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، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمركز إبداع مرص الرقمية بقرص   مدبولي
شهد الدكتور مصطفى

ى كامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع عدد  السلطان حسي 
ى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايت كة  29يدا"، ومن االتفاقيات والتعاقدات الجديدة بي  شر

ي عالمية، لفتح مقرات لها 
ى
  ف

ى
مرص، أو زيادة حجم استثماراتها من خالل توسيع نطاق أعمال مراكزها ف

 السوق المرصية. 
 

وقام بالتوقيع عىل الوثائق كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة 
الت وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير، من تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مساعد وزير االتصا

كات العالمية من جانب آخر، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول، وجانب من  جانب، وممثىلي الشر
ي مجال 

ى
ى ف  وتكنولوجيا المعلومات.  االتصاالت المسئولي 

 
ي إطار ا

ى
ي ف

اتيجية مرص الرقمية وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إل أن االتفاقات الجديدة تأت  ست 
ي ( 2026-2022لصناعة التعهيد )

،  الت  ي
اير الماضى ي فتر

ى
أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف

من أجل مضاعفة حجم الصادرات المرصية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، 
ي تنافسية مرص  عتر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب االستثمارات، وتعزيز 

ى
مجاالت البحث والتطوير  ف

ي وخدمات القيمة المضافة، عىل النحو الذى يسهم 
ى
 تشي    ع نمو اقتصاد المعرفة.  ف

 
اتيجية مرص الرقمية لصناعة التعهيد  ي ضوء است 

ى
وأوضح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أنه ف

ي 
ى
كة عالمية من أجل فتح  29االتفاق مع  وأهدافها، نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ف شر

ي السوق المرصية، حيث 
ى
ي مرص أو زيادة حجم استثماراتها من خالل توسيع نطاق أعمال مراكزها ف

ى
مقار لها ف

كات تنقسم إل   ان تلك الشر
ً
كة  2١يشهد حفل اليوم توقيع الوثائق الخاصة بتلك االتفاقات، موضحا شر

 نشاط التعهيد و
ى
كات عالمية تبدأ نشاطها  ٨عالمية تتوسع ف ي شر

ى
كات  ف  إل أن هذه الشر

ً
التعهيد، الفتا

مليار دوالر أمريكي عائدات صادرات سنوية إل  ١ُمتعددة الجنسيات، ومن المنتظر أن تضيف ما يقرب من 
ي مرص بحلول عام 

ى
.ولفت الوزير إل أن االتفاقيات والتعاقدات الجديدة 2025إجمالي الصادرات الرقمية ف

كات من خالل ايجاد أكتر من تت ي تلك الشر
ى
 ألف فرصة عمل جديدة للشباب  34ضمن زيادة حجم العمالة ف

 
مركزا لتصدير الخدمات، حيث ُيمثل حجم هذه  35المرصي لخدمة مختلف األسواق العالمية من خالل 

ي مجال تصدي30الوظائف الجديدة 
ى
 ف
ً
ي تعمل حاليا

ر هذه النوعية ٪ من إجمالي حجم العمالة المرصية الت 
 إل أن وظائف خدمات مراكز االتصال الدولية وخدمات تعهيد العمليات التجارية 

ً
ا من الخدمات، مشت 

كة ) كات بعدد BPS SS- BPS CCومراكز الخدمات المشت  ي توفرها الشر
 و 20(  تتصدر القائمة الت 

ً
 697ألفا

ي مجال تصدير ٪ من إجمالي الفرص العمل الجديدة60فرصة عمل بما يمثل نسبة 
ى
، وتليها الوظائف ف

كات المتخصصة 30(  بنسبة ITSخدمات تكنولوجيا المعلومات ) آالف  ١0 بإيجاد ٪ حيث ستقوم الشر
ي مجاالت البحث والتطوير الهندسي ) 520و

ى
 الوظائف ف

ً
ا ( حيث ستقوم E&RDفرصة عمل، وأخت 

ي هذا المجال بتوفت  
ى
كات المتخصصة ف من إجمالي فرص  %١0نسبة  فرص عمل بما يمثل 29١0الشر

 العمل الجديدة. 



 
 
 

 : ى، وهي كات العالمية الكبر  من الشر
ً
كات الموقعة اليوم، تشمل عددا  وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الشر
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ي كما أضاف الوزير أن مرص تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية 
عزز من قدرتها عىل تحقيق ريادة عالمية  الت 

ُ
ت

ى باإلضافة ال وفرة الكوادر الشابة الت  ت  مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متمت 
ى
متلك ف

ي صناعة الخدمات العابرة 
ى
عد من الدول المنافسة بقوة ف

ُ
 أن مرص ت

ً
المهارات اللغوية والرقمية، مضيفا

ي مجاالت تكنولوجيا المعلومات، وخدمات Offshoring Industryللحدود والمعروفة باسم "
ى
"  وذلك ف

مجيات الُمدمجة، والخدمات القائمة عىل تكنولوج ونيات، والتر يا المعلومات، مثل: نظم تصميم اإللكت 
 إل أنها جاءت 

ً
ا كة، مشت 

األعمال، واألعمال التجارية، وخدمات مراكز االتصال الدولية، والخدمات الُمشت 
ق األوسط وأفريقيا، والمرتبة ال   ي المرتبة األول بمنطقة الشر

ى
" عام  ١5ف ي

تى  كت 
، طبقا لمؤشر "أيه ت 

ً
عالميا

202١ . 
 

اتيجية مرص الرقمية لصناعة التعهيد )ولفت الدكتور عمرو طلعت إ (، ترتكز عىل 2026-2022ل أن است 
 السوق العالمية عىل  المتنامي مع قياس ورصد الطلب  بالتوازيدراسة وافية وموضوعية للسوق المرصية 

ى
ف

من  سنويمليار دوالر وبنسبة معدل نمو  540الخدمات العابرة للحدود والذى من المتوقع أن يبلغ نحو 
اتيجية تتضمن ثالث ركائز رئيسية ىه تطوير قدرات الكوادر 2026٪ حت  عام 9إل  %٨  أن اإلست 

ً
، مضيفا

ية، وتطوير النظام  ي البشر
وي    ج  البيت  لمرص لتحقيق األهداف المنشودة ومن أهمها  الدولي للصناعة، والت 

ي تحقيق طفرة 
ى
٪، ١9يقدر بنسبة  الصادرات المرصية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي مركب ف

ى بمجال تصدير هذه النوعية من الخدمات  ١25وخلق   2١5ألف فرصة عمل جديدة ليصبح عدد العاملي 
 بنهاية عام 

ً
 . 2026ألفا
 

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": 
ا إل أن الهيئة تعمل سعداء بتوقيع هذه المجموعة الضخمة من االت كات العالمية،  مشت  فاقيات مع الشر

ي ظل التحديات العالمية الراهنة بل واالستفادة منها، وذلك بعد دراسة وافية 
ى
عىل سد فجوة المهارات ف

للسوق وقياس الطلب العالمي المتنامي عىل المهارات، وتقديم حزمة من الحوافز أكتر فاعلية وقدرة عىل 
ي مجاالت خدمات مراكز االتصال الدولية ومراكز خدمات جذب المستثمرين

ى
، لتصبح مرص منافًسا قوًيا ف

امج المدمجة والتصميم  كة، ومراكز البحوث والتطوير، والتر
تكنولوجيا المعلومات والخدمات المشت 

 ." ي
وتى  اإللكت 

 
 جنب مع المزايا ويشجع تنوع خدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد األعمال المقدمة من مرص، جنًبا إل

كات العالمية  التنافسية وعىل رأسها وفرة المهارات والدعم الحكومي وتكلفة ممارسة األعمال ومرونتها، الشر
ي مراكز تصدير الخدمات، األمر الذى يعزز من مكانة مرص العالمية كمقصد 

ى
عىل إطالق وتوسيع عملياتها ف

 األعمال التجارية. رائد وموثوق لخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد 

 


