
 
 

 
 

 كلمة 
 لمهندس/ خالد نجما

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 في افتتاح

 "المنتدى األول لالستثمار والتكنولوجيا في مجال التعهيد"
 

 السيدات والسادة الحضور،،

المنتدى األول لالستثمار " لحضور الدعوة تلبية على جميعا   أشكركمأن و بكم أرحب أن يسرني

، "ايتيدا" هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تنظمه والذي" في مجال التعهيدوالتكنولوجيا 

تكنولوجيا المعلومات  واستشارات من المراكز الرائدة في مجال أبحاث مشاركة قوية للعديدويشهد 

 وعدد من كبرى الشركات ذات الثقل العالمي في مجال التعهيد. 

كمركز عالمي في  اآلن ز المرموق الذي تحظى به مصرأود أن أؤكد على أن المرك وفي البدء،

في  وسعا  مجال التعهيد ليس وليد اللحظة، وإنما كان نتاج جهدا  صادقا  من طاقات خالقة لم تدخر 

 شكيل مالمحه ليبدو بالصورة التي عليها اآلن. المحوري وصياغة وت سبيل تأسيس هذا القطاع

ها الخبراء من القطاع الحكومي، ات قام من خاللسنو 10أكثر من  لقد استغرق هذا الجهدو

بفتح آفاق  الشركات العالمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر،و

بعضوية منظمات دولية مصر للتعاون مع مختلف األطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي حيث فازت 

المؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة في وشاركت في العديد من ، متخصصة في مجال التعهيد

 حصلت من خاللها على الكثير من الجوائز واإلشادات. مجال التعهيد

الفريد الذي تتمتع به مصر في  "عرض القيمة المضافةوتستمد مصر قوتها في هذا المجال من "

موقعها االستراتيجي و، الماهرة لغويا والمدربة تقنيا البشرية الكوادرتوافر  حيث مجال التعهيد من

قارات أسيا وإفريقيا وأوروبا، وتوافر البنية التحتية القوية، وانخفاض التكاليف  الذي يتوسط

جعل من مصر قبلة تؤمها وهو ما التشغيلية إلى جانب الدعم الحكومي للمستثمرين في هذا القطاع، 

 ء العالم. الشركات العالمية الراغبة في تعهيد خدماتها من مصر إلى جميع أنحا

ألفا  في مجال التعهيد إلى  50ألف شخص يعمل منهم  90وأصبح هذا القطاع يوظف ما يزيد عن 
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 أيها السيدات والسادة، 

، وبمشاركتكم في فعاليات هذا الحدث المتميز، ستشهدون واستكماال  لهذه المسيرة الحافلة باالنجازات

ين توقيع المزيد من اتفاقات الشراكة التي تستهدف ضخ المزيد من االستثمارات وخلق رأى الع

فرص عمل جديدة في العديد من قطاعات التعهيد سواء تعهيد نظم األعمال أو تكنولوجيا المعلومات 

 أو النظم المعرفية. 

واالستشارية وستشهدون أيضا  ورش عمل متميزة تناقش فيها كبرى المراكز والمعاهد البحثية 

العالمية أحدث التقارير التي ترصد للتطور الذي تشهده صناعة التعهيد المصرية وما وصلت إليه 

خدمات تعهيد نظم  وهو الناشئة من معدالت نمو، وذلك باإلضافة إلى عرض أحدث قطاعات التعهيد

مجال  في التي تستهدف خلق فرص عمل “ ”Impact Sourcingاألعمال ذات البعد االجتماعي

 للمهارات البشرية العاملة في المناطق األشد فقرا  واحتياجا.تعهيد نظم األعمال 

الذي كشف عن معدنه  المصري التعهيد خدمات قطاع منإلى االستفادة جميعا  دعوكم وختاما ، أ

ات خدم تقديم علي فوالذيا   تصميما   العاملون به وأبدى ،الماضية الثالثة األعوام مدار على الحقيقي

ئه من جميع أنحاء  عمال إلى نظم األعمال ومراكز االتصال وتكنولوجيا المعلومات والنظم المعرفية

 .  العالم

 

 


