
 

 
 

 :ومن المنتظر أن تحدث ثورة في عالم التجميل 

Source Beauty    500الناشئة تحصل على تمويل من Startups  
 

للتجارة اإللكترونية منتجات التجميل المحلية، كما Source Beautyتدعم الشركة الناشئة  
 تخطط لتوسيع نطاق بصمتها لتشمل األسواق اإلقليمية والعالمية

 

 

ي 
، منصة التجارة اإللكترونية الرائدة في منتجات  Source Beautyحصلت شركة  -2020مايو  10القاهرة ف 

، أكثر صناديق التمويل العالمية  Startups 500العناية بالجمال في مصر، على التمويل األول من شركة 

ة بالتجارة اإللكترونية  من خالله تعزيز إمكانيات منصتها الخاص Source Beautyنشاطاً، والذي تعتزم 

 لمنتجات التجميل المحلية وتنمية فريق عملها وتوسيع بصمتها في األسواق اإلقليمية. 

، واستطاعت من خالل نموذجها  2018بواسطة ليديا شوندربيك في عام    Source Beautyتأسست شركة  

 Sourceت عائدات التجاري الجديد في السوق تنمية طلبات مبيعاتها إلى سبعة أضعاف. كما تضاعف

Beauty  عالمة تجارية محلية حتى اآلن.   55إلى تسعة أضعاف منذ إطالقها، مع توفير أكثر من 

على مدار العام الماضي، أثبتت الشركة قدرتها على االستمرار في أعمالها، وتلبية احتياجات السوق، ووالءها  

ا كانت نتيجة ذلك تلقي هذه الشركة الناشئة تمويالً  لقاعدة العمالء المتنامية، وقوة أداء أعمالها المتسارع، لذ 

 لتحقيق مزيد من النمو.  Startups 500من 

، صرحت ليديا شوندربيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  Startups  500ومعربة عن سعادتها بتمويل  

Source Beautyذج أعمال  : "نخطط الستخدام التمويل في دعم رحلة نمو الشركة، حيث أنه لدينا نمو

مستدام وقابل للتطوير مع إمكانات كبيرة لمزيد من التوسعات، مضيفة أننا نسعى خالل الفترة من الثالث إلى  

الخمس سنوات المقبلة إلى التوسع  في أسواق إقليمية وعالمية منتقاة، ونحن واثقون من أننا بفضل دعم  

ن العالمات التجارية والموردين، واالستثمار  ، سنتمكن من زيادة محفظتنا م Falcons  500ومشورة فريق الـ  

في التنمية البشرية، والمساهمة في التمكين االقتصادي من خالل توفير منصة للعالمات التجارية المحلية لبيع  

 منتجاتها". 

في منطقة الشرق األوسط  Startups 500ومن جانبه، صرح شريف البدوي، الشريك اإلداري لشركة  

هي دعم رواد األعمال الموهوبين ومساعدتهم على إنشاء   Startups 500مهمتنا في  وشمال إفريقيا: "إن

هي إحدى هذه الشركات، مؤكداً على أنه بالرغم من    Source Beautyشركات ناجحة على نطاق واسع، و 

 Sourceاألوضاع الحالية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، إال أنه يسعدنا أن نستثمر في منصة  

tyBeau    للتجارة اإللكترونية، ونتمنى لليديا وفريقها األفضل ونتطلع إلى رؤيتهم ينّمون أعمالهم إلى المستوى

 التالي ويحققون النجاحات المرجوة في المستقبل القريب". 

 
وأكدت شوندربيك: "من الناحية االقتصادية، فإن صناعة منتجات التجميل في مصر تساهم بشكل إيجابي في  

مليون دوالر أمريكي، كما أن العمالء من األجيال الحالية    200مصري، حيث يتجاوز حجم السوق  االقتصاد ال



 

يستخدمون منصات وسائل التواصل االجتماعي لمواكبة أحدث صيحات الجمال وفي عمليات الشراء، لذا تقوم  
دليل على  بإرشادهم وتوفر لهم تجربة ممتعة وسهلة للتصفح والشراء، وأفضل  Source Beautyشركة 

 ذلك هو النمو الملحوظ الذي شهدناه في قاعدة عمالئنا وأرقام مبيعاتنا بالرغم من الوضع الحالي". 
 

كما أشارت ليديا إلى أهمية دعم المنتجات المحلية: "ال يزال سوق منتجات التجميل المحلي غير مستغل على  
يادة السوق وفي نفس الوقت حصولنا  %، وحرصاً منا على ر 20% إلى 15نطاق واسع، وينمو سنوياً بنحو 

على حصة كبيرة منه، وفرنا االشتراك الشهري للتجميل، وهو يشكل الركيزة األساسية للتسويق، حيث نوفر  
للمرأة بدائل محلية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، ونحن نتطلع في المستقبل القريب إلى الحصول على تمويالت  

 ل هذه المبادرات". جديدة لالنضمام إلينا ولدعم مث

 
 -انتىه-

 

 
 :Source Beautyة عن نبذ

ي عام Soutrce Beautyبدأت  
ونية رائدة تركز عىل منتجات التجميل 2018أعمالها ف  ، وهي منصة تجارة إلكتر

كة منتجات تجميل مختارة بعناية من جميع أنحاء مرص مع مجموعة مختارة  ة. وتقدم الشر المحلية وبأسعار متمت  
ي تصدر وتصنع العديد من منتجاتها محليا.  من 

 55لديها أكتر من Source Beautyالماركات العالمية الرائدة التر
 عالمة تجارية وتنظر إىل تقديم تنوع أكتر لعمالئها. 

ي  هة  Source Beautyوقد بنت " واالستدامة وتمكي   " نموذًجا متنامًيا لألعمال التجارية يستند إىل مبادئ التجارة الت  
 : ي
ون  ي زيارة الموقع اإللكتر  المرأة والتنمية االقتصادية وخالية من القسوة. لمزيد من المعلومات يرجر

.sourcebeauty.mewww 

 

 Startups 500نبذة عن  

كة ي عام Startups  500تأسست شر
 
ي وادي السليكون ف

 
 2012 ف

ً
، وهي أكتر صناديق رأس المال االستثماري نشاطا

مت  ي المنطقة، التر 
ق األوسط وشمال إفريقيا. ومنذ أول استثمار لها ف  ي منطقة الشر

كات  Startups 500ف  من الشر
ي أكتر من 

ي المنطقة. مع إطالق    160الناشئة باالستثمار ف 
كات الناشئة ف  ي عام    Falcons  500من الشر

، وهي 2017ف 
ق األوسط وشمال أفريقيا، تخطط  شر  ي ما يقرب من   Satrtups500كة تركز عىل منطقة الشر

إىل  100لالستثمار ف 
كات عالية األداء.  150 ي الشر

كة عىل مدى ثالث سنوات، باإلضافة إىل استثماراتها ف   شر

 : ي
ون  ي زيارة الموقع اإللكتر   /https://mena.500.co/menaلمزيد من المعلومات يرجر

 

http://www.sourcebeauty.me/
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