
 خالل فعالیات ثالث أیام معرض جیتكس دبي 2018:
 توقیع اتفاقیة بین "ایتیدا" و"ساذرالند" العالمیة لمضاعفة حجم أعمالها في مصر

 خطة الشركة تتضمن توفیر 750 وظیفة جدیدة وافتتاح مقر جدید لتقدیم الخدمات في القاهرة
  

توقیع عقب :2018 أكتوبر 17 العربیة- مصر جمهوریة اإلسكندریة، / المتحدة العربیة اإلمارات               دبي،
تكنولوجیا صناعة تنمیة هیئة أعلنت ،2018 دبي جیتكس معرض أیام ثالث فعالیات خالل تفاهم                مذكرة
في أعمالها حجم بمضاعفة التعهید مجال في الرائدة العالمیة "ساذرالند" شركة قیام عن "ایتیدا"                المعلومات

 مصر لتضیف 750 وظیفة متخصصة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
في بمركزها للعمل كامل بدوام وظیفة 750 من أكثر بإضافة العالمیة ساذرالند ستقوم التفاهم، لمذكرة                 ووفًقا
لعمالئها الفني والدعم العمالء خدمات من متكاملة حزمة ویقدم 2010 عام افتتاحه تم والذي اإلسكندریة                 مدینة

 في أوروبا وأفریقیا والشرق األوسط وآسیا وأمریكا الشمالیة.
تستهدف القادمة القلیلة السنوات خالل كبیرة توسعات لتنفیذ العالمیة الشركة فیه تسعى وقت في ذلك                 یأتي
والشركات وافریقیا األوسط الشرق منطقة من جدد عمالء واستیعاب المصري السوق في وجودها               تعزیز
الكوادر على االعتماد عبر المنطقة في عمالئها إلى تقدمها التي الخدمات قائمة تطویر خالل من                 العالمیة

 المصریة المتخصصة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.
نائب كالرك جولي السیدة/ لتصریحات وفقا وذلك أیًضا، القاهرة في جدید مركز فتح الشركة خطة                 وتتضمن
من مجموعة مع أیضًا ذلك ویتزامن وافریقیا. األوسط والشرق أوروبا لمنطقة البشریة للموارد الشركة                رئیس
توفیر خاللها من تم والتي مصر في العاملة العالمیة الشركات من مجموعة بها قامت التي التوسع                  خطط
لمصر التنافسیة المیزات من لالستفادة العالمیة الشركات واتجاه مختلفة تقنیة تخصصات في وظیفة 3500              

 سواء في مجال البنیة التحتیة أو حزم الحوافز والدعم المالي والفني.
تكنولوجیا صناعة تنمیة لهیئة التنفیذي الرئیس بأعمال القائم رشاد، مها قالت االتفاقیة، توقیع على                وتعقیبًا
المعلومات تكنولوجیا صناعة وتنمیة لتطویر الالزمة الخطوات كافة مصر "تتخذ "ایتیدا":             المعلومات
في رائدة كوجهة مصر ومكانة مركز لتعزیز متكاملة استرتیجیة خالل من من وذلك علیها القائمة                 والخدمات
عدد حیث من كبیًرا تقدًما المصري التعهید خدمات قطاع شهد "لقد وأضافت: المعلومات". تكنولوجیا                مجال
خریجي من سنویا ألف 550 عن یزید بما المواهب وفرة مع خاصًة السوق ونمو المقدمة                 الخدمات

 الجامعات".
مما اللغات، ومتعددي المهرة المهنیین من عریضة قاعدة مصر تمتلك ، IDCالدولیة البیانات لمؤسسة                ووفقًا
خدمات وموفري الجنسیات متعددة األعمال نظم تعهید لشركات التكلفة ومنخفض جذاًبا مركًزا              یجعلها



ومن وأفریقیا. األوسط والشرق أوروبا منطقة في عالمیة وخدمات عملیات لدیهم الذین المعلومات               تكنولوجیا
من مصر في المعرفیة والعملیات األعمال، نظم المعلومات، تكنولوجیا خدمات تصدیر سوق ینمو أن                المتوقع

  3.25 ملیار دوالر في عام 2017 إلى 4.7 ملیار دوالر بحلول عام 2020.
في ننمو أن اخترنا "لقد أفریقیا: وشمال األوسط الشرق منطقة في ساذرالند مدراء كبیر ریحان، أحمد                  وقال
خالل عملت "ایتیدا" أن وأضاف ." ملحوظ بشكل وموهوبة متنوعة بها العاملة القوى أن ندرك ألننا                  مصر
للمواهب رائعة بیانات قاعدة توفیر على بقوة ساعدت حیث لنا استراتیجًیا مستشارا بمثابة الماضیة                السنوات

 من مختلف الجامعات في اإلسكندریة، والمحافظات األخرى، مما وفر الكثیر من الجهد لفریق ساذرالند".
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