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كة  ، الرئيس التنفيذي لشر للمناطق التكنولوجية، إن « واحات السيليكون»قال المهندس هاشم منسي
ي 
 
ي إنشاء مناطق تكنولوجية جديدة ف

 
كة واحات السيليكون هو التوسع ف الهدف الرئيسي من تأسيس شر

متأنية ودائما  مختلف المحافظات إال أن خطوة التوسع وإنشاء المنطقة التكنولوجية تتم بناء عىل دراسات
وس كورونا  ي فير

كات وأصحاب األعمال خاصة بعد تفسر ما تراعي المستجدات وتغير إحتياجات الشر
ية الهائلة من الشباب  كة  الساعية لإلستفادة من الكوادر البشر المستجد ، وذلك لتحقيق أهداف الشر

ة من رواد األعمال ومن أصحاب المهارات الم ة . المرصي ذوي المهارات الكبير  تمير 
 

ي حوار خاص 
 
كز بشكل أساسي عىل تطوير شكل األعمال داخل “أضاف ف ة المقبلة ستير ي الفير

 
استثماراتنا ف

كات ورواد األعمال فالعالم بعد كورونا تغير بشكل كبير  ائح جديدة من الشر المناطق التكنولوجية لجذب شر
ي 
 
اف  ومرن يناسب مختلف وهناك إقبال عىل مساحات العمل بهدف توفير مساحات عمل تدار بشكل احير

 ”االحتياجات والموارد. 
 

كة  ي « واحات السيليكون»وشدد الرئيس التنفيذي لشر
 
كة هو اإلستثمار ف عىل أن الهدف األساسي للشر
ي سوق العمل فنحن نقوم بتقديم 

 
ية وتنمية مهاراتهم للوصول إىل المستوى المطلوب ف الموارد البشر

ي مجال تكنولوجيا المعلومات ونتعرف عىل إحتياجات سوق تدريبات خاصة بالمهارات الحياتية وأخر 
 
ى ف

ي المناطق التكنولوجية. 
 
كات العاملة ف  العمل من خالل الشر

 
ي 
 
وأكد منسي عىل أن المناطق التكنولوجية قادرة عىل إستيعاب العديد من الصناعات المختلفة ولنا ف

العرب تعد مركزا لخدمات التعهيد والكول المناطق الموجودة حاليا خير دليل عىل ذلك ، فمنطقة برج 
ي مقدمتها 

 
ي تضم كثير من الشباب يتمتعون بلغات أجنبية مختلفة ف

، لقرب  ها من اإلسكندرية التر سنير
كات  ي سويف فهي مركز للشر

ونيات، أما بت  ية، بينما تمثل محافظة أسيوط مركًزا لصناعة اإللكير اإلنجلير 
مجيات، كما أنها الناشئة ورواد األعمال، باعتبارها أ قرب للقاهرة وتضم كثير من الشباب ومطوري الير

ة، أما منطقة السادات فهي تمثل  ي تضم جامعات كبير
منطقة تخدم شباب محافظات المنيا وسوهاج التر

 .  مركزا لمدخىلي البيانات وإدخال البيانات المتعلقة بتطبيقات الذكاء االصطناعي
 

كة واحات السيليك ون للمناطق التكنولوجية مطلع إبريل برئاسة دكتور عادل دانش أعلن مجلس إدارة شر
كة .   عن إختيار هاشم منسي لتوىلي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشر

 
كة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية  ومن جانبه ، أشاد الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شر

ي تطوي
 
ي ستسهم ف

ات هاشم منسي التر ة المقبلة. بخير كة خالل الفير  ر أداء الشر

 

 



 

كة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية برئاسة دكتور عادل دانش عن إختيار  أعلن مجلس إدارة شر
كة. هاشم منسي لتوىلي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب   للشر

 
كة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية ومن جانبه ، أشاد الدكتور عادل  دانش رئيس مجلس إدارة شر

كة تسىع دائما  ة المقبلة مؤكدا أن الشر كة خالل الفير ي تطوير أداء الشر
 
ي ستسهم ف

ات هاشم منسي التر بخير
كة وهي نشر مفهوم المناطق  ي كافة المجاالت من أجل تحقيق أهداف الشر

 
ة ف ات الممير  لضم الخير

ي 
 
  كافة أنحاء الجمهورية. التكنولوجية ف

 
كة من  كما أشاد دانش بما حققه المهندس سامح المالح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للشر
كة من نتائج  ا إىل أن مجلس اإلدارة وجه إليه الشكر لما حققته الشر ة الماضية مشير إنجازات خالل الفير

ي منص
 
ته المهنية. ونجاحات، معربا عن نتمنياته له بالتوفيق ف  به الجديد ومسير

 
ون عاما وهو حاصل  ات متنوعة أكتسبها عىل مدار خمس وعشر ة المهنية لهاشم منسي بخير وتذخر السير

ي عدد من 
 
ي منتصف التسعينيات، حيث شغل مناصب مرموقة ف

 
ي إدارة األعمال ف

 
عىل بكالوريوس ف

ي مجال 
 
ى العاملة ف كات والكيانات العالمية الكير  وتكنولوجيا المعلومات.  االتصاالت الشر

 
ة المقبلة مؤكدا أن  كة خالل الفير ي تطوير أداء الشر

 
ي ستسهم ف

ات هاشم منسي التر كما ينتظر أن تسهم خير
كة وهي نشر  اتيجية الشر ي كافة المجاالت من أجل تحقيق اسير

 
ة ف ات المتمير  كة تسىع دائما لضم الخير الشر
ي كافة أنحاء الجمهو 

 
 رية. المناطق التكنولوجية ف

 
ة المقبلة ستشهد  كة واحات السيليكون أن الفير قال هاشم منسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشر
وي    ج بشكل مكثف للمناطق التكنولوجية الموجودة والعمل عىل تطوير بنيتها التحتية مع  كير  عىل الير

الير
ي ال

 
ة المقبلة سيستهدف العمل عىل زيادة عددها لتغطي محافظات جديدة ، وأضاف منسي أن التطوير ف فير

ي 
 
كات العاملة ف ائح العمالء الذين تستهدفهم المناطق التكنولوجية بدءا من الطالب وحتر الشر جميع شر

 وتكنولوجيا المعلومات .  االتصاالت مجال 
 

كة  ي مفهوم مساحات العمل المشير
ي ظل تنامي اإلقبال عالميا عىل تبت 

 
وقعت ”  Co-Working spaces” ف

كة مكانك لحلو  كة واحات السيليكون مذكرة تفاهم مع شر ي مجال  واستشاراتل شر
 
األعمال الرائدة ف

ي تشغيل وإدارة المساحات اإلدارية والمكتبية بهدف توفير مساحات عمل تدار بشكل 
 
اف ومرن يناسب  احير

 والموارد .  االحتياجاتمختلف 
 

ي  عىل إطالق مركز لريادة األعمال بالمناطق التكنولوجية مع بداية أكتوبر المقبل االتفاقوتتضمن المذكرة 
 
ف
وع نواة لبناء مجتمع  ي سويف وبرج العرب والسادات وأسيوط عىل التواىلي بحيث يكون المشر

محافظات بت 
ي جميع محافظات مرص. 

 
كات الناشئة ف  ريادي محفز للشر

 
كة مكانك بالتوقيع مشيدا بالدور الذي تلعبه المناطق  ومن جانبه ، رحب محب ذكي مدير عام شر

ي دعم قطاع 
 
ي مختلف المحافظات  االتصاالت التكنولوجية ف

 
وتكنولوجيا المعلومات ورواد األعمال ف

ي تتمير  
كة عير هذه المناطق التر

ي تطبيق مفهوم مساحات العمل المشير
 
ا إىل أن التوسع ف المرصية ، مشير

ة والمتوسطة ويقلل األعباء  كات الصغير ي  االقتصاديةببنيتها التحتية المتطورة سيعطي دفعة قوية للشر
التر

وس كورونا المستجد ت ي فير
 ” .  COVID-19” واجهها خاصة بعد أزمة تفسر

 

  

 



 

ي انشاء وإدارة وتشغيل مناطق 
 
كة مساهمة مرصية متخصصة ف كة واحات السيليكون وهي شر وتدير شر

ي  2016العلوم والتكنولوجيا تأسست عام 
ي برج العرب ،  السادات ، أسيوط وبت 

 
أرب  ع مناطق تكنولوجية ف

كة سويف بينما ت ي تشغيل وإدارة المساحات اإلدارية والمكتبية ” مكانك“عمل شر
 
كة مرصية رائدة ف وهي شر

ة واإلسكندرية.  ي محافظات القاهرة والجير 
 
كة ف  عىل إدارة مساحات عمل مشير

 
، رئيس مجلس الوزراء ، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدبوىلي أصدر الدكتور مصطف  
خيص للجهاز   بالير

ً
كة واحات السيليكون  القومي قرارا  رأس مال )شر

 
لتنظيم االتصاالت بالمساهمة ف

كات المساهم 600للمناطق التكنولوجية( بمبلغ   ألحكام قانون شر
ً
كات التوصية مليون جنيه، وفقا ة وشر

كات الشخص الواحد، وذلك بما ال يتعارض مع غرض  كات ذات المسئولية المحدودة وشر باألسهم والشر
 الجهاز. 

كة   لمجلس للمناطق التكنولوج” واحات السيليكون“قررت الجمعية العمومية لشر
ً
ية اختيار مها رشاد رئيسا

ك ي للجمعية العمومية  ةإدارة شر
كة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانون  ة انتقالية للشر واحات السيليكون كفير

 العادية وبحضور ممثىلي كل الجهات المساهمة. 


