
كات االستثمارية العالمية بمشاركة   ى الشر  كبر

 " ونية   مليون دوالر  33استثمارات بقيمة  تجذب"كابيبر  لدعم الخدمات المالية لقطاع التجارة اإللكبر

"2021  سبتمب   13  – القاهرة  -مرص  كة "كابيبر    -: نجحت شر
ونية المتخصصة ف  مجال السلع االستهالكية    منصة التجارة اإللكبر

قدر بـ   -شيعة الدوران 
ُ
  جمع استثمارات ت

  مليون دوالر   33ف 
كات والمستثمرين   ف  ى الشر جولة التمويل األوىل وذلك بقيادة عدد من كب 

، و  Foundation Ventures، و Shorooq Partners، باإلضافة إىل Savola، و MSA Capital ،  وCapital   Quonaوعىل رأسهم

Accion Venture Lab و ،Derayah Ventures كة مرص ،كما أن هذه ه    فى    Quona. ويعد هذا االستثمار األول من نوعه لشر

  
   المرة األوىل ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا الىر كة سلع غذائية  منطقة الشر   ومنتجات شيعة الدوران تستثمر فيها شر
منصة للتجارة   ف 

ونية كة  اإللكبر  .  Savolaمن خالل مشاركة شر

   وتأتر هذه الجولة التمويلية 
" لدعم وتوسيع نطاق خدماتها المالية والرقم ف    تبذلها "كابيبر

  إطار الجهود المكثفة الىر
مجال التجارة   ية ف 

  
كات والىر ونية بي   الشر كةباإلضافة إىل توسيع  والتسهيالت للتجار الحلول المالية الرقمية  تتضمناإللكبر كافة    لتغط   نطاق أعمال الشر

ق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام مرص أنحاء   . 2022ومنطقة الشر

كة  تأسست  " شر   "كابيبر
ونية تستهدف ربط وه   2020يوليو  ف  ة التجار و منصة للتجارة اإللكبر ة والمتوسطة مباشر كات الصغب   الشر

اء وطلب خدمة  الىر بالموردين من خالل أحد التطبيقات،    التوصيل توفر خدمة شاملة للعمالء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشر

  باإلضافة إىل توفب  آلية الدفع 
وت  عةألف تاجر  50شبكة تشمل أكبر من  وتقدم كابيبر خدماتها من خالل . اإللكبر

ّ
كات المصن   ومئات الشر

 يضم أكبر من  العالمية والمحلية 
ً
 عن امتالكها أسطوال

ً
  11منصتها بمعدل نمو يبلغ آالف منتج عب   5تقدم أكبر من شاحنة  400فضال

    . سنويضعف عىل أساس 

كة بعد الحصول عىل الجولة التموي كة كابيبر لية األوىلوتعليقا عىل الخطط الطموحة للشر ، قال محمود نوح، الرئيس التنفيذي لشر

ونية كة : للتجارة اإللكبر     ذ الذي حققناه خالل عام واحد فقط من الكبب  نجاز بهذا اإل  فخورينناشئة، نحن  مرصية"باعتبارنا شر
انطالقنا ف 

  مد التجار بآلي، خاصة و 2020
  للدفع مناسبة   اتإن قيمتنا تكمن ف 

وت  اكات مع البنوك ومؤسسات التمويل   اإللكبر من خالل عقد شر

  عمالئنا، كما أننا المحلية 
  نحصل عليها من شبكة  حىر نتمكن من تقديم خدمة أفضل ذات جودة عالية ترض 

نستفيد من البيانات الىر

ين الذين يستخدمون منصتنا    معرفة حركة السوق ومتطلبات البائعي   والمشبر
  حركة   جذابه بشكل فعىل  و ويساعدنا ذلك ف 

ويجعلنا ف 

ات السوق وتقديم كل ما هو جديد  ". عمل ودراسة مستمرة لمواكبة تغب 

كة "سويفل" و  فهو األعمال أصحاب الرؤى الثاقبة،  رواد محمود نوح من ويعتب   سبق أن شغل منصب الرئيس  أحد مؤسس  شر

 ألثني   من ل التنفيذي
ً
  المنطقة. لعمليات بها مما يجعله مؤسسا

كات الناشئة ف  " بعد أسابيع كما   ،أكب  الشر   استثمارات "كابيبر
  قليلة تأتر

  بورصة   (”Queen’s Gambit“)روث كابيتالج كويب   جامبيت ”من إعالن "سويفل" عن إبرامها لصفقة دمج مع 
وإدراجها ف 

  "ناسداك" وذلك  
   . مليار دوالر  1.5صفقة وصلت قيمتها إىل  ف 

  والتنبؤية ما ُيعرف بالبيانات السلوكية كابيبر تستخدم  
ِ للمساعدة ف 

جعل التطبيق ُمطابق الحتياجات كل عميل، عىل سبيل    لكل ُمشبر

" يمكن مساعدة المشبر  عدة خصائص مثل   بناًء عىل  التطبيق منتج عب  خمسة آالف  عىل االختيار من بي     يالمثال باستخدام "كابيبر



ائيةازيار ال، عدد بها  الموجود الموقع، المنطقة     يقوم ببيعها، وحجم مبيعاته، والقوة الشر
"   .ت، نوع المنتجات الىر وبالتاىل  فإن "كابيبر

  تعمل  
ة من المنتجات والمصنعي   والعالمات التجارية، بفضل تلك التكنولوجيا الىر ين إمكانية الوصول إىل مجموعة كبب 

تتيح للمشبر

  تحدد المنتج المفضل بالنسبة للتاجر. أحد فروع الذكاء اال  " وه  ةية "تعلم اآلل بواسطة تقن
 صطناع  الىر

 وتمكي    ومن جانبه،  
ً
  التوسع جغرافيا

ونية "تتمثل مهمتنا ف  كة كابيبر للتجارة اإللكبر قال أحمد نوح، الرئيس التنفيذي للعمليات بشر

  
    كافة أنحاء المنطقة من  المزيد من تجار التجزئة ف 

ونيات   خالل خدمات كابيبر والتوسع ف  قطاعات أخرى مثل الزراعة واإللكبر

  
كتنا لديها المقومات الىر  "إن شر

ً
   ا تؤهلهواألدوية"، مضيفا

 وذلك بناًء عىل ما حققناه ف 
ً
ة، لذلك نحن نعمل    للنمو شيعا ة زمنية قصب  فبر

  من مختلف أنحاء العالم  يعىل بناء فريق قو 
ة العالمية الىر  ". أهدافناحتاج لها كابيبر لتحقيق تلجلب الخب 

كة " يك المؤسس والعضو المنتدب لشر   Quonaوقالت مونيكا براند إنجل، الشر
مرص، فإن كابيبر  ": "باعتباره االستثمار األول لنا ف 

  مجال  Quonaعىل حافظة أعمال  تعتمد 
  الف 

ونية وحضورها الكبب  ف  ق األوسط وشمال أفريقيا  تجارة اإللكبر نحن  و  . منطقة الشر

  تسىع إىل إحداث ثورة 
ة حافلة بالنجاحات مع كابيبر الىر   نتطلع إىل مسب 

مجال بيع التجزئة وتقديم نموذج ُيحتذى به عىل مستوى   ف 

  . العالم
  " هو توفب  فرص التكنولوجيا المالية لغب  المتعاملي   مع Quona" إن هدفنا الرئيس  ف 

، وهو ما تقوم كابيبر  القطاع المرصف 

ويــــج له، الب كات وأصحاب المتاجر وبالتاىل    بر  للتأثب  بشكل إيجات   عىل القطاع الماىل  للشر
تها ومشاركات المستخدمي   مستفيدة من خب 

  
 بالنتائج الخاصة بهم".  االرتقاءالمساعدة ف 

   " ه  Quonaُيذكر أن "
  مازالت ف 

كات التكنولوجيا المالية الىر   شر
  تستثمر ف 

كات رأس المال الُمغامر الىر     إحدى شر
مرحلة النمو ف 

 األسواق الناشئة حول العالم. 

كة "   شر
يك ف    MSA Capitalومن جانبه، قال بي   هاربورج، الشر

  سالسل التوريد ف 
ة   " العالمية "إن أوجه القصور ف  كات الصغب  الشر

  رأس المال. لق
  ذلك هو النقص ف 

ق األوسط ونعتقد أن السبب ف  ة عىل مستوى منطقة الشر   د نجحت كابيبر والمتوسطة كبب 
إيجاد   ف 

ة   كات الصغب  آلية لربط تجار التجزئة والموردين باإلضافة إىل تسهيل نظام الدفع والمدفوعات الرقمية والمحاسبة وإدارة المخزون للشر

  والمتوسطة واالستفادة من النظام 
 البنوك ومؤسسات التمويل المحلية".  أنشأتهالذي  البيى 

   وأكد محمد بدران، الرئيس الت
 حلول مبتكرة للكثب  من التحديات الىر

كة صافوال لألغذية قائال: "تقدم كابيبر اتيجية لشر نفيذي لالسبر

  تمر علينا بشكل يوم  خالل عملنا  
    ف 

  سالسل التوريد والىر
مرص حيث تتعامل المنصة بمنتىه الكفاءة مع أوجه القصور الموجودة ف 

كة صافوال   ، الرئيس التنفيذي لشر  
كانت بمثابة نقطة ضعف للموردين والتجار عىل حد سواء". ومن جانبه، قال وليد خالد فطات 

وعات المؤسسية لمجمو  عة صافوال، نرى أن هذا االستثمار بمثابة خطوة جادة لتطلعاتنا  لألغذية: "باعتبارنا جزء من برنامج المشر

تنا العريضة المرصيللسوق   من خب 
  ، وف  الوقت نفسه ستستفيد كابيبر

  مجال السلع االستهالكية  ف 
ق األوسط وأفريقيا   ف  منطقة الشر

 وتركيا". 

كات المرصية الناشئةويذكر أن  ا لتقرير   2021أس مال ُمغامر ف  النصف األول من مليون دوالر كتمويل ر  194 قد حصلت عىل الشر
ً
وفق

  26وهو ما يمثل  ،المعلومات تكنولوجيا  صناعة تنمية  هيئة
ق األوسط وشمال أفريقيا ف    منطقة الشر

  تمت ف 
% من جميع المعامالت الىر

ة. كما أظهر تقر   من المستثمرينMagnittصادر عن " ير تلك الفبر
ً
ا  كبب 

ً
ق األوسط ف    " أن مرص استقطبت عددا يفوق اى دولة ف  الشر

كات رأس المال الُمغامر ف  مرص إىل 2020عام  كة تستثمر بشكل نشط خالل عام   69،  ووصل عدد شر وهو ما يمثل زيادة   2020شر



كات  2017ملحوظة عن عام  كة فق 31حيث كان عدد الشر ت نسبة طشر
ّ
كات رأس المال الُمغامر الدولية شكل %  32. جدير بالذكر أن شر

  عام  إجماىل  من 
كات المرصية الناشئة ف    مقابل 2020المستثمرين الداعمي   للشر

  اإلمارات و21، ف 
  السعودية. 18% ف 

 % ف 

 


