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(  تنميسسسد Source Beautyن مالئكسسسد  سسسدع  سسسسورس بيسسسوتي  آيسسسس أنسسسد كومبسسساني ون مسسسست مرون 

 وشمال إفريقياصناعد ن تجميل في منطقد ن شرق نألوسط  

 

  –  2020  ديسمبر  7ن قاهرة في 

ا اتاادههراا  هه   ا تزاههتا  هه  ال ههزتا  الشههاا الت ههط تشههااا ا ادقدهها ازطقهه  تشهه ر ادههارع ال اههاا ااروههااا

ازصهه  التتههااع ارلنتاتزدهه  الاا ههرع ، ( eautyBSource) ؛ حدههن زتحهه   ههتاي  دههتت الخدههاع

اههه   تردهههر ههه  الحصهههتا  يههه  تاتدههها  ، تالبهههالل البا ههه  اصههها ههه  ازتتههها  البزادههه   التاهههاا  ههه  

 الرتلدهه  لت ههت ااا الا اشههااتات هه  ال، توهه  (Company CEA &) آدههي دزههر نتا ههاز  اتات هه 

 ن دههاع  هه تحقدههط طةههاع  احتادههاا  هه تاتار ال اههاا رتااا الشههانا  الزاشهه    تلب هه  .تاقاوهها تزدهه 

الا ههت ااد  تدزظههاا لةهه  ازت هها  ، ااهها حيههتا ايادهه  ا تنههاع تاههم اع  هه  اختيهه  القطا هها تههت دا 

 ر ل االيتصار التطز .   وذ  الشانا  لت ت ااا  لتام  ا  التاتدا  

  تتبههر وههذ  التتلهه  اال ههت اااد  ال ازدهه  لشههان   ههتاي  دههتت  حدههن حصههي   هه  اههادت الاا هه   يهه

. تت هههب   هههتاي البالادههه  زشهههاطاا  صهههزاردط التاتدههها، دن ههها  Startups500 شهههان تاتدههها اههه  

 .تادارع الت    بتات ا التتااد      ال تا  ت اتبادا اناز  دتت  ا  ختا وذ  التاتدت  ال   

: لهها دي التزةدههذر لشههان   ههتاي  دههتت لدههردا شههتزرا دل، الام ههي تا صههاح ت هه  وههذا ال ههداا، 

تهههتل   التههه  ، دزهههر نتا ههاز  دهههيآا هها   الادههه  اتات ههه تاتدهها  ههه  تهههذ   زههازتح زههها خهههتاع دزدزهها "

الههذد  لههرد ل القههراع  يهه   عالا تنههاتت ههت ر  اقههرا  الخههراا   بدز هها احههررع  يطا هها لههر ل وتااا هها ا

، امنههرع  يهه  د   ههتاي  دههتت   هه  ال ههتا الشههان اهها تصههي  الدهه    يهه تحقدههط التيددهها، توههذا رلدهها 

 ههرًاا اهه   ت هه  تاندز هها د ههاا شههان  اا ههرع ت هه اا  هه  الاههادعدوهه  لد هه   قههط ازصهه  ت ههتدقد ، تازاهها 

 . ادط اررااع ال  يا رع  ادتتزا تالبتاا  التتااد  الت  زا ي ا تد  ت ا اا را  د ااا

زاتذت ا التتاار التردر    ا  ختا  ا ههتطا   شههان   ههتاي  دتت     ، 2018    ال    ا ههدتأ ههازذ ت

 رر البتاا  التتااد  الت  تت اوا    تخط ناا   .    ههزتد   د ههبا    ههت طي ا  ا دبات ا ال    تزاد ال ههتا  

 اآل .حت   احيد  ت الاد    تا  تتااد     80

دزهههر دهههي آ اتات ههه ل الشهههادل الام هههي تالب هههت الازتهههر ، شهههاد  الحيهههتت تاههه  تاز ههه ، يهههاا 

تد هها امدهه  التهه  لههرد ا زاشهه   الشههانا  ال اههاا تالاتار د  زتقا هها اهه   اهه  ال ههال را اههاا ": نتا ههاز 



 

القههتر دزههر نتا ههاز  دههي آوههذا اال ههت ااا دبنههي اههر  اوتاههال  ، ا ههدةاا د ال ههتا بيهه   هه  ت حقدقهه 

الباهها  يهه   هه  ال ههال تتانههد  الاههادع اهه  خههتا  حدتدههاا  اا الههذر ديبهه  رتا الاتادهها زاههتذا ال اههاا 

  الاتتاهه  الاههال، ترتا اهها د ههاا اوتاههال الا ههت ااد  تالتزههاا ل ليةهها    هها   وههذاا هه  ت د هها. ت

 ".ا  الزاش   تاتار ال ااا ا  ختا اال ت ااا  د االةا ا    ر ل الشان

تادههارع احةظتزهها اهه   هه  الزاههت  ههتاي  دههتت  ا ههتاااا  ر للههوههذا التاتدهها دههأت  تد هها   لدههردا: "

اهه  الحةههاظ  – هه  البزصهها ال شههار  ا ههت ااااتزا  ههتا  هه  تبادهها  تالاههتارد ، البتاهها  التتاادهه  

الههذد   ههاوا  خ ههاات ل  صههاد النههتارا الااهه   تتظدهه   ههرر  اهه  خههتا  - يهه  زاههت يا ههرع  ات زهها 

تح ههد  ازهها  البالدهه  تابهها ت ل  التتههااع ارلنتاتزدهه  تالت ههتدط الاياهه   هه  انت هها   اههتً تههرر ت

 تات اع الز ج الصحدح".  الباا

، دهههاالهههرد ا زةهههي التتتههه  لتحقدهههط الوهههرا  تالراً الاتالتههه   اهههادعتتهههدح  هههتاي  دهههتت  الةاصههه  ليت

تتههت دا ازتتهها  تههرتل   تههات ااحتدتت ههب  الهه  تي دهه   .التتادهها  هه  اصههاتطيهه  الهه  تح ههد  صههزا   تت

 .طتدتا 

الاتبيق     الازص تيب   ناا   تتاتدروا  الابيتاا   ت قدة ا  ختا  ا   الاادع  تتاند   ال ال  ن دااا     رتااا 

يراات ا  ي    تبادا  تت اول     البا  ،  تالبالل  الاتت اع    اصا  التتادا  خدااا   تخاذ  ا ا تح اا  

 التتادا الازا   . 

 - ننتهى-

 

 :Source Beautyة عن  نبذ

، توهه  ازصهه  تتههااع النتاتزدهه  اا ههرع تانهها 2018 اال هها  هه   ههال د Soutrce Beauty ههرد  

تتقههرل الشههان  ازتتهها  تتادهها اختههااع  بزادهه  اهه  .  أ ههباا اتادههاعت  يهه  ازتتهها  التتادهها الاحيدهه 

اختههااع اهه  الااانهها  البالادهه  الاا ههرع التهه  تصههرا تتصههز  البردههر تادهه  دزحههاً اصهها اهه  اتات هه  

 تاهه  تتاادهه  تتزظهها الهه  تقههردل  80لههرد ا دن هها اهه   Source Beauty .اهه  ازتتات هها احيدهها

 .تزتع دن ا لبات  ا

ا لا اهههاا التتاادههه  د هههتزر الههه  ا هههار  التتهههااع Source Beauty"  تيهههر  زههه ا اتزاادههها " زاتذتههها

تيههر حصههي   ههتاي  تخالدهه  اهه  الق ههتع. تاال ههتراا  تتانههد  الاههادع تالتزادهه  االيتصههارد الزاد هه  

 .Startups 500 شان  دتت  امخااا  ي  تاتدا ا  

 .comwww.sourcebeauty  لنتاتز :لاادر ا  الابيتاا  دات  ادااع الاتي  ار

http://www.sourcebeauty.me/

