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ي وريادة األعمال  ي ترصيحات TIEC)رصح الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير االتصاالت، ورئيس مركز اإلبداع التكنولوج 

(، ف 
اكة مع القطاع الخاص لتوفير حاضنات تكنولوجية بمراكز االبد ي اقامة شر

اع خاصة لـ "ومضة"، أن وزارة االتصاالت بدأت ف 
ي 
كات الناشئة التر ونية، وتم ايضا تدشير  برنامج جديد لدعم واحتضان الشر لتنمية قدرات رواد األعمال ورفع مهاراتهم اإللكير

ونيات من خالل منحهم تمويل بذري يقدر بمليون جنيه،  ي التقنيات المتطورة واإللكير
ي  باإلضافةتعمل ف 

إىل مكان مجان 
 ون أي مصاريف أو تكاليف يتحملها رائد األعمال. للعمل، وخدمات استشارية متخصصة بد

يد من  ةالتكنولوجيأضاف: كما بدأنا خطة للتوسع بالحاضنات  ة المقبلة.  17حاضنة إىل  12بمراكز االبداع لير  خالل الفير
نامج الجديد الذي جاري العمل عليه لتطوير ونشر مراكز االبداع بمحافظات مرص سيتكلف ما يزيد عن مليار جن يه، الي 

كات التقنية الناشئة الذي يقدر بحواىلي   مليون جنيه سنوًيا.  40بالتوازي مع التمويل البذري المقدم للشر

ي ذات السياق قال المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الهيئة تتطلع 
وف 

وع القومي لنشر مراكز ابداع مرص الرقمية بالمحافظات والمعروف باسم 
أن تكون الجامعات ” Creativa“من خالل المشر

كات الناشئة المبتكرة عىل مفرخهالمرصية  ي تطبيق هذا النموذج. للشر
  غرار الجامعات المرموقة والناجحة ف 

ي تكنولوجيا االتصاالت 
ي للشباب ف 

وع مراكز ابداع مرص الرقمية بالمحافظات المرصية عىل توفير التدريب التقت  ويعمل مشر
ي لتشجيع طالب الجامعات ورواد األ  ي المحافظات عىل وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية االبداع التكنولوج 

عمال ف 
ا إىل أنه تم ضخ استثمارات تقدر ب  ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ مشير

وعاتهم الريادية ف   600تأسيس مشر
وع، وجارى العمل عىل تنفيذ المرحلة الثالثة.   مليون جنيه حتر األن لتنفيذ المرحلة األوىل والثانية من المشر

ي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزارة والجهات الحكومية األخرىوتنفذ الحكومة المرصية ممثل
  ة ف 

ي المحافظات عىل ثالث مراحل؛ ولقد تضمنت المرحلة األوىل  15تنفذ خطة إلنشاء 
مركزا من مراكز ابداع مرص الرقمية ف 

ي لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوف وع التشغيل التجريت  ية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا؛ للمشر
ة، والعاصمة اإلدارية الجديدة؛  ي كال من اإلسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجير 

فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز ف 
ي محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكوالت تعاو 

وع إلطالق المراكز ف  ن مع وجاري تخطيط المرحلة الثالثة من المشر
 جامعة بنها والفيوم والزقازيق إلنشاء مراكز إبداع رقمي بها. 

ي المراكز لمساعدة رواد األعمال 
ي تقديم عدد من األنشطة ف 

وبدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالفعل ف 
ي مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتقديم آليات وحلول للت

ي وأصحاب األفكار المبتكرة ف 
 يوجهونها حديات التر

كات ناشئة ناجحة.  وعات تجارية وشر  لزيادة فرص نجاح تحويل األفكار إىل مشر

كات  كات العالمية لوضع قطاع الشر اتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشر ي وضع اسير
وأوضح محفوظ أن الهيئة بدأت ف 

 المستوى اإلقليمي من خالل منظومة متكاملة لإلبداع التكنولوجية الناشئة عىل الخريطة العالمية بعد ان أثبتت نجاحها عىل
ي مرص وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر. 

ي وتحسير  بيئة ريادة األعمال ف   التكنولوج 

ي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" 
ي مرص ممثلة ف 

ومؤخًرا قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف 
ي  بالتعاون مع

ي مركز تحديث الصناعة، والقطاع الخاص بإنشاء وتجهير  أول مركز إبداع ف 
وزارة التجارة والصناعة ممثلة ف 

ي مرص بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة؛ للتوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
الجيل الصناعي الرابع ف 

 عن التدريب عىل تقنيات وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبت  التكن
ا
ي التصنيع المحىل، فضًل

ولوجيا المتقدمة ف 
ي نقل 

ي مجاالت تحفير  االبتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية بما يسهم ف 
األتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم الالزم ف 

 .  المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي

 



 

 
وعات الن« ايتيدا»وأوضح رئيس هيئة  ي ضمن أن مناخ وبيئة المشر

ي مرص تأنر
دولة عىل مستوى العالم وتم  50 أفضلاشئة ف 

دول من حيث توافر المهارات بتكلفة تنافسية ولذلك تقوم الهيئة بضخ المزيد من  10اختيار القاهرة ضمن أفضل 
ي مجال بناء القدرات وتحفير  االبتكار ورعايته.  تاالستثمارا

 ف 

كات الناشئة ي الشر
مليون دوالر خالل النصف األول من  122المرصية وصل إىل حواىلي  يشار إىل أن حجم االستثمار ف 

ي بقيمة 2021عام
ز" عن إطالق صندوق ثان  ا فينتشر كات  90، كما قد أعلنت مؤخرا "ألجي  ي الشر

مليون دوالر لالستثمار ف 
ا قيم

ً
ز" لرأس المال االستثماري صندوق كة "سواري فنتشر مليون دوالر  71ته الناشئة بمرص، وذلك بالتوازي مع إنشاء شر

كات محلية ناشئة تركز عىل التكنولوجيا.  ي شر
 لالستثمار ف 

 

 


