
(  بالقاهرة يستضيف األمير تشارلز ولي GrEEK Campusالحرم اليوناني )

تحت إدارة  ٢٠٢١ضمن فعاليات منتدى مصر تبدأ السنوي  عهد بريطانيا

Flat6Labs 

 بالتحرير  GrEEK Campusولي عهد بريطانيا، أمير ويلز في زيارة للـ 

 

استضافة صاحب السمو الملكى، األمير تشارلز، ولي    -القاهرة, مصر    -  ٢٠٢١في التاسع عشر من نوفمبر  

لبرنامج   الثالث  السنوي  المنتدى  وذلك ضمن فعاليات  ويلز،  أمير  البريطاني  بالحرم    ,تبدأ  مصرالعهد 

( بالتعاون مع السفارة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية و تحت GrEEK Campusاليوناني بالقاهرة )

شركات ناشئة تم احتضانهم من القاهرة, أسيوط, واإلسكندرية   ١٠، حيث عرضت  Flat6Labsإدارة شركة   

 . ٢٠٢١و  ٢٠٢٠خالل عامي 

جوالته  أولى  فى  واإلسكندرية  للقاهرة  يومين  استغرقت  التي  لمصر  زيارته  ضمن  الزيارة  هذه  جاءت 

الخارجية بعد وباء كورونا. و كان في شرف استقباله السيد "أحمد األلفي" مؤسس ورئيس مجلس 

والسفير البريطانى وبحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد    Flat6Labsإدارة الحرم اليونانى و شركة  

 بالقاهرة السيد جاريث بايلى. 

في    Flat6Labsفي هذه الزيارة قابل سموه مجموعة من رواد األعمال ومؤسسي الشركات الناشئة ب  

باألفكار  وأشاد  الرقمي،  والتحول  المعلومات  وتكنولوجيا  المستدامة  التنمية  مثل  مختلفة  قطاعات 

خالل فعاليات    Flat6Labsكين فى مشروع مصر تبدأ تحت إدارة   والحلول التي قدمها رواد أعمال المشار

  المنتدى التى تتماشى مع مبادرة األمير تشارلز لألسواق المستدامة. 
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  Flat6Labsحول 

 

Flat6Labs  هي شركة رائدة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل األساسي

و أكبر مشغل لبرامج الشركات الناشئة في المنطقة.  واالستثمار المبكر لرأس المال المخاِطر،

شركة ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا، و تمّكن اآلالف  100سنوًيا في أكثر من  Flat6Labsتستثمر 

 من رواد األعمال الشغوفين من تحقيق طموحاتهم الريادية.

 

أن لها فروع متعددة في جميع و تتخذ من القاهرة مقًرا لها، كما    2011في عام    Flat6Labsتأسست  

 أنحاء المنطقة؛ ذلك فضاًل عن الخطط الحالية للتوسع في األسواق الناشئة األخرى. 

 

 www.flat6labs.comلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة  

 

 حول مصر تبدأ

(,  DFIDبتمويل من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ) ٢٠١٧انطلق برنامج مصر تبدأ في عام 

  Flat6Labوتحت إدارة   -واحدة من مجموعة البنك الدولي-(, IFCوبدعم من مؤسسة التمويل الدولية ) 

 مليون جنيه(  36مليون دوالر )ما يعادل  2.2بقيمة .

من رواد األعمال المصريين،  سنوات حقق البرنامج رؤيته األساسية وهي دعم اآلالف  ٤على مدار 

وترسيخ مبادئ ريادة األعمال ذات األثر المجتمعي وتمكين الشباب في المناطق المهمشة، ونجحت 

حاضنات أعمال في القاهرة واإلسكندرية وأسيوط. نجح  ٣"مصر تبدأ" في التوسع بنجاح لتشمل  

افظة، ومع مشاركات عبر  مح ١٤حدًثا متنوَعا في  ٨٠ألف مشارك في ١٢البرنامج في استقطاب +

 مليون مشارك. ٢٧اإلنترنت وصلت إلى حوالي  

 www.startEgypt.comلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة   
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