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ن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا  اكة بي  ي إطار الشر
فن

، رئيس االتحاد العام للغرف التجارية أعلنت الشعبة العامة  التجارية،باالتحاد العام للغرف  ي وبرئاسة المهندس إبراهيم العرب 
كات ا ي مؤتمرلالقتصاد الرقمي عن الشر

ة من  Web Summit لمرصية المشاركة فن ي الفتر
نوفمت   4-1الدولي المقرر انعقاده فن

تغال بإجمالي  كة  ٢9المقبل بمدينة لشبونة بالت  ن شر كات عارضة وعددها  ما بي  كة وأخرى زائرة وعددها  19شر كات 1٠شر   . شر

ي هذا الحدث العالمي 
كات وايتيدا وايضا من الشعبة العامة شخص كممثل 45كما يضم الوفد المرصي المشارك فن ن للشر ي 

  . لالقتصاد الرقمي 

ي 
كات المرصية بعد النجاح منقطع النظت  الذي تحقق فن وتعد هذه المشاركة هي الثانية للشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والشر

ي شاركت فيها  ٢٠19دورة عام 
ي إطار اهتمام الدولة ال 7والتر

ي ذلك فن
كات مرصية حيث يأبر مرصية برعاية اإلبداع شر

كات الناشئة ورواد األعمال المبتكرين وحرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة  ي ودعم الشر التكنولوج 
كات  كات الناشئة والشر ي إطار الدعم الذي توليه القيادة السياسية للشر

ي ذلك فن
كات التكنولوجية الناشئة ، ويأبر ن الشر عىل تمكي 

ي تعود بالنفع عىل المجتمع المرصيذات 
 .األفكار الجديدة والتر

كات الفائزة وتضم اللجنة أعضاء من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا  وكانت لجنة التحكيم انتهت مؤخرا من اختيار الشر
ن المعلومات )إيتيدا( ومركز اإلبداع وريادة األعمال "تيك" التابع للهيئة، والشعبة العامة لالقتصاد ال اء متخصصي  رقمي وخت 

ي  ي مجال التكنولوجيات المتقدمة واالستثمار التكنولوج 
 .فن

كات المشاركة كل من  Pravica   ،zVendo.com ،1Trolley  ،DentaCarts ،CardoO  ،Rology : وتضم قائمة الشر
for medical technology  ،Chefaa ،Amjaad Technology  ،SURVV  ،Adzily   ،Interact Labs ،CreditGO 

 ،Amanleek  ،iSchool  ،Trella  ،pylon  ،Koinz  ،Money Fellow  ،GoodsMart  ،Bokdoc  ،ElGameya for 
 Financial Technology  ،SubsBase  ،Tegarti ،Valify ،Talents Arena  ،EYouth ،The baby garage  ،

OTO Courses ،٢٠3٠ builders "neQabty" . 

مهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باالتحاد العام للغرف ال أكد من جهته 
ي مؤتمر ويب ساميت بلشبونةالتجارية أن هذه المشاركة تعتت  أكت  مشاركة م

ا أن الدعم الذي حصلت عليه رصية فن ، مشت 
كات سواء العارضة او الزائرة من وزارة االتصاالت وهيئة ت نمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتحاد العام للغرف الشر

ي تتويًجا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة 
ي يأبر اإلبداع واالبتكار  ألنشطةالتجارية تحت رئاسة المهندس إبراهيم العرب 

ي 
 .مرصوريادة األعمال فن

ي مجال التكن Web Summit اضاف يعتت  
ة عالمًيا فن ي أوروبا ويقام منذ عام من الفعاليات الكبت 

ولوجيا وريادة األعمال فن
ه أكتر من  ٢٠1٠ كات  11٠٠٠ألف مشارك منهم  9٠ويحرصن عىل مستوى رؤساء مجالس اإلدارات والمديرين التنفيذين بشر

ى من  ا أكتر من  1٢٠٠دولة و 16٠التكنولوجيا الكت 
ً
ث ويشارك أيض

ّ
ي العديد من مجاالت  4٠٠٠متحد

كة ناشئة تعمل فن شر
 .المتقدمةتكنولوجية ال

ي المعرض بمقر  األسبوعيذكر أن الشعبة العامة لالقتصاد الرقمي عقدت 
كات المشاركة فن ي اجتماعا تنسيقيا مع الشر

الماضن
 . االتحاد العام للغرف التجارية الستعراض شكل المشاركة وآليات التنفيذ 

 


