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ــد ــلة التوري ــراع سلس ــادة اخت ــر إع ــرش ســورس(، “عب ــة )في ــت المنصــة التكنولوجي  أتم
ــي مصــر ــة ف ــا الزراعي ــر دورة للتكنولوجي ــي” ، أكب .الزراع

ــةً ــد الزراعــي” ، دورةً أولي ــراع سلســلة التوري ــر إعــادة اخت ــة )فيــرش ســورس(، “عب  أتمــت المنصــة التكنولوجي

.مــن ســبعة أرقــام بالــدوالر األمريكــي

 منصــة )فيــرش ســورس(، رائــدة معاَمــات شــركات سلســلة التوريــد الزراعــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تحصــل

.علــى دورة أوليــة مــن ســبعة أرقــام بالــدوالر األمريكــي

ــة الشــرق األوســط وشــمال ــي منطق ــد الزراعــي ف ــلة التوري ــى لسلس ــات الشــركات األول ــرش ســورس( ، منصــة معام ــت )في  أعلن

 و “ومضــه” ، و تهــدف منصــة األغذيــة الطازجــة و مقرهــا )DX VENTURESإفريقيــا ، عــن اســتثمار مــن ســبعة أرقــام مــن )4

 القاهــرة ، إلــى االســتفادة مــن التكنولوجيــا و البيانــات لتصبــح المــوزع الرائــد لألغذيــة الطازجــة فــي المنطقــة ، و ذلــك مــن خــال

 تغييــر كيفيــة الحصــول علــى الســلع الطازجــة و كذلــك نقلهــا وبيعهــا. تطمــح )فيــرش ســورس( عــاوةً علــى ذلــك إلــى إنشــاء أنظمــة

ــن و الشــركات و المســتهلكين و لتحســين الكوكــب ــاة المنتجي ــر حي ــة ، لتغيي ــَر منصتهــا التكنولوجي ــر اســتدامةً َعب .غــذاء طــازج أكث

 إن )فيــرش ســورس( التــي تــم إطاقهــا مــن القاهــرة فــي عــام 2019 بواســطة الثنائــي

 األشــقاء فــرح و عمــر عمــارة قــد شــيَّدت شــبكة قويــة مــن آالف المنتجيــن ومئــات

 الشــركات ، مثــل المطاعــم و الفنــادق و تجــار التجزئــة عبــر اإلنترنــت و تجــار التجزئــة

.التقليدييــن ، والتــي تقــوم بإمدادهــم باحتياجاتهــم مــن الفواكــه و الخضــروات الطازجــة

 تتوســع الشــركة بوتيــرة ســريعة وتقــدم اآلن خدماتهــا لعمــاٍء كبــار فــي ثمانــي محافظــات

ية .مصر

 لقــد طــوروا فكــرة تأســيس الشــركة بينمــا كانــت

 بعــد أن أمضــت P&G( 4( فــرح تعمــل فــي

 ســنوات منغمســة فــي ريــادة األعمــال مــن خــال

)ENDEAVOUR( ، يــدرس عمــر  كان   و 

ــي ــه ف ــا يمــارس عمل ــي بينم ــوم الحاســب اآلل  عل

)GOLDMAN SACHS( فــي لنــدن. رأى 

ــة و ــة للغاي ــوق تقليدي ــي س ــات ف ــا و البيان ــن التكنولوجي ــتفادة م ــةً لاس ــا فرصــةً مائم  كاهم

ــة ــركات المصري ــروات للش ــة والخض ــد الفاكه ــي توري ــتوى ف ــة المس ــة رفيع ــاء تجرب .بن
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ــث وصــل ــي مصــر ، حي ــد الغــذاء ف ــة لسلســلة توري ــة والبيئي ــاءة االقتصادي ــد لتحســين الكف ــرش ســورس( نهــَج سلســلٍة مفي ــع )في  تتَّبِ

ــن ــات التعامــل و التخزي ــى اإلطــاق بمــا يقــرب مــن 45٪ نتيجــة عــدم مائمــة تقني ــه عل ــى مســتوى ل ــى أعل ــد الغــذاء إل .فق

ــك ــي الســوق المصــري ، و كذل ــي ف ــد مــن التوســع الجغراف ــل نحــو مزي ــه التموي ــم توجي ــرش ســورس(، فســوف يت ــا لخطــة )في  وفقً

ــة ــي المنطق ــال التوســع مســتقبََا ف ــع عــدم إغف ــي مصــر ، م ــق ف ــادة حجــم الفري ــة و زي ــم التكنولوجي ــي منصته .االســتثمار ف

ــا” ــرة عملن ــة بخب ــة، و  المقترن ــة و التقني ــة و المالي ــا اإلداري ــه مــن خــال خلفيتن ــا أن ــي الســوق و اعتقدن ــا فرصــةً ســخية ف ــد رأين  لق

ــس ــارة - الرئي ــرح عم ــس. ف ــارة - الرئي ــرح عم ــاد”. ف ــي الب ــد ف ــدة للتوري ــا جدي ــيقدم طرقً ــو س ــي النم ــًرا و عال ــا مؤث ــاًطا تجاريً ــنبني نش ــا س ــي ، فإنن   العائل

ــس ــريك المؤس ــذي والش ــسالتنفي ــريك المؤس ــذي والش التنفي

 نحــن فخــورون بثقــة بعــض أقــوى المســتثمرين فــي المنطقــة و الذيــن يشــاركوننا رؤيتنــا فــي االســتفادة مــن البيانــات والتكنولوجيــا”

 لتبســيط و تطويــر سلســلة التوريــد الزراعــي الغيــر فعالــة. سيســمح لنــا هــذا االســتثمار الجديــد باالســتمرار فــي جلــب أفضــل

ــات ــر العملي ــارة - مدي ــر عم ــاتعم ــر العملي ــارة - مدي ــر عم ــا”. عم ــل بنمون ــا و التعجي ــق مهمتن ــه لتحقي ــذي نحتاج ــق ال ــاء الفري ــل و بن ــق العم ــى فري ــب إل   المواه

ــس ــريك المؤس ــسوالش ــريك المؤس والش

ــد” ــذ حتــى اآلن ، ونعتق ــى التنفي ــازة بالســوق و قــدرةً عل ــةً ممت ــد أظهــرا معرف ــا للشــراكة مــع فــرح و عمــر. لق  نحــن متحمســون حقً

ــوًرا ــودة أم ــة و الج ــع و الموثوقي ــعير الرائ ــة.  إن التس ــنوات القادم ــي الس ــا ف ــٍم حقً ــاريٍ مه ــٍل تج ــاء عم ــى بن ــدرة عل ــا الق  أن لديهم

ــل أي شــيء آخــر فــي الســوق”. ــم جــودة خدمــة قب ــة ، وتســاعد )فيــرش ســورس( فــي تقدي ــة / الغذائي ــةً للصناعــة الزراعي  ضروري

ــة )4 ــريك اإلداري لمنص ــس و الش ــريك المؤس ــر أورث - الش )DX VENTURES بيت
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 إحــدى أكبــر الساســل اللوجيســتية ، )EMARCO GROUP( ألكثــر مــن 30 عاًمــا و مــن خــال الشــركة العائليــة لذلــك الثنائــي

ــي ــة ف ــا آمن ــاظ عليه ــم والحف ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــى أفضــل المنتجــات م ــاًرا للحصــول عل ــًا و نه ــوا لي ــي مصــر ، عمل دة ف ــرَّ  الُمب

ــة فــي ــرة المتوارث ــة و الخب ــك المعرف ــى االســتفادة مــن تل ــادرة عل ــوم ق ــة. إن )فيــرش ســورس( الي  ظــل إمكاناتهــم و تقنياتهــم الحديث

 الحصــول علــى الفاكهــة و الخضــروات الطازجــة األعلــى جــودة ، و التعامــل معهــا و تخزينهــا و تســليمها إلــى شــركائها. لقــد ســعوا

ــل قطــاع الزراعــة مــن خــال ــى تحوي ــي هــذا القطــاع ، إل ــرة أســرتهم ف ــب خب ــى جان ــزة إل ــم المتنوعــة والمتمي  مــن خــال تجاربه

ــن والشــركات ــن والمزارعي ــى الشــراكة المباشــرة مــع المنتجي ــم إل ــا مــن خــال منصته ــات والتكنولوجي .البيان

ــاد وتشــكل ــي للب ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــي 11.3٪ م ــاهم بحوال ــث تس ــي االقتصــاد المصــري ، حي ــدٌ ف  إن الزراعــة قطــاٌع رائ

ــى ــاءة إل ــد و عــدم الكف ــن التعقي ــة م ــي تتســم بدرجــة عالي ــد الزراعــي ، الت ــف. أدت سلســلة التوري ــي الوظائ ــن إجمال  نســبة 28٪ م

.تضخــم األســعار  و فقــدان الغــذاء و انخفــاض أربــاح المزارعيــن ، و هــي جميــع المشــكات التــي تســتهدف )فيــرش ســورس( حلهــا
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عن فيرش سورسعن فيرش سورس
 تــم إطاقهــا فــي عــام 2019 بواســطة الثنائــي األشــقاء فــرح و عمــر ، B2B فيــرش ســورس هــي منصــة سلســلة توريــد زراعــي
ــة الشــرق االوســط و شــمال ــدة فــي منطق ــع الزراعــي الرائ ــى أن تُصبــح منصــة سلســلة التوزي ــح )فيــرش ســورس( إل  عمــارة. تَطَم

ــك نقلهــا وبيعهــا ــى الســلع الطازجــة و كذل ــة الحصــول عل ــر كيفي ــك مــن خــال تغيي ــا ، و ذل .أفريقي
 تتعــاون )فيــرش ســورس( مــع مجموعــة مــن المنتجيــن ، كالَمــزارع علــى ســبيل المثــال ، وتــزود الشــركات مثــل المطاعــم و الفنــادق

.و تجــار التجزئــة عبــر اإلنترنــت باحتياجاتهــم مــن الفواكــه و الخضــروات الطازجــة

لمزيــٍد من المعلوماتلمزيــٍد من المعلومات
 منى والي - مندوب تســويق

MWALY@FRESHSOURCEGLOBAL.COM

أو قــم بزيــارة صفحاتنا على مواقــع التواصل االجتماعيأو قــم بزيــارة صفحاتنا على مواقــع التواصل االجتماعي

عن ومضهعن ومضه
 تقــوم “ومضــه” بتســريع بيئــة ريــادة األعمــال فــي أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيــا مــن خــال وســيلتها االســتثمارية
 ذات عــدم التخصــص ، و التــي تركــز علــى الشــراكة مــع التكنولوجيــا عاليــة النمــو والشــركات الناشــئة القائمــة علــى التكنولوجيــا ،
 فمنصتهــا المعرفيــة الرائــدة تقــوم بإمــداد المنطقــة بقيــادة ذات فكــر مؤثــر وأبحــاٍث ، و تقــوم بتنميــة المجتمــع باإلضافــة إلــى خدمــات

.استشــارية مشــتركة و حكوميــة ألصحــاب المصلحــة فــي النظــام البيئــي للشــركات الناشــئة
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