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The EU-funded The Next Society organises a 5-days regional seminar 
on Benchmarking Visits & Training Tour 

 
Eight cluster managers and representatives from Egypt, Lebanon, Morocco and Tunisia, are 
participating to this exciting and inspiring second Benchmarking Visits & Training Tour held by the 
EU-funded THE NEXT SOCIETY. 
 
This 5-days seminar that started on the 10th of June will combine theoretical sessions and 
workshops based on case studies in order to develop exchanges and cooperation between the 
participants, and a networking event opened to clusters, innovative hubs and Piedmont businesses 
interested in Mediterranean markets. 
 
The main objective is to offer to South Mediterranean cluster managers new methodologies and new 
tools improving management, as identified in their clusters diagnostic phase, to generate new 
contacts, coordinated by France Clusters. 
 
Source : www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eu-funded-next-society-organises-
5-days-regional-seminar-benchmarking 
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واالبتكار لالستثمار مبادرة تنظيم في يشارك «إيتيدا» إبداع مركز  

 
مبادرة تنظيم في ،«إيتيدا» المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع «تيك» األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز يشارك  The Next 

Society شبكة مع بالتعاون األوروبي، االتحاد قبل من الممّولة  Anima ،يونيو 19 األربعاء اليوم القاهرة وتستضيفها لالستثمار . 
 

لرواد الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين، مدار على ويستمر األربعاء، انطلق، الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج، االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية جلسةلا وتضمنت  
مصر استضافة أهمية على خاللها وأكد الهيئة، رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها التي «تيك» األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع  

وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار، وبيئة بمصر األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لجميع فرصة من يمثله لما تدىللمن  
من أخرى، جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش تواصللا جلسات خالل . 
 

مرسيليا مدينة من وتتخذ المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته، في ،"أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، إيمانويل وأشار  
ومبادرة مشروع في لها مقرا بفرنسا  The Next Society االقتصادي النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع . 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة تالشركا في واالستثمار " 

ورشيد األونكتاد، بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
سياسة إلدارة التابع الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد عاملا األمين نائب ماعنينو،  

التوسع ومفاوضات الجوار  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

من عدد وبمشاركة المتوسط والبحر باروأو أفريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى ويجمع  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص، العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عددا  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث لةجو تختتم كما  THE NEXT SOCIETY وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة، في  
وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع بمشاركة للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع «تيك» األعمال  

أفريقيا وشمال األوسط رقالش ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة، والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال ادروّّ المبادرة وتجمع التنمية، جهود ودفع اإلبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من لماأع ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة وبدأت  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام  
300و للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى الوصول وتستهدف يورو، ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والجزائر والمغرب، مصر، وهي المتوسط البحر دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف نمولا شركاء من ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، . 

 
Source : www.almasdar.com 
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منتدى ظمنت مصر  "The Next Society" واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه الذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم القاهرة، تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(إيتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات ةالعالمي المنظمات بين بمصر اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

االبداع مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
للمنتدى مصر استضافة أهمية خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي  

الشراكات وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث بتكار،الا وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما  
من وذلك أخرى، جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة  

المذكورة طرافاأل بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، يلإيمانو وأشار -ANIMA"، من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته، في  
ومبادرة مشروع في لها مقًرا بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات عوتشجي االقتصادي .  
 

واإلبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، بليفي ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة سرئي نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص، العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، ال،األعم رواد من  

ومجموعة الاألعم ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدد  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة، في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة تعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة، والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
الحكوميّة غير والمنظّمات والشركات ينوالمستثمر األعمال رّواد وتجمع التنمية، جهود ودفع اإلبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
لألعمال منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغّطي االقتصاديّة، والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث كارواالبت . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف يورو، ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد دفهب النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.dostor.org  
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دىمنت تنظم مصر  The Next Society األوروبى االتحاد مع بالتعاون لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذى واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم القاهرة استضافت  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبى  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال ادةوري التكنولوجى اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)

تهدف التى الفعاليات من كبيرة مجموعة تشهد يومين، مدار على تمروتس اليوم فعالياته انطلقت الذى المنتدى أجندة فإن "ايتيدا "لـ بيان وبحسب  
دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر فى اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال، لرواد الترويج إلى باألساس  
ومنطقة مصر فى لالبتكار البيئى النظام ودعم المنطقة فى األعمال فرص نمو لتعزيز مصر فى األعمال وريادة االبتكار ثقافة ونشر  

 .األورومتوسطية
 

مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، امسح للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
مصر استضافة أهمية خاللها أكد والتى الهيئة، رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتى ،(تيك) األعمال وريادة التكنولوجى االبداع  
وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر فى األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثلة لما للمنتدى  

أخرى جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات ، 
المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك . 

 
أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل أكد بدوره، -ANIMA" مدينة من تتخذ والتى المؤسسه تلعبه الذى الدور على  

ومبادرة مشروع فى لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا  The Next Society النمو عمليات ودفع طتوسالم البحر دول فى األعمال مناخ لتحسين  
للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادى .   

 
واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت فى االختصاص ذوى من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى فى يشارك كما  

ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذى الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة فى الناشئة قاألسوا وبحوث الناشئة الشركات فى واالستثمار  
MAGNiTT" األونكتاد بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم فى االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول و الناشئة، الشركات بين لللتواص . 
 

إلدارة التابع الجنوبى بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، لجأ من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد  
التوسع ومفاوضات الجوار سياسة  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 

 
عدد وبمشاركة المتوسط روالبح أوروبا افريقيا وشمال مصر فى واالستثمار االبتكار نظام فى المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات فى يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلى من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربى العالم فى المبتكرة األفكار ودعم التشاركى لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آى.بي.بي" الحكومى االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التى األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفى  THE NEXT SOCIETY التكنولوجى اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة، فى  
الستعراض المبادرة فى الشريكة المنظمات جميع بمشاركة للمبادرة، الثالث السنوى االجتماع الذكية، القرية فى بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر فى األنشطة من عامين بعد الملموسة احاتنجال وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة، والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .تنميةلا جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّى من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 0025 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب امو لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبى  

والمغرب مصر، وهى المتوسط البحر 7 دول من 7 فى لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.youm7.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

األوروبي االتحاد  
 

التالي المقال في االخبار وأخر أهم لكم نستعرض : 
منتدى تنظم مصر  The Next Society يونيو 19 األربعاء اليوم بتاريخ الفجر، موقع من األوروبي االتحاد مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

2019 . 
 

مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  
شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima لوماتمعال تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  

 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة شرون دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

عبدااال مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
مصر استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي  

يزحفوت التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى  
أخرى جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات ، 

مذكورةال األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك . 
 

أنيما" الفرنسية راالستثما لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

ةنطقللم والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
  

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
بيالجنو بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

جموعةوم األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من يالعرب العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

قياإفري وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  

منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز وميّةحكال  
دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 

 
مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  

للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  
والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 

ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 
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Source : www.news-sinaa.com 

 
  

https://news-sinaa.com/economy/5144323/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-The-Next-Society-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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THE NEXT SOCIETY innovators and partners gather in Cairo for a 
great round of events 
 
From June 19 to 20, 2019, Cairo hosts a major set of events initiated by THE NEXT SOCIETY and 
ANIMA to support and spread the culture of innovation and entrepreneurship in Egypt and in the 
Euro-Mediterranean region. 
 
Organised by ANIMA, TIEC and ITIDA, this 2-day round of activities will promote Egyptian 
stakeholders of the innovation ecosystem to an international delegation of business and innovation 
support organisations, thus strengthening the Euro-Mediterranean community with creative and 
inspiring exchanges. 
 
THE NEXT SOCIETY gathers in Cairo, Egypt, its Euro-Mediterranean community of innovation and 
investment for a 2-day round of events to promote business opportunities in the region and support 
Egyptian innovation ecosystem. It will start on June 19, 2019, with the launch of THE NEXT SOCIETY 
Matchmaking Forum for Investment and Innovation, supported by ANIMA Investment Network and 
ITIDA. This open forum will bring together all stakeholders of Egypt innovation and investment 
ecosystem to present business and innovation opportunities to an international audience. 
 
Several international high-level speakers will share their vision on the state of the art of MENA 
innovation and investment: MAGNiTT’s founder and CEO, Philip Bahoshy; Paul Wessendorp, chief of 
the Investment Promotion Section Division on Investment and Enterprise of UNCTAD; Rachid 
Maaninou, Deputy secretary General of the  Union for the Mediterranean, Ingrid Schwaiger, Deputy 
Head of Unit for Regional Programmes Neighbourhood South, DG NEAR, European Commission; and 
representatives of THE NEXT SOCIETY community Flow (Palestine), Flat6Labs (Egypt), Brenco 
(Algeria), StartUp Maroc (Morocco), Berytech Fund (Lebanon), Alexandria Angels (Egypt), Bpifrance 
(France) and Yomken (Egypt). 
 
During the day, the participants will have the opportunity to share and exchange their practices, 
expertise and technologies, encouraging cooperation, potential partnerships and peer learning 
during the event. BtoB meetings and networking sessions will be at the core of the agenda! 
 
THE NEXT SOCIETY round of events in Cairo will end on June 20, 2019 with 3rd Annual Meeting of 
the initiative. Organised by TIEC on its premises, the event will bring together all partner 
organisations of THE NEXT SOCIETY where they present the key achievements, challenges and 
successes of the consortia after two years of activities in Egypt and in the MENA region. 
 
THE NEXT SOCIETY community grows! 
 
The Egyptian gathering is also the perfect time to celebrate the growth of THE NEXT SOCIETY 
community. Indeed, after two years of activities, several organisations have joined THE NEXT 
SOCIETY as ecosystem partners or members of THE NEXT SOCIETY Club (click here to know more 
about them). 
 
Yomken.com (Egypt), Aix-Marseille University (France), Emerging Valley (France), Marseille 
Innovation (France), and Flow (Palestine), Factory 619 (Tunisia), Factory 319 (France), Zebox 
(France), P.Factory (France), Brenco (Algeria),  Seedstars, Welcoming Diaspora (France) have 
recently integrated the ecosystem partners, making the community grow and spreading innovation 
culture all around the Mediterranean! 
 

 

Web 

June 19, 2019 
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In addition, thecamp and GM Consultant have joined forces with Bpifrance, the Region Sud – 
Provence Alpes Côte d’Azur and GreenFlex, founder members of THE NEXT SOCIETY Club which 
associate public and private organisations committed to create value in the region to take part in the 
innovation dynamics and trends between Europe, the Mediterranean and Africa! 
 
Source : www.alamrakamy.com 

 
  

http://alamrakamy.com/173321
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منتدى تنظم مصر  «THE NEXT SOCIETY» واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار،اليوم، االستثمار منتدى فعاليات القاهرة تستضيف  The Next Society األوروبي االتحاد قبل من الممّولة ، 

شبكة مع بالتعاون  Anima (ايتيدا) المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع ،(كيت) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار . 
الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة وميني مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وجيانولوتك االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل رشاوأ -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع دياالقتصا .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك شئة،النا الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، ادور من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

عرومش ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي الذكيةاالجتماع القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  

غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين عمالألا رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي . 

 
بهدف النمو شركاء من 003و للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف  

وفلسطين وتونس، والجزائر، والمغرب، مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد ، 
ولبنان واألردن، . 

 
Source : www.akhbarelyom.com 
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واالبتكار االستثمار منتدى ينظم وجيالتكنول اإلبداع مركز  

 
المقبل المجتمع" مجموعة وتنظمه مصر، بالقاهرة، يونيو 19 يوم واالبتكار االستثمار منتدى ينعقد " The Next Society االستثمار وشبكة  

األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز مع بالتعاون ،ANIMA "انيما" . 
 

كما وخبراتهم، وخدماتهم وتقنياتهم وسياساتهم ممارساتهم لمشاركة المتوسط األبيض البحر دول من باالبتكار ةالمعني الهيئات المنتدى ويجمع  
مصر في األعمال فرص على التركيز سيتم ولذلك األورومتوسطي، واالستثمار االبتكار لمجتمع المصري البيئي للنظام الترويج إلى يهدف . 

 
 

دعم منظمات مع للتواصل فرصة والمتوسطة الصغيرة للشركات يتيح كما المستثمرين، مع اجتماعات لعقد شئةالنا للشركات فرصة المنتدى ويقدم  
 .األعمال
 
 

المقبل المجتمع أن بالذكر جدير  (The Next Society) والمنظمات والشركات والمستثمرين األعمال ورواد التغيير صناع من مجموعة هي  
وهم المتوسط األبيض البحر بلدان من وسبعة أوروبا من االقتصادية والتنمية البحوث ومراكز والخاصة العامة االبتكار ومؤسسات الحكومية غير  

األوسط الشرق منطقة في االقتصادية والتنمية لالبتكار البيئية النظم تعزيز إلى وتهدف .وتونس فلسطين والمغرب ولبنان واألردن ومصر الجزائر  
يقياإفر وشمال . 

  
 

وتجمع المتوسط، األبيض البحر منطقة في االقتصادية للتنمية البلدان متعددة تعاون منصة هي "انيما" االستثمار شبكة أن إلى اإلشارة تجدر كما  
في البحوث ومعاهد الماليين والمستثمرين االبداع ومجمعات األعمال واتحادات الدولية والمنظمات واإلقليمية الوطنية االستثمار دعم وكاالت بين  

تشجيع عن فضالًّ المتوسط، البحر منطقة في األعمال لمناخ المستمر التحسين في المساهمة إلى فرنسا، في ومقرها أنيما، شبكة وتهدف .المنطقة  
المنطقة في والمستدامة المشتركة االقتصادية التنمية . 

 
Source : www.gomhuriaonline.com 
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واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات تطلق "إيتيدا" ..اليوم  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار، االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم ،"إيتيدا" المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية هيئة تطلق  (The Next 

Society) شبكة مع بالتعاون األوروبي، االتحاد قبل من الممولة  Anima تيك" األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز تثمار،سلال ". 
 

األعمال لرواد والترويج األعمال، وريادة االبتكار، ثقافة نشر بهدف التجارية، األعمال أصحاب بين اءاتلق تنظيم المنتدى، فعاليات وتتضمن ، 
الدولي الجمهور إلى مصر، في االبتكار مجتمع من وغيرهم . 

 
Source : www.elwatannews.com/news/details/4215746 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة األوروبي االتحاد  
 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف     The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في ارلالبتك البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي ئةالهي رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما دىللمنت مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ رنسافب مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة عاتشروالم دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم يف االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح تدىمنال هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة ادرةمبال ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة لدعم “  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار “يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع يستضيفمركز حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث ة،للمبادر الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية تكاراالب جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة كةبش حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة ةوالتّنمي والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ ياألوروب  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، لسطين،فو وتونس، والجزائر، . 
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Web 
June 19, 2019 

http://www.amwalalghad.com/2019/06/19/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-the-next-society-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83/


Press Review - June 2019 

 
 

 

 
منتدى تنظم مصر  The Next Society واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار، االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم القاهرة، تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون ياألوروب  Anima ،تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
(ايتيدا) المعلومات . 

 
الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج، االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة، في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال وريادة . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، للدكتورحسام كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة منتوتض  
رمص استضافة أهمية خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي ،(تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار؛ وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكل فرصة من يمثله لما للمنتدى  

أخرى جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات ، 
المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات لالخ من وذلك . 

أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، إيمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقرا بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في الستثماراو  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، شيدرو األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

بال سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة لدعم ”  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض ةالمبادر في الشريكة المنظمات جميع شاركت حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار ةبيئ دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار للألعما . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى لتص أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.almalnews.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف :(مصر) القاهرة  The Next Society من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي االتحاد قبل  Anima صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
(ايتيدا) المعلومات تكنولوجيا . 

 
الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين اردم على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي امالنظ ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال .  
 

ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير عثمان،مستشار حسام /للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  

تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل اتومؤسس جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  
العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار.المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة  

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة -ANIMA" مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين The Next Society ومبادرة  

للمنطقة والمستدامة .    
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك سسةومؤ ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 
مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي   THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  

الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث ويسنال االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  
إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 

 
مبادرة وتعد   THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز نيةالمع والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  

غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من ةاالقتصاديّّ والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

مبادرة أن يذكر.دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال  THE NEXT SOCIETY 
وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي االتحاد لبق من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  

وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر ىإل تصل أن المبادرة  
واألردن وفلسطين، وتونس، والجزائر، والمغرب، مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية ، 

 .ولبنان
 
Source : www.zawya.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة األوروبي االتحاد  
 

مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  
شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز ستثمارالل  

 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من يرهمغو األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام /للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  

تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من تاالبتكارا وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" 
 

ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  The Next Society لتحسين 
للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ .  

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة تالشركا في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا مالشو مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

المبادرة ممثلي من عدداًّ  
ومجموعة الاألعم ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة  Alexandria Angels، التشاركي لالبتكار "يُمكن" ومنصة  

المغرب من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم بيريتيك ومؤسسة ،  
(Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اتاإلنجاز . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار ثوالبحو واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.alwafd.news 
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منتدى تنظم مصر  "The Next Society" واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه الذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم القاهرة، تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(إيتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين بمصر اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

االبداع مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
للمنتدى مصر استضافة أهمية خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي  

الشراكات وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار، وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من يةالمعن األطراف لكافة فرصة من يمثله لما  
من وذلك أخرى، جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة  

المذكورة األطراف بين ائيةالثن واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، إيمانويل وأشار -ANIMA"، من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته، في  
ومبادرة مشروع في لها مقًرا بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع متوسطلا البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .  
 

واإلبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة اقاألسو وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط لبحراو أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص، العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدد  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تمتخت السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة، في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات كوكذل التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة تعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة، والتّنمية االبتكار دجهو بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
الحكوميّة غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد وتجمع التنمية، دجهو ودفع اإلبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
لألعمال منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغّطي االقتصاديّة، والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة ةمؤّسس 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف يورو، ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.dostor.org  
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منتدى تنظم مصر  The Next Society دولة 11 بمشاركة لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات يومين مدى على القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima  تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع كزومر لالستثمار  
(ايتيدا) المعلومات . 

 
وغيرهم األعمال لرواد الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  

مصر في األعمال وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج، االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في اإلبداع مجتمع من  
األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز . 

 
مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يرزو مستشار عثمان حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر استضافة أهمية على خاللها أكد ،(تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع  
االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة  
واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من  

المذكورة األطراف بين الثنائية . 
 

أنيما" الفرنسية ماراالستث لشبكة العام المفوض نوتاري ايمانويل وأشار -ANIMA" مدينة من تتخذ والتي المؤسسة تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

منطقةلل والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

واإلبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة روعاتالمش دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار . 

 
عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار منظا في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  

والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT  SOCIETY  ولوجيالتكن اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

درةمبا وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة كزوالمرا الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار جديدةلا اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.dotmsr.com 

 
  

 

Web 
June 19, 2019 

http://www.dotmsr.com/News/331/1319122/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-The-Next-Society-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-11-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


Press Review - June 2019 

 
 

 

 

 
منتدى تنظم مصر  "The Next Society" ياألوروب اإلتحاد مع بالتعاون واإلبتكار لإلستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima ماتالمعلو تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار افةقث ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
أنيما" الفرنسية ماراالستث لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  

ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  
منطقةلل والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 

 
واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  

ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  
MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  

يالجنوب بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  
التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص معاال القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي بداعإلا مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

اإفريقي وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  

غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز ميّةالحكو  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 
Source : www.alboslanews.com 
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دولة 11 بمشاركة واالبتكار االستثمار منتدى تنظم مصر  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات القاهرة، تستضيف  "The Next Society"، االتحاد قبل من الممولة األربعاء، اليوم  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع "كتي" مالعاأل وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 ."ايتيدا"
 

إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر األربعاء، اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد الترويج  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال وريادة . 
 

مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة  المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة عمجتم من المعنية األطراف لكافة فرصه من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة رافطاأل بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
  

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسة تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقًرا بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة كاتالشر في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد وسط،المت أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة سطالمتو والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدًدا  Alexandria Angels، ةنصوم  
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي ماراالستث وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي داثحاأل جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصادية والتنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظمات والشركات والمستثمرين األعمال رواد المبادرة عجموت .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظمة 300 من أكثر من تتكون واسعة شبكة حاليا وتغطي من االقتصادية والتنمية والبحوث باالبتكار والخاصة الحكومية والمراكز الحكومية  

دولة 30 من أعمال ورواد دولية مؤسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي . 

 
بهدف النمو شركاء من 300و حوثللب مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف  

وفلسطين وتونس، والجزائر، والمغرب، مصر، وهم المتوسط، البحر دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد ، 
ولبنان واألردن، . 

 
Source : www.elyomnew.com 
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األوروبي االتحاد مع بالتعاون واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات انطالق  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة استضافت  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة جينولوالتك اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين رصم في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال .  
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير تشارسم عثمان، للدكتورحسام كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة  المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع نم المعنية األطراف لكافة فرصه من يمثلة لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما" الفرنسية ماراالستث لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في ئةالناش األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد متوسط،لا أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة وسطمتال والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم شاركيالت لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث ةجول تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة حاتالنجا وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .يةالتنم جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة ّسسةؤم 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من ربقي وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.newsgateeg.com  
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منتدى تنظم مصر  The Next Society األوروبي االتحاد مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز ستثمارالل  
(ايتيدا) المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية  . 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من يرهموغ األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام /للدكتور كلمة ىللمنتد االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  

تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل شوور التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة كاتالشر في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين بنائ ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة عمالاأل ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) سافرن من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض ازاتاإلنج . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة زوتعزي االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار حوثوالب واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من لمبادرةا أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 019 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.bneconomy.com 

  

 

Web 
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http://www.bneconomy.com/t~9057
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منتدى تنظم مصر  The Next Society واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع ونعابالت األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

جويالتر إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة تشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام /للدكتور كلمة للمنتدى فتتاحيةاال الجلسة وتضمنت  

أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) الاألعم وريادة التكنولوجي االبداع مركز  
تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما دىنتللم مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل ساتجل خالل من وذلك أخرى، جهة . 
 

أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في تثمارسواال  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار قليميةاإل البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، يدورش األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في ستثمارالوا االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة دعمل ”  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس يآ.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
ستعراضال المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز البتكارا بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة ةمؤّسس 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث االبتكارو لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر لىإ تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.al-jaliah.com  
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منتدى تنظم مصر  The Next Society واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة يالتكنولوج اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية لمنظماتا بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يروز مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة عمجتم من المعنية األطراف افةلك فرصه من يمثلة لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة رافطاأل بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  

ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو اتليعم ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  
للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 

 
واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  

ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال دةيار في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  
MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  

الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، إنجريدو المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  
التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 

عدد اركةمشوب المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة ابأصح المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة لدعم ”  Alexandria Angels، ومنصة 

“ برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”مكنيُّ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي ثاألحدا جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد سةموالمل النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة عوتجم .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد ةليّّدو مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 06 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.ictbusiness.org 
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June 19, 2019 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار ستثمارالل  

وبمشاركة األوروبي االتحاد  
 

مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  
شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) عمالاأل وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  

 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية تالمنظما بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

وسطيةاألورومت ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال .  
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا صاالتتاال وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في ألعمالا ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصه من يمثلة لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

ذكورةلما األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society مولنا عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .    
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ةرياد في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، ريدنجوإ المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
عدد ةركوبمشا المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "كنيُم  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها يلتا األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد ةالملموس النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد بادرةلما وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد ةدوليّّ مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  

للبحوث اكزمر 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  
والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 

ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، .. 
 
Source : www.almezannews.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society دولة 11 بمشاركة واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة، تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز تثمارالسل  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في اإلبداع مجتمع من همغيرو األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 
" المعلومات تكنولوجيا شركات بين لبحثيا نللتعاو مشروعا 15 تمويل :"ايتيدا  
 

مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة يسرئ الجوهري، هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات اديقوصن التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسة تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقًرا بفرنسا ياسيلمر مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .  
 
« التكنولوجيا صادرات تنمية برنامج تطلق «اتصال  eExport ايتيدا» مع » 
 

واإلبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد لمنتدىا يف يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين اصلللتو  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات لجوارا ةسياس إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا أفريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستثمرين بين التشبيكية االجتماعات يف كيشار حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدًدا  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "رينكوب" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال دةرياو  

أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 
Source : www.vetogate.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society األوروبى االتحاد مع بالتعاون لالستثمار  
 
(MENAFN - Youm7) ةادرمب تنظمه والذى واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء، اليوم القاهرة استضافت  The Next Society 

شبكة مع بالتعاون األوروبى االتحاد قبل من الممّولة  Anima تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجى اإلبداع ومركز لالستثمار  
(ايتيدا) المعلومات تكنولوجيا صناعة . 

 
 

تهدف التى الفعاليات من كبيرة مجموعة تشهد يومين، مدار على وتستمر ومالي فعالياته انطلقت الذى المنتدى أجندة فإن "ايتيدا "لـ بيان وبحسب  
دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر فى اإلبداع مجتمع من وغيرهم األعمال، لرواد الترويج إلى باألساس  
ومنطقة مصر فى لالبتكار البيئى النظام ودعم المنطقة ىف لاألعما فرص نمو لتعزيز مصر فى األعمال وريادة االبتكار ثقافة ونشر  

 .األورومتوسطية
 

مركز ورئيس والتدريب لإلبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
مصر استضافة أهمية خاللها أكد والتى الهيئة، رئيس الجوهري، هالة المهندسة عن ابةني ألقاها والتى ،(تيك) األعمال وريادة ولوجىالتكن االبداع  
وتحفيز التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر فى األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثلة لما للمنتدى  

أخرى جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من تارااالبتك وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات ، 
المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك . 

 
أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل أكد بدوره، -ANIMA" مدينة من تتخذ والتى سهالمؤس تلعبه الذى الدور على  

ومبادرة مشروع فى لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول فى األعمال مناخ لتحسين  
للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادى .   

 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت فى االختصاص ذوى من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى فى يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذى الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة فى الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات فى واالستثمار  

MAGNiTT" األونكتاد بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم فى االستثمار ترويج شعبة ئيسر ،ويسندورب بول و الناشئة، الشركات بين للتواصل . 
 
 

إلدارة التابع الجنوبى بالجوار يميةاإلقل البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد  
التوسع ومفاوضات الجوار سياسة  (DG NEAR) األوروبية ضيةبالمفو . 

 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر فى واالستثمار االبتكار نظام فى المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال وادور المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات فى يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلى من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربى العالم فى المبتكرة األفكار ودعم التشاركى لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آى.بي.بي" الحكومى االستثمار وبنك لبنان، من . 
 
 

مشروع ينظمها التى األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفى  THE NEXT SOCIETY التكنولوجى اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة، فى  
الستعراض المبادرة فى الشريكة المنظمات جميع بمشاركة للمبادرة، الثالث السنوى االجتماع ة،ذكيال القرية فى بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر فى األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة، والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية الجهاتو تالسياسا لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّى من االقتصاديّة ةنميوالتّّ والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة شطةأن تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبى  

 

Web 

June 19, 2019 
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والمغرب مصر، هىو المتوسط البحر 7 دول من 7 فى لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.menafn.com 

 
  

http://www.menafn.com/arabic/1098659914/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-The-Next-Society-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89
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واالبتكار اراالستثم منتدى ينظم التكنولوجي اإلبداع مركز  

 
المقبل المجتمع" مجموعة تنظمه والذي بالقاهرة، يونيو 19 يوم واالبتكار االستثمار منتدى يعقد " The Next Society االستثمار وشبكة  

األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز مع بالتعاون ،ANIMA "أنيما" . 
 

االبتكار لمجتمع المصري البيئي للنظام الترويج   
كما وخبراتهم، وخدماتهم وتقنياتهم وسياساتهم ممارساتهم لمشاركة المتوسط؛ األبيض البحر دول من باالبتكار المعنية الهيئات لمنتدىا ويجمع  

مصر في األعمال فرص على التركيز سيتم ولذلك األورومتوسطي؛ واالستثمار االبتكار لمجتمع المصري البيئي للنظام الترويج إلى يهدف . 
 

المقبل األحد الجديدة بالمدن "االجتماعي أراضي" لشراء للمتقدمين اليدوية القرعة إجراء :"اإلسكان" ..اأيض اقرأ  
 

دعم منظمات مع للتواصل فرصة والمتوسطة الصغيرة للشركات يتيح كما المستثمرين، مع اجتماعات لعقد الناشئة للشركات فرصة المنتدى ويقدم  
 .األعمال
 

المقبل المجتمع  The Next Society  
المقبل المجتمع أن بالذكر جدير  (The Next Society) والمنظمات والشركات والمستثمرين األعمال ورواد التغيير صناع من مجموعة هي  

المتوسط األبيض البحر بلدان من وسبعة أوروبا من االقتصادية والتنمية البحوث ومراكز والخاصة العامة االبتكار ومؤسسات الحكومية غير ، 
الشرق منطقة في االقتصادية والتنمية لالبتكار البيئية النظم تعزيز إلى وتهدف .وتونس فلسطين والمغرب ولبنان واألردن ومصر الجزائر :وهي  

إفريقيا وشمال األوسط . 
 

أنيما االستثمار شبكة  
وتجمع المتوسط، األبيض البحر منطقة في االقتصادية يةللتنم البلدان متعددة تعاون منصة هي "أنيما" االستثمار شبكة أن إلى اإلشارة تجدر كما  
في البحوث ومعاهد الماليين والمستثمرين االبداع ومجمعات األعمال واتحادات الدولية والمنظمات واإلقليمية الوطنية االستثمار دعم وكاالت بين  

تشجيع عن فضالًّ المتوسط، البحر منطقة في األعمال لمناخ رتمالمس التحسين في المساهمة إلى فرنسا، في ومقرها أنيما، شبكة وتهدف .المنطقة  
المنطقة في والمستدامة المشتركة االقتصادية التنمية . 

 
Source : www.ahlmasrnews.com 
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واالبتكار االستثمار منتدى ظمين التكنولوجي اإلبداع مركز  

 
المقبل المجتمع" مجموعة تنظمه والذي بالقاهرة، يونيو 19 يوم واالبتكار االستثمار منتدى يعقد " The Next Society االستثمار وشبكة  

األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع مركز مع بالتعاون ،ANIMA "أنيما" . 
بتكاراال لمجتمع المصري البيئي للنظام الترويج  

كما وخبراتهم، وخدماتهم وتقنياتهم وسياساتهم ممارساتهم لمشاركة المتوسط؛ األبيض البحر دول من باالبتكار المعنية الهيئات المنتدى ويجمع  
رمص في األعمال فرص على التركيز سيتم ولذلك األورومتوسطي؛ واالستثمار االبتكار لمجتمع المصري البيئي للنظام الترويج إلى يهدف . 

 
المقبل األحد الجديدة بالمدن "االجتماعي أراضي" لشراء للمتقدمين اليدوية القرعة إجراء :"اإلسكان" ..أيضا اقرأ  

 
دعم منظمات مع للتواصل فرصة والمتوسطة الصغيرة للشركات يتيح كما المستثمرين، مع اجتماعات لعقد الناشئة للشركات فرصة المنتدى ويقدم  

 .األعمال
 

لمقبلا المجتمع  The Next Society 
المقبل المجتمع أن بالذكر جدير  (The Next Society) والمنظمات والشركات والمستثمرين األعمال ورواد التغيير صناع من مجموعة هي  

المتوسط بيضألا البحر بلدان من وسبعة أوروبا من االقتصادية والتنمية البحوث ومراكز والخاصة العامة االبتكار ومؤسسات الحكومية غير ، 
الشرق منطقة في االقتصادية والتنمية لالبتكار البيئية النظم تعزيز إلى وتهدف .وتونس فلسطين والمغرب ولبنان واألردن ومصر الجزائر :وهي  

إفريقيا وشمال األوسط . 
 

أنيما االستثمار شبكة  
وتجمع المتوسط، األبيض البحر منطقة في االقتصادية للتنمية بلدانال متعددة تعاون منصة هي "أنيما" االستثمار شبكة أن إلى اإلشارة تجدر كما  
في البحوث ومعاهد الماليين والمستثمرين االبداع ومجمعات األعمال واتحادات الدولية والمنظمات واإلقليمية الوطنية االستثمار دعم وكاالت بين  

تشجيع عن فضالًّ المتوسط، البحر منطقة في األعمال لمناخ المستمر لتحسينا في المساهمة إلى ا،فرنس في ومقرها أنيما، شبكة وتهدف .المنطقة  
المنطقة في والمستدامة المشتركة االقتصادية التنمية . 

 
Source : www.egysaudi.com 

 
  

 

Web 
June 19, 2019 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society واالبتكار لالستثمار  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات  االربعاء أمس القاهرة إستضافت  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة جيالتكنولو اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم باحص فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات ينب مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير رمستشا عثمان، حسام/للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  

تشجيع على يعمل االبتكارحيث وبيئة مصر في األعمال ريادة عتممج من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة طرافألا بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو لياتعم ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل "MAGNiTTماجنيت"  
بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد ،سطالمتو أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛ بمؤسسة  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع الجنوبي  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة طالمتوس والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، صةومن  
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من . 
 

مشروع ينظمها التي اثحداأل جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي الذكيةاالجتماع القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد موسةملال النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة عجموت .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد ليّةدو مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 06 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر،  . 

 
Source : www.ta7ya-masr.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

األوروبي االتحاد  
 

2030 ايجى  / 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون وبياألور  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام /للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية جلسةال توتضمن  
أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  

تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما نتدىللم رمص ةاستضاف  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة . 
 

أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

عبداواال واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد ؛كتاداألون  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار اربتكاال نظام في المصلحة حابأص المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة لدعم ”  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض بادرةالم في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
ةمنظّم 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار عماللأل . 
مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة لتموي ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  

للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن ةالمبادر وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  
والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 

ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 
 
Source : www.eg2030.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society األوروبي االتحاد مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة  

 
ةمبادر تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من الممّولة  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة وميني مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك لخارجبا االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار بيئيال ظامالن ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
 

مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام للدكتور كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس ،لجوهريا هالة المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من االستثمار ومؤسسات وصناديق ويلالتم تومؤسسا جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” نم تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا ةمدين  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم تمجاال في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في ستثماراال ويجتر شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، ريدوإنج المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا معيج كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من داًّعد ومجموعة األعمال ريادة لدعم ”  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” تيكبيري ةومؤسس ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا من ” . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، لثالثا يالسنو االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا يوتغطّّ من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY اداالتح قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، ،لجزائروا . 

 
Source : www.ictgate.com 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society األوروبي االتحاد مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة  

 
مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات األربعاء اليوم القاهرة تستضيف  The Next Society االتحاد قبل من ممّولةال  

شبكة مع بالتعاون األوروبي  Anima المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار  
 .(ايتيدا)
 

الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من بيرةك مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم صباح فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم األعمال لرواد  

وسطيةاألورومت ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
مركز ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، سام للدكتورح كلمة للمنتدى االفتتاحية الجلسة وتضمنت  
استضافة أهمية على خاللها كدأ والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع  
التعاون تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصة من يمثله لما للمنتدى مصر  
جهة من الستثمارا مؤسساتو وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، . 
 

أنيما" الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA" من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  
ومبادرة مشروع في لها مقراًّ نسابفر مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ لتحسين  

للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي .   
 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة غيرةالص وعاتالمشر دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت" منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT" بمؤسسة والمشاريع تثماراالس قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
 

عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا وشمال مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب توحالمف تدىالمن هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

ومجموعة األعمال ريادة لدعم "الب سكس فالت" مؤسسة وكذلك فلسطين، لةبدو ادرةالمب ممثلي من عدداًّ  Alexandria Angels، ومنصة 
" من "ماروك أب ستارت"و الجزائر، من "برينكو" مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار "يُمكن  
بيريتيك ومؤسسة ،المغرب  (Berytech) فرنسا من "فرانس آي.بي.بي" الحكومي االستثمار وبنك بنان،ل من . 
 

مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  
الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع اركتش حيث ،للمبادرة الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  

إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض اإلنجازات . 
 
مبادرة وتعد   THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة تّنميةوال تكاراالب جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  

غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون ةواسع بكةش حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال . 
 

مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  
للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات حاضنة 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ ياألوروب  

والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 
ولبنان واألردن، فلسطين،و وتونس، والجزائر، . 

 
Source : www.arabict.net  
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األوروبية االستثمار لشبكة ينضم والتميز لإلبداع األعلى المجلس  ANIMA 
 

وفد مشاركة ضمن األوروبية، االستثمار شبكة في إدارة لسمج وعضو استراتيجي كعضو والتميز لإلبداع األعلى المجلس انضم -معا -هللا رام  
ومبادرة الشبكة عقدتها اجتماعات سلسلة في سماره عدنان .م برئاسة المجلس من  "The Next Society" مصر في . 

الجامعات مع بالتعاون نولوجياالتك نقل مراكز وتطوير وتأسيس لإلبداع الوطنية لالستراتيجية مسودة لصياغة فنية بعثة استقطاب على االتفاق وتم  
 .الفلسطينية
 

أنيما" الفرنسية االستثمار شبكة وتعمل -ANIMA" البحر دول في األعمال مناخ تحسين على لها، مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة من تتخذ والتي  
منطقةلل والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي النمو عمليات ودفع المتوسط . 

 
مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY، االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة أنيما مشاريع إحدى وهي  

والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع البداعا قيمة وتعزيز االبتكار بيئة دعم تستهدف حيث االقتصاديّة والتّنمية  
تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة غير والمنظّمات الشركاتو  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر واالستثمار والبحوث واالبتكار لألعمال منظّمة 300 من أكثر من . 
 

في األوروبي االتحاد عن وممثلين األوروبي االستثمار وبنك االنكتاد مثل المشاركة الدولية المؤسسات مع سماره .م اجتمع رة،الزيا مشها وعلى  
التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج ووحدة المتوسط، أجل من لالتحاد العامة واالمانه بروكسل،  

(DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
في عقده والمنوي الرابعة الصناعية الثورة حول الرابع الوطني المنتدى في والمشاركة للحضور دعوتهم وتمت  

 
Source : www.maannews.net 
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االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين الشراكة عنشج :«داإيتي» رئيسة  

االستثمار وصناديق  
 

واالبتكار االستثمار للمنتدى مصر استضافة أهمية على «ايتيدا» الملعومات تكنولوجيا صناعة تنمية هيئة رئيس الجوهرى هالة المهندسة أكدت  
على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر فى األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لجميع فرصه من يمثله لما االوروبى االتحاد مع بالتعاون  
ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون تشجيع  

الثنائية جتماعاتواال العمل وورش التواصل جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة من االستثمار . 
مرسيليا مدينة من تتخذ والتى المؤسسة تلعبه الذى الدور إلى كلمته أنيمافى» الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتارى، ايمانويل وأشار  
التنمية اتعملي جيعوتش االقتصادى النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول فى األعمال مناخ لتحسين ومبادرة مشروع فى لها مقرا بفرنسا  

للمنطقة والمستدامة المشتركة .  
واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت فى االختصاص ذوى من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى فى وشارك  

التنفيذى ماجنيت» منصة مؤسس الرئيس بهوشى، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة فى الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات فى واالستثمار  
ورشيد األونكتاد؛ بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم فى االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  

شفايجر المتوسط، أجل من لالتحاد العام األمين نائب ماعنينو، ».  
والمستثمرين المتوسط، والبحر وأوروبا افريقيا وشمال مصر فى واالستثمار االبتكار نظام ىف لمصلحةا أصحاب المفتوح المنتدى جمع كما ، 

والخاص العام القطاعين من والشركات . 
 
Source : www.shorouknews.com 
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Communiqué : Emerging Valley, la 3ème édition se déroulera du 3 au 
5 décembre 2019 à Marseille pour connecter la Tech européenne et 
africaine 

 
Créé en 2017, par Samir Abdelkrim, entrepreneur et auteur du livre "Startup Lions, au coeur de 
l’African Tech", Emerging Valley est le sommet annuel qui rassemble chaque année au cœur de la 
Provence les leaders de la Tech africaine, les investisseurs, les experts africains et mondiaux de 
l’innovation. Le renforcement de la coopération digitale entre l’Afrique et l’Europe sera le thème 
majeur de l’édition 2019 d’EMERGING Valley, en partenariat avec la Commission Européenne. La 
Tech 4 Good, le financement des startups, la Food Tech ou encore la Smart City seront parmi les 
sujets principaux de la 3ème édition du Sommet EMERGING Valley 
 
Présentée à Bruxelles le 19 juin à l’occasion des European Development Days de la Commission 
Européenne, la troisième édition d’EMERGING Valley mettra en lumière le partenariat digital entre 
l’Afrique et l’Europe. Cette nouvelle édition créera des ponts et des synergies entre les écosystèmes 
des continents africains et européens grâce à un partenariat avec la Direction Générale de Recherche 
et de l’Innovation de la Commission Européenne pour son nouveau programme "Africa-Europe 
Innovation Partnership". 
 
Plusieurs dizaines d’incubateurs et d’acteurs de l’innovation de l’Union Européenne et d’Afrique vont 
se rassembler à EMERGING Valley pour développer du business et établir des partenariats à travers 
plusieurs activités de co-création et de mise en réseau. 
 
EMERGING Valley est un rendez-vous incontournable pour mettre en relation les startups africaines 
qui veulent se financer et accélérer leur croissance. Des rencontres privilégiées entre des startups 
et des VC, Business Angels et investisseurs de haut niveau seront organisées durant le sommet dans 
le cadre du programme d’accélération Social & Inclusive Business Camp de l’Agence Française de 
Développement, partenaires stratégiques d’EMERGING Valley pour la seconde année consécutive. 
 
Source : www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/11661-
article/emerging-valley-la-3eme-edition-se-deroulera-du-3-au-5-decembre-2019-a-marseille-
pour-connecter-la-tech-europeenne-et-africaine 
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Source : www.img.xn--igbhe7b5a3d5a.com/Issues/pdf/201906251150535053.pdf 
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The Next Society 
 

Le 23 et 24 avril 2019, 18 Start-ups et 13 chercheurs se sont retrouvés à Tunis pour la 2ème 
Académie des innovateurs. 
 
EBAN – European Business Angel Network et APII – l’Agence tunisienne pour la promotion de 
l’industrie et de l’innovation, avec le soutien d’ANIMA Investment Network, B@Labs et CONECT , ont 
organisé la 2e Académie des innovateurs de The Next Society. 
 
Cet événement a donné le coup d’envoi du programme d’accélération de la 2ème promotion des 
entrepreneurs du Start-up Booster Track et celui de la 1ère promotion tunisienne des chercheurs-
entrepreneurs accompagnés par le Tech Transfer Booster Track. Ce sont 21 entrepreneurs 
représentant 18 start-ups venues de 7 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qui ont 
travaillé et présenté leur pitch sur la base des Venture Academies organisées par Sophia Business 
Angels avec Jean-Louis Brelet (membre de France Angels et président de Emeritus de SBA) et Marcel 
Dridje (président de SBA et membre de EBAN), ont co-organisé l’événement. 
 
Source : www.actubusinessangels.com/2019/06/24/the-next-society/ 
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منتدى تنظم مصر  The Next Society مع بالتعاون واالبتكار لالستثمار  

دولة 11 وبمشاركة األوروبي االتحاد  
 

مبادرة تنظمه والذي واالبتكار االستثمار منتدى فعاليات القاهرة تسضيف  The Next Society بالتعاون األوروبي االتحاد قبل من الممّولة  
شبكة مع  Anima (ايتيدا) المعلومات تكنولوجيا صناعة تنمية لهيئة التابع (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي اإلبداع ومركز لالستثمار . 

 
دلروا الترويج إلى باألساس تهدف التي الفعاليات من كبيرة مجموعة يومين مدار على وتستمر اليوم فعالياته انطلقت الذي المنتدى أجندة وتشمل  
وريادة االبتكار ثقافة ونشر دعم وكذلك بالخارج االستثمارية والجهات العالمية المنظمات بين مصر في االبداع مجتمع من وغيرهم لاألعما  

األورومتوسطية ومنطقة مصر في لالبتكار البيئي النظام ودعم المنطقة في األعمال فرص نمو لتعزيز مصر في األعمال . 
ورئيس والتدريب لالبداع المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير مستشار عثمان، حسام /للدكتور كلمة دىللمنت يةاالفتتاح الجلسة وتضمنت  

أهمية على خاللها أكد والتي الهيئة رئيس الجوهري، هالة /المهندسة عن نيابة ألقاها والتي (تيك) األعمال وريادة التكنولوجي االبداع مركز  
تشجيع على يعمل حيث االبتكار وبيئة مصر في األعمال ريادة مجتمع من المعنية األطراف لكافة فرصه نم يمثلة لما للمنتدى مصر استضافة  
من االستثمار ومؤسسات وصناديق التمويل ومؤسسات جهة، من االبتكارات وأصحاب الناشئة الشركات بين المحتملة الشراكات وتحفيز التعاون  

المذكورة األطراف بين الثنائية واالجتماعات العمل رشوو تواصلال جلسات خالل من وذلك أخرى، جهة . 
أنيما“ الفرنسية االستثمار لشبكة العام المفوض نوتاري، ايمانويل وأشار -ANIMA” من تتخذ والتي المؤسسه تلعبه الذي الدور إلى كلمته في  

ومبادرة مشروع في لها مقراًّ بفرنسا مرسيليا مدينة  The Next Society النمو عمليات ودفع المتوسط البحر دول في األعمال مناخ ينلتحس  
للمنطقة والمستدامة المشتركة التنمية عمليات وتشجيع االقتصادي . 

واالبداع واالبتكار والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم مجاالت في االختصاص ذوي من الدوليين المتحدثين من العديد المنتدى في يشارك كما  
ماجنيت“ منصة ومؤسس التنفيذي الرئيس بهوشي، فيليب ضمنهم ومن األعمال ريادة في الناشئة األسواق وبحوث الناشئة الشركات في واالستثمار  

MAGNiTT” بمؤسسة والمشاريع االستثمار قسم في االستثمار ترويج شعبة رئيس ويسندورب، بول وكذلك الناشئة، الشركات بين للتواصل  
الجنوبي بالجوار اإلقليمية البرامج وحدة رئيس نائب شفايجر، وإنجريد المتوسط، أجل من لالتحاد العام ألمينا نائب ،ماعنينو ورشيد األونكتاد؛  

التوسع ومفاوضات الجوار سياسة إلدارة التابع  (DG NEAR) األوروبية بالمفوضية . 
عدد وبمشاركة المتوسط والبحر أوروبا افريقيا الوشم مصر في واالستثمار االبتكار نظام في المصلحة أصحاب المفتوح المنتدى هذا يجمع كما  
األعمال ورواد المستمثرين بين التشبيكية االجتماعات في يشارك حيث والخاص العام القطاعين من والشركات والمستثمرين، األعمال، رواد من  

الب سكس فالت“ مؤسسة وكذلك فلسطين، بدولة المبادرة ممثلي من عدداًّ ومجموعة األعمال ريادة لدعم ”  Alexandria Angels، ومنصة 

برينكو“ مؤسسة وكذلك مصر، من العربي العالم في المبتكرة األفكار ودعم التشاركي لالبتكار ”يُمكن“ و الجزائر، من ” ” ماروك أب ستارت

المغرب من ” بيريتيك ومؤسسة ،  (Berytech) فرانس آي.بي.بي“ الحكومي االستثمار وبنك لبنان، من فرنسا نم ” . 
مشروع ينظمها التي األحداث جولة تختتم السياق، نفس وفي  THE NEXT SOCIETY التكنولوجي اإلبداع مركز يستضيف حيث القاهرة في  

الستعراض المبادرة في الشريكة المنظمات جميع تشارك حيث للمبادرة، الثالث السنوي االجتماع الذكية القرية في بمقره (تيك) األعمال وريادة  
إفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة مصر في األنشطة من عامين بعد الملموسة النجاحات وكذلك التحديات وعرض نجازاتإلا . 

مبادرة وتعد  THE NEXT SOCIETY حيث االقتصاديّة والتّنمية االبتكار جهود بتعزيز المعنية والجهات السياسات لصناع مفتوحة شبكة  
غير والمنظّمات والشركات والمستثمرين األعمال رّواد المبادرة وتجمع .التنمية جهود ودفع االبداع ةقيم عزيزوت االبتكار بيئة دعم تستهدف  
منظّمة 300 من أكثر من تتكّون واسعة شبكة حاليّا وتغطّي من االقتصاديّة والتّنمية والبحوث باالبتكار والخاّصة الحكوميّة والمراكز الحكوميّة  

دولة 30 من أعمال ورّواد دوليّة مؤّسسة 2500 من وأكثر االستثمارو البحوثو واالبتكار لألعمال . 
مبادرة أن يذكر  THE NEXT SOCIETY االتحاد قبل من المبادرة أنشطة تمويل ويتم سنوات، 4 مدار على تمتد عمل بخطة 2017 عام بدأت  

للبحوث مركزا 60 من يقرب وما لألعمال، ومسرعات ةحاضن 190 من أكثر إلى تصل أن المبادرة وتستهدف .يورو ماليين 7 بمبلغ األوروبي  
والمغرب مصر، وهي المتوسط البحر 7 دول من 7 في لالبتكار الجديدة اإليكولوجية النظم وتقوية وتعزيز حشد بهدف النمو شركاء من 300و ، 

ولبنان واألردن، وفلسطين، وتونس، والجزائر، . 
 
Source : www.alresalanews.com 
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El CEEI participa en el proyecto europeo “The next society” 

 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), a través de la red 
europea de CEEIs, EBN, está participando en el proyecto europeo “The Next Society”, consistente en 
la transferencia de información entre compañías de nuestra región y start-ups de otros países. 
 
A través de este proyecto, emprendedores de la zona del Mediterráneo, se trasladan a diferentes 
países europeos, participantes en el proyecto, para reunirse con empresarios locales, así como start-
up o visitar los centros de innovación, con el objetivo de crear lazos empresariales entre las 
empresas y organizaciones de ambos países. 
 
De este modo, el CEEI de Guadalajara, a través de su Red Europea de viveros de empresa (EBN), está 
participando, como socio conector, haciendo de intermediario en varias visitas. La primera de ellas 
tuvo lugar a mediados de junio con la presencia de Mr Achraf Amine, CEO de la empresa marroquí 
Piloote, que ofrece una aplicación web y un software para pymes. Esta herramienta ayuda en la 
gestión de la facturación y el intercambio de documentos contables en la empresa, optimizando así, 
el proceso de facturación y el registro de la contabilidad con la automatización data & analytics. 
 
Durante su visita, el CEO de esta empresa tuvo reuniones con empresarios de su sector como 
Dotabit, Ardoa Kingston Company, Rsys, así como con representantes de CEOE-CEPYME 
Guadalajara y asistió al último encuentro de GuadaNetWork, celebrado en el Campo de Golf de 
Valdeluz, con el objetivo de dar a conocer a más empresarios y emprendedores su proyecto 
empresarial. 
 
Este programa, en el que participa el CEEI de Guadalajara por segunda vez, cuenta con la 
participación de 2.500 pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países y estará en 
vigor hasta diciembre del 2020. 
 
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la 
Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de 
Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional. 
 
 
Source : www.eldiadigital.es/art/298309/el-ceei-participa-en-el-proyecto-europeo-the-next-
society 
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Guadalajara se suma a 'The Next Society' para crear lazos 
empresariales con otros países 

 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Guadalajara está participando en el proyecto 
europeo 'The Next Society' que consiste en la transferencia de información entre compañías de 
nuestra región y start-ups de otros países. 
 
A través de este proyecto, emprendedores de la zona del Mediterráneo se trasladan a diferentes 
países europeos, participantes en el proyecto, para reunirse con empresarios locales, así como start-
up o visitar los centros de innovación, con el objetivo de crear lazos empresariales entre las 
empresas y organizaciones de ambos países. 
 
 
El Centro guadalajareño participa como socio conector y ha hecho de intermediario en varias visitas, 
la primera que tuvo lugar a mediados de este mes con la presencia de Achraf Amine, CEO de la 
empresa marroquí Piloote, que ofrece una aplicación web y un software para Pymes. 
 
Esta herramienta ayuda en la gestión de la facturación y el intercambio de documentos contables 
en la empresa, optimizando así el proceso de facturación y el registro de la contabilidad con la 
automatización data & analytics. 
 
Durante su visita, el CEO de esta empresa tuvo reuniones con empresarios de su sector como 
Dotabit, Ardoa Kingston Company y Rsys, así como con representantes de CEOE Cepyme 
Guadalajara, y asistió al último encuentro de GuadaNetWork, celebrado en el campo de golf de 
Valdeluz, con el objetivo de dar a conocer a más empresarios y emprendedores su proyecto 
empresarial. 
 
Este programa, en el que participa el CEEI de Guadalajara por segunda vez y cuenta con la 
participación de 2.500 Pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países, estará en vigor 
hasta diciembre del 2020. 
 
La Fundación CEEI Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación provincial, el Ayuntamiento 
y la patronal guadalajareña, así como con la Asociación provincial de empresarios de nuevas 
tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha. 
 
Source : www.eldiario.es/clm/emprende_a_diario/Guadalajara-The-Next-Society-
empresariales_6_914868513.html 
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