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EBRD to start Star Venture Programme in Egypt with Falak, EFG-EV Fintech, and Misr El Kheir
Pilot programme, supported by EU funds, will empower promising high potential early-stage ventures
Aim is to create business environment conducive to seed and venture capital investments

Start-ups in Egypt are set to benefit from EBRD and EU support through the cooperation with Falak, EFG-EV Fintech
and Misr El Kheir, three dynamic local accelerators.
The EBRD is backing early-stage ventures with a Memorandum of Understanding (MoU) to provide advisory support to
the three accelerators and their beneficiary companies.
The aim of the MoU is to help improve the business environment for seed and venture capital investments. This initial
step is part of the Star Venture Programme, which boosts the development of the pipeline and early-stage ventures of
regional equity funds. It provides an advisory support through international mentors and expert consultants, bootcamps,
connections with regional and global investors. In addition, the programme focuses on economic inclusion of youth and
women.
The cooperation with Falak, EFG-EV Fintech and Misr El Kheir’s GESR incubator is the first such project in Egypt. The
EU is providing grant support, which includes a dedicated venture capital instrument, fostering trade and
competitiveness in Egypt.
The signing of the MoU took place today in the context of the 2018 Business for Africa Forum in the presence of Sir
Suma Chakrabarti, EBRD President, H.E. Dr. Sahar Nasr, Minister of the Ministry of Investment and International
Cooperation; H.E. Ambassador Ivan Surkos, Head of the European Union Delegation to Egypt, Yousef ElSammaa,
CEO of Falak, Mahmoud El Zoheiry, CEO of EFG-EV Fintech, and Mohamed Abdel Rahman, Deputy CEO of Misr ElKheir.
The EBRD works in Egypt to support sustainable energy, direct and indirect financing of private enterprises and
promoting infrastructure reform. The Bank has invested around €4,5million in the country, since it started operations
there in 2012.

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واالتحاد
األوروبي يعززان املشاريع ذات اإلمكانات العالية في
مصر
اﻟٮ ﮳ﻨﻚ اﻷوروٮ﮳ﻰ﮵ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤٮ ﮵ﺔ ٮ﮵ڡ﮲ ﺘﺘﺢ "ٮ ﮳ﺮٮ﮲ﺎﻣﺞ ﺳﺘﺎر ڡ﮲ﻨﺘﺸﺮ" ڡ﮲ﻰ﮵ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ڡ﮲ﻠﻚ ﻟﻠﺸﺮﰷت
·
﮳
اﻟﺤٮ ﮵ﺮ.
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
واﻟﻤﺤﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟٮ ﮵ﺔ ﻫٮ ﮵ﺮﻣٮ ﮵ﺲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺣ﮳ ٮ ﮵ﺎ اﻟﻤﺎﻟٮ ﮵ﺔ ،وﻣﺼﺮ ﮲
ٮ ﮳ﺮٮ﮲ﺎﻣﺞ ٮ ﮴ ﮳
ﺤﺮٮ ﮵ﱯ ،ﻣﺪﻋﻮم ٮ ﮳ﺘﻤﻮٮ ﮵ﻞ اﻻٮ﮴ﺤﺎد اﻷوروٮ﮳ﻰ﮵  ،ﺳٮ ﮵ﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎرٮ ﮵ﻊ ﻻ ٮ﮴ﺰال ڡ﮲ﻰ﮵ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣٮ ﮳ﻜﺮة واﻋﺪة ذات
·
إﻣﲀٮ﮲ﺎت ﻋﺎﻟٮ ﮵ﺔ
·

اﻟﺘﺸﻌٮ ﮵ﻞ.
اﻟﻤﺤﺎﻃﺮ وٮ ﮳ﺪء
ﺣﻠﻖ ٮ ﮳ٮ ﮵ﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻮاٮ﮴ٮ ﮵ﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﻟﻤﺎل
﮲
اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﮲
﮲

سوف تستفيد الشركات الناشئة في مصر من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ودعم االتحاد األوروبي من خالل التعاون مع شركة فلك للشركات
الناشئة واملجموعة املالية هيرميس ،التكنولوجيا املالية ،ومصر الخير وهي ثالثة مسرعات أعمال محلية نشطة.
يدعم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية املشاريع التي ال تزال في مرحلة مبكرة بمذكرة تفاهم لتقديم الدعم االستشاري ملسرعات األعمال الثالثة
والشركات املستفيدة منها.
تهدف مذكرة التفاهم إلى املساعدة في تحسني بيئة األعمال الستثمارات رأس املال املخاطر وبدء التشغيل .وتعد هذه الخطوة املبدئية جز ًءا من "برنامج
ستار فنتشر" التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،والذي يعزز تطوير املشاريع قيد التنفيذ واملشاريع التي ال تزال في مرحلة مبكرة لصناديق
االستثمار في األسهم اإلقليمية .ويقدم الدعم االستشاري من خالل املوجهني الدوليني والخبراء االستشاريني ،واملعسكريات التدريبية ،والعالقات مع
املستثمرين اإلقليميني والعامليني .باإلضافة إلى ذلك ،يركز البرنامج على اإلدماج االقتصادي للشباب والنساء.
إن التعاون مع شركة فلك واملجموعة املالية هيرميس التكنوجيا املالية والحاضنة جسر التابعة ملصر الخير هو أول مشروع من نوعه في مصر .يقدم االتحاد
األوروبي منحة ،تتضمن أداة مخصصة لرأس املال املخاطر ،وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية في مصر.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم في سياق منتدى األعمال ألفريقيا  ،2018بحضور سوما شاكرابارتي ،رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية،
والسفير إيفان سوركوس ،رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر ،وسحر نصر ،وزير االستثمار والتعاون الدولي ،ويوسف السماع ،العضو املنتدب لشركة
فلك ،ومحمود الزهيري ،العضو املنتدب للمجموعة املالية هيرميس التكنولوجيا املالية ،ومحمد عبد الرحمن ،نائب الرئيس التنفيذي ملصر الخير.
يعمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصر لدعم الطاقة املستدامة والتمويل املباشر وغير املباشر للمشاريع الخاصة وتعزيز إصالح البنية

لدعم الطاقة املستدامة والتمويل املباشر وغير املباشر للمشاريع الخاصة وتعزيز إصالح البنية
يعمل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في
2012.  مليار يورو منذ أن بدأ العمل في مصر في عام4.5  استثمر البنك حوالي.التحتية

The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 38 economies across
three continents. The Bank is owned by 67 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments are aimed at making the economies
in its regions competitive, inclusive, well-governed, green, and integrated. Follow us on the web, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter
and YouTube.
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