العنوان :إيتيدا تتوقع استثمارات تزيد عن  250مليون دوالر ف ر
الشكات الناشئة
ي
المصدر :ومضة

الشق األوسط وشمال إفريقيا ف حجم االستثمار ر
تعتب مرص واحدة من أعىل دول منطقة ر
بالشكات
ر
ي
الثان يف عدد الصفقات االستثمارية ،والمركز الثالث من حيث قيمة تلك
الناشئة ،حيث تحتل المركز ي
ا
الصفقات خالل النصف األول من عام  2021بي دول المنطقة بقيمة تزيد عن  123مليون دوالر ،فضًل
الماض – بحسب تقرير ومضة -
ثان أعىل قيمة استثمارية خالل شهر يوليو
عن إنها قامت مؤخرا بحصد ي
ي
عب  19صفقة ،وهو ما يوضح النمو الهائل لقطاع ريادة األعمال واالستثمار
عند  70.7مليون دوالر ر
ر
الت يزيد عدد سكانها عن  100مليون نسمة ،وعن ذلك يقول المهندس
بالشكات الناشئة؛ بتلك الدولة ي
"عمرو محفوظ" ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ،مساعد وزير
االتصاالت المرصي للتنمية والتطوير" :لقطاع ريادة األعمال ر
والشكات الناشئة أهمية يف دفع النمو
االقتصادي وخلق فرص عمل غب تقليدية وتوفب حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية ،وكذلك جذب
جنت يف
المستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر ،وهو
ي
بالتال أحد الروافد الرئيسية لتوفب النقد األ ر ي
تسجيل أكبر
االقتصاد المرصي ،ولذلك نتطلع يف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا العام إل
من  270رشكة ناشئة جديدة ف مرص كما نتوقع أن تجذب ر
الشكات الناشئة تمويالت استثمارية تتخىط
ي
ر
حاجز ال  250مليون دوالر ،وأضاف "محفوظ" أن االستثمارات األجنبية يف الشكات المرصية الناشئة
ُ
األجنت
وه من بي األعىل يف المنطقة مما يعكس ثقة المستثمر
تمثل نسبة  %32من
ي
ري
إجمال االستثمارات ي
وصناديق رأس المال المخاطر العالمية ف مناخ ريادة األعمال ر
والشكات التكنولوجية الناشئة المرصية.
ي
الحال عىل صياغة اسباتيجية
وأكد محفوظ يف ترصيحات خاصة لـ "ومضة" أن الهيئة تعمل يف الوقت
ي
ر
ه تمكي وتسهيل بيئة
خمسية شاملة بالتعاون مع إحدى الشكات العالمية وتضم أربعة محاور عمل ي
أعمال ريادة األعمال ،وسد فجوة التمويل ،والوصول لألسواق العالمية ،تنمية وصقل المهارات التقنية
المتخصصة.
مركز ريادة أعمال عالم
عالم Mega Innovation
الحال إلطالق مركز إبداع وريادة أعمال عىل مستوى
أضاف" :نجهز يف الوقت
ي
ي
عالم ،كما قمنا
 hubوسيكون مقره بقرص السلطان حسي بالقاهرة وسيتم إدارته بالكامل من قبل مشغل
ي
البمجيات المدمجة للسيارات وتصميم اإللكبونيات وسيكون
بتجهب أول مركز إبداع متخصص يف صناعة ر
مقره بمدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،".كما تقوم الهيئة بضخ استثمارات موجهة لرعاية األفكار
واحتضانها من خالل عدة برامج منها برنامج "مشعات األعمال" Tiec Entrepreneurship
التكنولوج وريادة األعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
 Acceleratorالذي يقدمه مركز اإلبداع
ر ي
المعلومات "ايتيدا".

ثقافة ريادة األعمال بالجامعات
التكنولوج
أما عن خطط تدريب ريادة األعمال يف الجامعات ،فأوضح أن الهيئة من خالل مركز اإلبداع
ر ي
البامج لطلبة الجامعات لتدريبهم عىل مهارات ريادة األعمال ،منها
وريادة األعمال "تيك" تنفذ عدد من ر
برنامج بناء قدرات الطلبة والخريجي يف مجال اإلبداع وريادة األعمال  InnovEgyptوالذي بدأنا فيه منذ
ً
البنامج اعتمادا عىل دراسات عالمية لتضمي التعليم الريادي يف مناهج الجامعات الدراسية
 2013وصمم ر
ُ
قبيل وبعد التخرج ،األمر الذي يؤكد دعم الحكومة يف توفب التعليم والتدريب عىل نطاق واسع يف مجال
االبتكار وريادة األعمال ،ويتم ذلك من خالل تأسيس مجتمعات طالبية من شباب الجامعات والخريجي يف
الت ترتكز عىل توظيف تكنولوجيا
المحافظات المختلفة من المتحمسي لفكر وثقافة ريادة األعمال ي
المعلومات واالتصاالت.
مشوعات التحول الرقم عىل ر
وعن تأثب ر
إيجان لها بالتوازي
الشكات الناشئة يف مرص ،فأكد أن هناك أثر
ري
ي
ً
مع جائحة "كورونا" ،حيث ساهما ً
معا يف خلق زخم غب مسبوق يف مرص والعالم ايضا ،مما تسبب يف لفت
الت تعتمد عىل التكنولوجيا الرقمية ،وهو ما ساعد بدوره يف ظهور العديد من
االنتباه لكل القطاعات ي
ر
إضاف لإلبداع واالبتكار.
الشكات الرقمية الناشئة وخلق لها حافز
ي
أما عن تأثب جائحة "كورونا" عىل المشاري ــع الناشئة المرصية ،فأوضح أن تداعياتها وأثرها عىل ر
الشكات
الناشئة كانت متفاوتة ،فهناك منهم من كانت آثارها ايجابية عليهم وحدث لها ً
نموا مثل رشكات التجارة
والت ازدهرت بصورة كببة خالل فبة الجائحة ،فلم يحدث إقبال عىل
اإللكبونية ،والتكنولوجيا المالية ،ي
ً
ر
الت تأثرت سلبا بانتشار
التعامل عليها بتلك الصورة قبل الجائحة ،كذلك لم تنىس الهيئة الشكات ي
الجائحة ،وقامت بتخصيص دعم مخصص ر
للشكات الناشئة كجزء من برنامج "المساندة الصادرات"
لمساعدة تلك ر
لحوال 131
ال  70مليون جنيه مرصي
الشكات عىل
ي
تخىط تلك األزمة ،حيث تم رصف حو ي
ي
البنامج.
رشكة مستفيدة من ر

