنولوجيا حلل التحدايت احمللية ابحملافظات  حمتية طرح مبادرات لال 

 رضورة تسهيل اال جراءات املصاحبة لتأأسيس الرشاكت، وخاصة فامي يتعلق ابملوافقة الأمنية عيل التأأسيس

 رضورة وجود موازانت للتدريب املهين والفين لرشاكت الأقالمي

 أأمهية تفعيل دور الشعب الفرعية لتقدمي املعونة وبناء جسور تواصل مع الرشاكت

نشاء شعب فرعية جديدة يف احملافظات اليت ال توجد هبا شعب فرعية  رضورة ا 

 أأمهية معل رشااكت مع الرشاكت العاملية لعمل برامج تمنوية واحتضان الرشاكت الواعدة



 الشعبة العامة للحاس بات الآلية والربجميات
 الاحتاد العام للغرف التجارية املرصية

 القاهرة -مدنية نرص  -شارع أأبو داوود الظاهري  05
 +020 00222002تليفون: 
 +020 00222080فاكس: 

info@itfedcoc.org 
www.itfedcoc.org 


