
Egypt’s financial wellness startup NowPay signs MoU with Export Development Bank 
to fund current, new fintech products 
 
[CAIRO, 08.03.2021] - Egyptian fintech startup NowPay signed a Memorandum of 
Understanding with Export Development Bank of Egypt (EBE) for a credit facility to fund 
NowPay’s current salary advances product and to cover adding more products. 
 
This comes as EBE strives to accelerate financial inclusion by partnering with startups. 
 
“We believe that the cooperation with Export Development Bank of Egypt will assist in 
growing our current business model in addition to offering more innovative fintech products 
to users,” said Gehan Fathi, Head of Financial Partnerships at NowPay. 
 
The MoU marks one of the first collaborations between fintech startups and financial 
institutions in Egypt. 
 
NowPay allows corporate employees to get their salaries in advance any time in the month 
through its mobile app, which means access to emergency funding anytime, hence better 
management of their budget. 
 
Launched in 2019, NowPay aims at lowering employees’ financial stress by improving the 
four pillars of financial wellness for employees; saving, spending, budgeting and borrowing. 
 
The company most recently raised $2.1 million in seed investment in May 2020 in a round 
that was led by Foundation Ventures and Endure Capital along with investors from the U.S., 
UAE, China, and Egypt. The cluster of investors include BECO Capital, 500 Startups, Plug 
and Play, 4dx Ventures, MSA Capital, EFG-EV Fintech and Ebtikar. Prominent Angel 
investors such as Quirky Ventures, Gehan Fathi, and Rolaco also participated in the round. 
 
The company had raised $600,000 in seed funding from Endure Capital and 500 Startups in 
2019.  
 
To date, NowPay has managed over $200 million in salaries, and signed a number of leading 
companies including SODIC, Wadi Degla, Domty and Axa. 
 
The startup is led by Mostafa Ashour, co-founder and CEO, who previously led the 
innovation teams at Microsoft, Ahmed Sabry, who worked at Amazon Lending, Gehan Fathi, 
former Managing Director at EFG, and Mahmoud ElHosseiny who managed Egypt’s sales 
for Stanley Black & Decker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة "ناو باي" توقع مذكرة تفاهم مع بنك تنمیة الصادرات لتمویل منتجاتها التكنولوجیا المالیة الحالیة وإضافة
 منتجات جدیدة

 



 وقعت الشركة الناشئة المصریة للتكنولوجیا المالیة "ناو باي" مذكرة تفاهم مع البنك المصري لتنمیة الصادرات للحصول
 على تسهیل ائتماني لتمویل منتج الراتب مقدما وإضافة المزید من المنتجات.

 
 یأتي ذلك في إطار سعي البنك المصري لتنمیة الصادرات جاهًدا لتسریع الشمول المالي من خالل الشراكة مع الشركات

 الناشئة.
 

 قالت جیهان فتحي، رئیسة الشراكات المالیة بشركة "ناو باي": "نعتقد أن التعاون مع البنك المصري لتنمیة الصادرات
 سیساعد في تنمیة نموذج أعمالنا الحالي باإلضافة إلى تقدیم المزید من منتجات التكنولوجیا المالیة المبتكرة للمستخدمین".

 
 تعد مذكرة التفاهم واحدة من أولى أوجه التعاون بین الشركات الناشئة في مجال التكنولوجیا المالیة والمؤسسات المالیة في

 مصر.
 

 تسمح "ناو باي" لموظفي الشركات بالحصول على رواتبهم مقدًما في أي وقت من الشهر من خالل تطبیق الهاتف المحمول
 الخاص بها، مما یعني الوصول إلى تمویل الطوارئ في أي وقت، وبالتالي إدارة أفضل لمیزانیتهم.

 
 تم إطالق "ناو باي" في عام 2019 بهدف تقلیل الضغوط المالیة للموظفین من خالل تحسین الركائز األربع للرفاهیة

 المالیة للموظفین وهم االدخار واإلنفاق والمیزانیة واالقتراض.
 

Endureو Foundation Ventures حصدت الشركة في مایو الماضي 2.1 ملیون دوالر استثمارا أولیا في جولة بقیادة 
 Capital باإلضافة إلى مع مستثمرین من الوالیات المتحدة واإلمارات العربیة المتحدة والصین ومصر. تضم مجموعة

 المستثمرین BECO Capital وStartups 500 وPlug and Play و 4dx Ventures و MSA Capital و
 EFG-EV Fintech و Ebtikar. كما شارك في الجولة مستثمرون مالك بارزون مثل Quirky Ventures وجیهان

.Rolacoفتحي و 
 

 كانت الشركة قد حصدت 600 ألف دوالر تمویال أولیا من Endure Capital وStartups 500 في عام 2019.
 

 تمكنت "ناو باي" من إدارة أكثر من 200 ملیون دوالر من الرواتب، وتعمل مع عدد من الشركات الرائدة بما في ذلك
 سودیك ووادي دجلة ودومتي وأكسا.

 
 یترأس الشركة الناشئة مصطفى عاشور، وهو المؤسس المشارك والرئیس التنفیذي، الذي قاد فرق االبتكار في

 Microsoft سابقا، وأحمد صبري الذي عمل في Amazon Lending، والمدیر العام السابق في EFG جیهان فتحي،
.Stanley Black & Decker ومحمود الحسیني الذي أدار مبیعات مصر بشركة 

 


