
صبح أك�� مركز تكنولو�� �� أفر�قيا
ُ
 "د�سر�ت أفر�قيا": مصر تتجھ لت

 

 ترجمة: إبراهيم مأمون 
 

ا �� الشر�ات  2019كشف تقر�ر تمو�ل أفر�قي عن الشر�ات الناشئة العاملة �� مجال التكنولوجيا أن عام 
ً
شهد ارتفاعا م�حوظ

ع�� استثمارات ع�� مدار العام، لتتفوق بذلك ع�� أي دولة الناشئة المصر�ة العاملة �� مجال التكنولوجيا وال�ي حازت 

مثل ما �سبتھ 
ُ
 من إجما�� السوق األفر�قي. %28.3أفر�قية أخرى، وت

ا ع�� موقع 
ً
شهد نمًوا  2019المع�ي بأخبار الشر�ات الناشئة �� القارة أن عام » د�سر�ت إفر�قيا«وأو�ح التقر�ر الصادر حديث

 .2018شركة �� عام  34شركة ال�ي تتلقى استثمارات مقابل  88، حيث ارتفعت الشر�ات إ�� %159�� السوق المصري بنسبة 

مليون دوالر أمر��ي من التمو�ل، لتتجاوز بذلك  90وأفاد التقر�ر بأن هذه الشر�ات الناشئة قد حصلت ع�� ما يقرب من 

ن إجما�� االستثمارات ال�ي تلق��ا القارة األفر�قية، فيما م %17.4جنوب أفر�قيا وكينيا ونيج��يا، وُ�مثل هذا التمو�ل ما �سبتھ 

 .2018�� عام  %45.5�ان قد ارتفع بنسبة 

وأكد الموقع أن السوق المصري �� مجال التمو�ل التكنولو�� إذا تمكن من االستمرار ع�� نفس الوت��ة، فستتحول مصر 

 فر�قيا.خالل الف��ة القادمة إ�� مركز تكنولو�� قوي جًدا �� شمال أ

وأشار التقر�ر إ�� أن السنوات السابقة �انت أغلب عمليات التمو�ل تتجھ نحو الشر�ات الناشئة �� ثالثة أسواق فقط، و�� 

شهد نمًوا قوً�ا �� السوق المصري لُيصبح سوق التكنولوجيا �� أفر�قيا اآلن  2019جنوب أفر�قيا ونيج��يا وكينيا، إال إن عام 

 من الثالث الكبار �� السنوات السابقة.يضم أر�عة دول ك��ى ب
ً

 دال

ونقل الموقع اإلفر�قي عن طارق أسعد، الشر�ك المؤسس �شركة "أ�ج��ا فينشرز"، تأكيده أن السوق المصري أصبح وجهة 

استثمار�ة أك�� جاذبية �سبب تحسن صورة االقتصاد الك�� واألساسيات ا�جاذبة لالستثمار، من بي��ا االرتفاع �� أعداد 

 الس�ان وا�حاجة االس��الكية.

وأضاف أن البنك المركزي يتخذ خطوات غ�� مسبوقة للعمل مع الشر�ات الناشئة العاملة �� مجال التكنولوجيا، ما ساهم �� 

 نمو هذه الشر�ات بمعدل أسرع من أي وقت م�ىى �� السوق المصري.

، لتشار�ي، ال�ي وسعت خدما��ا عالميا لتمتد إ�� كينياولفت الموقع إ�� أن نجاح شر�ات مثل شركة سو�فل للنقل ا�جما�� ا

ا لالكتتاب أسهمه تطرحوشركة فوري المتخصصة �� التكنولوجيا المالية ال�ي أصبحت أول شركة مصر�ة تدعمها المشاريع 

 ق.و ، منح المستثمر�ن ثقة أك�� �� أن الشر�ات الناشئة المصر�ة يمك��ا أن تل�ي متطلبات الس2019العام �� عام 

بدوره، قال أحمد عاشور رئيس مجلس إدارة شركة "إدز���" إن مصر سوق واعدة للغاية �� ظل النمو الكب�� �� عدد الس�ان 

والشر�ات الصغ��ة والمتوسطة، ُمضيفا أن هذا ُيمهد الطر�ق أمامنا للتوسع بصورة قو�ة، ما يجعل اقتصادنا جاذب لالستثمار 

 �� الوقت ا�حا��.


