
 

 

  بعد تخصیص اورنچ العالمیة  500 الف یورو لدعم الشركات الناشئة في أفریقیا والشرق االوسط

Orange Ventures MEA Seed" اورنچ مصر" تعلن عن اطالق أول واكبر تحدي رقمي " 
  Challenge"  لتمویل ودعم المشاریع التكنولوجیة لرواد األعمال والشركات الناشئة

 

والتي وافریقیا االوسط والشرق مصر في الرقمیة والخدمات للحلول تحدي أكبر اطالق عن اورنچ                أعلنت
في التكنولوجیا علي تعتمد التي الناشئة المشاریع أصحاب االعمال رواد لدعم العالمیة اورنچ مجموعة                تدعمها
على الحصول في بالغة صعوبة االعمال رواد فیها یجد والتي الحالیة الظروف ظل في خاصة أعمالها                  صمیم

  التمویل الالزم بسبب قلة عدد المستثمرین بسبب ازمة تفشي فیروس كورونا المستجد في العالم .

االوسط الشرق منطقة في العالمیة اورنچ مجموعة تطلقها التي الرقمیة التحدیات أكبر من التحدي هذا                 ویعد
500 تبلغ باستثمارات وتونس والسنغال والمغرب واألردن ومصر دیفوار وكوت الكامیرون وتشمل              وافریقیا
لكل یورو و150,000 50,000 بین من یتراوح مادي دعم علي ناشئة شركات سبع فیها ویحصل یورو                  الف

  شركة.

التقنیات أحدث استخدام على تعتمد والتي مرتفعة نمو امكانات ذات الناشئة المشاریع التحدي هذا                ویستهدف
المعلومات وتكنولوجیا الشبكات مجاالت في حلول ابتكار ومنها االعمال صمیم في الثوریة              والتكنولوجیات

  واالمن االلكتروني والخدمات المالیة الرقمیة وحلول الشركات.

مع تتوافق والتي 2020 لسنة استراتیجیتها أهم كأحد الرقمیة الخدمات في بالتوسع العالمیة اورنچ اهتمام                 ویأتي
تطویر في االستثمار علي سنوات منذ مصر اورنچ حرصت فقد لذلك ورؤیتها المصریة الدولة                اتجهات
من العدید ابتكار إلى بالفعل أثمر والذي العالم أنحاء جمیع في المستمر التطور لمواكبة الجدیدة التقنیات                  وتعزیز
وكفاءة جودة على كبیر إیجابي تأثیر لها كان والتي األعمال ورجال والشركات لألفراد الرقمیة                الحلول

  األعمال.

األوسط الشرق اورنچ لشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس ، ندیاي ألیون قال المبادرة هذه علي                 وتعلیقًا
الورنچ المهم فمن ، بها نعمل التي البالد في الرقمي البیئي النظام دعم في رئیسًیا العًبا "بصفتنا أفریقیا                    وشمال
والشرق إفریقیا في األعمال لرواد نقدمها التي التدریبة واألنشطة الدعم إلى باإلضافة تمویلیة حلول                توفیر

 األوسط".

اورنچ في "نعمل مصر اورنچ لشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس شاكر یاسر المهندس قال                وبدوره
والشركات االعمال رواد بین بل والشركات االفراد مستوي علي فقط لیس الرقمیة الحلول نطاق توسیع                 علي
المجال في خاصة مبتكرة حلول تصمیم علي ومعنویًا مادیًا ونشجعهم االبداعیة افكارهم ندعم الذین                الناشئة

 الرقمي الذي أصبح حالًیا أحد الدعائم والركائز الرئیسیة لنجاح المؤسسات والشركات على مستوى العالم".

 
 

 


