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# Title Publication Date Link Ad 
value

1

 American Crossover
 invests in Egyptian
 developers
كروس أوفر األمريكية
 تستثمر في مطوري 
البرامج املصريني

 El Wafd
,Newspaper 3 May 2017

Printed 
news $2500

2

 American Crossover
 contracts 50 top
  notch developers
كروس أوفر األمريكية 
تتعاقد مع أفضل ٥٠ موهبة 
من مطوري البرمجيات

 Al-Akbar
 ,Newspaper 1 May 2017

Printed 
news $3000

3

 American Crossover
 contracts 50 top
  notch developers
كروس أوفر األمريكية
تستهدف التعاقد مع أكثر 
من ١٥٠ مطور برمجيات 
بنهاية العام الحالي 

 El Shorouk
,Newspaper 7 May 2017

Printed 
news $3000

4

 Crossover contracts
 50 of the best
 developers with
 investments valuing
90M LE

كروس أوفر األمريكية 
تتعاقد مع أفضل ٥٠ مطور 
برمجيات باستثمارات ٩٠ 
مليون جنيه

Elbyan 
Newspaper 7 May 2017

Printed 
news $2000
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 American Crossover
 invests in Egyptian
 developers
كروس أوفر األمريكية
 تستثمر في مطوري 
البرامج املصريني

El Sabah 
Newspaper 8 May 2017

Printed 
news $2000

6

Crossover Contracts 
150 Egyptian 
developers with 
salaries over 1.8 
million annually 

كروس أوفر تسعى للتعاقد 
مع ١٥٠ مطور برمجيات 
براتب يصل إلى ١.٨ مليون 
جنيه سنويا

Rosaelyouss
ef online 8 May 2017 $2000

7

Crossover Contracts 
150 Egyptian 
developers with 
salaries over 1.8 
million annually 

كروس أوفر تسعى للتعاقد 
مع ١٥٠ مطور برمجيات 
براتب يصل إلى ١.٨ مليون 
جنيه سنويا

Rosaelyouss
ef News 
Paper 8 May 2017

Printed 
news $2500

8

Crossover Contracts 
150 Egyptian 
developers with 
salaries over 1.8 
million annually 

كروس أوفر تسعى للتعاقد 
مع ١٥٠ مطور برمجيات 
براتب يصل إلى ١.٨ مليون 
جنيه سنويا

Digital world, 
Newspaper 8 May 2017 $2000
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 Crossover invests in
Egyptian Developers
كروس اوفر تستثمر في 
مطوري البرمجيات 
املصريني

 Alam El-Mal
Newspaper 7 May 2017 $3000

10

 Crossover invests 90
 million LE in 50

 Egyptian developers
"كروس أوڤر" األمريكية 
تستثمر 90 مليون جنيه 

في 50 من مطوري 
البرمجيات املصريني

 Al-Ahram
 economic
,magazine

29 April 
2017 http://ik.ahram.org.eg/

News/31850.aspx $3000

11

Crossover Contracts 
50 Egyptian 
developers with 
investments totaling 
90 million 
 كروس أوڤر تتعاقد مع 50
 مطور مصري بإستثمارات
تصل لـ ٩٠ مليون جنيه

 Al-Ahram
 ICT
 magazine, 3
May 2017 3 May 2017

http://
aitmag.ahram.org.eg//
News/76258.aspx $2500

12

Up to 1.8 million LE, 
Crossover launches 
an competition to 
choose 50 Egyptian 
developers 
 بأجر يصل إلي 1.8 مليون
جنيه سنويا
 كروس اوفر األمريكية      
 تطلق مسابقة الختيار 50
مطور مصري  Al-Gomhoria

,Newspaper 2 May 2017

http://
gomhuriaonline.com/
main.asp?
v_article_id=466244#.
WQiNaNJ97IU $2500
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13

Crossover chooses 
150 Egyptian 
developers by end of 
this year
 كروس اوفر " تختار 150"
 مبرمج مصري بنهاية العام
الجاري

Al-Alam Al-
 Youm
, Newspaper

30 April 
2017

http://
www.alalamelyoum.co
m/news/65635 $2500

14

Crossover launches 
in Egypt with eye set 
to hire 200 developers 
during the first year
 كروس اوفر تطلق اعمالها
 فى السوق املصري و
 تستهدف توظيف ٢٠٠
مطور خالل العام االول

Digital world,
2 9 April 2017

http://alamrakamy.com/
%D9%83%D8%B1%D
9%88%D8%B3-
%D8%A7%D9%88%D
9%81%D8%B1-
%D8%AA%D8%B7%D
9%84%D9%82-
%D8%A7%D8%B9%D
9%85%D8%A7%D9%8
4%D9%87%D8%A7-
%D9%81%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D
8%B3%D9%88%D9%8
2-
%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B5%D8%
/B1%D9%8A $2000

15

Crossover Invests in 
Egyptian developers 
and plans to hire 150 
developers by the end 
of this year

 كروس أوڤر األمريكية
 تستثمر في مطوري

 البرمجيات املصريني ...
 والشركة تخطط للتعاقد مع

 أكثر من ١٥٠ مطور
 برمجيات بنهاية العام

الجاري Alam El-Mal
30 April 
2017

http://
www.alamalmal.net/
Detail.aspx?id=40896 $2000

16

American Crossover “ 
we plan to export 150 
Egyptian developers 
by end of this year” 
:"كروس أوڤر األمريكية"
 نسعى لتصدير 150 
 مبرمج مصري للخارج
El-Fagr  بنهاية العام الجاري 3 May 2017 http://www.elfagr.org/

2576113 $2000
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 American Crossover 
 invests in Egyptian
developers

"كروس أوڤر" األمريكية 
تستثمر فى مطورى 
البرمجيات املصريني

 Al RAI
,Newspaper

29 April 
2017

http://arrai.org/
pages.php?
option=browse&id=171
171 $2000

18

 American Company
 invests in Egyptian

 developers
شركة أمريكية تستثمر في 
مطوري البرامج املصريني

ICt 
Business,

30 April 
2017 $1000

19

 American Company
 invests in Egyptian

developers
 شركة امريكية تستثمر في
املبرمجني املصريني ICT Misr,

30 April 
2017

http://
www.ictbusiness.org/
index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=6194:20
17-04-30-11-43-35&cati
d=15&Itemid=3 $1000

20

Company’s 
tournament creates 50 
job opportunities with 
potential to cross 150 
by end of 2017 

CNEgypt 3 May 2017

http://
www.cnegypt.com/
2017/04/corssover-
invests-more-than-90-
million.html $1000

21

Crossover starts 
operating in Egypt 
and plans to add 500 
top developers in 2 
years تبدأ أعمالها في 
 مصر وتعزم ضم 500 من
 أفضل املبرمجني املصريني
خالل عامني

 ICT Gate
,magazine 2 May 2017

http://ictgate.com/
%D8%B4%D8%B1%D
9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%85%D
8%B1%D9%8A%D9%
83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D
8%AA%D8%AB%D9%
85%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%A8%D8%
B1%D9%85%D8%AC
%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D
/9%85%D8%B5 $1000
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22

 Crossover invests 90
 million LE in 50

 Egyptian developers
 كروس أوڤر األمريكية تضخ
 90 مليون جنيه استثمارات
 في مطوري البرمجيات
املصريني ,Nile Youth 2 May 2017 http://shbabalnil.com/

/68969-2 $1500

23

 Crossover invests in
 developers

كروس اوفر تستثمر
Moment, بمطوري البرمجيات 1 May 2017

http://
www.lahzanews.com/?
p=43649 $1500

24

American Crossover 
invests by choosing 
50 Egyptian 
developers 
 كروس اوفر االمريكية
 تستثمر في الكوادر
 املصرية باختيار افضل ٥٠
مطور تكنولوجي

Alo 
magazine, 1 May 2017

http://
www.alomasr.com/new/
s/
1566/%D9%83%D8%B
1%D9%88%D8%B3-
%D8%A7%D9%88%D
9%81%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%85%D8%
B1%D9%8A%D9%83
%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D
8%AA%D8%AB%D9%
85%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D
9%83%D9%88%D8%A
7%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B5%D8%
B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D
8%AE%D8%AA%D9%
8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%81%D
8%B6%D9%84-
%D9%A5%D9%A0-
%D9%85%D8%B7%D
9%88%D8%B1-
%D8%AA%D9%83%D
9%86%D9%88%D9%8
4%D9%88%D8%AC%
D9%8A $1500

25

 Crossover invests 90
 million LE in 50

 Egyptian developers
“كروس أوڤر” األمريكية 

تعاقد مع افضل ٥٠  مطور 
برمجيات مصرى 

بإستثمارات ٩٠ مليون 
جنيه IT Planet,

30 April 
2017

http://
www.itplanet.news/
%D9%83%D8%B1%D
9%88%D8%B3-
%D8%A3%D9%88%D
A%A4%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D
8%A3%D9%85%D8%
B1%D9%8A%D9%83
%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D
8%A7%D9%82%D8%
AF-%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%81%D
8%B6%D9%84-
/%D9%A5%D9%A0 $1500

�7

GHAMRY PUBLIC RELATIONS AND MEDIA PRODUCTION 
14 Ahrar street Doky, Giza, Egypt

http://shbabalnil.com/68969-2/
http://www.lahzanews.com/?p=43649
http://www.alomasr.com/new/s/1566/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%A5%D9%A0-%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A
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26

 Crossover invests in
 developers

كروس اوفر األمريكية 
تستثمر في مطوري 
البرمجيات

 Eddie
Magazine

25 April 
2017

http://www.eda2a.com/
news.php?
menu_id=2&news_id=1
49449 $1000

27

American IT company 
Crossover starts work 
in Egypt in developers 

Crossover األمريكية 
 لتكنولوجيا املعلومات تبدأ
 أعمالها في مصر

El-Youm
25 April 
2017

http://
www.youmeg.com/
%D8%AA%D9%83%D
9%86%D9%88%D9%8
4%D9%88%D8%AC%
D9%8A%D8%A7/
crossover-
%D8%A7%D9%84%D
8%A3%D9%85%D8%
B1%D9%8A%D9%83
%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D
9%83%D9%86%D9%8
8%D9%84%D9%88%D
8%AC%D9%8A%D8%
A7-
%D8%A7%D9%84%D
9%85%D8%B9%D9%8
4%D9%88%D9%85%D
8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%A8%D
/8%AF-54184 $1000

28

 Crossover invests 90
 million LE in 50

Egyptian developers
كروس اوفر تهي جولتها 
األولى بالتعاقد مع  افضل 
٥٠ موهبة مصرية 
باستثمارات تصل إلى ٩٠ 
مليون جنيه

EMasr 
magazine,

30 April 
2017 http://emasr.net/t~4957 $1000
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American Crossover invests in Egyptian developers 

El Wafd Newspaper, 3 May 2017
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 American Crossover contracts 50 top notch developers
 Al-Akbar News paper, 1 May 2017
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American Crossover contracts 150 top notch developers  

El Wafd Newspaper, 3 May 2017
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Crossover contracts 50 of the best developers with investments valuing 90M LE
 Elbyan Newspaper 7 May 2017 

American Crossover invests in Egyptian developers 

El Sabah Newspaper8 May 2017 
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رجال،   ٪  61 و  ن�شاء   ٪  39 ن�شبة  بينهم  من   ،2016 عام  يف  �شهرًيا  جوميا  ملوقع  زائ��ر  مليون   5.6
امل�شريني  من   ٪  16 اأن  حيث  ج��دا،  مذهلة  البيانات  ه��ذه  وتعد   .2015 ع��ام  عن   ٪  37 قدرها  بزيادة  اأي 
اآخر  بلد  اأي  اأعلى بكثري من  واإذا  الإلكرتونية،   للتجارة  لزيارة موقع  �شهر  لالإنرتنت يدخلون كل  امل�شتخدمني 
يف املنطقة من حيث عدد الزوار: فموقع جوميا يف اجلزائر اجتذب فقط 3 ٪ من �شكان اجلزائر امل�شتخدمني 
لالإنرتنت يف عام 2016 على �شبيل املثال. واملغرب بالفعل معتادة على التجارة الإلكرتونية للهواتف املحموله 
يف  بالطبع  م�شر  ولكن  �شهرًيا  جوميا  موقع  يزورون  لالإنرتنت  امل�شتخدمني  ال�شكان  جمموع  من   ٪  25 اأن  حيث 

مقدمه ال�شباق من حيث العدد الفعلي.

معدل شحنات هواتف هواوى وزير االتصاالت يؤكد على زيادة دعم »ايتيدا« ملنظمات املجتمع املدنى
 21.6 % فى الربع األول من 2017

سامسونج الكرتونيكس تُطلق 
أول أكاديمية للصغار فى مصر

 أعلن 
املهندس ياسر 
القاضي ، وزير 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
املعلومات عن 
استمرار الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات «ايتيدا» 
إلى منظمات املجتمع املدني وزيادته 
عن ذي قبل والذي سيتم توجيهه 
لتنفيذ أكبر عدد من املشروعات 
للشركات األعضاء في اتصال والعاملة 
في قطاع تكنولوجيا املعلومات  ، جاء 
ذلك خالل االحتفالية التى اقامتها 
اتصال بمناسبة مؤتمرها السنوي 
الثالث عشر بحضور املهندس ياسر 
القاضي وزير االتصاالت والذي تم فيه 
إقرار امليزانية واستعراض نتائج أعمال 
العام املاضي واملشاريع التي ستنفذها 
اتصال خالل عام ٢٠١٧ .

والتزوير  التزيف  ملكافحة  العربي  االتحاد  عقد 
الخامس  الدولى  السنوى  املؤتمر  فعاليات  مؤخرا 
ــة،  ــي ــدوائ ال (الــصــنــاعــات  ــي  ف ــتــزويــر  ال ملكافحة 
يومي  مدار  استمرعلي  الذي  الطبية)  واملستلزمات 
االحد واالثنني ٣٠ أبريل – ١مايو ٢٠١٧ ، تحت رعاية 

الدكتور جمال الحربي وزير الصحة الكويتي.
وعاملية  عربية  قوانني  سن  إلى  املؤتمر  يهدف 
العالمات  قوانني  مثل  الدوائي  الغش  ظاهرة  ملكافحة 
الصحة  وزراء  مجلس  أصدرها  والتى  التجارية 
الضوء  وتسليط  العاملية  الصحة  ومنظمة  العرب 
الهيئات  دور  ومناقشة  استرشادية  القوانني  على 
الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس  واملعايرة 
الدول  تجارب  لتعكس  املعنية  واألجهزة  والجمارك 

وتعاونها من املنظمات والهيئات والشركات. 
كما سيناقش املؤتمر فى جلسته محاور هامة 
عن أستخدام التكنولوجيا في تطوير صناعة الدواء 
املقلدة  الغذائية  واملكمالت  التجميل  ،ومستحضرات 
املراكز  بني  ينتقلون  الكثيرون  تجعل  والتى  واملزيفة 
وتناولها  استعمالها  يــؤدى  التى  العربية  الطبية 
من  والكبدى  الكلوى  الفشل  مثل  خطيرة  ألمراض 
خالل استخدامهم مستحضرات التجميل املزيفة وأو 

مكمالت غذائية مقلدة ومنتهية الصالحية.

تعليقا علي بدء فاعليات املؤتمر أكد املستشار/ 
حسام أبو العال األمني العام لالتحاد العربي ملكافحة 
لتوصية  إلى  يهدف  املؤتمر  «إن   : والتزييف  التزوير 
االدوية  أنتشار  ملكافحة  وعاملية  عربية  قوانني  بسن 
التي  التجارية  العالمات  قوانني  ،مثل  املغشوشة 
ومنظمة  العرب  الصحة  وزراء  مجلس  أصدرها 
القوانني  على  الضوء  وتسليط  العاملية،  الصحة 
االسترشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية 
والجمارك  واملعايرة  القياس  ــدات  ووح والغذائية 

واألجهزة املعنية.
عربي  نظام  إيجاد  بحث  سيتم  أنــه  وأضــاف 
حيث  املغشوشة،  ــة  األدوي لظاهرة  موحد  أفريقي 
مليار   ٨٠٠ إلى  عاملًيا  األدويــة  تجارة  حجم  وصل 

دوالر.
املنظمة  مستشار  السن  عادل   / الدكتور  وأشار 
العربية للتنمية اإلدارية بجامعة الدول العربية، إلى أن 
املؤتمر السنوى الدولى الخامس ملكافحة التزوير في 
يناقش  الطبية»  واملستلزمات  الدوائية،  «الصناعات 
صحة  يهدد  خطرا  باعتباره  الدوائي  الغش  ظاهرة  

اإلنسان.
التداوي،  ثقافة  نشر  أهمية  علي  السن   / وأكد 
ودور اإلعالم في التوعية بمخاطر األدوية املغشوشة، 

لتطوير  العربية  ــدول  ال بني  التعاون  من  البد  وأنــه 
وفّعال  آمن  عربي  دواء  وإنتاج  الدوائية  الصناعة 
بما  ــة،  دول كل  في  الدخول  مع  تتناسب  وبأسعار 
التحديات  ومواجهة  العربي،  الدوائي  األمن  يحقق 
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اتفاقية  تفرضها  التي 
على الدول العربية باستخدامها حقها في الترخيص 

اإلجباري لألدوية.
األعمال  خالل  من  العام  هذا  املؤتمر  ويتطلع   
لظهور  والباحثني  العلماء  من  املقدمة  واألوراق 
التوصيات فى الجلسة الختامية وقد تم  إنشاء لجنة 
املؤتمر  فى  الدوائى  الغش  ملكافحة  أفريقية  عربية 
األول لإلتحاد من الرقابيات الدوائية العربية وايجاد 
نظام عربى أفريقى موحد لظاهرة األدوية املغشوشة 
 ٨٠٠ إلى  عامليا  األدويــة  تجارة  حجم  وصل  حيث 
تجارة  حجم  تمثل  مليار  ى٧٥  منها  دوالر  مليار 

األدوية املغشوشة.
ــمــر عــــدًدا مــن الــــوزراء  ــؤت  شــــارك فــى امل
والشخصيات الهامة من داخل وخارج دولة الكويت 
األمنية  العربية  واإلستراتيجيات  القضايا  ملناقشة 
ووضع  الساحة  على  األجواء  ظل  فى  واإلقتصادية 
الجرائم  مكافحة  مجال  فى  العربى  للتحالف  أسس 

املنظمة.

الصادرة  التقارير  أحــدث  أعلن 
األعمال  فــرص  بــأن  إريكسون،  عن 
مجال  في  العاملة  للشركات  التجارية 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
العام  بحلول  مصر  في  ستتاح  التي 
 ٢,٩ من  أكثر  قيمتها  ستبلغ   ٢٠٢٦
مليار دوالر أمريكي، وسيعود الفضل 
تقنية  استخدام  توسع  إلى  ذلك  في 
الجيل الخامس في القطاعات الرقمية.

تحت  التقرير  في  هذا  جاء  وقد 
عنوان ـ»إمكانات األعمال التي توفرها 
تقنية الجيل الخامس، رقمنة القطاعات 
وهو  للمشغلني»،  املتاحة  والــفــرص 
تتيحها  التي  األعمال  فــرص  يحلل 
رقمنة  بفضل  الخامس  الجيل  تقنية 
ثمانية  على  التركيز  مع  القطاعات، 
قطاعات رئيسية على الصعيد العاملي، 
العامة،  الصحة  الصناعة،  ذلك  في  بما 
والرعاية  واملصرفية،  املالية  والخدمات 
العام،  والنقل  والسيارات،  الصحية، 

واإلعالم والترفيه والطاقة واملنشآت.
من  الجديد  التقرير  هذا  وتطرق 
إريكسون إلى الفرص الكبيرة املتاحة 
يتوجهون  الذين  االتصاالت  ملشغلي 
وتوقع  القطاع،  في  الرقمنة  الستخدام 
إمكانية تحقيق إيرادات ضخمة بقيمة 

(ملشغلي  أمريكي  دوالر  مليار   ١,٤
 ٢٠٢٦ العام  بحلول  فقط)  اإلتصاالت 

في مصر. 
قطاعات  أن  الــتــقــريــر  ويــظــهــر 
تمثل  املنشآت   / والطاقة  التصنيع 
اإليـــرادات  لتحقيق  األكبر  الفرصة 
الجيل  تقنية  تعززها  أو  توفرها  التي 
الفرص  هذه  اقتناص  إن  و  الخامس 
الــســوق،  فــي  متاحة  ستكون  الــتــي 
يتطلب إلى جانب االستثمار في تقنية 

األعمال،  وتطوير  الخامس،  الجيل 
في  السائدة  النماذج  مع  والتوافق 

السوق والتكيف التنظيمي.
التي  املــنــافــع  مــن  ولــالســتــفــادة 
يحتاج  الخامس،  الجيل  تقنية  توفرها 
املشغلون إلى إعادة جدولة دورهم في 
يجب  التي  بالقيم  والتفكير  السوق 
تقديمها للعمالء، ونماذج األعمال التي 

يجب استخدامها.
ويؤثر التغير السريع في منظومة 

األعمال والتقدم التكنولوجي املتسارع 
كافة  في  الرئيسية  القطاعات  على 
مستوياتها، ورغم أن العالم بات أكثر 
القطاعات  فإن  ارتباطا رقميَا وعامليَا، 
جديدًا  تحوًال  تشهد  باتت  املختلفة 
املعلومات  بتكنولوجيا  مــدفــوعــًا 
للمشغلني،  وبالنسبة  واالتــصــاالت 
فإن املصادر التقليدية لإليرادات آخذة 
في  االنخفاض، غير أن سوق الرقمنة 

القطاعية ما زال في بدايته.

حازم الطحاوي : 12 مليون 
جنيه عائدات متوقعة بنهاية 
2017

به  تقوم  ــذي  ال بــالــدور   ، القاضي  ــاد  وأش
املدني  املجتمع  منظمات  (نواة  اتصال  جمعية 
 ( املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لصناعة 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في 
كبيرة  نجاحات  حققت   » «اتصال  أن  مؤكدًا 
خالل الـ ١٣ عاما املاضية ، ووجه الشكر ملجلس 
خالل  املبذولة  املجهودات  على  الجمعية  إدارة 
العالقة  استمرار  على  والتأكيد  املاضية  الفترة 
تكنولوجيا  صناعة  تنمية  وهيئة  الحكومة  بني 

املعلومات «ايتيدا» ومنظمات املجتمع املدني .
من جانبها ، أكدت اسماء حسني ، الرئيس 
تكنولوجيا  صناعة  تنمية  لهيئة  التنفيذي 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أن  املعلومات 
املعلومات قد حقق أعلى نسب نمو  خالل الربع 
متفوقا   ٪١١٫٢ بلعت  املاضي  العام  من  االخير 

بذلك على كافة قطاعات الدولة .
أن  االحتفالية  خالل  كلمتها  في  وأشــارت 
 ٪١٠ سنويا  جامعي  خريج  ألف   ٥٠٠ هناك 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  في  منهم 
صناعة  فــي  متخصصني   ٪٥ بينهم  مــن 
نجحنا   أننا  مؤكدة   ، والبرمجيات  االلكترونيات 

خالل  العاملية  الخريطة  على   مصر  وضع  في 
في  تتمثل  نجاحات  وحققنا  املاضي  العام 
أول  تدشني  إلى  واالتجاه  التكنولوجية  املناطق 

مصنع لصناعة الهاتف املحمول بأسيوط .
شريكا  تعد  اتصال  جمعية  أن  أضافت 
التنموية  اذرعها  واحد  لـ»ايتيدا»  استراتيجيا 
في املحافظات التى تعمل بها خاصة من خالل 

الذي  التكنولوجي  اإلبـــداع  مجمع 
مليون   ١٠٠ ايتيدا  له  رصــدت 

من  األربع  املناطق  في  جنيه 
مليون   ٢٥ تخصيص  خالل 
جنيه لكل مجمع في املناطق 

التكنولوجية املختلفة
السايق  نــفــس  وفـــي 
ــازم  ــور ح ــت ــدك ـــرب ال ، أع
جمعية  رئيس  الطحاوي 

بالغ  عــن  اتــصــال 
ته   د سعا

خالل  اتصال  حققتها  التى  بالنجاحات 
الجمعية  أن  مؤكدا   ، املاضي  العام 
تستهدف تحقيق عائدات خالل العام 
مقابل  جنيه  مليون   ١٢ بقيمة  الحالي 
٨٫٢ مليون جنيه في ٢٠١٦ ، حيث حققت 
نمًوا في عائدات ٢٠١٦ عن ٢٠١٥ بنسبه 
بنسبة  االعضاء  عدد  في  ــادة  وزي   ٪  ٦٩
١٦٪  حيث بلغ عدد االعضاء في عام ٢٠١٦ 
يصلوا  ان  املتوقع  ومن  عضوا   ٥٨٤
عام  بنهاية  عضوا   ٥٩٠ الــى 

. ٢٠١٧

الجمعية  أن  كلمته  فــي  ايــضــا  أضـــاف 
للشركات  خارجية  تعاقدات  جذب  تستهدف 
 e برنامج  من  الحالي  العام  خــالل  األعــضــاء 
 ٢٠٠ مقابل  دوالر  مليون   ١٫٧ بقيمه    export

ألف دوالر في ٢٠١٦.
شركات   ٩ ساعدت  اتصال  أن  وأوضــح 
على الدخول إلى أسواق الخليج كمنطقة جاذبة 
فتح  في  الجمعية  نجحت   كما   ، لالستثمارات 
أجل  من  ودبي  الصني  في  لها  تمثيلني  مكتبني 

تسويق منتجات الشركات املصرية خارجيا.
املهندس  استعرض  االحتفالية  وخــالل 
أبرز  اتصال  جمعية  رئيس  نائب  الخشن  عالء 
املجهودات التى تمت في صناعة التعهيد ، وتم 
www. اإلعالن عن تدشني بوابة مصر للتعهيد

تكريم  ايضا  تم  كما   ،  outsourcetoegypt.org
  : منهم  اتصال  في  األعضاء  الشركات  من  عدد 
 Bio  ، فورم  ان  اريبيا   ، سي  ام  اي  دل   ،  ACT

Business ، اوتوميشن كونسلتنت .
تحت  عــقــدت  االحتفالية  ــذه  ه أن  يــذكــر 
اتصال  و  اكت   ، راية   ، جرافيكس  منتور  رعاية 

انتيرناشونال.

ألعمال  هـــواوي  مجموعة  أعلنت   
املستهلك عن شحنها ٣٤٫٥٥ مليون هاتف 
حيث   ،٢٠١٧ من  األول  الربع  في  ذكــي 
سجلت زيادة ملحوظة في نسبة شحنها 
بنسبة  ارتفعت  التي  الذكية  للهواتف 
لتقرير  ووفقًا  املاضي،  العام  عن   ٪٢١٫٦
ارتفعت   (IDC) سي  دي  آي  مؤسسة 
 ،٪٩٫٨ بنسبة  السوقية  ــواوي  ه حصة 
الشركة  مكانة  لتعزز  الزيادة  هذه  وتأتي 
ُمصنعي  ثالثة  أكبر  ضمن  الصينية 

هواتف ذكية في العالم.
معدل  في  طفرة  هواوي  حققت  وقد 
العاملية  األســواق  من  العديد  في  نموها 
ارتفع  حيث   ،٢٠١٧ من  األول  الربع  خالل 
بنسبة  الذكية  الهواتف  شحنات  معدل 
 ٥٢ في  املاضي  العام  عن   ٪٥٠ تتعدي 
نموًا  منها  دولة   ٣٢ شهدت  بينما  دولــة، 
الشركة  وحافظت   ،٪١٠٠ نسبة  يفوق 
بنسبة  القوي  شحناتها  نمو  معدل  علي 
٢٠٪ و١٥٪ في كل من الصني واألسواق 
أخري  ناحية  ومن  التوالي،  على  األوروبية 
بنسبة  هـــواوي  شحنات  معدل  ارتــفــع 
شرق  جنوب  أســواق  في   ٪٧٠ تتعدي 

ّاسيا وأسواق جنوب املحيط الهادئ.
ملحوظ  نمو  هـــواوي  حققت  كما 
والذي  الراقية،  الذكية  الهواتف  قطاع  في 
عززته املبيعات العاملية لسلسلتي هواتف 
لعبا  اللذان   ،٩  Mateو  P٩ الرائدة  هواوي 
دورًا أساسيًا في زيادة وعي املستخدمني 
بهواوي كعالمة رائدة عامليًا، وقد ارتفعت 
حصة الشركة فى فئة الهواتف املتوسطة 
والراقية (التي يقدر ثمنها بأكثر من ٣٠٠ 
من  األول  الربع  في   ٪١١ بنسبة  دوالر) 
الشركة  حققته  بما  مقارنة  الجاري  العام 

في نفس الوقت من العام املاضي.
عن  ــصــادرة  ال البيانات  وبحسب 
بالسوق  تتعلق  التي   ،GFK مؤسسة 
تثمن  التي  الراقية  الذكية  للهواتف  العاملي 
هواوي  فإن  أكثر،  أو  دوالر  بخمسمائة 
تستحوذ علي حصة سوقية تقدر بنسبة 
 ،٢٠١٧ لعام  فبراير  شهر  عــن   ٪٩٫٧
دول،   ٩ فــي   ٪١٠ نسبة  ــي  ال وصـــوًال 
تشمل كل من الصني، وأسبانيا، وايطاليا، 
أفريقيا،  وجنوب  وماليزيا،  وتايالند، 

الرئيسية  األســـواق  من  ــدد  وع وبولندا 
األخري.

هواوي  هواتف  سلسلة  اطالق  ومنذ 
 ،٢٠١٧  ،٢٦ فبراير  فــي   P١٠ ــدة  ــرائ ال
ــره فــي أكــثــر مــن ٣٠ ســوق من  ــواف وت
شعبية  علي  الهاتف  نال  العاملية،  األسواق 
الذكية  الهواتف  مستخدمي  بني  عارمة 
التصوير  تجربة  بفضل  العالم  حــول 
الهاتف  يوفرها  التي  املذهلة  الفوتوغرافي 

الرائد ملستخدميه.
والجدير بالذكر أن هواوي تعمل علي 
دفع مبيعات األجهزة اللوحية في األسواق 
العاملية بوجه عام، حيث شهد قطاع أعمال 
أجهزة هواوي اللوحية معدل نمو ملحوظ 
بالنسبة  ســواء  اإلستخدام  مجالي  في 
وذلك  للمستهلكني،  بالنسبة  أو  للشركات 
ألكثر  شحناتها  معدل  ارتفاع  خالل  من 

من ٧٠٪ علي أساس سنوي.
املدير  يو،  ريتشارد  السيد  وصرح 
ألعــمــال  هــــواوي  ملجموعة  التنفيذي 
العاملي  الوعي  ارتفاع  «بفضل  املستهلك، 
التي  واملنتجات  التجارية  هواوي  لعالمة 
ومعرفة  تأثير  ــدى  م ارتــفــع  تقدمها، 
مجموعة هواوي ألعمال املستهلك كعالمة 
الرائدة  األجهزة  في  متخصصة  تجارية 

في الربع األول من عام ٢٠١٧.»
وأضاف: « من أجل اُملضي قدمًا نحو 
النجاحات، سوف تصب مجموعة هواوي 
تحسني  علي  تركيزها  املستهلك  ألعمال 
خدمة العمالء وتعزيز تواجدها من خالل 
العالمة  وتعزيز  والتجزئة،  البيع،  محطات 
والعديد  والخدمات،  والتسويق  التجارية 
العمليات  لتيسير  األخري  القطاعات  من 
وتحسني تجربة املستخدمني بشكل عام. 
ومن ناحية أخري سوف تستمر مجموعة 
تطوير  فــي  املستهلك  ألعــمــال  هـــواوي 
املنتجات املزودة بتقنية الذكاء اإلصطناعي 
لتوفير  املبتكرة،  املنتجات  من  وغيرها 
علي  والعمل  للمستخدمني  رائعة  تجارب 
كرائدة  التجارية  هــواوي  عالمة  تعزيز 
الشركة  وترسيخ  الناشئة،  التقنيات  في 
كعالمة تجارية رائدة بمجال التكنولوجيا 
املستهلكني  قبل  من  ومحبوبة  املتطورة 

حول العالم.»

أعــــلــــنــــت ســـامـــســـونـــج 
برنامج  إطالق  عن  الكترونيكس 
للصغار  سامسونج  أكاديمية 
في  وذلــك  مصر،  فــي  مــرة  ألول 
تنفذها  عــاملــيــة  مــبــادرة  ـــار  إط
تعمل  التي  األســواق  في  الشركة 
للصغار  البرنامج  هذا  يتيح  بها. 
واألطفال التواصل مع التكنولوجيا 
سبق  واســع.  نطاق  وعلى  بعمق 
العديد  في  املشاركة  لسامسونج 
الهادفة  ــادرات  ــب وامل الجهود  من 
بكافة  املصري  املجتمع  لتمكني 
فئاته، منها برنامج املدارس الذكية 
مهارات  تنمية  حول  يدور  والــذي 
ــن خــالل  الــشــبــاب واألطـــفـــال م
االبتكارات التكنولوجية املتطورة.      
البرنامج،  هذا  على  وتعليقًا 
عمر-  يــاســر  املــهــنــدس/  يــقــول 
في  العمالء  خدمة  قطاع  رئيس 
مصر:  الكترونيكس  سامسونج 
لتحقيقه  نسعى  الذي  الهدف  إّن 
مــن خــالل هــذه املــبــادرة يتمثل 
االبــتــكــارات  أحـــدث  تقديم  فــي 
ليس  للمستهلكني،  التكنولوجية 
واالختيارات  املرونة  لتوفير  فقط 

تحقيق  األهم  ولكن  لهم،  املتعددة 
تغييرات ايجابية في حياتهم. إننا 
تكنولوجيا  استخدام  أّن  نؤمن 
للمساهمة  املتطورة  سامسونج 
املجتمع  وتنمية  تــطــويــر  ــي  ف
أهم  مــن  واحـــدة  ُيعد  املــصــري، 

مسئولياتنا»    
تم إطالق هذه املبادرة الفريدة 
سامسونج  متجر  في  نوعها  من 
وتضمنت  ســتــارز.  سيتي  فــي 
قدم  املتجر  داخــل  خاصة  جولة 
خبراء  كــبــار  مــن  ــدد  ع خاللها 
شرحا  ســامــســونــج  منتجات 
وافيًا عن املنتجات وأهم مزاياها، 
تالها برنامج للتعلم الذكي وعدد 
تهدف  الترفيهية.  املسابقات  من 
أكاديمية سامسونج للصغار إلى 
وتفاعلية  تعليمية  تجربة  توفير 
شــيــقــة لــألطــفــال مـــن خــالل 
ابتكارات سامسونج التكنولوجية 
على  يعمل  مــا  ــو  وه املتنوعة، 
بالتكنولوجيا  اهتمامهم  زيــادة 
في  استخدامها  من  وتمكينهم 
الطرق  بأفضل  اليومية  حياتهم 

املمكنة.    

في  املحمولة  الهواتف  مؤشرات  تقرير  أكد 
مصر الذي أعدته شركة جوميا في نسخته الثالثة 
،  أن اتجاهات مصر للهواتف املحمولة لعام ٢٠١٧ 
إيجابية مع نمو مطرد للهواتف الذكية املباعة التي 
الرئيسية  املواصفات  مقابل  املــال  للعمالء  توفر 
استخدام  في  الــدول  أوائــل  من  مصر  أن  كما   ،
أصبح  املصري  فاملستهلك    ، املحمول  التيلفون 
ٌصنف  املصري  الشعب  من   ٪٣٧ فـ  تطورًا،  أكثر 
مصر  واصبحت  اإلنترنت،  مستخدمي  ضمن 
عدد  حيث  من  أفريقيا  شمال  في  الطريق  تقود 
مستخدم،  مليون  بنحو٣٥  اإلنترنت  مستخدمي 
وال تزال هناك إمكانات هائلة لنمو عدد مستخدمي 
اإلنترنت، نظرًا ألن واحد من أصل ثالثة مصريني 
يستخدم اإلنترنت ، ويبلغ معدل انتشار إستخدام 
نقطة   ٢٣ بـ  أعلى  أي   ،٪١٠٣ املحمولة  الهواتف 
قطاع  قوة  على  يؤكد  وهذا  األفريقي  املتوسط  من 
املواطن  يمتلك  حيث  مصر  في  املحمولة  الهواتف 

املصري أكثر من شريحة محمول . 

عشر  أربعة  في  أيضا  الدراسة  هذه  وأجريت 
دولة آخرى مثل: الجزائر ونيجيريا واملغرب وتونس 
العاج  وساحل  وغانا  وموزامبيق  وإثيوبيا  وكينيا 
والسنغال،  وتنزانيا  وأوغندا  ورواندا  والكاميرون 
وتمثل  هذه الدول أكثر من ٨٠٪ من إجمالي الناتج 
تعطينا  فإنها  ذلك  إلى  ونتيجة  أفريقيا  في  املحلي 
ملحة عامة جيدة عن مؤشرات املوبايل في أفريقيا 
من  كجزء  ٌقدمت  التي  البيانات  مصادر  وأهــم   ،
املوبايل  وتقرير  جوميا  من  خذت 

ٌ
أ قد  التقرير  هذا 

وموقع   ٢٠١٧ لعام   GSMA جمعية  عن  الصادر 
www.wearesocial.com

مليون   ٧٢٠ هناك  أن  ايضا  التقرير  كشف   
وتقود   ٢٠٢٠ عام  بحلول  أفريقيا  في  ذكي  هاتف 
مصر الطريق مرة اخرى مع نمو مبيعات الهواتف 
في  ــادة  زي جوميا  الحظت  فقد  وبالفعل  الذكية، 
بني   ٪٨٥٦ بنسبة  الذكية  الهواتف  من  مبيعاتها 
موقعها  زوار  من   ٪٦٢ بينما   ٢٠١٦ و   ٢٠١٤ عام 

يستخدمون هواتفهم الذكية للدخول للموقع.

متكاملة  حلول  تقدم  األمريكية  اوڤر  كروس  شركة 
إلدارة فرق العمل التكنولوجية عن بعد لتخدم بذلك مختلف 
الشركات العاملية حول العالم، وقد بدأت مسابقتها األولى في 
القاهرة اليوم إلختيار أفضل ٥٠ مطور تكنولوجي مصري، 
الناجحني  لبعض  السنوي  الدخل  يصل  ان  املتوقع  ومن 
سنويا  جنيه  مليون   ١.٨ إلى  املبرمجني  من  املسابقة  في 

وبإجمالي ٩٠ مليون جنية سنويا لجميع الفائزين.
وتأتي جولة القاهرة بعد جوالت ناجحة لشركة كروس 
اوڤر في كل من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبولندا وتركيا 
املصري  السوق  األمريكية  الشركة  وتعتبر  وباكستان، 
وتخطط  البشرية  الكفاءات  لجذب  الواعدة  األسواق  اهم  أحد 

الشركة لتعني أكثر من ١٥٠ مصري بنهاية العام الجاري.
املواهب  بني  التواصل  أداة  بأنها  اوڤر  كروس  وتشتهر 
حول العالم لتخدم جميع الشركات التي تبحث عن الكفاءات 
النادرة، ولدى الشركة أكثر من ١٨٥٠ شخص يعملوا من ٩٨ 

دولة حول العالم بدوام كامل لخدمة عمالء الشركة.
اوڤر  لكروس  اإلقليمي  املدير  عطا  سينان  وصــرح 
مطوري  من  الكفاءات  أفضل  بتعيني  سعيدة  الشركة  ان 
السوق  بقدرات  يؤمنوا  انهم  واكد  املصريني،  البرمجيات 

املصري الكبيرة مشيرا إلى ان الشركة كانت تتابع املصريني 
ذو املواهب العالية عن قرب، واوضح أن املصريني ال يشتهروا 
بل  وحسب؛  البرمجيات  تطوير  على  الكبيرة  بقدراتهم 
ما  وهو  متعددة،  مهام  أداء  على  بقدراتهم  ايضا  يشتهروا 
مجال  في  الكفاءات  لتوظيف  جاذب  املصري  السوق  يجعل 

التكنولوجيا واالتصاالت.
من  تعينها  تم  التي  الجديدة  الكفاءات  أن  عطا  وأضاف 
بتكنولوجيات  اوڤــر  كــروس  شركة  مع  سيعملون  مصر 
إلى  باإلضافة   “Docker/Amazon” تقنيات  مثل  جديدة 
تحديات  امــام  ستضعهم  املستوى  عالية  أخــرى  تقنيات 
تقنية كبيرة، وأشار إلى أن العمل مع كروس اوڤر ال يتطلب 
أكثر من ٤٠ ساعة عمل اسبوعية في اي وقت من ما يتيح 

للعاملني تنظيم اوقاتهم بالطريقة التي يفضلوها.
وقال عطا ان العمل من أي مكان هو نموذج العمل في 
التأخر  من  الصباح  في  العاملني  عند  قلق  ال  حيث  الشركة 
على موعد العمل أو ماذا يرتدوا او يواجهوا عقبات الطرق، 
وهو ما يتيح حرية كاملة للعاملني من أجل اإلبداع في العمل 
لديها  للعاملني  تدفع  اوڤــر  كــروس  شركة  أن  إلى  واشــار 

اسبوعيا بدون أي خصومات على أجورهم.
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إشراف : عائشة العفيفى 

وفقا لتقرير إلريكسون: 

فى تقرير جوميا السنوي فى مصر 2017  :

ـــفـــة ـــل ـــخـــت امل املــــــحــــــافــــــظــــــات  ـــــــى  ف وذراعــــــــــنــــــــــا  اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي  شــــــريــــــك  ــــي : «اتــــــــــصــــــــــال»  حــــســــن ـــــــاء  اســـــــم  

االتحاد العربى ملكافحة التزوير يشدد على دور التكنولوجيا فى القضاء على األدوية املغشوشة

2.9 مليار دوالر فرص اعمال توفرها تقنية الجيل الخامس بمصر

كروس أوفر األمريكية تتعاقد مع افضل 50 مطور برمجيات مصرى بإستثمارات  90 مليون جنيه35 مليون مستخدم لالنرتنت فى مصر و 103 % معدل انتشار الهواتف املحمولة

ارت���ف���اع

السنة الثالثة -  العدد التاسع والسبعون بعد املائة

األحد 10 شعبان 1438هــ - ٧ مايو ٢٠١٧ م
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 S8+ و S8 إمكانيات جديدة مع سامسونج جاالكسى
 طرحت شركة «سامسوجن لإللكترونيات املحدودة» 
ــعــديــد مـــن اخلــدمــات  هــاتــف جــاالكــســى S٨، مـــع ال
ــقــات، فــضــًال عـــن شــاشــة عــــرض مــذهــلــة  ــي ــتــطــب وال
والمتناهية لتجربة مــشــاهــدة غــامــرة، يــقــّدم هاتف 
جاالكسى S٨ مستوًى جــديــًدا من الوظائف وسهولة 

االستخدام.
قال سيوجن-هو يون، رئيس سامسوجن الكترونيكس 
مصر: «يقّدم سامسوجن جاالكسى S٨ عصًرا جديًدا 
من تصميم الهواتف الذكية وخدمات جديدة رائعة، 
ــى طــرق جــديــدة الخــتــبــار الــعــالــم. ويعد  بــاإلضــافــة إل
جاالكسى S٨ دليًال على استعادتنا لثقتكم من خالل 
إعادة تعريف ما هو ممكن فى مجال السالمة كما ُميثل 

إجناًزا جديًدا فى تراث الهاتف الذكى من سامسوجن.

ويــرتــكــز جــاالكــســيS٨ على إرث ســامــســوجن الــذى 
يُعرف بابتكار تصاميم مذهلة وأجهزة عملّية. متوفرة 
بحجم ٥٫٨ بوصة فى جاالكسى S٨ و٦٫٢ بوصة فى 
جاالكسى S٨+، تشّكل شاشة الــعــرض الالمتناهية 
والتصميم اخلالى من احلواف سطًحا أملًسا متواصًال 
مــن دون أزرار أو زوايـــا حـــادة. والنتيجة هــى جتربة 
مشاهدة غامرة اقــرب للبعد السينمائى من دون أى 
الهاءات لتجعل تعّدد املهام أكثر مالءمة. إّن تصميم 
جاالكسى S٨ املدمج يتيح تشغيل الهاتف املريح بيد 
واحــدة و تصميمه باستخدام زجــاج كورنينج غوريال 
 Corning® Gorilla® Glass العالى التحمل
٥من األمــام واخللف متنحه قوة حتمل عالية وملسات 

نهائّية عالية اجلودة. 

بقيمة 5.5 مليون جنيه

كتب: أرشد احلامدى
الــتــقــى املـــهـــنـــدس يـــاســـر الـــقـــاضـــى وزيـــر 
االتـــصـــاالت وتكنولوجيا املــعــلــومــات تشارلز 
فيليبس الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لــشــركــة إنــفــور 
العاملية املُتخصصة فى مجال تقدمي احللول 
التكنولوجية الذكية لقطاع األعــمــال، وذلــك 
لبحث خــطــط أعــمــال الــشــركــة االستثمارية 
مبصر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. حضر 
اللقاء أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة 
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات وقيادات 
الهيئة وقيادات الشركة بالهند ومنطقة الشرق 

األوسط وافريقيا.
وخــالل اللقاء أشــار رئيس الشركة «إنفور» 
العاملية ألسباب اختياره ملصر كمقصد جديد 

لــفــروع الــشــركــة حيث جــاء مــن أهمها توافر 
الــكــوادر الفنية، واالستفادة من بيئة األعمال 
الداعمة والنمو املستدمي لقطاع تكنولوجيا 
املــعــلــومــات، هــذا بــاإلضــافــة إلــى االصــالحــات 
االقتصادية اجلارية والتى بدأت تظهر نتائجها. 
ــار أستعرض السيد الــوزيــر  وفــى هــذا اإلطـ
اجلــهــد الـــذى تبذله الــدولــة لتمكني الــكــوادر 
ــادرة عــلــى املنافسة  ــ التكنولوجية لتصبح ق
ــواق العاملية ملــا متلكه مــن مــهــارات  فــى األســ
التكنولوجيات املتقدمة؛ وأكــد سيادته على 
دور الـــوزارة واجلــهــات التابعة لها فــى تنفيذ 
مجموعة من املبادرات واملشروعات والتعاون 
مع اجلامعات لتوفير قاعدة من الكوادر املمكنة 
تكنولوجيًا خلدمة متطلبات الشركات التى 

تستثمر فى مصر وتوفر فرص عمل متميزة. 
وأشــار السيد الوزير إلى احلوافز التى تُقدم 
للمستثمرين باملناطق التكنولوجية مشيراً إلى 
تعاقدات عــدة شركات ومصانع عاملية رغبت 

فى االستفادة من هذه الفرص.
تأتى زيــارة رئيس الشركة استجابة لدعوة 
املهندس ياسر القاضى التى قدمها له خالل 
لقاءاته بقيادات الشركة مارس املاضى مبدينة 

نيويورك حيث عقدت جولة املباحثات األولى.
واجلدير بالذكر أن شركة «إنفور» العاملية؛ 
تعمل فى مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات 
التكنولوجية ملؤسسات األعمال ويعمل بها ١٥ 
ألــف مــطــّور ومــوظــف منتشرين فــى ٤١ دولــة 

ولديها ٩٠،٠٠٠ ألف عميل حول العالم.

افتتح عــصــام الصغير رئــيــس مجلس 
ادارة هيئة البريد وبــشــار حسني مدير 
ــدولــى لــإلحتــاد البريدى  عــام املكتب ال
العاملى ويونس جبرين امني عام االحتاد 
الــبــريــدى االفــريــقــى الــشــامــل، املــركــز 
األقليمى للتدريب الــبــريــدى بالقاهرة 
بــاملــنــطــقــة االســتــثــمــاريــة التكنولوجية 

باملعادي.
قــال عصام الصغير ان افتتاح املركز 
يأتى فى اطــار الهيئة الدائم لدعم سبل 

التعاون مع البلدان العربية واالفريقية 
الشقيقة و يؤكد على ريــادة مصر على 
املستويني االقليمى والــدولــى فى تقدمي 
اخلــدمــات البريدية املختلفة على كافة 
املستويات مشيراً الــى ان افتتاح املركز 
ــاء نتيجة إدراك املــجــتــمــع الــبــريــدى  جـ
الــدولــى للطفرة الــتــى يشهدها البريد 
املصرى حاليًا من خــالل حتسن وتطور 
مــســتــوى األداء و تــنــوع اخلــدمــات وفــق 
ــذى يتابعه  تقييمات مــســتــوى األداء الـ

االحتاد البريدى العاملى دورياً.
واوضــح الصغير ان املركز يتوافق فى 
جتهيزاته مــع أعلى مستويات التدريب 
العاملية من حيث كــوادر العمل البريدى 
واالجــهــزة املستخدمة التى اهلته لهذه 
املكانة الدولية موضحًا ان املركز يعتبر 
الــوحــيــد املعتمد مــن االحتـــاد البريدى 
الــعــاملــى على مستوى افريقيا لتدريب 
كوادر كافة بلدان اعضاء االحتاد البريدى 

االفريقى الناطقه باإلجنليزية والعربية.

فازت 8 مشروعات بحثية مشتركة بني الشركات 
واجلهات البحثية فى قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بتمويل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات «ايتيدا» وقدره 5.5 مليون جنيه مصرى 

مــن بــني اجمالى 31 مــشــروعــًا بحثيًا تقدمت 
للمشاركة فى فعاليات الدورة 19، و20، 

و21 مــن بــرنــامــج دعـــم الــتــعــاون بني 
الشركات واجلهات البحثية. 

ــامــج تــطــويــر  ــرن ــب ــهــدف ال ويــســت
صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
واالتـــصـــاالت املــصــريــة مــن خالل 
متويل املــشــروعــات البحثية التى 
تأتى نتيجة للتعاون بني الباحثني 

ــز البحثية  ــراكـ فــى اجلــامــعــات واملـ
ــومــات  ــل ــع ــا امل ــوجــي ــول ــكــن ــات ت ــ ــرك وشــ

واالتــصــاالت، وهــو ما يساعد على الربط 
بني البحث العلمى وصناعة تكنولوجيا املعلومات من 

ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخرى.
وعقب توقيع عقود متويل املــشــروعــات الفائزة 
بــدعــم الــبــرنــامــج قــالــت أســمــاء حــســنــي، الرئيس 
التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات، 

إن البرنامج ميثل أحد أليات الهيئة لتعزيز التعاون 
بــني الــشــركــات واجلــهــات البحثية فــى سبيل دعم 
عمليات البحث والتطوير الالزمة البتكار منتجات 
تكنولوجية ذات قيمة سوقية مضافة وعالية القيمة 

وميكن اثباتها.
وأضـــافـــت حــســنــى أن املــســتــهــدف من 
مخرجات البرنامج فى الفترة القادمة 
هو تطوير وابتكار منتجات تكنولوجية 
قــادرة على املنافسة عامليًا وخاصة 
مــع تــوافــر كــافــة اإلمــكــانــيــات ســواء 
من العنصر البشرى املتميز وذلك 
بشهادة كبريات الشركات العاملية، 
ــدعــم احلــكــومــى والــتــمــويــل  ــذا ال ــ وك
الالزم للمشروعات البحثية والتدريب 
ــادرة التعلم  ــبـ ــتــطــويــر مـــن خـــالل مـ وال
التكنولوجى رواد تكنولوجيا املستقبل والتى 
حتتوى على نحو 26 برنامج تدريبى على أحدت 
املــجــاالت التكنولوجية حيث تــقــدم هــذه البرامج 
الدراسية على أرقى منصات التدريب العاملية مثل 
Cousera، وEdx، وUdacity وبشهادات معتمدة 

من كبرى اجلامعات املتخصصة.

أعلن املهندس ياسر القاضى، وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املــعــلــومــات اســتــمــرار الــدعــم الــذى 
تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
ايتيدا إلى منظمات املجتمع املدنى وزيادته عن 
ذى قبل والــذى سيتم توجيهه لتنفيذ أكبر عدد 
من املشروعات للشركات األعــضــاء فى اتصال 
والعاملة فى قطاع تكنولوجيا املعلومات ، جاء ذلك 
خالل االحتفالية التى اقامتها اتصال مبناسبة 
مؤمترها السنوى الثالث عشر بحضور املهندس 
ــر االتــصــاالت والـــذى مت فيه  ياسر القاضى وزي
إقــرار امليزانية واستعراض نتائج أعمال العام 
املاضى واملشاريع التى ستنفذها اتصال خالل 

.٢٠١٧
وأشــاد القاضى، بالدور الــذى تقوم به جمعية 
ــواة منظمات املجتمع املدنى لصناعة  اتصال (ن
االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات ) فــى قطاع 
ــداً أن  االتــصــاالت وتكنولوجيا املــعــلــومــات مــؤك
اتصال حققت جناحات كبيرة خالل الـ ١٣ عاما 
املاضية، ووجه الشكر ملجلس إدارة اجلمعية على 
املجهودات املبذولة خالل الفترة املاضية والتأكيد 
على استمرار العالقة بني احلكومة وهيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات ايتيدا ومنظمات 

املجتمع املدنى.
مــن جانبها، أكـــدت اســمــاء حسنى، الرئيس 
التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
أن قطاع االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات قد 
حقق أعلى نسب منو خالل الربع االخير من العام 
املــاضــى بلعت ١١٫٢٪ متفوقا بذلك على كافة 

قطاعات الدولة.
وأشــــارت فــى كلمتها خـــالل االحــتــفــالــيــة إلــى 
أن هناك ٥٠٠ ألــف خريج جامعى سنويا ١٠٪ 
منهم فى االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات من 
بينهم ٥٪ متخصصني فى صناعة االلكترونيات 
والبرمجيات، مؤكدة أننا جنحنا فى وضع مصر 
على اخلريطة العاملية خالل العام املاضى وحققنا 
جناحات تتمثل فى املناطق التكنولوجية واالجتاه 
إلى تدشني أول مصنع لصناعة الهاتف املحمول 

بأسيوط.
ــعــد شــريــكــا  ــال ت ــصـ ــت أن جــمــعــيــة اتـ ــافـ أضـ
استراتيجيا لـايتيدا واحــد اذرعها التنموية فى 
املــحــافــظــات الــتــى تعمل بــهــا خــاصــة مــن خــالل 
مجمع اإلبداع التكنولوجى الذى رصدت له ايتيدا 
١٠٠ مليون جنيه فــى املناطق األربـــع مــن خالل 
تخصيص ٢٥ مليون جنيه لكل مجمع فى املناطق 

التكنولوجية املختلفة.
ــور حــازم  ــت ــدك ــرب ال ــى الــســيــاق نــفــســه أعــ وفـ
الطحاوى رئيس جمعية اتصال عن بالغ سعادته 
بالنجاحات الــتــى حققتها اتــصــال خــالل العام 
املــاضــى، مــؤكــدا أن اجلمعية تستهدف حتقيق 
عــائــدات خــالل الــعــام احلــالــى بقيمة ١٢ مليون 
جنيه مقابل ٨٫٢ مليون جنيه فى ٢٠١٦، حيث 
حققت منًوا فى عائدات ٢٠١٦ عن ٢٠١٥ بنسبه 
٦٩ ٪ وزيادة فى عدد االعضاء بنسبة ١٦٪ حيث 
بلغ عــدد االعــضــاء فــى عــام ٢٠١٦ ٥٨٤ عضوا 
ومن املتوقع ان يصلوا الى ٥٩٠ عضوا بنهاية عام 

.٢٠١٧
أضــاف ايضا فى كلمته أن اجلمعية تستهدف 
جذب تعاقدات خارجية للشركات األعضاء خالل 

العام احلالى. 
مــن برنامج e export   بقيمه ١٫٧ مليون 

دوالر مقابل ٢٠٠ ألف دوالر فى ٢٠١٦.
ــح أن اتــصــال ســاعــدت ٩ شــركــات على  وأوضـ
ــواق اخلــلــيــج كمنطقة جــاذبــة  الــدخــول إلـــى أســ
لــالســتــثــمــارات، كــمــا جنــحــت اجلمعية فــى فتح 
مكتبني متثيلني لها فــى الــصــني ودبـــى مــن أجل 

تسويق منتجات الشركات املصرية خارجيا.

أطلقت لينوفو عبر شركتها الفرعية مــوتــوروال موبيليتى اليوم اجليل 
اجلديد من هواتف Moto، هاتف Moto G٥، فى مصر.

ومت تزويد هاتف Moto G٥ بسعة كبيرة ميكنها العمل لفترة أطول 
وكاميرا ذات جودة عالية، باإلضافة إلى شاشة عرض بدقة مذهلة وبسعر 

يبلغ ٣�٣٤٩ جنيه مصري  .
ويتميز اجليل اخلامس من هواتف Moto G بكونه أول هاتف يأتى 
بتصميم معدنى رائــع، متامًا كــاألداء الذى يقدمه. ويتوفر الهاتف بلونني، 
الرمادى الفاحت والذهبى الفاحت، كما أن تصميمه االنسيابى من األملنيوم 
يناسب أذواق جميع املستخدمني، فهو متوفر بغطائه املعدنى األساسى أو 

بغطاء زجاجى أو بالستيكي.
وزّود الــهــاتــف بــبــطــاريــة تــصــل سعتها إلـــى ٢٨٠٠ ميلى أمــبــيــر، تتيح 
للمستخدمني استعمال الهاتف من الصباح وحتى الليل دون احلاجة إلى 
 Moto G١٠ السريع أن يشحن بطارية هاتف ٥W شحنه. وميكن لشاحن
بطاقة كافية الستخدامه لعدة ساعات خالل دقائق معدودة فقط. ويعمل 
املعالج ثمانى النواة بسرعة ١�٤ غيغاهرتز على تأمني وصول سريع إلى 
جميع الصور والتطبيقات، كما مت جتهيز الهاتف أيضًا بقارئ لبصمات 
األصابع، ما يسمح للمستخدمني قفل وفتح اجلهاز بسرعة وضمان بقاء 

معلوماتهم آمنة.

أعلنت مجموعة هـــواوى ألعــمــال املستهلك عن 
شحنها ٣٤٫٥٥ مليون هاتف ذكى فى الربع األول من 
٢٠١٧، حيث سجلت زيادة ملحوظة فى نسبة شحنها 
للهواتف الذكية التى ارتفعت بنسبة ٢١٫٦٪ عن العام 
 (IDC) املاضي، ووفقاً لتقرير مؤسسة آى دى سى
ارتفعت حصة هــواوى السوقية بنسبة ٩٫٨٪، وتأتى 
هذه الزيادة لتعزز مكانة الشركة الصينية ضمن أكبر 

ثالثة ُمصنعى هواتف ذكية فى العالم.
وقــد حققت هــواوى طفرة فى معدل منوها داخل 
العديد من األســـواق العاملية خــالل الربع األول من 
٢٠١٧، إذ ارتــفــع مــعــدل شحنات الــهــواتــف الذكية 
بنسبة تتعدى ٥٠٪ عن العام املاضى فى ٥٢ دولة، فى 
حني شهدت شهدت ٣٢ دولــة منها منــواً يفوق نسبة 
١٠٠٪، وحافظت الشركة على معدل منو شحناتها 
القوى بنسبة ٢٠٪ و١٥٪ فى كل من الصني واألسواق 
األوروبية على التوالي، ومن ناحية أخرى ارتفع معدل 
شحنات هواوى بنسبة تتعدى ٧٠٪ فى أسواق جنوب 

شرق اّسيا وأسواق جنوب املحيط الهادئ.
كما حققت هواوى منواً ملحوظاً فى قطاع الهواتف 
ــــذى عــززتــه املــبــيــعــات العاملية  الــذكــيــة الــراقــيــة، وال
 ،٩ Mateو Pــرائــدة ٩ ــواوى ال لسلسلتى هــواتــف هـ
اللذان لعبا دوراً أساسياً فى زيادة وعى املستخدمني 
ــدة عــاملــيــاً، وقــد ارتــفــعــت حصة  بــهــواوى كعالمة رائـ
الشركة فى فئة الهواتف املتوسطة والراقية (التى 
يقدر ثمنها بأكثر مــن ٣٠٠ دوالر) بنسبة ١١٪ فى 
ــارى مــقــارنــة مبــا حققته  الــربــع األول مــن الــعــام اجلـ

الشركة فى نفس الوقت من العام املاضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة GFK، التى 
تتعلق بالسوق العاملى للهواتف الذكية الراقية التى 
تثمن بخمسمائة دوالر أو أكثر، فإن هواوى تستحوذ 
على حصة سوقية تقدر بنسبة ٩٫٧٪ عن شهر فبراير 
لعام ٢٠١٧، وصوالً الى نسبة ١٠٪ فى ٩ دول، تشمل 
كل من الصني، وأسبانيا، وايطاليا، وتايالند، وماليزيا، 
وجنوب أفريقيا، وبولندا وعدد من األسواق الرئيسية 

األخرى.

تقدم شركة كــروس اوڤــر األمريكية حلوًال متكاملة 
إلدارة فرق العمل التكنولوجية عن بعد لتخدم بذلك 
مختلف الــشــركــات العاملية حــول الــعــالــم، وقــد بــدأت 
مسابقتها األولى فى القاهرة إلختيار أفضل ٥٠ مطور 
تكنولوجى مصري، ومن املتوقع ان يصل الدخل السنوى 
لبعض الناجحني فى املسابقة من املبرمجني إلى ١.٨ 
مليون جنيه سنويا وبإجمالى ٩٠ مليون جنية سنويا 

جلميع الفائزين.
وتــأتــى جــولــة الــقــاهــرة بعد جـــوالت ناجحة لشركة 
كــروس اوڤــر فــى كــل مــن روســيــا ورومــانــيــا وأوكــرانــيــا 
وبولندا وتركيا وباكستان، وتعتبر الشركة األمريكية 
ــواعــدة جلذب  الــســوق املــصــرى أحــد اهــم األســـواق ال
الكفاءات البشرية وتخطط الشركة لتعني أكثر من ١٥٠ 

مصرى بنهاية العام اجلاري.

وتشتهر كروس اوڤر بأنها أداة التواصل بني املواهب 
حــول العالم لتخدم جميع الشركات التى تبحث عن 
الكفاءات النادرة، ولدى الشركة أكثر من ١٨٥٠ شخص 
ــدوام كامل خلدمة  يعملوا من ٩٨ دولــة حــول العالم ب

عمالء الشركة.
قــال سينان عطا املدير اإلقليمى لكروس اوڤــر ان 
الشركة سعيدة بتعيني أفضل الكفاءات من مطورى 
البرمجيات املــصــريــني، واكـــد انــهــم يــؤمــنــوا بــقــدرات 
السوق املصرى الكبيرة مشيرا إلى ان الشركة كانت 
تتابع املصريني ذو املواهب العالية عن قرب، واوضح 
أن املصريني ال يشتهروا بقدراتهم الكبيرة على تطوير 
البرمجيات وحسب؛ بل يشتهروا ايضا بقدراتهم على 
أداء مهام متعددة، وهو ما يجعل السوق املصرى جاذب 

لتوظيف الكفاءات فى مجال التكنولوجيا واالتصاالت.

أعلنت شركة راية للنظم - الشركة املصرية الرائدة 
فى مجال تكنولوجيا املعلومات - عن حتقيقها منواً 
ملحوظاً فى حجم أعمالها وزيادة عملياتها خالل العام 
املاضى ٢٠١٦، إذ حققت الشركة عائدات تزيد عن ٨٠٠ 
مليون جنيه بزيادة قدرها ٢١٨ مليون جنيه عن ٢٠١٥ 
ــاوزت ٣٧٪،  بنسبة منــو بــني عــامــى ٢٠١٦/٢٠١٥ جتـ
وقد شهدت شركة راية للنظم زيادة ملحوظة فى حجم 
أعمالها على مدار األعوام الثالثة املاضية حيث حققت 
حجم أعمال بلغ فى عام ٢٠١٤ حوالى ٤٧٤ مليون جنيه 
بزيادة قدرها ٧٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٣، وبلغت 
نسبة النمو فى عام ٢٠١٥/٢٠١٤ قرابة ٢٤٪ وفى عام 

٢٠١٤/٢٠١٣ بلغت النسبة ١٨٪.
جاء ذلك فى مؤمتر صحفى اقامته شركة راية للنظم 
بــحــضــور  مــدحــت خليل، رئــيــس مجلس إدارة شركة 
راية القابضة، واملهندس هشام عبد الرسول، الرئيس 

التنفيذى لشركة راية للنظم.
وأعرب مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية 
القابضة عن سعادته بنتائج األعمال التى حققتها راية 
للنظم فى السنوات القليلة املاضية بالرغم من العديد 
من التحديات التى تواجهاها فى السوق املصرى، مؤكداً 
أن نسبة الزيادة فى حجم األعمال فى عام ٢٠١٦ بلغت 

٣٧٪ مقارنة بالعام قبل املــاضــى ٢٠١٥  وهــو مــا يعد 
انعكاسًا للزيادة فى حجم املــوارد البشرية لشركة راية 
للنظم حيث تضاعف عدد العاملني بالشركة بنسبة ٤٥٪ 
ليصل إجمالى موظفى راية للنظم ٥٧٠ موظف، ويأتى 
هذا التوسع  فى عدد العاملني بالشركة فى إطار حرص 
الشركة على تعيني أفضل الكفاءات فى ســوق العمل 
املصرى وتدريب موظفيها الكتساب أحــدث اخلبرات 

التقنية املتقدمة.
ــول، الــرئــيــس  ــرسـ وكــشــف املــهــنــدس هــشــام عــبــد الـ
التنفيذى لشركة رايــة للنظم عن استراتيجية الشركة 
فى السوقني املحلى واإلقليمى فى أنها ترتكز على عدة 
محاور أبرزها التحول الرقمى الذى بات ضرورة ملحة 
 Internet Of)فى الوقت احلالى مثل انترنت األشياء
 ،(Big Data) والبيانات الكبيرة (Things- IOT
فوفقا للدراسات العاملية من مؤسسة جارتنر لألبحاث 
أكــدت أن معدل إنفاق منطقة الشرق األوســط وشمال 
أفريقيا على تقنية املعلومات سيتجاوز١٥٦مليار دوالر 
خالل العام ٢٠١٧،بزيادة قدرها ٢٫٤ ٪عن العام ٢٠١٦، 
كما تعكف الشركة ايضا التركيز على احلــلــول التى 
تخدم نظام الدفع االلكترونى والشمول املالى ومساعدة 
ــراد واملــؤســســات للتحول إلــى املجتمع الالنقدى،  األفـ

وتتمثل أبرز احللول املالية املقدمة من شركة راية للنظم 
واملوجهه فى املقام األول للقطاع املصرفى مثل حلول 
حتويل الــفــروع إلــى فــروع الكترونية واخلــدمــة الذاتية 
وحلول الصراف اآللى وعــروض الدفع االلكترونى، مع 
التركيز على حلول قطاع االتصاالت املتعلقة بتقنيات 
اجليل الرابع، باإلضافة إلى باقى القطاعات االخرى 
 ،ERP املتعلقة مبراكز البيانات، تخطيط موارد املشاريع
وإدارة خــدمــات تكنولوجيا املــعــلــومــاتITSM وحلول 
احلوسبة السحابية بــاإلضــافــة إلــى تــامــني الشبكات 

واملعلومات.
وعــن استراتيجية الشركة والقطاعات املستهدفة 
خالل العام احلالى ٢٠١٧، كشف عبد الرسول أن هناك 
تركيز كبير على عدة قطاعات أبرزها القطاع احلكومى، 
القطاع املصرفى واملــالــى وقــطــاع االتــصــاالت، مؤكداً 
أن ثقة العمالء فى شركة رايــة ملا متتلكه من خبرات 
متراكمة وسمعة طيبة، عالوة على منافستها للشركات 
العاملية جتعل راية للنظم فى مصاف الشركات العاملية 
فى مجال عملها ، كما تعتبر راية للنظم شريكاً ألعمال 
 Wincor for : اكثر مــن ٥٠ شركة عاملية ابــرزهــا
 HP، EMC ،سيسكو، مايكروسوفت، اوراكــل،ATM

وغيرها.

رئيس مجلس ا%دارة
أيسر احلامد!

مشرف عام التحرير
محمد النجار

رئيس التحرير التنفيذى
أرشد احلامد!

إشراف ا<عداد الخاصة
عبلة السيد

رئيس التحرير
أشرف احلامد!

مساعد رئيس مجلس ا%دارة
ممدوح الراو!

الديسك المركزى
محمد بحير!

ا%خراج الفنى
محمد مصطف>

جمع
أحمد السيد

التوزيع واالشتراكات
مؤسسة أخبار اليوم

أرقام االشتراكات
فاكس: ٣٥٧٨٢٧٠٦

ت: ٣٥٨٠٦٤١٨ - ٣٥٨٠٦٤١٩ - ٣٥٨٠٦٤٢٠

ا%دارة والتحرير
١٣ ش الطوبج> - بني السرايات 

الدق>
فاكس: ٣٢٣٥٤٦٦١

ت: ٣٢٣٧١٨١٤ - ٣٢٣٥٤٦٦٢ 
٣٢٣٥٤٤٢٣ - ٣٢٣٧٣٨٥٥

هيئة التحرير
عالء عبدالعزيز - هناء عبدالكرمي  

 أسماء عبدالبار! -   رشا يوس^
 جمال الهوار! - عل> رضوان - م> رفاع>

أسبوعية - اقتصادية
تصدر عن شركة عالم املال للصحافة 

والطباعة والنشر «ش . م . م »

اتصاالت

»القاضى« يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة »إنفور« العالمية

افتتاح المركز اإلقليمى للتدريب البريدى بالقاهرة 8 مشروعات بحثية جديدة 
تفوز بتمويل »ايتيدا« 

حسنى: البرنامج أحد آليات الهيئة لتعزيز 
التعاون بين الشركات وجهات البحث

وزير االتصاالت يشهد احتفالية »اتصال الـ13« ويؤكد 
زيادة دعم »ايتيدا« لمنظمات المجتمع المدنى

»لينوفو« تطلق  هاتف Moto G5 الجديد

ارتفاع معدل شحنات هواتف 
هواوى الذكية بنسبة %21.6 

»كروس أوڤر« األمريكية تستثمر فى 
مطورى البرمجيات المصريين

»راية للنظم« تحقق 37% نمواً فى حجم أعمالها عام 2016 

 الصغير: االفتتاح يؤكد ريادة مصر على المستويين االقليمى والدولى 

حسنى: اتصال شريك استراتيجى وذراعنا فى المحافظات المختلفة 
حازم الطحاوى: 12 مليون جنيه عائدات متوقعة بنهاية 2017 

اتصال تعلن تدشين بوابة مصر لصناعة التعهيد

اإلصدار الثان> السنة احلادية عشر - العدد sunday: 7 May . 2017٤٢٠ االحد ٧ مايو ٢٠١٧م



Crossover invests 90 million LE in 50 Egyptian developers 

Al-Ahram economic magazine, 29 April 2017 
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Crossover Contracts 50 Egyptian developers with investments totaling 90 million 

Al-Ahram ICT magazine, 3 May 2017 
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Up to 1.8 million LE, Crossover launches an competition to choose 50 Egyptian 
developers 

Al-Gomhoria Newspaper, 2 May 2017 
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Crossover chooses 150 Egyptian developers by end of this year

Al-Alam Al-Youm Newspaper , 30 April 2017
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Crossover launches in Egypt with eye set to hire 200 developers during the first year

Digital world, 29 April 2017 
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Crossover Invests in Egyptian developers and plans to hire 150 developers by the end of 
this year

Money World, 30 April 2017 
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American Crossover “ we plan to export 150 Egyptian developers by end of this year” 

El-Fagr, 3 May 2017 

�24

GHAMRY PUBLIC RELATIONS AND MEDIA PRODUCTION 
14 Ahrar street Doky, Giza, Egypt



American Crossover invests in Egyptian developers

Al RAI Newspaper, 29 April 2017
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American Company invests in Egyptian developers 
ICt Business, 30 April 2017
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American Company invests in Egyptian developers

ICT Misr, 30 April 2017
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Company’s tournament creates 50 job opportunities with potential to cross 150 by end 
of 2017 

CNE Egypt, 29 April 2017 
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Crossover starts operating in Egypt and plans to add 500 top developers in 2 
years

ICT Gate magazine, 2 May 2017 
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Crossover invests 90 million LE in 50 Egyptian developers 

Nile Youth, 2 May 2017 
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Crossover invests in developers 

Moment, 1 May 2017 
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American Crossover invests by choosing 50 Egyptian developers 

Alo magazine, 1 May 2017 
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Crossover invests 90 million LE in 50 Egyptian developers 

IT Planet, 30 April 2017 
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Crossover invests in developers 

Eddie Magazine , 25 April 2017 
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American IT company Crossover starts work in Egypt in developers 

El-Youm , 25 April 2017
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Crossover invests 90 million LE in 50 Egyptian developers

EMasr magazine, 30 April 2017
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