
                                                                                                                                            
                              

  
  
  
  

Sawari Ventures leads $4.5 million Series A for e-learning platform Al 
Mentor 

  
almentor.net is reshaping self-driven learning in the Arab World 

  
  

  
Cairo, Egypt 
7 October, 2019                                                                              
  

Sawari Ventures, Egypt’s leading venture capital firm today announced that it has led a 

$4.5 million Series A investment round for e-learning platform, almentor.net with 

participation from Egypt Ventures, Endure Capital and angel investor Mohamed El 

Amin. This brings the total funding raised by the company to USD $8 million to date. 

  

almentor.net was launched in 2016 with a mission to address the lack of online personal 

development content for Arabic-speakers. The platform offers a catalogue of exclusive 

training videos and expert talks, introducing unique knowledge development solutions for 

the region in areas including health, technology, humanities, entrepreneurship and 

business management. 

  

“We are very pleased to have led this latest round. From the beginning, we 

have supported Almentor’s mission to expand the personal development options 

available to young Arabic-speaking professionals in the MENA region. Filling this gap in 

the area of knowledge development and laying the foundation for a rich online learning 

ecosystem is crucial to the development of the next generation of empowered 

leaders. We are impressed with what the team has achieved in the last two years and are 

excited to be part of its future journey,” said Wael Amin, Partner at Sawari Ventures. 

  

almentor.net plans to use the funding to accelerate course development and expand the 

roster of mentors who are recruited through a vigorous selection criterion, with a 10% 

acceptance rate in order to maintain the highest quality offered in the market.  
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“Already we have more than 10,000 videos online and we hope to use this investment to 

further avail our audience to even more enriching learning experiences, in the process 

helping young people enhance their personal development and confidence, 

while increasing their knowledge base,” said Ihab Fikry almentor.net CEO and co-

founder. 

  
- End - 

  

  
almentor.net 
almentor.net is an online video e-learning platform, established by five prominent Arab 
professionals, whose objective is to develop and provide Arab users with the necessary 
skillset to advance in their careers. almentor.net has partnered with prominent leaders 
in the fields of human resources, management, sports, business, corporate 
communications and digital media. The platform currently has the biggest continuous 
learning library in the region, and one of the largest worldwide. 
  
Sawari Ventures 

Sawari Ventures is a leading venture capital firm based in Cairo. It invests in people 
turning visionary ideas into market-leading companies in the MENA region, believing in 
the transformative power of entrepreneurial thinking. 
  
  
For more information, please visit www.almentor.net 
Email maddison@sawariventures.com 

  
  

 

 

  

  

  

 مليون دوالر  4.5تقود جولة استثمارية بقيمة   سواري فينتشرز 

 في منصة التعلم الذاتي عبر االنترنت المنتور.نت   

  

 منصة العرب للتعلم الذاتي تعيد تشكيل التجربة التعليمية في العالم العربي

  

 القاهرة، مصر

 2019أكتوبر،  7

  

ستثمار المباشر و راس المال الجرئ عن قيامها بقيادة ، الشركة المصرية الرائدة في مجال االسواري فينتشرز أعلنت اليوم

بمشاركة كل من شركة مصر لريادة  مليون دوالر في منصة التعلم عبر االنترنت المنتور.نت، 4.5استثمارية بقيمة  جولة 
ته شركة المنتور.نت األعمال واالستثمار وشركة إنديور كابيتال والمستثمر محمد األمين. وبذلك يرتفع إجمالي التمويل الذي حصد

 ماليين دوالر حتى اآلن.  8منذ تأسيسها إلى 
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بهدف تعويض نقص محتوى التنمية الشخصية و العملية لمتحدثي اللغة العربية. تقدم  2016تم إطالق منصة المنتور.نت عام 
لتطوير المعرفة في المنطقة في المنصة مجموعة من مقاطع الفيديو التدريبية الحصرية ومحادثات الخبراء ، وتقدم حلوالً فريدة  

 مجاالت تشمل الصحة والتكنولوجيا والعلوم اإلنسانية وريادة األعمال وإدارة األعمال. 

: "نسعد بقيادة هذه الجولة التمويلية. فقد قمنا بدعم  سواري فينتشرز ومن جهته صرح وائل أمين، الشريك في شركة
طوير الشخصي والعملي لناطقي اللغة العربية في منطقة الشرق األوسط وشمال منذ البداية إلثراء محتوى الت المنتور.نت مهمة

إفريقيا. سد هذه الفجوة في مجال تطوير المعرفة وإرساء األساس لنظام تعليمي غني عبر اإلنترنت أمر بالغ األهمية لتطوير 
العامين  فريق المنتور.نت خاللالجيل القادم من القادة وتزويدهم باإلمكانيات الالزمة. نحن منبهرون بإنجازات 

 ومتحمسون لمواصلة دعم هذه الشركة والمشاركة في مسيرتها المستقبلية". السابقين

وقال أحمد جمعة ، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة األعمال واالستثمار: "يسعدنا أن نكون جزًءا من المنتور.نت ، وهو 
وسط ، إلثراء الشباب العربي بمحتوى تعليمي قيم يوسع مجموعات مهاراتهم محفز لرأس المال البشري في منطقة الشرق األ

 ".للتنمية الشخصية ويمهد لهم سبل جديدة

تخطط شركة المنتور.نت الستخدام هذا التمويل لتسريع عملية تطوير الدورة التدريبية وتوسيع قائمة الموجهين والمعلمين الذين  
قال   ٪ من أجل الحفاظ على أعلى مستويات الجودة المقدمة في السوق.10يتم تعيينهم باستخدام أدق المعايير، مع معدل قبول 

المؤسس المشارك في المنتور.نت: "لدينا أكثر من عشرة آالف فيديو على المنصة حتى اآلن.  إيهاب فكري الرئيس التنفيذي و
ونأمل في تسخير هذا االستثمار لالرتقاء بجمهورنا ومتابعينا إلى أعلى المستويات الفكرية، من خالل توفير محتوى تعليمي قيّم 

 زيز كفاءاتهم وثقتهم بتوسعة قاعدة معارفهم".وخبرات علمية وعملية ثريّة سعياً منا لمساعدة الشباب على تع

--- 

 المنتور.نت
فريق من خبراء ريادة وإدارة األعمال تكاتفت خبراتهم وتوحدت جهودهم لتكون    المنتور.نت هي منصة العرب للتعلم الذاتي عبر اإلنترنت ، قام بتأسيسها

إلى تطوير وتزويد اإلنسان العربي بالمهارات الالزمة للتقدم فئي مسيرة حياتهم المهنية  تهدف المنصة  لهم مكانة داخل المنظومة التعليمية والتدريبية.
ة، واإلدارة، والشخصية. بالتعاون مع مئات القادة والمعلمين والخبراء، تقدم المنصة دورات تدريبية وكلمات مصورة في عدة مجاالت مثل الموارد البشري

ألعمال التجارية، واالتصاالت المؤسسية، والوسائط الرقمية. تحتوي المنصة حاليًا على أكبر مكتبة تعليمية قائمة ونمط الحياة، والدراما، والرياضة، وا

 .في المنطقة، وواحدة من أكبر المكتبات في العالم

 سواري فينتشرز
ومقرها في القاهرة. حيث تستثمر في األفراد  في مجال االستثمار المباشر و راس المال الجرئ هي شركة مصرية رائدة في سواري فينتشرز

ن بالقوة و بهدف تحويل األفكار ذات الرؤية الطليعية إلى شركات رائدة في السوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وترتكز رؤيتها على اإليما
 لشركات الناشئة و رواد االعمال.القدرة على التغيير الكامنة في فكر ا

  
 www.almentor.net لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع اإللكتروني

 awariventures.commaddison@s التواصل عبر البريد اإللكتروني
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