
 

 

 ( Series Aمليون دوالر في جولة التمويل األولي ) 25نجاح بريمور في تحقيق 

 كابيتال وإنديوربقيادة مؤسسة التمويل الدولية 
 لتسجل باكورة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال التجارة االجتماعية على مستوى العالم 

 

مليون  ٢٥ في تحقيق، التي تعد منصة التجارة االجتماعية األكبر في مصر،  بريمور نجحت  ؛2022يناير  ٣١ - القاهرة  مصر،

إنديفور   وصندوق وفلورشكل من فوري   ومشاركةدوالر في جولتها األولى، بقيادة مؤسسة التمويل الدولية وإنديور كابيتال 

رزمي فينتشرز وفيجن فينتشرز.  وخوا كاتاليست والمستثمرين الرئيسين الذين يشملون ألجبرا فينتشرز وصندوق ديسربتيك

سوف يلعب التمويل الجديد دوًرا جوهريا في تنمية منتجاتها ومورديها وتمكينها من التوسع في جميع أنحاء القارة ليصبح  

 تطبيقها هو تطبيق التجارة االجتماعية الرائد في إفريقيا.  

 

ضعف، وبناء شبكة ضخمة تضم ما   ٤٠٠يقدر ب  تمكنت بريمور بعد مرور ثالث سنوات من تأسيسها من تحقيق معدل نمو

مدينة داخل مصر، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية. تستخدم بريمور بنيتها التحتية   ٢٧بائع لتغطية  ٧٥٠٠٠يقرب من 

الناشئة. تعمل الفريدة وتكنولوجيتها الخاصة لإلستفادة من الفرص المتاحة إلختراق األسواق لصالح أصحاب العالمات التجارية 

مرونة للحصول علي   وأكثربريمور على تمكيّن بائعيها، الذين تشكل النساء الغالبية العظمى منهم، عن طريق إتاحة سبل بديلة 

 يصبحوا رواد أعمال محليين من خالل حلولهم المخصصة لقنوات البيع عبر اإلنترنت والحلول الغير المتصلة.  حتىدخل 

 

توسع شبكتها المتنامية من البائعين والموردين   وتدعمدة من نمو بريمور في غضون العام المقبل، سوف تعزز العاصمة الجدي 

اضعاف، وتضاعف عدد موظفيها وتزايد عدد المنتجات المباعة بمقدار ثالثة أضعاف. تهدف بريمور إلى  أربعليصل الى 

 . ٢٠٢٣عام توسيع مجال عملها في ثالثة بلدان وتعزيز قدراتها اللوجستية بحلول 

 

، إلى اهتمامهم بالتركيز في السنوات الثالث الماضية على بناء نظام  محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة بريمورأشار 

بريمور من تنمية أعمالهم. وأضاف "نهدف إلى تحقيق   ومورديايكولوجي مواز كامل القتحام السوق بهدف تمكين بائعي 

  إلىتأثيرا ليتضاعف معدل النمو بشكل مبهر في مصر ليصل  واوسعاالستفادة من التمويل الجديد في اتخاذ خطوات أكثر جرأة 

 د سواء." ضعفًا خالل العامين المقبلين، باإلضافة إلى توسيع تواجدنا على الساحتين اإلقليمية والعالمية على ح ٥٠

 

، عن طموحهم إليجاد نموذج عالمي تضفي من خالله االستثمار لبريمور ورئيسأحمد شيخة، كبير مسؤولي األعمال وأعرب  

سوف نتعهد بأن نستخدم التكنولوجيا والعمليات ونماذج "وأضاف سلطة الناس الطابع الديمقراطي على الوصول إلى األسواق.  

ارض الواقع. ال يقتصر نشاط بريمور على البيع من خالل الموقع اإللكتروني حيث نهتم   لىع التمويل اإلبداعية لتحقيق ذلك 

اتمام عمليات   علىنساعد الموزعين  عمالئنا كماالحفاظ على ثقة عمالئنا في قدرتنا على إتاحة مختلف العالمات التجارية لكل 

 مناطق التي تقل فيها فرص النفاذ إلى اإلنترنت." في ال وخصوصاالبيع سواء من خالل الوسائط اإللكترونيه أو دونها 

 

تحمس مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم لبريمور كشركة  ، عن وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر عبر

ر للمؤسسة في  يعد االستثمار المباشر األكب إنهرائدة في التجارة االجتماعية في مصر. كما أبرز أهمية هذا االستثمار حيث 

"يلعب االستثمار الرائد المشترك لمؤسسة التمويل الدولية في بريمور دورا رئيسا  واضافمجال التجارة االجتماعية حتى اآلن. 

في مساعدة المنصة على مواصلة إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التجارة اإللكترونية، وزيادة الفرص االقتصادية 

 ير قطاع التصنيع المحلي في الدولة." للمرأة، ودعم تطو
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اننا: "نشهد على رأس كل عقد بروز شركة تنجح في الجمع  صرح طارق فهيم، الشريك اإلداري في إنديور كابيتال،  وبدوره

  وتعزيزبين التكنولوجيا والتميز في العمليات ورأس المال البشري مما يكون له عميق األثر في تحقيق نتائج غير مسبوقة 

"نفخر بكوننا الشريك األول والدائم لبريمور في مهمتها المتمثلة في تأسيس البنية التحتية والتكنولوجية للتجارة   وأضافيمة." الق

 ".وألسرهن االجتماعية في مصر وأفريقيا، ليغيروا حياة شركائهم، وخاصة النساء اللواتي يتطلعن إلى مستقبل أفضل ألنفسهن

 

أن بالرغم من النمو الهائل الذي شهدته بريمور على مدار السنوات  طارق أسعد، الشريك اإلداري في ألجبرا فينتشرز،  وأكد 

الثالث الماضية، فقد عملت ألجبرا بشكل وثيق مع الشركة لدعم المجاالت االستراتيجية والتشغيلية، وخاصة فيما يخص 

في كل الجوالت  واستثمرناا. لقد شاركنا في جولة االستثمار األولى التوظيف، وهو مجال يحظى بأهمية قصوى في ألجبر

الالحقة لكي نضمن أن يظل زخم النمو مستمرا. يسعدنا أن تجمع شركتنا بين مجموعة شديدة التميز من المستثمرين ممن سبق 

  علىالفائقة  وقدرتهمرائدة   لهم مشاركتنا في االستثمار. أشعر بالفخر عند رؤيتي لمدي تطور قدرات محمد وأحمد كقيادات

 رؤية مستقبلية ناجحة للشركة."  وتنفيذ مواصلة المضي قدما في وضع 

 

 -النهاية-

 

 نبذة عن بريمور: 

تسمح للمصنعين بالوصول مباشرةً إلى المستهلكين من خالل بناء شبكة واسعة من البائعين   هي منصة تسويقية شاملة للتجارة اإلجتماعية بريمور

  -ايجابي على تكاليف التسويق والمبيعات والتوزيع للمصنعين وإعطاء السكان المحليين  أثرالذين يعملوا في دوائرهم المحلية مما يكون له 

 ل العمل من المنزل. فرصة رائعة لكسب نقود إضافية من خال -وخاصة النساء 

 

 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية:  

هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية. تعمل مؤسسة التمويل الدولية، عضو   الدولية التمويل مؤسسة

حياة األشخاص من خالل تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية. وتحقق   مجموعة البنك الدولي، على دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحسين

مؤسسة التمويل الدولية هذا من خالل خلق أسواق جديدة، وتعبئة مستثمرين آخرين، وتبادل الخبرات. وفي سبيل ذلك، فإنها تخلق فرص العمل 

ية. ويدعم عملها تحقيق الهدف المزدوج لمجموعة البنك الدولي المتمثل في  وترفع مستويات المعيشة، ال سيما للفئات الفقيرة واألولى بالرعا

 القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. 

 

 نبذة عن إنديور كابيتال: 

هي شركة استثمار في مجال رأس المال المخاطر في مرحلة مبكرة يرأسها رواد أعمال. على عكس العديد من شركات رأس المال   كابيتال  إنديور

لمخاطر، تفخر إنديور بكونها تركز على المؤسس. تؤمن بأهمية األشخاص الذين يقفون وراء الفكرة، وتساعدهم ليتمكنوا من تخطي التحديات  ا

 والعقبات وتحقيق األهداف.

 

 نبذة عن الجبرا فينتشرز:

ات التكنولوجيا في مراحلها األولى داخل مصر  صندوق رأس مال مخاطر يقع مقره الرئيسي في مصر ويقوم باالستثمار في شرك ألجبرا فينتشرز

م  وفي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وخاصة تلك التي تغير ابتكاراتها طريقتنا في الحياة والعمل. يشمل الصندوق عددا من المستثمرين ومنه

ء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية  سيسكو والمفوضية األوروبية وصندوق المشروعات المصري األمريكي والبنك األوروبي إلعادة البنا

شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تشمل يداوي وتريال والمنيوز    ٢١والشركات الخاصة التي تدير استثمارات عائلية. استثمرت ألجبرا في 

 وحاال.  وبريمور 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:  

 كريمة رجب 

karima.ragab@algebraventures.com  

+01227133561 
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