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 مؤسسة التمویل الدولیة تطلق برنامًجا لدعم شركات التكنولوجیا المالیة الناشئة في مصر
 

لدعم برنامًجا الدولي، البنك مجموعة عضو الدولیة، التمویل مؤسسة أطلقت – 2019 أبریل 7 مصر،                 القاهرة،
متطورة. مالیة خدمات تقدیم على الناشئة الشركات مساعدة أجل من مصر؛ في Fintech المالیة التكنولوجیا                 تطویر

  یأتي هذا في إطار جهود مؤسسة التمویل الدولیة لدعم االبتكار وریادة األعمال في مصر.
 

المالیة الخدمات على تركز التي الخاصة األعمال ُمّسرعات - عامیین خالل تنفیذه یتم الذي - البرنامج هذا                   وسیساعد
واإلستشارات التقني والتدریب األعمال تطویر مثل مجاالت في الناشئة الشركات إلى المقدمة عروضها تحسین                على
مع بالتعاون البرنامج تنفیذ یتم واإلستثمارات. التمویل جذب في الناشئة الشركات بدوره سیساعد الذي األمر                 الفنیة،
یركز مصر في المجازفة األموال لرؤوس دولي صندوق أول وهو ، Startupbootcamp / برایدكابیتال                شركة
حاضنة أول وهي ،AUC Venture Lab بالقاهرة األمریكیة بالجامعة األعمال وحاضنة المالیة، التكنولوجیا               على

  قائمة على اسس أكادیمیة في مصر، لما یتمتع به كال الُمسرعین من خبرات واسعة في مجال التكنولوجیا المالیة.
 

مؤسسة مع حدیًثا تأسست التي الشراكة هذه ظل "في كابیتال براید لشركة التنفیذي الرئیس الدكاني، رامي                  وصرح
مجموعة إلى مسبوق غیر ووصوِل وتعرِّض بخبرات الناشئة الشركات دعم على قادرین سنكون الدولیة،                التمویل
هؤالء إلى الوصول في الشركات هذه تواجهها التي الصعوبات على والتغلب المجال، هذا في المتخصصین من                  كبیرة

 المتخصصین".
 

الثالثة األعوام مدار "على بالقاهرة األمریكیة الجامعة في األعمال إدارة كلیة عمید كامل، شریف الدكتور صرح                  كما
هذه أن " وأضاف ." المالیة التكنولوجیا مجال في ناشئة شركة ل23 الدعم AUC Venture Lab قدم                   الماضیة،
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الناشئة للشركات دعمنا نطاق توسیع على ستساعدنا الدولیة التمویل ومؤسسة األعمال إدارة كلیة بین الجدیدة                 الشراكة
الشمول نحو المصري االقتصاد في أثرنا تعظیم في ستساعد أنها كما التطور، سریع المجال هذا في ابتكاًرا                   األكثر

 المالي ".
 

ضوء في سریًعا نمًوا أیضا وتشهد بل المصرفي، القطاع خدمات تشكیل إعادة على بقدرتها المالیة التكنولوجیا                  تتمیز
ومن المالیة التكنولوجیا مجال في ناشئة شركة 45 حوالي مصر في یوجد إذ المالي، الشمول بتطبیق الحكومة                   التزام
على مصرفًیا حساًبا یملكون اللذین نسبة تقتصر إذ مصر في األهمیة بالغ التوجه هذا یعد العدد. هذا یزداد أن                     المتوقع
المحمول الهاتف عبر الدفع مثل المبتكرة، فالحلول لذلك، عاًما. 21 عن أعمارهم تزید الذین األشخاص من ٪32                 
في الناشئة الشركات دعم خالل ومن المالیة. الخدمات إلى سهًال وصوًال توفر اإلنترنت، عبر المصرفیة                 والخدمات

 مجال التكنولوجیا المالیة، یهدف البرنامج إلى تعزیز الشمول المالي في مصر.
 

یستطیع المناسب، الدعم خالل من "أن والیمن ولیبیا مصر في الدولیة التمویل مؤسسة مدیر اللبادي، ولید                  وصرح
نحو الناس حیاة توجه أن شأنها من تقنیات تطویر عن فضًال إلیها الحاجة تشتد التي العمل فرص خلق األعمال                     رواد
وإرساء الشباب األعمال رواد إلمكانات العنان إطالق على البرنامج هذا "سیساعد قائًال وتابع مصر". في                 األفضل

 دعائم منظومة تدعم االبتكار في قطاع الخدمات المالیة."
 

الرقمي للتمویل المواتیة البیئة تحسین أجل من الدولي البنك مجموعة تبذلها التي للجهود استكماًال البرنامج هذا                  یأتي
وهم: الدولیة التمویل مؤسسة في التنمیة شركاء من بدعم البرنامج یحظى كما مصر. في الناشئة الشركات نمو                   ودعم
والتعاون الخارجیة التجارة ووزارة النرویجیة الخارجیة الشؤون ووزارة ألمانیا في اإلعمار إلعادة االئتمان               مؤسسة

 اإلنمائي الهولندیة.
 

 نبذة عن شركة "براید كابیتال"
تأسیسها تم وقد مصر. في المالیة التكنولوجیا حلول تمویل على یركز رأسمالي استثمار شركة أول هي كابیتال"                   "براید
المالیة، لالستثمارات القابضة فاروس شركة المالیة؛ الخدمات رواد بین مشترك كتعاون 2017 عام بدایة                في
مصر في الناشئة الشركات في االستثمار إلى Pride Capital شركة تهدف .(Kamelizer) التكنولوجیة               والصناعات
المتعلقة المجاالت من العدید كابیتال براید تغطي المالیة. الخدمات إلى للوصول ومریحة فعالة قنوات لتوفیر                 وأفریقیا،
المال رأس وأسواق والتأمین، لألفراد، المصرفیة والخدمات والتحویالت، المدفوعات وهي المالیة             بالتكنولوجیا

/https://www.pride-capital.com :واالستشارات. لمزید من المعلومات برجاء زیارة 
 

  نبذة عن شبكة "ستارت أب بوت كامب":
كبرى من المدعومة االبتكار برامج من عالمیة شبكة أكبر وهي ،2010 عام في Startupbootcamp شركة                 تأسست
فرانسیسكو وسان وبرلین أمستردام ذلك في بما الرئیسیة والمناطق المدن أهم في برنامجًا 22 توفر حیث                  الشركات؛
المحترفین من شبكة عن فضًال وسنغافورة، والقاهرة ودبي ومیلبورن تاون وكیب سیتي ومكسیكو ونیویورك                ولندن
من أكثر أعمال وتسریع دعم في حافل سجل Startupbootcamp لدى دولة. 30 من أكثر في والخریجین                  والخبراء
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من شریك 200 من وأكثر االستثمار من یورو ملیار نصف جمعت والتي العالم، أنحاء جمیع في ناشئة شركة 700                   
زیارة: برجاء المعلومات من لمزید عمل. فرصة 3000 حوالي خلق جانب إلى              الشركات

/https://www.startupbootcamp.org 
  نبذة عن حاضنة األعمال بالجامعة األمریكیة بالقاهرة

الجامعة في األعمال لكلیة التابع واالبتكار األعمال ریادة مركز في بالقاهرة األمریكیة بالجامعة األعمال حاضنة                 تقع
بالجامعة األعمال حاضنة إطالق تم األعمال. ریادة نمو لدعم بصالحیات المركز أنشئ وقد بالقاهرة،                األمریكیة
داخل قوي بانتشار وتتمیز مصر، في جامعي وُمسرع حاضنة أول وهي ،2013 عام في بالقاهرة                 األمریكیة
التوجیه شبكات مع الوطیدة والعالقات الفعال بالتواصل انفرادها عن فضًال الناشئة، والشركات التمویل               منظومات

  واإلرشاد والمؤسسات المالیة المحلیة.
 

 ُنبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
إنمائیة مؤسسة أكبر - الدولي البنك مجموعة في وعضو الدولي للبنك الشقیقة المؤسسة - الدولیة التمویل مؤسسة                   ُتعد
2000 من أكثر مع الدولیة التمویل مؤسسة في ونتعاون الناشئة. األسواق في الخاص القطاع على تركز                  عالمیة
أصعب في الفرص وخلق األسواق إلنشاء ونفوذنا وخبراتنا أموالنا رؤوس ونستخدم العالم، أنحاء جمیع في                 شركة
في األجل طویل للتمویل أمریكي دوالر ملیار 23 من أكثر وّفرنا ،2018 المالي العام وفي العالم. حول                   المناطق
للمزید المشترك. الرخاء مستوى وزیادة المدقع الفقر على للقضاء الخاص القطاع قوة من مستفیدین النامیة،                 البلدان

www.ifc.org من المعلومات قم بزیارة 
 

 ابق على اتصال
www.facebook.com/IFCwbg 

www.twitter.com/IFC_org 
www.youtube.com/IFCvideocasts 

www.ifc.org/SocialMediaIndex 
www.instagram.com\ifc_org 

 

https://www.startupbootcamp.org/
https://www.startupbootcamp.org/

