تعرف على الشركات الناشئة الفائزة في ﻣﺳاﺑﻘة ﻣركز اﻹﺑداع التكنولوجي وريادة
اﻷعﻣال Start IT
وفرصة لرواد اﻷعﻣال لﻼنضﻣام لﺑرناﻣج الحاضنات التكنولوجية حتى  3فﺑراير الﻣﻘﺑل
الﻘاهرة  17يناير  :2019أعلن مركز اﻻبداع التكنولوجي وريادة اﻷعمال " "TIECبهيئة تنمية
ﺻناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن قائمة تضم  6شركات فازت في الدورة ال  21من مﺳابﻘة
" ،" Start ITوالمخﺻﺻة ﻷﺻحاب اﻷفكار اﻻبتكارية والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا
المعلومات واﻻتﺻاﻻت.
وقام المركز باﺳتضافة رواد اﻷعمال ومؤﺳﺳي الشركات الفائزة في مﺳابﻘة "خطط اﻷعمال Start
 ،”ITوذلك لﻺعﻼن عن تأهلهم لﻼنضمام لبرنامج الحاضنات التكنولوجية بالمركز.
وأكدت مها رشاد ،الﻘائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة أن اﺳتراتيجية عمل الهيئة تﺳتهدف تحﺳين
وضع مﺻر علﻰ الخريطة العالمية للخدمات عالية الﻘيمة والترويج لها كأحد المﻘاﺻد المفضلة لخدمات
البحوث والتطوير وريادة اﻷعمال ،مشيرة إلﻰ أن مﺻر هي البيئة اﻷﺳرع نموا للشركات الناشئة
بالشرق اﻷوﺳط وشمال أفريﻘيا من حيث حجم تمويل وتأﺳيس الشركات الناشئة في مﺻر عام ،2018
وذلك بحﺳب أحد التﻘارير المتخﺻﺻة.
وأضافت رشاد أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بالهيئة يتميز بتﻘديم باقة شاملة من المزايا والخدمات
لرواد اﻷعمال والشركات الناشئة تبدأ بمرحلة التوجيه واﻻﺳتشارات عند مرحلة ﺻياغة الفكرة وخطط
العمل وحتﻰ مرحلة الترويج لحلول الشركات الناشئة ومﺳاعدتها علﻰ اختراق أﺳواق عالمية
والوﺻول إلﻰ المﺳتثمرين المحتملين بالخارج من خﻼل دعم المشاركة في المعارض والمؤتمرات
العالمية المتخﺻﺻة مثل "جايتكس فيوتشر ﺳتارز" بدبي ومعرض اﻻلكترونيات اﻻﺳتهﻼكية CES
بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
وفي نفس الﺳياق ،حدد مركز اﻻبداع التكنولوجي وريادة اﻷعمال " 3 "TIECمن فبراير المﻘبل
كموعد نهائي لرواد اﻷعمال للتﺳجيل والتﻘدم للدورة ال  22من المﺳابﻘة ذاتها.
ويوفر المركز من خﻼل برنامج اﻻحتضان لمدة عام عدد من الخدمات المتميزة تبلﻎ إجمالي قيمتها
 180ألف جنيه مﻘﺳمة إلﻰ  120ألف جنيه مﺻري في ﺻورة خدمات اﺳتشارية وتﺳويﻘيه وبرامج
وأجهزة حاﺳب آلي ،ومكان للعمل مزود باﻷثاث المكتبي وتوﺻيﻼت اﻹنترنت ،والبرامج اﻷﺳاﺳية
وأدوات أجهزة الحاﺳب ،هذا باﻹضافة إلﻰ دعم نﻘدي قيمته  60ألف جنيه.
وتضمنت قائمة الشركات التي فازت خﻼل هذه الدورة:
شركة  Garment IOوالتي توفر جهاز ذكي يتم وضعه علﻰ الماكينات بمﺻانع المﻼبس مثبت عليه
أحد البرامج ليعمل كمنﺻة ذكية باﺳتخدام تﻘنيات إنترنت اﻷشياء ويوفر حل ﺳريع وفعال ﻷﺻحاب
مﺻانع المﻼبس لتعزيز اﻹنتاجية من خﻼل توفير خلفية كاملة عن عمليات اﻹنتاج ،وأداء العمال،
وحﺳاب تكلفة اﻹنتاج.

جوال يم ّكن المﺳتخدمين من تﺳويق
 Green Fashionهو عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق ّ
المنتجات المعاد تدويرها مثل المﻼبس واﻷكياس التي تنتجها اﻷﺳر والمﺻانع باﺳتخدام المخلفات
والمﻼبس الﻘديمة ونفايات المﺻانع.
 El Zatonaهي منﺻة عبر الحوﺳبة الﺳحابية تتيح إدارة نﻘاط البيع وتﺳاعد في أتمتة وإدارة المبيعات
للمحال والمنشآت التجارية الﺻغيرة والمتوﺳطة حيث تعمل المنﺻة في حالة كانت متﺻلة أو غير
متﺻلة باﻹنترنت .كما يمكن اﺳتخدام تلك المنﺻة من خﻼل تطبيق علﻰ الهاتف المحمول أو من خﻼل
موقع علﻰ شبكة اﻹنترنت دون الحاجة إلﻰ أي أجهزة خاﺻة بها.
 Muwfer Careهو عبارة عن تطبيق علﻰ الهاتف المحمول يوفر الخدمات الطبية لﻸفراد الذين ﻻ
يﺳتطيعون تحمل تكاليف خدمات التأمين الﺻحي أو ﻻ يمتلكون تأمين طبي تابع لجهات العمل أو
النﻘابات .ويوفر التطبيق للمﺳتخدمين خدمات طبية مخفضة باﺳتخدام بطاقة هوية يتم تﻘديمها لشبكة
طبية تضم أكثر من  5000مﻘدم خدمة من مﺳتشفيات وعيادات وﺻيدليات.
 Marketizerهو منﺻة ﻹدارة نﻘاط البيع تعمل كأداة لتيﺳير إدارة المبيعات والمخازن للمحﻼت
والمؤﺳﺳات الﺻغيرة خاﺻة في محافظات الﺻعيد ومن ضمنها في أﺳيوط وﺳوهاج والمنيا .وتوفر
ضا
منﺻة  Marketizerﺳهولة الوﺻول إلﻰ المعلومات وإدارتها .كما أن هذا التطبيق متﺻل أي ً
باﻹنترنت بتطبيﻘات الجوال والويب.
أما الشركة اﻷخيرة فهي شركة  Harmonicaوالتي تﻘدم أول تطبيق مﺻري للتعرف علﻰ
ومتطورا لمطابﻘة اﻷشخاص معًا
شريك الحياة حيث يتميز التطبيق باﺳتخدامه منه ًجا حديثًا
ً
من خﻼل مجموعة من اﻻﺳتعﻼمات التي يتم التحﻘق منها من خﻼل خوارزمية المطابﻘة.
ويوفر  Harmonicaللمﺳتخدمين فرص موثوقة ﻻكتشاف شريك حياتهم علﻰ أﺳس علمية
وﺳمات شخﺻية وخلفيات ثﻘافية متوافﻘة ،باﻹضافة إلﻰ توافر عناﺻر اﻷمان والتحﻘق من
بيانات المﺳتخدمين.
جدير بالذكر أنه قد تم انشاء مركز اﻻبداع التكنولوجي وريادة اﻷعمال عام  2010لتشجيع اﻻبتكار
وريادة اﻷعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات واﻻتﺻاﻻت في مﺻر .ويعمل المركز علﻰ الترويج
لمﺻر كمنافس عالمي في مجال اﻻبتكارات ذات الﻘيمة المضافة العالية.
ويعتبر المركز هو اﻷول من نوعه في مﺻر والثاني في إفريﻘيا والرابع علﻰ مﺳتوى منطﻘة الشرق
اﻷوﺳط وإفريﻘيا من حيث كونه عضوا معتمدا لدى الشبكة اﻷوروبية لﻸعمال .EBN

