
"... مرسعة األعمال  تنضم   Raya FutureTECHبالتعاون مع "أوبنر

 GANلشبكة المرسعات العالمية 
 

                        
 

كة  GANأعلنت شبكة المرسعات العالمية )   ٢٠٢١أغسطس    30  -القاهرة   ( عن انضمام مرسعة األعمال التابعة لرسر

ي العالم. Raya FutureTECHراية لخدمات مراكز االتصاالت، 
 ، إىل شبكتها األبرز فر

كة رأس المال المغامر    –  Raya FutureTECHوبانضمام    اكة مع شر ي تدار بالرسر
ي بناء    Opennerالت 

المتخصصة فر

كات الناشئة   ي السوق المرصية فرصة  GANإىل الشبكة العالمية    -ودعم الرسر
كات التكنولوجية الناشئة فر ، تنال الرسر

، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.  ر  واعدة لالنضمام إىل أكنر مجتمعات األعمال الناشئة، والمؤسسي 

 

  ، رايلي باتريك  ق 
ّ
)وعل العالمية  المرسعات  لشبكة  التنفيذي  أرح   ،GAN(الرئيس  بينما  الحماس  ي 

"يملئونر  :
ً
ب  قائال

ي شبكة  
كة راية فر كات  ANGبرسر ي دعم  إطالق الرسر

نت أحد أكنر المرسعات فعالية فر . فلقد أثبتت راية كفائتها، إذ كو 

ي المجتمع  
ي ملموس فر ي التفكن  بشأن خلق أثر قو 

ي ينتهجونها فر
كة والطريقة الت  الناشئة. وأود اإلشادة بقيادات الرسر

ئ نجاحات عظيمة لراي  ي عن الذكر أن المستقبل يختر
ي تتعاون  المرصي. وكما يبدو، غتر

الناشئة الت  كات  ة وكافة الرسر

 معها".  

   

كة راية لخدمات مراكز االتصاالت، عن سعادته بانضمام راية إىل شبكة   التنفيذي لرسر ، الرئيس  ي
وأعرب أحمد رفق 

كات النا نامج فرصة أفضل للتواصل مع  شئالمرسعات العالمية، حيث تتيح هذه الخطوة أمام الرسر ي النر
ة المشاركة فر

ر  ا واعدة لالبتكار وتطوير األعمال. مؤسسي 
ً
 آخرين حول العالم، مما يفتح آفاق

 

عات العالمية ) كات الناشئة المنضمة إليها فرصة الوصول إىل مجتمعها الضخم الذي  GANتمنح شبكة المرس  ( للرسر

ي أكنر من  
كاء والمستثمرين فر عات والرسر عضوية    مدينة عنر ست قارات، وتتيح  120يضم أكنر مجموعة من المرس 

(GAN .ة من جميع أنحاء العالم ر كات مجموعة واسعة من الموارد والتجارب الممن   ( لمؤسسي الرسر

  

ي   
ي فر ي المرحلة األوىل من برنامج مرسعة األعمال    مطلع سبتمنر ويقام معسكر تدريتر

كات العرسر المشاركة فر الختيار الرسر

ي 
 ويستغرق ثالثة أشهر . أكتوبر الذي ينطلق فر

  



ي  تمكن المرسع
ر من التحقق من إمكانية تنفيذ حلولهم وخدماتهم ومدى نجاح منتجاتهم فر ة رواد األعمال المشاركي 

كة راية، باإلضافة اىل فرصة االطالع عل منظومة البحث   ي شر
ا مع أطر االبتكار فر

ً
األسواق وموائمة هذه الحلول أيض

كا ة واستشارات بناء الرسر نامج. والبيانات الخاصة بـراية وإمكانات وخنر يك رئيسي للنر ي تقدمها أوبنر كرسر
 ت الت 

  

ي تركز  
ا من راية وأوبنر يصل إىل مليون جنيه مرصي، إىل جانب عدد من الورش الت 

ً
ك كما تتيح المرسعة دعًما مادًيا مشن 

فريقها   خالل  من  أوبنر  تقدمها  الناشئة  كات  الرسر لمؤسسي  الفردية  والتدريبات  والتطور  النمو  تصميم خطط  عل 

بما يتيح المزيد من  المت خصص. كما تقوم راية لخدمات مراكز االتصاالت بتخصيص فريق لتطوير برامج المرسعة 

كات الناشئة.  ي راية ومؤسسي الرسر
ات فر ر أصحاب الخنر  التعاون والتنسيق بي 

  

  

 - انتىه-

  

 

 

  :(GAN)عن شبكة المرسعات العالمية 

  ، ر ي جميع أنحاء  هي أوسع شبكة للمرسعات والمؤسسي 
كات الناشئة فر ن الرسر

ِّ
كات الناشئة، والمستثمرين، وتمك والرسر

ي والماىلي الذي تحتاجه. 
 العالم من الوصول إىل رأس المال البرسر

 

 ( (RCXعن راية لخدمات مراكز االتصاالت

تُقدم راية  لخدمات مراكز  االتصاالت  خدمات  التعهيد  بجودة   عالية عالميًا  حيث  تقدم خدمات  دعم العمالء والدعم   

اإلداري  وإدارة  قنوات  المبيعات والدعم   الفنى. وتلبي راية لخدمات مراكز  االتصاالت  احتياجات العمالء،  بما فيهم  

الشركات  المدرجة في قائمة فورتشن  العالمية، في  أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا  الشمالية  بأكثر من  خمسة  

وعشرين )٢٥(  لغة مختلفة. كما تخدم راية لخدمات  مراكز االتصاالت  عمالئها من خالل ثالثة عشر مركز  اتصاالت  

من مصر وبولندا واإلمارات  العربية المتحدة  و  بمملكه البحرين، و  المملكه العربيه  السعوديه  و اخيرا  الواليات  المتحده  

 االمريكيه.

  

 :  عن أوبنر

ي بناء  
ر
كة رأس مال مغامر متخصصة ف ي مرحلة طرح األفكار من خالل  أوبنر هي شر

ر
الناشئة ف كات التكنولوجية  الرسر

ي المراحل األولية من خالل االستثمار المباشر  
كات الناشئة فر كات، باإلضافة إىل دعم الرسر استوديو متخصص لبناء الرسر

ي السوق بنجاح. 
ر
كات لتعزيز نموها وإطالقها ف ي لبناء الرسر

 والدعم التقتر

ي االستثمار فيها برؤية  كما تتعاون أوبنر مع  
ر
كات الناشئة والمشاركة ف ي بناء الرسر

ر
كات والمؤسسات للتعاون ف ى الرسر كنر

ي سالسل القيم للخدمات المتنوعة. 
  طموحة لدعم الصناعات المختلفة وإحداث ثورة فر


