
 

ونية  )م  مليون دوالر  12( تغلق جولة استثمارية من الفئة أ بقيمة  B2Bنصة" كرتونة " للتجارة اإللكتر

 

لتوسيع حصتها بالسوق المرصية، ودعم النمو المستدام، ودفع الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا الستيعاب  ●

ي مرص
 النمو الرسي    ع لقطاع التجزئة ف 

 

ونية )  "أعلنت منصة "كرتونة:  2022يوليو،    25  -القاهرة، مرص   ي مجال التجارة اإللكتر
( وتكنولوجيا الخدمات  B2Bالرائدة ف 

ي تربط بي    ،المالية
كات المنتجة للسلع    والتر ي ذلك تجار التجزئة والرسر

ي مرص، بما ف 
األطراف الفاعلة بسوق التجارة التقليدية ف 

و  الجملة  وتجار  )االستهالكية  استثمارية   جولة  إغالقها  عن   ، بقيمة  Series Aالموزعي   بقيادة   12(  وذلك  دوالر،  مليون 

ي مجال التكنولوجيا عىل  
كات الناشئة ف  ي الرسر

"سيليكون بادية"، صندوق االستثمار الرائد لرأس المال الُمخاطر الذي يستثمر ف 

الصغت   وعات  للمرسر "سند"  صندوق  من  فعالة  وبمشاركة  العالم،  صندوق مستوى  وهو  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة  ة 

ق األوسط وشمال إفريقيا.  ي منطقة الرسر
 استثماري مخصص لدعم رواد األعمال ف 

 
 

كات AB Acceleratorكما شارك  بالجولة كال من    ي مجال التكنولوجيا المالية والرسر
ي ف  اكة للبنك العرب 

، ذراع التعاون والرسر

" وصندوق  و"كيبيل Sunny Side Venturesالناشئة  ز"  فينترسر "جلوبال  الحاليي    "كرتونة"  مستثمري  إل  باإلضافة   ،"

 . ي
ي جولة "كرتونة" االستثمارية بالعام الماض 

ز"، والذين ضاعفوا استثماراتهم بتلك الجولة عن مساهمتهم ف   فينترسر

 

ي تنمية وتوسيع عملياتها بجميع  
أنحاء جمهورية مرص العربية لتغطية  وتخطط "كرتونة" الستخدام حصيلة التمويل الجديد ف 

ي قطاعات جديدة  إضافية تعزز  
كافة المحافظات، وكذلك تنمية منتجات، وتقنيات، وخدمات المنصة، باإلضافة إل البدء ف 

 ( . FMCGمن تواجد المنصة، إل جانب السلع والمنتجات االستهالكية )

 

ي حلول تمويل و دفع ُمدمجة عىل منصتها  تتبت  " كرتونة" رؤية متكاملة لمجتمع غت  نقدي،  وتست
تكامل   تحقيق    بهدفثمر ف 

 متكاملة 
ً
ي مرص. ويوفر هذا النوع من الخدمات المالية الرقمية لتجار التجزئة حلوال

تشغيىلي مع كافة أطراف تجارة التجزئة ف 

كات من إدارة أعمالهم وتنميتها بشكل أكتر كف ن التجار والرسر
ّ
، وتمك اءة، ومن ثم تؤدي إل توفت  المنتجات تعزز الشمول المالي

ي بأسعار معقولة. 
 األساسية للمستهلك النهاب 

 

 أو ناقلة شحن 
ً
كة مستودعا كما تعتمد "كرتونة" عىل نموذج أعمال يستند إل التكنولوجيا التشغيلية، حيث ال تمتلك الرسر

، وذلك  ي مرص إل حد كبت 
ي رقمنة سوق التجارة التقليدية ف 

واحدة، مما يسمح للمنصة تحقيق هدفها األساسي والمتمثل ف 

لب عىل التحديات، مع توفت  خدمات مالية سلسة لشبكة توزي    ع تتضمن مئات اآلالف  التوريد والتغ  سالسللرفع كفاءة وفعالية  

 .  من التجار والموزعي  

 

جولتنا  إغالق  "يسعدنا  طلعت،  محمود  "كرتونة"،  كة  لرسر التنفيذي  والرئيس  المؤسس  يك  الرسر قال  هذا،  عىل   
ً
وتعليقا

كائنا Series Aاالستثمارية ) ي هذا التوقيت، ما يعكس ثقة شر
من المستثمرين الجدد، كما تؤكد إعادة مشاركة  مستثمرينا    (  ف 

ستثمارات إضافية بتلك الجولة، عىل فعالية نموذج أعمالنا الذي يتسم بكفاءة استخدام رأس المال ويركز االحاليي   وضخهم  

ي رقمنة سوق تج
ارة التجزئة وتعزيز  عىل تمكي   جميع أطراف السوق، ذلك باإلضافة إل القيمة المضافة لمنصة "كرتونة" ف 

 الكفاءة التشغيلية للقطاع". 
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ي مئات اآلالف من تجار التجزئة تخدم 
ة تتمثل ف  وأضاف "تعد معطيات السوق واعدة للغاية، حيث يوجد بمرص شبكة كبت 

ي تمثل أساس وجوهر نموذج أعمالنا، لذلك سنواصل تمكينهم من خالل إيجاد حلول فعال 
، والتر ة الماليي   من المستهلكي  

يتوافق مع رؤية "كرتونة"   بما   ، الجملة والموزعي   السلع االستهالكية وتجار  كات  التجارية والمالية مع شر وسلسة لدورتهم 

ي إدارة أعمالهم وتمكي   قدرتهم التشغيلية بشكل أكتر فاعلية". 
ي رفع كفاءة جميع أطراف السوق ف 

 المتمثلة ف 

 

مرتفعة ومستدا  نمو  منصة "كرتونة" معدالت  ة  تحقق  زمنية قصت  ة 
فتر مدار  المنصة عىل  معامالت  نطاق  توسع  فقد  مة، 

  
ً
حاليا المنصة  تمتلك  ، كما 

ً
مستقبال للنمو  واسعة  مجاالت  وجود  مع  سنوًيا،  معاملة  مليون  حوالي  حالًيا  ألف    60ليشمل 

كة للسلع االستهالكية    200مستخدم، وتعمل مع   ى مثل هنك  -شر ي ذلك العالمات التجارية الكت 
،  بما ف  ل ويونيليفر  وموندلت  

 موزع وتاجر جملة.  1500وبل، باإلضافة إل 

 

مليار   120وال تزال السوق المرصية تحمل ل"كرتونة" العديد من الفرص الواعدة، حيث يبلغ الحجم اإلجمالي لسوق التجزئة  

وبات   ألف تاجر تجزئة وآالف العالمات    400مليار دوالر، كما يوجد أكتر من    70دوالر، ويبلغ حجم سوق المواد الغذائية والمرسر

ي جميع أنحاء البالد، وينمو هذا القطاع سنوًيا بنسبة 
 ٪. 8التجارية العالمية والمحلية ف 

 

اكة مع     "يسعدنا الرسر
ً
كة "سيليكون بادية" عن سعادته بهذه الخطوة قائال يك المؤسس والمدير لرسر ، الرسر ي وعت  ناميك زوب 

مليار دوالر، وذلك من خالل ما تتيحه    120رقمنة سوق التجزئة المرصي الذي تبلغ قيمته  فريق "كرتونة" لمواصلة تطوير و 

 منصتها الرقمية وما توفره من خدمات مالية فريدة ومتنوعة". 

 

" سيسمح بخدمة Asset-Lightوأضاف "السوق المرصية متعطشة لهذا النوع من الحلول، ونعتقد أن نهج  "كرتونة" كونه" 

 ن الفاعلي   بالسوق بطريقة فعالة للغاية". أكت  عدد ممكن م

 

اكة   ومن جانبها، علقت الدكتورة دانييال بيكمان، رئيسة مجلس إدارة  صندوق "سند" قائلة " فخورون للغاية بهذه الرسر

ة، والمتوسطة، ومتناهية ال وعات الصغت  ي ل"سند" لتمويل المرسر
ي تعد أول استثمار للصندوق الفرعي الثاب 

صغر  البناءة، والتر

ي عىل نجاح االستثمارات 
ي مرص، ويبت 

ي البالد".  الذيف 
 حققه الصندوق الفرعي األول ف 

 

امج المصممة خصيًصا للسوق، تدعم منصة "كرتونة" الرقمية أصحاب  وأضافت" من خالل توفت  التمويل الالزم والت 

ي جميع أنحاء مرص، مما 
ة والمتوسطة  ومتناهية الصغر ف  وعات الصغت  ي  تسهيل مهمة الصندوق المرسر

يساهم بشكل كبت  ف 

ي متابعة النمو وخلق فرص عمل بجميع أنحاء الجمهورية". 
 المتمثلة ف 

 

ي بعد أقل من عام من قيام  "كرتونة" بجمع 
 بالذكر، أن تلك الجولة اإلستثمارية تأبر

ً
ي جولة    4.5جديرا

مليون دوالر ف 

ز". (، وذلك بقيادة " جلو Series-Aإستثمارية ما قبل )  بال فينترسر

 

 -انتىه-

 للمزيد من المعلومات، يرج  االتصال ب : 

 سمر نبيه

 مدير العالقات اإلعالمية 

samar.nabih@moharram-partners.com 



 

ي  اتيج  كاه للسياسات العامة واالتصال االستر  محرم وشر

   

 نبذة عن "كرتونة"

 

بي     ● تربط  التجاري  للتبادل  منصة  االستهالكية  "كرتونة"، هي  السلع  كات  )شر والبائعي    التجزئة(  )تجار  ين 
المشتر

 والموزعي   وتجار الجملة( عن طريق رقمنة سوق التجارة التقليدية. 

 تستند "كرتونة" إل نموذج أعمال خفيف األصول، حيث ال تمتلك المنصة الرقمية منتًجا أو مركبة واحدة.  ●

ين من طلب   ● مكن المنصة المشتر
ُ
المخزون من خالل توفت  تطبيق محمول سهل االستخدام يسمح لهم بالوصول  ت

 .  إل شبكة من البائعي   المنسقي  

ين والبائعي   للعروض.  ●
 توفر المنصة أداة اتصال فورية بي   المشتر

ه.  ● ي، والمنافسة السعرية، وحصة السوق، وغت 
 تقدم "كرتونة" رؤى تفصيلية للسوق حول سلوك المشتر
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 نبذة عن "سيليكون بادية"

 

كات التكنولوجية الناشئة عىل مستوى العالم. مع "سيليكون باديا"،   ي الرسر
ي تستثمر ف 

هي مجموعة رأس المال االستثماري التر

ي الواليات المت
اكة مع أكتر من  منطقة  دة وحمكاتب ف  ي شر

ق األوسط ، دخلت " سيليكون باديا"  ف  كة تقنية ناشئة   80الرسر شر

ي أكتر من 
 مدينة مختلفة حول العالم.  15صناعة مختلفة وأكتر من   15ف 

 

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعات الصغت   نبذة عن صندوق "سند" للمرسر

 

ة، وال ● وعات الصغت  متوسطة، ومتناهية الصغر، كما يدعم  األش ذات الدخل يعمل صندوق "سند" عىل تمويل المرسر

عت   وذلك  ى،  الكت  الصحراء  أفريقيا جنوب  بمنطقة  البلدان  وبعض  أفريقيا  األوسط وشمال  ق  الرسر ي 
ف  المنخفض 

  .  مقرضي   محليي   مؤهلي  

، يعمل صندق "سند" عىل تعزيز التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل جديدة   ● ك  -وبالتالي ت   عل قطاعات  وذلك بالتر

ي مجال التمويل، والتكنولوجيا المالية. 
، واإلسكان بأسعار معقولة، واالبتكار ف   مثل: عمالة الشباب، واإلقراض الزراعي

●  ، كائها المحليي    إل تحقيق تلك األهداف من خالل تمويل ديون وأسهم رأس المال لرسر
ً
كما يسىع الصندوق جاهدا

 ة الالزمة. باإلضافة إل تقديم المساعدة الفني
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