
 
 
 
 
 

Sawari Venturesو Partech تحصد ٤ ملیون دوالر من  MoneyFellows 

 االستثمار الجدید سوف یمول توسعات MoneyFellows في أفریقیا وإطالق منتجات جدیدة

 

 القاهرة، مصر

 ٢٢ یونیو ٢٠٢٠

 نجحت منصة التكنولوجیا المالیة المصریةMoneyFellows  في الحصول على إستثمارات بقیمة ٤ ملیون دوالر من شركتي

 االستثمار الجرئ Partech وSawari Ventures، وذلك في إطار جهود المنصة لمساعدة المالیین من المستخدمین الجدد على

  تحقیق أهدافهم المالیة.
 

Chit أو العربي، العالم في بالجمعیة یعرف (ما المالیة للدوائر الرقمي بالتحویل تقوم مالي تمكین شركة هي MoneyFellows                  

هذه تتیح أفریقیا). ووسط غرب في Tontineو المكسیك، في Tandas باكستان، في Committee الهند، في Fund                

الشركات أوائل من هي الشركة المادیة. احتیاجاتهم وتحقیق المالیة لشئونهم الفعالة اإلدارة من المزید للمستخدمین                 التكنولوجیا

  التكنولوجیة الناشئة في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي الذي تشجعه حالیًا الحكومة المصریة والبنك المركزي المصري.
 

یتم وسوف المستخدم. تقییم لوغاریتم قبل من تعریفهم تم نشط مستخدم 150,000 من أكثر MoneyFellowsلدى                 حالیًا،

على الشركة كذلك وتعتزم أفریقیا. في التوسع جانب إلى الجمهوریة نطاق على الشركة نشاط لتوسعة الجدید االستثمار                   توظیف

 إطالق مجموعة جدیدة من المنتجات خالل األشهر القادمة.
 

و Partech من كل لنا تقدمه الذي الدعم "یساعدنا وادي: أحمد MoneyFellows إدارة مجلس ورئیس مؤسس                 وصرح

خبراتهم على بنائا المعرفة من المزید تحصیل على افریقیا، في االستثماریة الشركات كبرى من اثنتان ،Sawari Ventures                 

عبر Partech دعم أعمالنا. لتطویر الالزم الدعم تلقي جانب إلى والمحلي، العالمي الصعیدین على الممارسات أفضل                  وتطبیق

Sawari Ventures أما العالمیة، العملیة بخبرتهم بالقارة أخرى دول في التوسع على یساعدنا سوف األفریقي تمویلهم                  صندوق

الیوم منذ بجوارنا الشركة كانت حیث الماضیة، الثالثة السنوات طوال MoneyFellows رحلة في أساس حجر تمثل                  فهي

المالیة، والمؤسسات الشركات أهم مع العالقات من واسعة شبكة جانب إلى والمعرفة، الدعم من هائًال كمًا لنا وتقدم                    األول،

  لیصبحوا شریكنا المحلي المثالي".
 

عبر Partech استثمار لمجموعة MoneyFellowsبانضمام فخورون "نحن كولون: سیریل Partech في العام الشریك               وقال

أن على یعملون حیث ممیز، منتجاتهم ومستوى رائع MoneyFellows فریق نموها. من وتزید تتوسع كي للشركة الدعم                   تقدیمنا

على MoneyFellows "تأثیر وأضاف: سواء." حد على واألجداد الجدیدة لألجیال جاذبیة أكثر المالیة الدوائر نظام                 یصبح

 الشمول المالي في مصر أصبح بالفعل ضخمًا، من حیث أنه یقدم نظام الجمعیة التقلیدي عبر منصة رقمیة."

 



 
 
 
 
 
شركات أكثر من واحدة MoneyFellowsهي " السنباطي: هاني Sawari Ventures في اإلداري الشریك صرح                كذلك

حل على یساعد مما المالیة الـدوائر وثقافة التكنولوجیا بدمج یقومون حیث المنطقة، في ظهرت التي الواعدة المالیة                   التكنولوجیا

في المشاركة من األفراد تمكین "عبر وأضاف: أفضل." بشكل المالیة شئونهم تخطیط على األفراد ویساعد المالي الشمول                   مشكلة

حیث األفراد من أكبر ألعداد المالیة الخدمات من المزید لتقدیم الطریق تمهد فهي القریبة، دوائرهم مجرد من أكبر                    دوائر

رحلتهم في رسمي بشكل لهم واالنضمام الشركة في إستثمارنا من للغایة متحمسون نحن المالیة. الناحیة من وعیًا أكثر                    یصبحون

  المثیرة".

 

MoneyFellows عن 

المستخدمین قیام لضمان وذلك المالیة، الدوائر مثل المالي، التخطیط خدمات توفر مالي تمكین شركة هي MoneyFellows                

MoneyFellows تتیح (الجمعیات)، المالیة الدوائر إدارة وعبر المالیة. أهدافهم وتحقیق بفاعلیة، المالیة شئونهم وتخطیط                بإدارة

یمكن بأمان. موعدها في المدفوعات سداد لتضمن ومناسبة، بها موثوق مالیة دوائر ضمن أدوارهم حجز                 للمستخدمین

في األبناء تعلیم مصروفات دفع مثل والمالیة، الشخصیة والتزاماتهم أهدافهم لتحقیق MoneyFellows استخدام               للمستخدمین

استثمارات صورة في دوالر ملیون 6 من أكثر بجمع MoneyFellows قامت محددة. أصول أو منتجات شراء أو                   موعدها

  مباشرة عبر السنوات الثالثة الماضیة.

 

Partech عن 

أحد Partech تعد وأسیا، أفریقیا، المتحدة، الوالیات أوروبا، في دولة 30 عبر شركة 180 حوالي تبلغ استثماریة محفظة                    مع

المكون Partech فریق ویوفر سنة. 40 من ألكثر الرؤیة أصحاب الشركات مؤسسي مساعدة في الرواد الدولیین                  المستثمرین

لراود العالقات وشبكات االستراتیجي والدعم والخبرة المال رأس دولة، 15 من سابقین وتنفیذیین أعمال رواد من أساسي                   بشكل

تحت یورو ملیار 1.5 من أكثر مع والنمو. الجرئ المال ورأس األولى المال رأس مشروعاتهم: مراحل جمیع في                    األعمال

تشكیل تعید التي والتجزئة األعمال تكنولوجیا في یورو ملیون و50 یورو 200,000 بین ما Partech تستثمر                  إدارتها،

واستحواذ دمج معاملة 50 من وأكثر أولي عام عرض 21 من أكثر Partech من المدعومة الشركات أتمت المختلفة.                    الصناعات

  استراتیجیة بقیمة أكثر من 100 ملیون دوالر أمریكي.

 

Sawari Ventures عن 

تحویل على القادرین الرؤیة أصحاب في تستثمر القاهرة. ومقرها رائدة جرئ مال رأس شركة هي Sawari Ventures                 

ریادة مفهوم یقدمها التي التغییر بقوة وتؤمن ، افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في رائدة شركات إلى الطموحة                    أفكارهم



 
 
 
 
 
المستقبلي النجاح على اإلیجابي التأثیر ذو باالستثمار Sawari Ventures تلتزم حیث الكلي. االقتصاد نطاق على                 األعمال

  للشركات والمجتمعات في الشرق األوسط وشمال افریقیا.
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