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ي حاضر « تحول إىل رائد أعمال.. المفاهيم واألدوات»نظمت جامعة مرص للمعلوماتية، ندوة بعنوان 

والت 

فيها الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز االبداع 

ي وريادة األعمال ) ولوجيا المعلومات ( ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنTIECالتكنولوج 

(ITIDA ي مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت
ر
(، بمقر الجامعة ف

 رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطالب. 

 

االبداع وأكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مركز 

ي وريادة األعمال ) وع بفكرة جديدة تعتمد عىل TIECالتكنولوج  (، أن ريادة االعمال عبارة عن تأسيس مشر

كات الناشئة،  ة والشر وعات الصغير ر المشر اإلبداع بما يجعله ينمو بشعة متناهية، لذلك هناك فرق كبير بير

ي العالم  10وبالنظر إىل حركة منظومة األعمال العالمية سنكتشف أن أكي  
ر
كات ف ي مجال  7شر

ر
منها تعمل ف

نس.  ر  التكنولوجيا، لذلك بات هذا القطاع هو المتصدر والمسيطر عىل بوصلة البير

 

ها جمع من الطالب كيفية التحول إىل رائد أعمال وما يتطلبه ذل ي حرصر
ك وأوضح عثمان خالل الندوة الت 

ة بالقطاعات  ي حققت نجاحات كبير
كات الناشئة الت  لتحقيق الهدف، مدلال عىل ذلك بتجارب أصحاب الشر

ر  كات الناشئة يضمن للقائمير ي مجال الشر
ر
ة الماضية. الفتا إىل أن االبداع ف ي مرص خالل الفي 

ر
المختلفة ف

ر بها قليل لل كات عدد الموظفير ة جدا، عليها مستقبل مزدهر. منوها إىل أن هناك شر غاية ولكن قيمتها كبير

كة فيسبوك عىل منصة إنستجرام بقيمة مليار دوالر وقت أن كان عدد  ومثال عىل ذلك استحواذ شر

ر بها مجرد   موظف فقط.  13الموظفير

 

ر مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس  كات الناشئة أنها TIECوبيرّ ، أن من خصائص الشر

ي التم
ر
ويل عىل البنوك لعدم ملكيتها أصول، وبالتاىلي تتجه نحو صناديق رأس المال المخاطر ال تعتمد ف

ا لدى الشباب ومتابعته لما يمثله من  للحصول عىل التمويل الالزم لها، وهذا القطاع شهد مؤخرا نموا كبير

 فرص واعدة لهم. 

 

كات الناشئة ، إ«تحول إىل رائد أعمال.. المفاهيم واألدوات»وأشار عثمان خالل ندوة  ىل أن حجم عمل الشر

ي العالم خالل عام  483بلغ نحو 
ر
وهو ما يدل عىل اهتمام العالم بهذا القطاع، موضحا  2022مليار دوالر ف

أن البعض يكون لديه تخوف من عدم النجاح، وهو األمر الذي يعطل الكثير من األفكار الجيدة، لذلك 

وأن تستفيد من تلك التجربة « الفشل الشي    ع»ا فالمهم يجب عىل الشباب أن يتفهم أن الفشل ليس عيب

ي تجربة جديدة. 
ر
 ف


