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في ُمخاطر مال رأس استثمار شركة أول CVentures تأسیس عن یعلن مصر – الدولي التجاري                 البنك
 مصر متخصصة في التكنولوجیا المالیة

 القاهرة ، 17دیسمبر 2018

تعد والتي CVentures شركة تأسیس عن مصر- في الرائدة المالیة المؤسسة – (CIB) مصر – الدولي التجاري البنك                    أعلن
المالیة التكنولوجیا مجاالت في المتخصصة الناشئة الشركات تمویل على تركز مصر في ُمخاطر مال رأس استثمار شركة                   أول
بمصر المالیة الخدمات قطاع دعم نحو البنك توجه الجدیدة الشركة تأسیس ویعكس المالیة. الخدمات منصات من الجدید                   والجیل
الدعائم كأحد الراهنة المرحلة خالل المالیة التكنولوجیا أهمیة عن فضًال الواعدة، النمو مقومات من بالعدید یتمتع                  والذي

 الرئیسیة لتعزیز الشمول المالي، وكذلك المساهمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة والمستدامة في مصر.

إتمام وسهولة سرعة من المستقل المستثمر خصائص بین ما یجمع بأنه CVentures بشركة الخاص العمل نموذج                  ویتمیز
الي الشركة تهدف و هذا الدولي، التجاري البنك أنشطة تنوع من النابعة المؤسسیة القدرات من االستفادة جانب إلى                    المعامالت
التكنولوجیة الحلول أحدث ابتكار على والقدرة السوق بمتطلبات الدرایة ذوي األطراف جمیع مع العالقات تعزیز و                  تنمیة
في الشركة تستهدف و البنك. یقدمها التي بالخدمات مباشر غیر أو مباشر بشكل ترتبط التي االبتكاریة األعمال نماذج                    وتطویر
األوسط الشرق ومنطقة مصر في ذلك و الناشئة للشركات (Series Bو Series A) التمویل بمراحل المشاركة األول                   المقام
) حداثه األكثر التمویل مراحل في المشاركة انتقائي بشكل الشركة تستهدف سوف ایضا و العالم، حول األسواق من                   وغیرها

 Seed Rounds)  لبعض الشركات الناشئة في تلك األسواق.

شركة إدارة مجلس ورئیس مصر – الدولي التجاري للبنك التنفیذي الرئیس - أباظة حسین السید/ صرح فقد السیاق هذا                     وفي
ورعایته الفعالة البنك مشاركة في ینعكس ما وهو األعمال ریادة منظومة دعم نحو واضحة رؤیة لدیه البنك أن -CVentures                   
الطموحة الرؤیة لتلك طبیعي امتداد هو CVentures تأسیس أن أباظة وأضاف األعمال. بریادة المتعلقة األنشطة                 لمختلف
شركة أول إلطالق مثالًیا یعد التوقیت أن أباظة وأكد المصري. المالي القطاع منظومة وتطویر بدعم البنك التزام على                    وتأكید
جمیع تضافر ظل في وذلك الناشئة المالیة التكنولوجیا شركات تمویل في متخصصة مصر في ُمخاطر مال رأس                   استثمار
الشمول تعزیز نحو المصریة للحكومة االستراتیجي التوجه لدعم المصري واألعمال المال بمجتمع العالقة ذات                األطراف

  المالي.

بشركة اإلدارة مجلس رئیس ونائب الدولي التجاري بالبنك المباشر األستثمار مجموعة رئیس - شاش أشرف السید/ أوضح جانبه                    ومن
و عالمًیا الرائدة البنوك لكبرى االستثماریة التوجهات مع یتوافق الشركة بإطالق الدولي التجاري البنك قیام أن - CVentures                  
الشركات مع المثمر التعاون على القائم األعمال نموذج تبني عبر للعمالء المقدمة الخدمات وكفاءة بجودة االرتقاء تستهدف                   التي
االستراتیجیة أهدافها تفوق سوف انها و القطاع هذا في ملموس تأثیر تحدث سوف الشركة بأن ثقته عن شاش وأعرب                     الناشئة.
تساهم أن المتوقع من بأنه شاش واختتم التنفیذیة. الشركة إدارة وجهود الدولي التجاري البنك دعم خالل من ذلك و                     المرجوة،
الشركاء وكذلك ، بها المستثمر الشركات رأسها وعلي المجال، هذا في العاملة األطراف لجمیع كبیرة قیمة اضافة في                    الشركة

 العاملین في مجال رأس المال المخاطر في مصر والمنطقة.

نظًرا الشركة إلطالق الشدید تحمسه عن -CVentures لشركة المنتدب العضو – فؤاد عماد السید/ أعرب متصل، سیاق                   وفي
المالیة. الخدمات تكنولوجیا في المتخصصة الناشئة للشركات المؤسسي الدعم تعزیز و الراهنة التمویلیة الفجوة سد على                  لقدرتها
الذین األعمال رواد لدعم الدولي التجاري البنك قدرات من االستفادة تعظیم على یقوم الشركة أعمال نموذج أن فؤاد                    وأضاف
أضاف و المقترحة. العمل خطط تنفیذ علي القدرة و المستهدف، بالسوق الشاملة الدرایة واضحة، مستقبلیه رؤیة لدیهم                   یتوافر
شراكات وبناء المشترك التعاون سبل تطویر عبر مستدامة استراتیجیة عالقات بناء على بالتركیز تقوم سوف الشركة أن                   عماد

  مثمرة مع األطراف العاملة في مجال رأس المال المخاطر على الصعیدین المحلي والدولي.
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 – نهایة البیان –

 لمزید من المعلومات حول شركة CVentures، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني www.cventureseg.com أو االتصال:

  السید/   عماد فؤاد ،

emad.fouad@cventureseg.com  :البرید اإللكتروني 

  السید    /شادي تادرس ،

shady.tadross@cventureseg.com :البرید اإللكتروني 

 

 نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

بالبنك العمل فریق ویضم مصر. في الخاص للقطاع تابع بنك أكبر حالًیا وهو 1975 عام مصر – الدولي التجاري البنك                      تأسس
تعظیم رأسها وعلى االستراتیجیة أهدافه تحقیق على یعكفون الذین المصرفي القطاع خبراء أكفأ من موظف 6500 من                   أكثر
تقدیم على التركیز مع االبتكاریة، المصرفیة والمنتجات المالیة الحلول أفضل طرح عبر العالقة ذات األطراف لكافة                  القیمة
بتقدیم البنك یقوم كما المصري. لالقتصاد الرئیسي المحرك تشكل التي والمؤسسات لألفراد العمالء خدمة في مستویات                  أفضل
بمختلف والشركات الكبرى والمؤسسات الثروات وأصحاب األفراد من لعمالئه المصرفیة والخدمات المنتجات من متمیزة                باقة
المصري السوق في رائدة بمكانة البنك وینفرد الجمهوریة. أنحاء في فرًعا 190 على تربو فروع شبكة خالل من وذلك                     أحجامها
من ألكثر المفضل والشریك مصر في العاملة البنوك بین أداًء األفضل لقب على حصوله جانب إلى التجاریة عالمته قوة                     بفضل
لعام العالم" مستوى على الناشئة األسواق في بنك "أفضل جائزة على حصوله عن فضًال السوق، في عاملة مؤسسة 500                   
یورومني مؤسسة من 2017 لعام العالم" مستوى على الناشئة األسواق في بنك "أفضل وجائزة فاینانس جلوبال من 2018                  
إدراجه عن فضًال ،2018 عام خالل العلوم على القائمة األهداف تحقیق مبادرة نحو التزامه البنك أظهر وقد .Euromoney                  

 من جانب كلیة لندن لألعمال ضمن الدراسات التي تقدمها الكلیة والمتعلقة بنماذج األعمال الناجحة.

اإللكتروني الموقع زیارة یرجى الدولي، التجاري البنك یقدمها التي والخدمات المنتجات حول المعلومات من                لمزید
.cibeg.com 
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