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أكدت كريستل هيدمن الرئيس التنفيذي لمجموعة اورنچ العالمية، أهمية السوق المرصية كونها أضخم 

ي قارة أفريقيا. 
ن
 عن مكانتها كسوق قيادية ف

ً
ن فضال كي   سوق الورنچ من ناحية عدد المشتر

 

ي ذلك عىل هامش زيارة هيدمن إىل مرص، حيث التقت بالرئيس المرصي عبدالفتاح السيسي لمناق
شة يأتر

وعات  ي مرص، وجهود اورنچ لدعم التحول الرقمي ومساندة المشر
ن
فرص تعزيز استثمارات المجموعة ف

ن الشباب عتر مراكز  وعات تنمية وتمكي  ي البالد، وكذلك مشر
ن
القومية التقنية والبنية التحتية الذكية ف

 .  التطوير الرقمي

 

ه الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس يارس وخالل اللقاء الذي حرصن

ق األوسط  وم هينيك المدير التنفيذي الورنچ للشر كة "اورنچ مرص"، وجت  شاكر المدير التنفيذي لشر

ي االتصاالت 
ن
ة للمجموعة ف ات الكبت  وأفريقيا، رحب الرئيس السيسي بالزيارة األوىل لهيدمن، وأشاد بالختر

ى وقال إن والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنو  وعات الكتر لوجية إلدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشر

ي مرص. 
ن
ي خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة ف

ن
 ف
ً
 أساسيا

ً
ات تمثل ركنا  مثل تلك الختر

 

كما عقدت هيدمن لقاء مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية؛ بحضور أيمن 

وم هينيك، واليون ندياي، رئيس سليمان، المدير التنف يذي لصندوق مرص السيادي، ويارس شاكر،"، وجت 

ق األوسط وإفريقيا، ولودوفيك بش، الرئيس التنفيذي للشئون  كة اورنچ لمنطقة الشر مجلس إدارة رسر

ق األوسط وأفريقيا، حيث استعرضت خالله الوزيرة برنامج اإلصالحات  كة اورانچ لمنطقة الشر المالية بشر

ن مناخ اله يكلية الذي تنفذه الدولة المرصية، فيما أشادت هيدمن باهتمام الحكومة المرصية بتحسي 

كة  ة إىل تطلعها للعمل مع الحكومة المرصية، حيث تدرس مع فريقها توسيع استثمارات رسر االستثمار، مشت 

ي قطاع ا
ن
ن التكنولوجيا ورفع مستوى البنية التحتية ف ي مجاالت توطي 

ن
ي مرص ف

ن
التصاالت، لدعم اورنچ ف

 . لعمالئها تقديم خدمات أفضل 

 

ن حيث ألقت هيدمن  وتضمنت الزيارة أيضا عقد عدد من االجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدة مسؤولي 

ي بحلول العام 
ام مجموعة اورنچ العالمية بتحقيق هدف الحياد الكربوتن ن ة إىل 2040الضوء عىل التر ، مشت 

ي تقنيات أن تنفيذ الهدف استلزم ضخ الك
ثت  من االستثمارات للتحول إىل الطاقة المتجددة النظيفة وتبنن

 من تلك االستثمارات بما 
ً
 وافرا

ً
خفض االنبعاثات الكربونية وترشيد استهالك الطاقة، وقد نالت مرص نصيبا

ن أسواق اورنچ حول العالم.   يتماشر مع مكانتها الرائدة بي 

 



 

 

 

كة وكوادرها  ي جولتها، قامت هيدمن بزيارة المقر الرئيسي الورنچ مرص والتقت عددا من قادة الشر
ن
وف

ومجموعات مختلفة من فرق العمل، وناقشت معهم مسار التطورات عىل كافة أصعدة العمل، كما أشادت 

ي 
ن
كة ف اتيجية المطلوبة من الشر ي تحقيق األهداف االستر

ن
مختلف األقسام بكفاءة اإلدارات المختلفة ف

ق األوسط، وطالبتهم بمواصلة األداء الرائع الذي  ي أفريقيا والشر
ن
واإلدارات وبالنمو المرتفع لعمليات اورنچ ف

   . ي
ي قطاع االتصاالت المرصي واألفريقر

ن
 رسخ مكانة اورنچ كأبرز العب ف

 

 Orange Digital Centerوخالل الزيارة حرصت هيدمن عىل زيارة لمركز اورنچ للتطوير الرقمي واالبتكار 

كات الناشئة" بمركز  ي لتشي    ع نمو الشر ي القاهرة لحضور "أول يوم تجرينر
ن
ي شارك فيها  ODCف

كة  12والنر رسر

يا وفرنسا  ناشئة مرصية ودولية من دول مختلفة مثل مرص والسنغال وتونس واألردن وجنوب إفريقيا ونيجت 

ي 
ن
كات والمملكة المتحدة، لبحث فرص التوسع واالستثمار ف ة لتلك الشر  السوق المرصي، وهي فرصة كبت 

ي جميع أنحاء العالم لالستفادة 
ن
كات الناشئة ف ي تستضيفها جميع مراكز اورنچ الرقمية وبرامج تشي    ع الشر

النر

من التواصل والمناقشات الذي شهدته الفعالية. كما تؤكد تلك الزيارة عىلي أهمية الدور الذي يلعبه المركز 

ي اكتشاف المواهب التكنولوجية وتعزيز عمليات تدريب الشباب عىل التكنولوجيا الذي افتتح منذ 
ن
عام، ف

امج  50الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل، وألقت هيدمن الضوء عىل أنه تم تخصيص مبلغ  مليون دوالر لتر

ق األوسط.  ن وتنمية مهارات الشباب بأفريقيا والشر كة الناشئة لتمكي   تشي    ع نمو الشر

 

ي بعض أنشطة كما أجرت 
ن
ن ف هيدمن عدة حوارات رسيعة مع بعض الطالب ورواد األعمال المنخرطي 

ة إىل أن رواد  ي السوق المرصية، مشت 
ن
ية الواعدة هي أحد أهم ركائز النمو ف المركز، وأكدت أن الكوادر البشر

ي أكتر من مناسبة جدارتهم بالدعم والمساندة، وقدرتهم عىل إح
ن
ن أثبتوا ف داث التغيت  األعمال المرصيي 

كة لبناء مركز آخر لتطوير المهارات  ام الشر ن االبتكاري المؤثر عىل الساحة التكنولوجية، كما اشارت اىل اعتر

ي العام المقبل. 
ن
ي مدينة آسوان ف

ن
 الرقمية وريادة األعمال ف

 

ي أبريل 
ن
، لتصبح أول 2022جدير بالذكر أن هيدمن تولت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اورنچ ف

ي فرنسا واألبرز عىل مستوى العالم. س
ن
كة االتصاالت األكتر ف  يدة تتوىل قيادة رسر

 

 


