
 

)ج   اي زد(  للتعاون الدول  راية القابضة توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة األلمانية 

 لدعم ريادة األعمال Raya FutureTECHبهدف تعزيز برامج مرسعة األعمال  مرص

كة أعلنت  اكة توقيعها القابضة راية شر  الدول   للتعاون األلمانيةلوكالة )التابع ل develoPPPبرنامج  مع اتفاقية شر

 جديدة برامج طرح   بهدف (االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية الوزارةتحت مظلة  مرص )ج   اي زد(

   األعمال رواد لدعم
  . Raya FutureTECH األعمال مرسعةمن خالل ، المرصية السوق ف 

اكة، إطار وف    الرسر

  راية تطرح 
 
امج من مزيدا كات لدعم الب   وهاكاثونات األعمال، مرسعة دورات بينها من  األعمال؛ ورواد الناشئة الرسر

ات ذوي تضم فعاليات) وع إلنتاج  التقنية الخب     مرسر
   محدد بغرض تقن 

ة غضون ف  ة محددة فبر  مقررة وجب  

 
 
   النظام تعزيز برامج من مجموعة بي   وبرامج دعم توسعات األعمال الناشئة،  ،(سلفا

   لألعمال البين 
 السوق ف 

  . المرصية

كات الناشئة المشاركة عىل  امج، نحصل الشر   إطار البر
؛ ال سيما االستشارات التقنية من  جه الدعمالعديد من أووف 

كات الناشئة لشبكات األعمال وسالسل القيمة؛ مرتكزة   ائها، وإتاحة الموارد، وإتاحة فرصة وصول الرسر خالل خب 

تها    ذلك عىل قدراتها وخب 
  العديد من الصناعاتف 

 . الواسعة ف 



كة  التنفيذي الرئيس خليل،  أحمد ورصح     المالية، لالستثمارات  القابضة راية لرسر
ا
اكتنا: " قائل اتيجية  شر   مع االسبر

ى إيجابية خطوة الدول   للتعاون األلمانية الوكالة    كب 
. فقد أطلقنا Raya FutureTECH األعمال مرسعة مسار ف 

  النمو  نحو ملموسة  خىط والتخاذ  األعمال ريادة بيئة تحسي    صعيد عىل  الفاعلي    أبرز بي    لتكونمرسعة األعمال 

،  
   ندعمسو . واالجتماع   واالقتصادي، التقن 

كات من المزيد، األلمانية الوكالة مع بالتعاون ،برامجنا  إطار ف   الرسر

   الناشئة
 منفعة يحقق ما وهو  - النطاق الواسعة  بأعمالنا الصلة ذات المجاالت  خاصة المجاالت؛ مختلف ف 

كة كات مشبر كات  الناشئة للرسر  ". سواء  حد   عىل التابعة راية ولرسر

اكتنا : "وأضاف خليل  د شر   )ج   اي زد(مع تجسِّ
 
  توسعا

 
، إذ انطلقت Raya FutureTECHالمرسعة  ألعمالواضحا

كب   رئيس  عىل 
 ببر
 
  مجال تجربة سلفا

 تكنولوجية متقدمة وتقنيات حديثة ف 
ا
  تقدم حلوال

كات الناشئة النر الرسر
كات . العمالء    مزيد من المجاالت والصناعات الناشئةواليوم يمتد نطاق عمل المشعة لدعم مزيد من الشر

. ف 
كات الناشئة   والمزيد  وتهدف خطتنا بشأن مشعة األعمال إىل دعم المزيد  اكات وعمن الشر قد المزيد من الشر

 ". المثمرة بهذا الصدد

  الخاص جوناس نجيب، ُمنسق برنامج تنمية القطاع  ورصح 
:  )ج   اي زد( مرص  ف 

ا
 األلمانية الوكالة تعمل "، قائل

. الداعمة األعمال ريادة بيئة ركائز لكونها من  األعمال ومرسعات حاضنات حضور  تعزيز عىل الدول    للتعاون

كات لدعم Raya FutureTECH األعمال مرسعة مع التعاون ويسعدنا   بالمشورة رواد األعمال وإمداد  الناشئة الرسر

 ". والتوسع  لنمو تمكينهم من ال الالزمة والموارد

  مواجهة التحديات
الفرص بالقطاع  ماغتنا م عىل وتعزيز قدراته   وأضاف نجيب: "من خالل دعم المشاركي   ف 

  خلق تأثب  إيجاب   مستدام عىل االقتصاد المرصي
ه، نأمل ف   ". الخاص وغب 

كة مظلة تحت  تأسست  قد ،Raya FutureTECH األعمال مرسعة أن بالذكر جدير  العمالء  لتجربة راية شر

(RCX)  كات إحدى    المالية، لالستثمارات القابضة راية شر
 إل Raya Future TECH انضمت  وقد. 2021 ف 

   ،(GAN) العالمية األعمال مرسعات شبكة
   العام حول األعمال مرسعات  شبكات أبرز تعد النر

وقد   . نفسه العام ف 

  دوراتها خالل عام  
كة الناشئة ف  ،  2022و 2021دعمت مرسعة األعمال حنر اآلن العديد من رواد األعمال والرسر

  الوقت نفسه،
كات الناشئة   ف  اكات مثمرة مع الرسر كات راية التابعة عىل بناء شر   مسار  تحرص شر

كخطوة أخرى ف 

كة وتعزيز بيئة ريادة األعمال  . تحقيق المنفعة المشبر


