
 يستكمل دعمه لرواد األعمال نك مصر  ب

   الشركات الناشئةلالبتكار التشاركي مع  ويطلق برنامج جديد

 

  (  rogramP ionAcceleratBM) نمو الشركات الناشئة تسريع وتيرة  بنك مصر لبإطالق برنامج  ا  قام بنك مصر مؤخر  

  حضورب،  2022يوليو    25يوم االثنين الموافق  خالل الحفل الذي أقيم  وذلك    الناشئة شركات  المن    01بمشاركة  

 مدير الشؤون الدولية واألوروبية   ايزابيل ببييرو  ،بنك مصر رئيس مجلس إدارة  –  محمد االتربي / ذالسيد األستا

 كما حضر   ،ممثلين من البنك المركزي المصري  وحضوربرعاية  وكضيفة شرف    العام لالستثمار  الفرنسي   البنك  –

االطالق مصر    حفل  لبنك  التنفيذية  اإلدارة  المختلفة   ورؤساءممثلي    حضور لى  إباإلضافة    ،بالبنك  القطاعات 

بنك مصر لنمو  برنامج  التنفيذيين لشركاء  الو  ،فريقياإجنوب    وجريندستونشركتي مايكروسوفت    ن عن يممثل 

 .والمحليينمن شركاء البرنامج االستراتيجيين الدوليين  لفيفوحضور  الشركات الناشئة 

 

الشركات  وقد  المبتكرة  الناشئة   قدمت  وحلولها  ألعمالها  النهائية  الختيار  لجنة  المام  أ  العروض  الُمشكلة 

ويقوم  ،  أشهر لدعم الشركات الناشئة   6  لـ  مدته والتي تصل  للبرنامج  الشركات التي سيعلن عن انضمامها  

لبرنامج   الناشئة بنك مصر  الشركات  واالستفادة من خبرات  نمو  الناشئة  للشركات  الداعمة  بتقديم خدماته 

جديدة أسواق  فتح  وفرص  دولية  واالستشارية    استشارية  التسويقية  الخدمات  من  حزمة  من  واالستفادة 

 .واالستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك

 

  الناشئة  والشركاترواد األعمال  يولي  بنك مصر  ن  إ   "خالل الحفل قائال    ته في كلممحمد االتربي    /األستاذ  وأكد

برنامج  بإطالقنا ل  اليوموم،  كل الدعم الالزم للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجهه

المختص بتقديم خدمات الدعم الفني واالستثماري والتسويقي للشركات   لناشئة ا  نمو الشركاتبنك مصر ل

للبرنامج لالنضمام  عليها  االختيار  سيقع  مصر  استمرار    على   كدؤن،  التي  بنك  االعمال  دور  رواد  دعم  في 

الناشئة  تعاني من    في   وخاصة   والشركات  التي  اآلونة  تلك  تؤثر بشكل كبير على    وجود ظروفظل  عالمية 

 ."اقتصادات الدول

 

الذي تم إطالقه في برنامج االبتكار التشاركي مع الشركات الناشئة    الى محمد االتربي    /األستاذكما اشار  

يعد أحد الركائز األساسية من برنامج التحول االستراتيجي الشامل لبنك مصر والذي يشتمل  و    ، 2020أوائل  

داخل   الشاملة  الرقمي  التحول  منظومة  االستثمار  ،البنكعلى  إطالق صندوق  و  رقمي  بنك  أول  إطالق   و 

(NCLUDE)   تكمن في  ، مؤكدا  على ان قيمة البرنامج   في الشركات الناشئة بالتعاون مع عدة بنوك أخرى

ادار خالل  من  البنك  سيوفرها  التي  والتسويقية  واالستشارية  الفنية  المختلفة  االخبرات  فروعوته  ه  شبكة 

 .نحاء الجمهورية المنتشرة بجميع ا

 

نمو  ل  بنك مصر  برنامج   إطالقن  إ"  إدارة بنك مصرنائب رئيس مجلس  -عاكف المغربي  السيد األستاذ /  وضحأو

يعد جزء أساسي من الجهود الرئيسية في تأكيد دور مصر كمركز إقليمي للشركات الشركات الناشئة اليوم  

لتعاون مع  ل؛ حيث يساعد ااجذب استثمارات رأس المدائما واجهة مصر لجعل حلقة مهمة يمثل  كما الناشئة 

الناشئة  مصر  الشركات  في  واألعمال  التمويل  تغيير مستقبل  بالتحول    ترسيخو  في  وتطوير الرقمي  التزامنا 

 ."السوق المحلي 

 

مع الشركات الناشئة المشاركة    ستتعاون  مالية كبرى  بنك مصر كمؤسسة   نأ"  المغربي األستاذ عاكف    وأضاف

حلول مبنية    وتقديم  ،نتاج سريعة للمنتجاتإ  وأساليبليات ابتكار حديثة  آ  التعرف على في البرنامج من خالل  

الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية    دكما ستستفي  على معرفة دقيقة باحتياجات العمالء

اكات مع بنك مصر بهدف  رفرص جديدة للش  واكتشافمالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر  

 ".سرع لهذه الشركاتأتحقيق نمو 



احجامها وترسيخ مفهوم  من الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختالف  و

،  مراكز خدمات تطوير األعمال ريادة األعمال باعتبارها قاطرة النمو االقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من

الصغيرة  المشروعات  عدد  وزيادة  الشباب  لدى  الكامنة  الطاقات  وإطالق  األعمال  رواد  دعم  بهدف  وذلك 

لمحلى ا ئمة في القطاعات االقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتجوالمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقا

 .من خالل صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي 


