
 

                     
 
 

 -- للنشر الفوري--
 

 استثمار جدید لمؤسسة التمویل الدولیة والصندوق اإلجتماعي للتنمیة  في شركة فالت6البز لدعم
 ریادة األعمال واالبتكار في مصر

 
الناشئة الشركات فى االستثمارات في الرائدة الشركة البز 6 فالت الیوم أعلنت — 2016 دیسمبر 15 مصر،                   القاهرة،
البنك مجموعة أعضاء أحد وهي - (IFC) الدولیة التمویل مؤسسة مشاركة عن أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة                   في
صندوق في رائدین كمستثمرین للتنمیة اإلجتماعي الصندوق وأیضًا الناشئة", الشركات "تحفیز برنامج خالل من                الدولي-

 فالت6البز الجدید في مصر لالستثمارات األولیة بقیمة 75 ملیون جنیه مصري.
 

والتي القاهرة، فالت6البز إلى المال لرأس تمویل من أمریكي دوالر ملیون 2 إلى یصل ما الدولیة التمویل مؤسسة                    ستقدم
السنوات مدى على أعمال رائد 300 من أكثر وتدعم ناشئة مصریة تكنولوجیة شركة 100 حوالي في باالستثمار                   ستقوم
دعم إلى ویهدف الناشئة، الشركات لتحفیز الدولیة التمویل مؤسسة برنامج من جزء هو االستثمار وهذا المقبلة                  الخمس
الصندوق یمثل كما الناشئة. للشركات المبكرة المراحل في والمعرفة التمویل فجوات معالجة خالل من مصر في                  االبتكار
لتسریع برنامجها خالل من فالت6البز ستقدم فالت6البز. في آخر رئیسي كمستثمر (SFD)للتنمیة المصري               االجتماعي
األعمال رواد یساعد مما التواصل، وفرص اإلستراتیجي، والتوجیه واإلرشاد التمویل, أشهر, أربعة مدته الذي                االعمال,

  والشركات الناشئة على أن تصبح جاهزة لالستثمار.
 

الدولیة التمویل مؤسسة من الدعم بتلقي جًدا سعداء نحن فالت6البز: لشركة التنفیذي الرئیس الصیرفى، رامز صرح                  وقد
قبل من استثمار أول هذا یعتبر حیث للتنمیة االجتماعي الصندوق وكذلك الناشئة، الشركات لتحفیز برنامجها                 عبر
على قدرتها وفي كبیرة فالت6البز تاریخ في وثقتهم دعمهم إن الناشئة." الشركات لدعم األعمال مسرعات في                  الصندوق
التمویل مؤسسة من والتزام بنا الخاص التمویل لنموذج شهادة بمثابة وهذه األولي المراحل في الناشئة الشركات                  تنمیة

 الدولیة بتحفیز النمو االقتصادي في مصر."
 

نظرًا للنمو، هائلة امكانات لدیها مصر "أن الدولیة: التمویل لمؤسسة التنفیذي الرئیس هورو، لو فیلیب صرح                  وقد
وأضاف: وراسخ" قوي صناعي قطاع بها أن كما كبیرة، بأعداد العاملة القوى وتوافر المنطقة، في االستراتیجي                  لموقعها
القطاع في جدیدة روح وبث اإلمكانات هذه تحقیق على ستساعد مؤخرًا الحكومة أعلنتها التي االقتصادیة اإلصالحات                  "إن

 الخاص، وتشجیع االبتكار وخلق فرص العمل."

استثمار بمتوسط السنة في ناشئة شركة 20 إلى یصل ما بدعم فالت6البز تدیره الذي لمصر المخصص الصندوق                   سیقوم
  أولي یبلغ قرابة 350,000 جنیه مصري، لدعم قطاع الشركات الناشئة ودعم االبتكار وخلق فرص عمل.

 
علینا التي المشاكل من عمل فرص إتاحة "إن للتنمیة االجتماعي للصندوق العام األمین الجامع، نیفین صرحت                  وقد
الصغیرة الشركات دعم أن كما الشباب وخاصة للمواطن المعیشیة الظروف وتحسین الفقر حدة لتخفیف                معالجتها
الصندوق دفع ما وهو االقتصادي النمو ویعزز عمل فرص توفیر یتیح المال رأس في ومشاركتها النمو على                   ومساعدتها
ودعم الناشئة الشركات في االستثمار تستهدف الدولي البنك خبراء مع بالتعاون استثماریة سیاسة وضع إلى                 االجتماعي

 رواد األعمال والمشروعات ذات األفكار االبتكاریة.
 
 

الهاتف لمطوري منصة وهي ،Instabug شركة ذلك في بما شركة، 54 في اآلن حتى القاهرة فالت6البز                  استثمرت
الشركات أفضل بوصفها الشركة ُذكرت وقد سنوات. ثالث مدى على مستخدم ملیون 400 من أكثر اجتذبت                  الجوال

  الناشئة المصریة من قبل مجلة فوربس.
 



الناتج من % 25 ونسبة الخاص القطاع في العمالة من % 75 بنسبة مصر في والمتوسطة الصغیرة الشركات                    تساهم
الدولیة الشراكة إطار في الهامة التركیز مجاالت أحد هو والمتوسطة الصغیرة الشركات دعم إن اإلجمالي.                 المحلي
التمویل مؤسسة إستراتیجیة من جزًءا یشكل كما ،2020-2015 من للفترة مصر مع الدولي البنك لمجموعة                 الجدیدة
والمتوسطة الصغیرة المشاریع دعم خالل من عمل فرص وخلق البالد في الخاص القطاع تدعیم إلى تهدف التي                   الدولیة

 والمتناهیة الصغر.
 
 

 عن فالت6البز
المتطورة األفكار أصحاب من الطموحین األعمال رواد یرعى الناشئة الشركات نمو لتسریع محلي برنامج هو                 فالت6البز
إلى إضافة المبتكرة، العمل ومقرات اإلستراتیجي؛ اإلرشاد عن فضًال األساسي، التمویل فالت6البز یقدم فیهم.                ویستثمر
الشركات یدعم كما األعمال. وریادة المبادرة روح على تركز التي التدریبیة والدورات والخدمات المیزات من                 العدید
تمكن عمل بیئة دعائم أرسى كما والمستثمرین. والمرشدین الشركاء من واسعة شبكة خالل من مباشر بشكل                  الناشئة

 رواد األعمال من التقدم بشركاتهم. تنتشر مقرات فالت 6 البز في القاهرة، وجدة، وأبوظبي.
 

 تواصل معنا عبر
www.flat6labs.com 

www.facebook.com/flat6labs 
www.twitter.com/flat6labs 

 
 

  عن مؤسسة التمویل الدولیة
 مؤسسة التمویل الدولیة، هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة عالمیة للتنمیة تستهدف القطاع

 الخاص في األسواق الناشئة. نحن نعمل مع 2,000 شركة في جمیع أنحاء العالم، ونستخدم خبرتنا التي تبلغ ستة عقود
 لخلق الفرص حیث تبرز الحاجة إلیها. في السنة المالیة 2016، ارتفعت استثماراتنا طویلة األجل في البلدان النامیة إلى

 ما یقرب من 19 ملیار دوالر أمریكي، لنوظف رأس مالنا، وخبرتنا ونفوذنا لمساعدة القطاع الخاص على إنهاء الفقر
www.ifc.org المدقع وتعزیز الرخاء للجمیع. لمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 
 تواصل معنا عبر

 
www.facebook.com/IFCmena 
www.twitter.com/IFC_MENA 

www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 

www.instagram.com\ifc_org 
 
 

(SFD) الصندوق االجتماعي المصري للتنمیة 
لمكافحة واقتصادیة اجتماعیة أمان كشبكة 40/1991 رقم رئاسي قرار بموجب للتنمیة االجتماعي الصندوق               أنشئ
واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة تعزیز في والمساعدة المعیشیة، الظروف وتحسین الفقر، حدة من والتخفیف               البطالة
،(SMEs) الصغر ومتناهیة الصغیرة المشروعات دعم للتنمیة االجتماعي الصندوق یتولى الغایة، لهذه تحقیًقا               الشاملة.
المؤسسات بین الجهود بتنسیق یقوم كما الناشئة. للشركات المالیة وغیر المالیة الخدمات من متكاملة حزمة                 وتوفیر
لتعزیزها الالزمة والتشریعات السیاسات تبني ضوء في الصغر ومتناهیة الصغیرة المشروعات بتنمیة المعنیة               والجهات

 وفًقا للقانون رقم 141/2004.
 

 تواصل معنا عبر
www.sfdegypt.org 

www.facebook.com/SFD 
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