Sayed Ismail
Mobile :
E-mails :
Websites :

(+20) 1223119968
sayed.hassaby@gmail.com
www.connectarabs.com

-

sayedismail@si-technologies.net
www.si-technologies.net

- Founded, Co- Founded, Chaired and Managed a lot of ICT Corporate, Semi Governmental Business
Associations and NGO’s.
- Provided Consultancy Services in Business Development / Marketing, and having wide networks of
connections.
- Speaker, Lecturer, Presenter and media guest in many national and international events,
conferences and seminars.
Private Sector Business
















Founder of ConnectArabs
Founder & Chairman of SI Technologies – EGYPT.
Founder & Chairman of Franchy Food – Egypt.
Founder & Chairman of Global Marketing of
Technology "GMT" – EGYPT.
Founder & Chairman of the International ICT Center
"ICTC" - EGYPT.
Chief Executive Officer of Advanced Computer
Technology "ACT" – EGYPT.
Founder & Chairman of Arabian Computer &
Communication "AC&C” - EGYPT.
Co-founder & Board Member of COM.COM for
Integrated Solutions - EGYPT.
Senior Consultant, National Telecom Company
"NTC" – EGYPT.
Co-founder & Board Member of House of Wisdom
Consultations "HOW"- EGYPT.
Founder & Board Member of Techno Mart – EGYPT.
Board Member of Alexandria Center for Multimedia
& Libraries “ACML" – EGYPT.
President KDCC, USA.
GM & Board Member of Kuwaiti Digital Computer
Co., Kuwait
Founding shareholder at the following companies:
- Abroad Egyptian for Investment & Development.
- Six of October for Investment & Development.
- Egyptian Trade & Services.
- Al Watani Bank of Egypt.
- International Agricultural Crops.

NGO’s & Semi Governmental Business

















Founder & Chairman of the Export Council of
Software and Hi-Tech.- Ministry of Trade &
Industry EGYPT.
Founder & Chairman of The Chamber of
Information Technology & Communications,
“CIT" - EGYPT.
Co-founder & V. Chairman, the Egyptian
Software Association "ESA" – EGYPT.
Co-founder & V. Chairman of Business
Software Association - BSA - Egypt.
Board Member of the Federation of Egyptian
Industries:"FEI" – Head of the ICT Committee.
Board Member, Egyptian Society of Computer
Companies "ESCC" – EGYPT.
Board Member, Egyptian Hi-Tech Association
"EHITA" – EGYPT.
Board Member, Afro Arab Association for
Businessmen and ladies “AFAD” – EGYPT.
Member, Arab Management Society. –
EGYPT.
Member, American Chamber of Commerce “Am Cham”. – EGYPT.
Member, the British Egyptian Business
Association “BEBA” – EGYPT.
Member, German Arab Chamber of Commerce
& Industry. – EGYPT.
Member, Italian Chamber of Commerce- Egypt
– EGYPT.
Member, the Egyptian Exporter Association
"Expolink".
Member, Egypt International Economic Forum
– EGYPT.
Member, Syndicate of Commerce – EGYPT.

سيد إسماعيل
موبايل (+2) 0122 311 99 68 -:
البريد اإللكتروني sayed.hassaby@gmail.com – sayedismail@si-technologies.net -:
www.si-technologies.net – www.connectarabs.com
الموقع اإللكتروني-:
بعض األعمال واألنشطة التي تم القيام بها :








أنشأ وساهم فً تأسٌس الكثٌر من الشركات والكٌانات والتجمعات اإلقتصادٌة وترأس مجالس إداراتها
أنشأ وساهم فً تأسٌس الكثٌر من مؤسسات المجتمع المدنً وترأس مجالس إداراتها
قام بإبتكار وتنفٌذ العدٌد من األفكار والمشارٌع فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت
أدار الكثٌر من الشركات اإلقتصادٌة ومؤسسات المجتمع المدنً
قام بتقدٌم اإلستشارات ووضع الكثٌر من اإلستراتجٌات وخطط العمل التنفٌذٌة والتسوٌقٌة للكثٌر من المؤسسات
قام برئاسة وإدارة والمساهمة فً الكثٌر من اللجان ومجموعات العمل
قام برئاسة وتنظٌم وإدارة والمساهمة والمحاضرة والتحدث وزٌارة الكثٌر من المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل
والحوارات اإلعالمٌة واللقاءات الثنائٌة داخل وخارج مصر

أعمال المجتمع المدني

أعمال القطاع الخاص


مؤسس شبكة كونكت أرابز لإلبتكارات والتواصل العلمً
والصناعً واإلجتماعً www.connectarabs.com



مؤسس ورئٌس مجلس إدارة  -شركة إس آي تكنولوجٌز



المتقدمة




مؤسس ورئٌس مجلس اإلدارة  /العضو المنتدب
العالمٌة لتسوٌق التكنولوجٌا GMT
مؤسس ورئٌس مجلس إدارة  -المركز العالمً لتكنولوجٌا
المعلومات واإلتصاالت ICTC
مؤسس ورئٌس مجلس اإلدارة  -شركة فرانشى فوود



– الشركة

مؤسس و رئٌس المجلس

التصدٌرى للبرمجٌات والتكنولوجٌا

مؤسس و رئٌس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجٌا المعلومات

واالتصاالت


نائب رئٌس مجلس إدارة الجمعٌة المصرٌة للبرمجٌات ESA -



نائب رئٌس مجلس إدارة اتحاد منتجً برامج الكمبٌوتر
مصر



عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرٌة



مؤسس و رئٌس مجلس اإلدارة  -الشركة العربٌة للكمبٌوتر
واالتصاالت AC&C



عضو مجلس إدارة جمعٌة شركات الحاسب اآللً ESCC



مؤسس و رئٌس  -شركة " KDCCأمرٌكا "

 عضو مجلس إدارة الجمعٌة المصرٌة للتكنولوجٌا المتقدم ه EHITA



الرئٌس التنفٌذي  - CEOشركة الحاسبات المتقدمة ACT









إستشارى أول  -شركة األهلى لإلتصاالت NTC
عضو مجلس إدارة  -شركة كوم  .كوم للحلول المتكاملة Com .
Com

عضو مجلس إدارة الجمعٌة العربٌة األفرٌقٌة لرجال وسٌدات
األعمال AFAD
عضو جمعٌة إتصال



عضو الجمعٌة العربٌة لإلدارة

عضو مجلس إدارة  -بٌت الحكمة لالستشارات HOW



عضو غرفة التجارة األمرٌكٌة المصرٌة AmCham



عضو الجمعٌة المصرٌة البرٌطانٌة لرجال األعمال BEBA



عضو الغرفة التجارٌة األلمانٌة العربٌة للصناعة والتجارة



عضو غرفة التجارة اإلٌطالٌة بالقاهرة



عضو منتدى مصر االقتصادي الدولى



عضو نقابة التجارٌٌن



عضو مجلس إدارة
Techno Mart
عضو مجلس إدارة  -مركز اإلسكندرٌة للوسائط المتعددة
والمكتبات ACML
المدٌر العام/عضو مجلس إدارة  -الشركة الكوٌتٌة الدانمركٌة
للحاسبات "الكوٌت"




مساهم مؤسس  -شركة المصرٌٌن بالخارج لالستثمار والتنمٌة
مساهم مؤسس  -شركة السادس من أكتوبر لإلستثمار والتنمٌة
"سودٌك"
مساهم مؤسس  -شركة المصرٌٌن للتجارة والخدمات
مساهم مؤسس  -البنك الوطنى المصرى
مساهم مؤسس  -الشركة الدولٌة للمحاصٌل الزراعٌة








BSA

 -الشركة العالمٌة للمجمعات التجارٌة



