شركة رأس المال المغامر األمريكية أوپنر تطلق مسرعة أعمال لالستثمار في  ٥٠شركة ناشئة مصرية
مؤسس أوپنر المصري  :ندخل مصر لموقعها الجغرافي ومكانتها الثقافية ومواهبها التكنولوجية الواعدة
أوپنر تبني برامج مصممة خصيصا ً للشركات الناشئة لمساعدتها على النمو وتجهيزها لالستحواذ

القاهرة ،مصر،
 15سبتمبر ٢٠٢٠

أعلنت شركة رأس المال المغامر األمريكية "أوپنر" اليوم الثالثاء عن بدء تلقيها طلبات للتمويل المباشر والغير مباشر من
الشركات الناشئة المصرية ،والتي تهدف إلى تحديد المؤسسين أصحاب األفكار الرائعة و ذات القدرة على االبتكار التكنولوجي
كي يتوسعوا فيها محليا ً وإقليمياً ،وعالميا عبر مسرعة أعمالها.
أوپنر هي شركة رأس مال مغامر تستثمر في مراحل ما قبل التمويل والتمويل األولي ،وتركز على االستثمار في الشركات الناشئة
المحلية القائمة على التكنولوجيا ،وأسسها المستثمر د .أشرف روفائيل وهو أستاذ مساعد بجامعة جون هوبكنز ،من جذور مصرية
ولديه  ٦كتب منشورة ،والعديد من براءات االختراع في الذكاء االصطناعي.
وقد استثمرت أوپنر حتى اآلن في أكثر من  ١٠٠شركة ناشئة .وتدخل أوپنر إلى مصر عبر برنامج المسرع الخاص بها حيث
تستهدف االستثمار في  50شركة مصرية ناشئة .ضخت أوپنر  ٢٥مليون دوالر أمريكي في أكثر من  ١٠٠شركة في الواليات
المتحدة منذ الربع األخير من عام  ،٢٠١٦حيث وصل التقييم اإلجمالي لتلك الشركات  ٢,٩٥مليار دوالر.
يقوم المسرع بتصميم برنامج معد خصيصا ً لكل شركة ناشئة في محفظتها يجمع ما بين الضخ النقدي وتوفير الموارد بدالً من
اتباع نموذج واحد لجميع الشركات ،ليساعد المسرع بذلك في نقل الشركات من مرحلة ما قبل التمويل والتمويل األولي لتصبح
شركات نامية وكيانات جاهزة لالستحواذ عبر التركيز على تطوير منتج الشركة الناشئة ،باإلضافة إلى تقديم الدعم في تطوير
منتجات وتكنولوجيا الشركة والتوزيع .وبينما تمتلك أوپنر سجالً من األداء القوي في جمع تمويالت من الفئة األولى لـ  ٪٩٠من
استثماراتها في مراحل ما قبل التمويل والتمويل األولي ،فإن تركيزها الرئيسي هو التعاون مع الشركات الناشئة لمساعدتها على
بناء أعمال مستدامة ومقاومة وقابلة للتوسع.
من جانبه ،قال أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام ألوپنر" :نريد للشركات الناشئة أن تنمو بشكل ذاتي لتصبح بدون الحاجة
للتمويل ،ثم نربط بينها وبين مستثمر استراتيجي حين يصبحون جاهزين للنمو السريع ،ونضعهم في مكانة جاهزة لالستحواذ".
وأضاف" :لدينا سجل أعمال قوي وموثق في بناء الشركات التي تخارجت أو أصبحت رائدة في مجالها ،حيث أن  ٪١٠من
شركات محفظتنا تخارجت في خالل  ٣سنوات من التشغيل .تدخل أوپنر السوق المصري ألنها تؤمن بتميز موقعها الجغرافي
ومكانتها الثقافية ومواهبها التكنولوجية الواعدة".

وقد تعاونت أوپنر سابقا في استثمار مشترك مع Andreesen Horrowitz, NEA, Sequoia, Khosla Ventures,
 YCombinator, Goldman Sachsوعدة شركات رأس مال مغامر عالمية ،وقد تلقت الشركات في محفظتها استثمارات
متابعة من مستثمرين كبار مثل إكسون موبيل ،وماستركارد ،Citiventures ،وغيرها من الشركات الدولية ،إلى جانب عشرات
الشركات من الفئة األولى ،وشركات رأس مال مغامر أمريكية.
يقدم مسرع أوپنر التم ويل األولى للشركات الناشئة باإلضافة الى التطوير التقني للمنتج وتطوير األعمال واالستشارات القانونية
والتشغيل والعمليات الداعمة إلى جانب الشراكة مع  Amazon Web Servicesوغيرها ،وكذلك اإلرشاد االستراتيجي الذي
يقدمه أكبر التنفيذيين العالميين وهم في األساس من مؤسسي شركات سابقين والذين أكملوا العديد من عمليات التخارج للشركات.
كما يدعم مسرع أوپنر الشركات الناشئة في الوصول الى التمويل ،وصفقات التراخيص واالستحواذ من خالل شركتها المتداولة
علنًا في الواليات المتحدة.
التقديم متاح طوال العام ويمكن الوصول إليه من هناhttps://openner.vc/apply/ :
حول أوپنر:
تقدم شركة رأس المال المغامر أوپنر التمويل للشركات الناشئة التي تظهر قدرة على االبتكار ،وتحسين حياة البشر ،وخلق فرص
عمل ،إثراء المجتمعات ،وتبني النمو والرخاء لألفراد والمجتمعات.
يتعرف برنامج مسرع أوپنر على المؤسسين المتميزين أصحاب األفكار الالمعة ومعاونتهم على التوسع محلياً ،إقليمياً ،وعالمياً.
يقع مقر الشركة الرئيسي في الواليات المتحدة و تعمل كذراع تنفيذية وداعمة لمحفظتها من الشركات في مرحلة التمويل األولي
وما قبل التمويل ،لتقدم لهم خدمات تطوير المنتجات المتخصصة والمعدة خصيصا ً لكل شركة ،إلى جانب التطوير التقني ودعم
المبيعات كي تعدهم لالستحواذ.
لمزيد من االستفسارات اإلعالمية:
ماجد علي
01023331586
maged.ali@publicistinc.com
إيناس المصري
01006981811
enas.elmasry@publicistin.com

