
 

 

التكنولوجيا المالية في  أعمال تسريع ل هالبنك العربي يطلق برنامج

 مصر 

 

  AB Accelerator""الناشئة    تسريع أعمال التكنولوجيا الماليةالخاص ب ه  برنامجراً  أطلق البنك العربي مؤخ  

قه  النجاح الذي حق   عقب ، في مصر "FinTech"  التكنولوجيا المالية رواد األعمال في مجالستهدف يوالذي 

 . 2018إطالقه عام  منذ البرنامج في األردن 

  ودفع تعزيز  في إطار نهج البنك العربي الهادف إلى  في مصر     AB Accelerator"برنامج " ويأتي إطالق  

المالية    صناعة فياالبتكار   خاللالتكنولوجيا  وحلول  الواعدة    اإلبداعية  األفكارتحويل    من  منتجات  إلى 

 من مختلف الفئات والقطاعات. غيرة تالماحتياجات وتوقعات العمالء  ينسجم معما ب  مرنةتكنولوجية مصرفية 

 " برنامج  تشجيع  AB Acceleratorويهدف  إلى  المبتكرة"  التكنولوجيا  المنتجات    على   عتماد اال و  تبني 

يشك ل    وضعها على مسار نمو قوي من خالل    الريادية الشركات  ناشئة، ودعم  والحلول التكنولوجية المصرفية ال 

  جزءاً أن يكون    إلىيسعى البرنامج  كما  .  وشمال أفريقيا  أسواق منطقة الشرق األوسط   راسخة نحو   نقطة عبور 

االستثمار في  من خالل  وذلك    في مصر   شركات التكنولوجيا المالية الناشئة   البيئة المحف زة لنمو   فاعالً ضمن 

األول المجال  للمشاريع   ية المرحلة  هذا  في  رؤية  الريادية  تحقيق  أجل  االبتكارات البنك   من  بتعزيز    العربي 

 . التكنولوجيا المالية واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي صناعة ب  والنهوض 

ع األعمال  قالت هالة زهران، رئيسة برنامج    في مصرإطالقه  وفي تعليقها على    عتبر  في البنك العربي: "ي  مسر 

"AB Accelerator "برنامج ً رأس المال  العميل االستثماري ونموذج ى نموذج حيث يتبن   ،من نوعه اً فريد  ا

على اكتساب    ا األولية دعماً مالياً وتجارياً يساعده  مرحلتهافي    للشركات الناشئة  معاً كونه يوفر   االستثماري 

  بمنافذ اقتصادية عالمية جديدة   الشركات هذه  ربط    فرصة  باإلضافة إلى المقترحة،    االمصداقية وتقييم أفكاره 

"خالل العامين الماضيين،    : ت وأضاف  مستثمر االستراتيجي". لا  جوهر مفهوم   مما يتسق مع   أسواق مختلفة عبر  

العربي  البنك  مجموعة  المتحدة محفظة  في   استثمرت  الواليات  من  الناشئة  الشركات  من    األمريكية   عالمية 

 Halaو"   "Tabby" من السيبراني، ولأل   "Seclyticsمثل "  وشمال أفريقيا  الشرق األوسط  وأوروبا ومنطقة 

Insuranceالرقمي تأمين " لل " . 



 

مصر: "إننا في البنك العربي، نسعد    -بتكار في البنك العربي  حبيبة حلمي، رئيسة قسم االمن جانبها قالت  

لريادة    من أكثر األنظمة البيئية ازدهاراً   مع الشركات الناشئة الواعدة في مصر والتي تمتلك واحدةً   بالعملدوماً  

ً   اً مصر موطن  عتبر ت  : " حلمي   ". وأضافت في المنطقة    األعمال    المبتكرينألصحاب المشاريع الموهوبين و  حاضنا

ً تطل  الذين ن  ي واإلقليمي". على الصعيدين المحل   للعبور إلى األسواق المختلفة  دعمهم معهم وإلى التعاون  ع قدما

،  "AB Acceleratorإلى برنامج "  انضمامها عند    تتلقاها الشركات الناشئة وفي تعليقها على المزايا التي  

  ألف دوالر، كما سوف يحق    500تاح لهم الفرصة للحصول على تمويل يصل إلى  أنه ست  أشارت حلمي إلى  

من تعاونهم مع البنك العربي. وتشمل هذه المزايا:    أيضاً الحصول على مجموعة من المزايا الفريدة كجزء    لها

قدرة  ك، فضالً عن  مع البناتفاق تجريبي  إبرام  ي إلى  ختبار الحلول التي يمكن أن تؤد  مخصص الفهوم  إثبات م

 . "المحلية والعالمية  شبكة البنك العربي ضمن العمالء واألسواق  مع الفوري التواصل

برنامج   إلى  االنضمام  في  يرغبون  الذين  المصريين  للرياديين  للبنك    "AB Accelerator"ويمكن  التابع 

إلكتروني    أو إرسال بريد   www.abaccelerator.co/apply-now:  الرابط  من خاللتقديم طلب  العربي  

 ي االستفسارات واستمارات الطلب. طلق خصيصاً لتلق  أ   لذيا hello@abaccelerator.coإلى: 

الحلول   أحدث  توظيف  في  المنطقة  مستوى  على  الرائدة  المالية  المؤسسات  بين  من  العربي  البنك  ويعتبر 

الرقمية على   يقد  التكنولوجية  التي  والمصرفية  المالية  الخدمات  القطاعات.  صعيد  عبر مختلف  لعمالئه  مها 

ه االستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من أصحاب األعمال والمشاريع  وينسجم هذا التوج  

االستثمار لتحقيق التنمية  الناشئة التي تساهم في بناء قدرات الشباب وتحفيز روح المبادرة واالبتكار وتشجيع 

 .االقتصادية المستدامة 

فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية   44ولديه حالياً   1944عام في  النشاطه في مصر   بدأ  البنك العربي  ذكر أن  ي  

من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً    عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك البنك العربي واحدةً 

   فرع عبر خمس قارات.  600ر من والتي تضم أكث

 

 


