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Sequence Ventures Overview 
 
Founded in 2019, Sequence Ventures is an early-stage venture 
capital firm focused on supporting young homegrown talent 
and Egyptian entrepreneurs building technology startups.  
 
As one of the first venture capital firms in the Middle East and 
North Africa to focus on technology-based startups, Sequence 
Ventures has a team of highly qualified advisors who guide our 
startups to success. We have also created a network of strategic 
alliances with multiple venture capital firms and accelerators in 
the European region who provide matchmaking and exit 
opportunities for Egyptian-based startups.  
 
Sequence Ventures is led by a team of highly experienced 
individuals with more than one hundred years of combined 
experience in multiple fields such as investment, business 
strategy and asset management.  
 
- Karim Helal - Executive Chairman 

40 years experience in banking and investment 
 

- Maged Shawky - Vice Chairman  
30 years experience in investment management  

 
- Mohamed Fahmy - Managing Partner 

30 years experience in strategy & technology 
 
- Mohamed ElSherif – Founding Partner 

20 years experience in strategy & investment management 
 
Sequence Ventures’ advisory board is composed of 
experienced professionals across multiple fields such as Mr. 
Mohsen Mahgoub, Mr. Mohamed ElSewedy, Mrs. Salma 
ElSaidy, Mr. Ayman Korra, Mr. Ahmed Shalaby, and Mrs. 
Sohair Awad. 
 
Egypt Deep-Tech – Venture Capital Company 
 
In 2021, Sequence Ventures is establishing Egypt Deep-Tech, 
a venture capital investment platform to be managed by the 
company regulated by the Financial Regulatory Authority. The 
EGP 500 million investment will be deployed entirely in 
Egyptian startups working in transformational and crucial 
sectors such as: health-tech, fintech, edu-tech, logistics and 
dev-ops.  
 
Sequence Ventures Event 
Sequence Ventures is hosting a Seminar about “Artificial 
Intelligence and its Revolutionary Impact” on Tuesday the 5th 
of October at the Marriott Zamalek Hotel. The focus of this 
event is to promote awareness of artificial intelligence and why 

 سيكونس فينتشرز نظرة عامة عن 
 

رأس مال مخاطر  استثماروهي شركة  ,٢٠١٩عام  سيكونس فينتشرز شركةتأسست 
و رواد االعمال المصريين الذين يعملون علي بناء   تعمل علي مساندة الشركات الناشئة

  ت.في مختلف المجال حديثة ةتكنلوجيتعمل علي تقديم حلول التي  ناشئةالشركات ال
 

في الشرق األوسط وشمال  شركات رأس مال المخاطر وألن الشركة تعتبر من أوائل
في مجال  اعمالها في الشركات الناشئة التي تتركز االستثمارإفريقيا تعمل على سياسة 

مع   تبعمل تعاقدا سيكونس فينتشرزد قامت شركة ، فقتحديداالعميقة التكنولوجيا 
و  جميع االرشادات الفنيةليقدموا في مجالهم  واسعة أصحاب خبرةفنيين  يناالستشاري

أنشئت الشركة العديد من كما  لضمان نجاح الشركات الناشئة تحت إدارتنا. ائحالنص
في القارة شركات استثمار رأس مال المخاطر التحالفات االستراتيجية مع العديد من 

و فرص خروج من  مع الشركات الناشئة المصرية تعاونللاألوروبية التي توفر فرص 
 .  اتاالستثمار

 
ذوي الخبرة العالية مع أكثر من مائة من افراد  سيكونس فينتشرزإدارة  فريقيتكون 

عام من الخبرة المشتركة في مجاالت متعددة مثل االستثمار واستراتيجية األعمال 
 وإدارة األصول. 

 
 اإلدارةمجلس رئيس  - كريم هالل -

   اً و دولي اً ، إقليمياً البنوك واالستثمار محليعاًما في مجال  ٤٠
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة - ماجد شوقي -
 عاما من الخبرة في إدارة االستثمار ٣٠ 

 
 ذي تنفي رئيس – محمد فهمي -

 والتكنولوجيا ات ادارة االعمال استراتيجيعاًما في  ٣٠
 

 شريك مؤسس  – محمد الشريف -
 االستثمار  إدارة في االستراتيجية و عاًما  ٢٠

 
من شخصيات ذوي خبرة في    سيكونس فينتشرزيتألف المجلس االستشاري لشركة 

  االستاذة محمد السويدي،المهندس محسن محجوب، الدكتور مجالت متعددة مثل 
 سهير عوض.   االستاذة احمد شلبي والدكتور  ايمن قرة،المهندس سلمي الصعيدي، 

 
 

 شركة رأس مال مخاطر  – لتكنلوجيا العميقةر لمص
 

العميقة وهي للتكنلوجيا  مصر باسممنصة استثمارية   سيكونس فينتشرزتؤسس شركة 
لهيئة الرقابة المالية و تدار الشركة من خالل  شركة رأس مال مخاطر تخضع

مليون جنيه   ٥٠٠ مصر للتكنلوجيا العميقة تتبلغ استثمارا. سيكونس فينتشرز
بالكامل في الشركات الناشئة المصرية   ستثمرت  ، من خالل ثالث اغالقات،مصري 

العاملة في القطاعات التحويلية والحاسمة مثل: التكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا  
 المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والخدمات اللوجستية، وتطوير العمليات. 

 
 سيكونس فينتشرز ندوة 

 
علي  االصطناعي وأثره الثوريندوة بعنوان "الذكاء  سيكونس فينتشرزتستضيف 

الخامس من أكتوبر بفندق ماريوت   الموافق يوم الثالثاءوذلك " قتصاد العالمياال
الزمالك. ينصب التركيز في هذا الحدث على تعزيز الوعي بالذكاء االصطناعي ولماذا  

 الي األفضل.  يجب اعتبار التكنولوجيا أداة لتغيير قواعد اللعبة االقتصادية
 

 

https://www.linkedin.com/in/karim-helal-313a8843/
http://linkedin.com/in/maged-shawky-6a07a03b
http://linkedin.com/in/mohamed-fahmy-5b360ab
https://www.linkedin.com/in/mohamed-elsherif-3b589524/
https://www.linkedin.com/in/karim-helal-313a8843/
https://www.linkedin.com/in/maged-shawky-6a07a03b
https://www.linkedin.com/in/mohamed-fahmy-5b360ab/
https://www.linkedin.com/in/mohamed-elsherif-3b589524/
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the technology should be considered an economic game 
changer. 
 
Mr. Fabian Westerheide, Sequence Ventures’ artificial 
intelligence advisor, will begin the event by explaining what 
artificial intelligence is and how it contributes to global 
wealth. Followed by two panel discussions moderated by Mr. 
Khaled Ismail with startups and investors to discuss the 
importance of investing in artificial intelligence startups from 
both a startup’s and an investor’s perspective. 
 
The first panel discussion will include three Artificial 
Intelligence startups:  
1. AIM Technologies: a multi-lingual Artificial Intelligence 

platform which creates Natural Language Processing 
(NLP) based products and services to help clients have a 
better understanding of their customer’s voice. 

2. Rology: an Artificial Intelligence assisted on-demand 
teleradiology platform solving the problem of the shortage 
in radiology and the high latency in medical reports. 

3. P.E.R Partners: offers fintech turnkey solutions for 
companies through artificial intelligence such as capital 
raising and fintech advisory 

 
The second panel discussion also hosted by Dr. Khaled Ismail 
and guest speakers will discuss the importance of investing in 
startups from an institutional investor’s point of view. The 
following are the guest speakers:  
1. Mr. Basel ElHini – Chairman and Managing Director at 

Misr Insurance Holding Company  
2. Mr. Emad ElSewedy – Chairman at ElSewedy 

Electrometer 
3. Mr. Tarek Assaad – Managing Partner at Algebra 

Ventures 
 
Information about Guest Speakers 
 
Mr. Fabian Westerheide: 
- CEO and Co-Founder of Rise of AI: Europe’s largest 

influential network for Artificial Intelligence 
- Founder & Managing Partner of Asgard: venture capital 

firm investing in Artificial Intelligence based startups 
- Advisor for the European Commission, European Space 

Agency and German Parliament. 
 
Dr. Khaled Ismail:  
- Chairman at HIMAngel 
- Experienced board member, serial entrepreneur and large 

corporation executive 
 
 

 
شركة، الحدث من خالل شرح لهيد ، مستشار الذكاء االصطناعي لرأ فابيان ويستسيبد 

نقاش  تينالثروة العالمية. تليها حلق زيادة  الذكاء االصطناعي وكيف يساهم في وه ما
مع شركات ناشئة و مستثمرين ليناقشوا أهمية  خالد إسماعيل دكتورال مايديره

 :  الذكاء االصطناعيبحلول مبنية على  االستثمار في شركات ناشئة تعمل
 

 : الذكاء االصطناعيب ثالثة شركات ناشئة تعمل االولي حلقة النقاش تضمن
 
- AIM Technologies 

هي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي متعددة اللغات تقوم بإنشاء منتجات وخدمات 
( لمساعدة العمالء على فهم أفضل NLPاللغة العامية المصرية )تعتمد على ترجمة 

 عمالئهم.  توجهات واراءل
 
- Rology 

شعاعي عن بعد بمساعدة الذكاء  الفحص اإللخدمة طب هي عبارة عن منصة 
ون العالي في كاالصطناعي عند الطلب تعمل على حل مشكلة النقص في األشعة والم

 التقارير الطبية. 
 
- P.E.R Partners 

للشركات مثل جمع رأس مال واعمال استشارية من توفر حلول في التكنلوجيا المالية 
  الذكاء االصطناعيخالل 

 
عيل تناقش أهمية االستثمار في  اخالد اسمدكتور من ال دارةثاني حلقة النقاش أيضا م

 شركات نشأة في الوقت الحالي و ستكون المناقشة مع :
 
  األستاذ باسل الحيني: -

 شركة مصر للتأمينات القابضة ل والعضو المنتدب دارةاالرئيس مجلس 
  األستاذ عماد السويدي: -

 للعدادات الكهربائية يرئيس مجلس إدارة شركة السويد 
 :  األستاذ طارق اسعد  -

 Algebra Venturesشركة  يذ رئيس تنفي
 

 معلومات عن المتحدثين في الندوة 
 

  :فابيان ويسترهيد 
أكبر شبكة مؤثرة في   Rise of AI - الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ -

 أوروبا للذكاء االصطناعي 
تستثمر في   خاطرالمشركة رأس المال  Asgard - مؤسس وشريك إداري في -

 الشركات الناشئة القائمة على الذكاء االصطناعي
 مستشار المفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية والبرلمان األلماني.  -
 
 :الد اسماعيلد. خ 
 HIMAngel رئيس مجلس اإلدارة في -
 عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة ورجل أعمال وتنفيذي شركة كبيرة  -
 
 

 
Contact Information 

Alia Bayoumy  
Senior Business Analyst 

Arkan Plaza, Office 31, Building 2, 
3rd Floor, Sheikh Zayed, Cairo, 

Egypt. 

T: (+20) 2 3827 7006 
M: (+20) 1123441188 

E: alia.bayoumy@sequencev.com 
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