
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/2021/ 5 للنشر فوًرا:

 
 

  2021نورث  43الحاكمة هوكول تعلن عن نهائيات مسابقة الشركات الناشئة 
  

ماليين دوالر، بما في ذلك الجائزة األولى التي تبلغ  5شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم تتنفس على الفوز بمبلغ  19 
  مليون دوالر أمريكي

  
نورث للشركات   43متأهالً للتصفيات النهائية للمسابقة السنوية السابعة  19أعلنت اليوم الحاكمة كاثي هوكول عن أسماء  

سيأتي المتأهلون للتصفيات النهائية إلى بوفالو في وقت الحق من هذا الشهر للتقدم لواحد من ثمانية استثمارات يبلغ   الناشئة.
مليون دوالر. تأتي هذه الشركات الناشئة من جميع أنحاء   1في ذلك الجائزة الكبرى البالغة ماليين دوالر، بما  5مجموعها 

الواليات المتحدة، وكذلك كندا والمملكة المتحدة، وتغطي مجموعة واسعة من الصناعات، من االختبارات السريرية إلى  
   أدوات المستهلك.خدمات التكنولوجيا المالية، والزراعة المستدامة، والذكاء االصطناعي و

  
نورث هذا التقليد من خالل جذب بعض   43"تتمتع بوفالو بتاريخ غني من االبتكار، وتواصل  قالت الحاكمة هوكول،

الشركات الناشئة األكثر إثارة في العالم إلى المنطقة. إن التقاء التكنولوجيا والمواهب يحفز النمو االقتصادي الملحوظ، ونحن 
  نافسون ليكونوا جزًءا من هذا التحول."نتطلع إلى رؤية المتأهلين للتصفيات النهائية لهذا العام يت

  
تم اإلعالن عن المتأهلين للتصفيات النهائية على الهواء مباشرة من قبل كيفن سيسكار، نائب الرئيس للمحفظة واالختيار في   

ات بشأن محكماً راجعوا الطلبات، واجتمعوا مع المؤسسين وقدموا توصي 60نورث، الذي قاد عملية االجتهاد مع أكثر من  43
  االختيار.

  
"هذا معلم مثير في البحث عن الدفعة السابعة. اآلن، كل األنظار تتجه إلى نهائيات   نورث كولين إي هايدنجر،  43قال رئيس  

نورث في الوقت الذي نستعد فيه للترحيب بهؤالء المؤسسين وعدد من الضيوف اآلخرين في بافالو في وقت الحق من   43
  بأن يكون عودة شخصية ال تُنسى إلى مسرح شيا." هذا الشهر لما يعد 

  
نورث لهذا العام مجموعة جديدة من المنافسين الذين يتنافسون للحصول على مكان   43سيشجع الحاضرون في حدث نهائيات  

 500,000نورث ويلتقون بحكام جدد. باإلضافة إلى أعلى استثمار بقيمة مليون دوالر، وسبع جوائز بقيمة    43في محفظة 
نورث الجديدة في برج سينيكا وان، وإرشادات من مرشدين ذوي   43دوالر، يحصل الفائزون على مساحة مجانية في حاضنة 

  خبرة في مجالهم، وإمكانية الوصول إلى برامج حوافز تجارية أخرى. 
  
٪ منها من  31مؤسسي شركة،   51نورث في مجموعة متنوعة من  43على مدار السنوات السبع الماضية، استثمرت شركة  

٪ من المؤسسون إناث. ما يقرب من نصف هذه الشركات حافظت على وجود مادي في كوين  23ذوي البشرة الملونة و 
 Tech Unicorn ACVفرصة عمل محلية. ومن بين المراتب، هناك شركة  800سيتي، مما أدى إلى خلق أكثر من 

Auctions مارس   24ل شركة محفظة يتم تداولها علنًا، بعد االكتتاب العام في  نورث إلى آفاق جديدة كأو  43، التي رفعت
2021.  

  
نورث   43نورث، إريك رايش، "تأثير هذه المنافسة ال يمكن إنكاره: فقد جمعت شركات محفظة  43قال رئيس مجلس إدارة 

ل االستثمار في الشركات  مليارات دوالر. من خال 6مليار دوالر، مع تقييمات جماعية بلغت ما يقرب من   1أكثر من 
  المتطورة، نجلب أفضل المواهب والوظائف إلى المنطقة، وندعم نموهم، ونعزز نهضة اقتصادية في غرب نيويورك."

  



نورث مجانًا، ولكن التسجيل مطلوب، وستكون المقاعد متاحة على أساس أسبقية الحضور. يمكن   43 يمكن حضور نهائيات
مساًء بالتوقيت الشرقي في مركز مركز شيا   6أكتوبر الساعة  28نورث في  43هائيات حجز تذاكر مجانية لحضور ن

  .43North.orgللعروض الفنية على
  
   نورث هم:  43 2021المتأهلون للتصفيات النهائية لعام  
  

Akala  - بفرلي هيلز، كاليفورنيا  
 Akala  ،هي عبارة عن نظام أساسي للقبول بالجامعات يوفر إرشادات مخصصة للطالب في وقت مبكر من الصف الثامن

  من أجل تحسين طلبات االلتحاق بالجامعة.
  

BetterMynd - بافالو، نيويورك  
 BetterMynd بها بالوصول عبارة عن نظام أساسي للعالج عبر اإلنترنت يشترك بشكل مباشر مع الجامعات لتزويد طال

إلى شبكة متنوعة من مستشاري الصحة العقلية المرخصين من خالل الخصوصية والراحة التي توفرها أجهزة الكمبيوتر  
  المحمولة واألجهزة المحمولة الخاصة بهم.

  
Big Wheelbarrow  - أوستن، تكساس  

 Big Wheelbarrow  ائية وبائعي البقالة إدارة سالسل التوريد  هو برنامج يعمل كمنصة خدمة تتيح لموزعي المواد الغذ
  من أجل تلبية طلب المستهلكين على األغذية المحلية بشكل مربح وفعال وآمن.

  
BotFactory - نيويورك، نيويورك  

ثالثية األبعاد حبًرا موصاًل للسماح ألي شخص بوضع نماذج أولية للوحات الدوائر  BotFactoryيستخدم منتج طابعة  
  المطبوعة في دقائق بدالً من أسابيع.

  
Cheelcare - ريتشموند هيل، كندا  

الثالثة من أجهزة التنقل على صنع أي كرسي متحرك يدوي، وكرسي متحرك يعمل بالطاقة،   Cheelcareتعمل خطوط   
  استقاللية المستخدمين وراحتهم مع منع آالم الكتف التي تحدث عادةً بسبب استخدام كرسي متحرك مدى الحياة. مما يزيد من

  
FLOX - لندن، المملكة المتحدة  

الزراعة التي تركز على الرفاهية أوالً؛ السماح لمالكي مزارع الدواجن بتحسين صحة   FLOXتمّكن تقنية رؤية اآللة من  
  ه، مع العمل أيًضا بشكل أكثر أخالقية وربحية واستدامة.الدجاج ورفاهيت

  
Infiuss Health  - سان هوزيه، كاليفورنيا  

األبحاث/التجارب السريرية عن بُعد باستخدام برامجها كنظام أساسي للخدمة، وربط الباحثين   Infiuss Healthتوفر   
  السريريين في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بالمرضى المشاركين في إفريقيا.

  
Kapitalwise - نيويورك، نيويورك  

ية في تجريب ونشر أدوات العافية المالية لعمالئها  المؤسسات المال Kapitalwiseتساعد منصة االستثمار الصغير من  
  الحاليين، مثل اآلالت الحاسبة والمحتوى والقوالب.

  
Kilter - ماديسون، ويسكنسون  

 Kilter  عبارة عن نظام أساسي للجّوال يمّكن األشخاص من تحويل أنشطتهم اليومية إلى فرص لجني األموال الخيرية
  لثقافة والمجتمع إلحداث تأثير عالمي. لقضيتهم المفضلة مع بناء ا

  
Laundris -  مانور، تكساس  

 Laundris ( عبارة عن نظام أساسي للبرامج كخدمةSaaS  يساعد الفنادق على تحسين إدارة البياضات وتبسيطها، وتقليل )
  ٪.40النفقات وتكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 
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Metabob, Inc. - ماونتين فيو، كاليفورنيا  

 Metabob   هي أداة مدعومة بالذكاء االصطناعي تقطع التصحيح إلى النصف من خالل مراجعة كود بايثون لألخطاء
  اض األداء.المخفية وأحو

  
Ognomy -  ويليامز فيل، نيويورك  

األشخاص على إجراء االختبارات والتشخيص والعالج  Ognomyمن  HIPAAتساعد منصة الطب عن بعد المتوافقة مع  
  النقطاع التنفس أثناء النوم وهم مرتاحون في المنزل.

  
Ontopical Inc.  - كالغاري، كندا  

التعلم اآللي ومعالجة اللغة الطبيعية لمراقبة الحكومات المحلية من أجل مساعدة العمالء على   Ontopicalتستخدم شركة   
  اكتساب إشارات قيمة للغاية لفرص العقود القادمة ومخاطر األعمال المتعلقة بالسياسة.

  
ShearShare, Inc . -   ماكني، تكساس  

 ShearShare  عبارة عن نظام أساسي للجّوال بين الشركات (B2B يساعد مالكي الصالونات في تحقيق إيرادات إضافية )
من خالل ملء كراسي الصالونات الفارغة عند الطلب، من خالل مطابقة أصحاب الصالونات/ صالونات الحالقة مع  

  متخصصي التجميل المرخصين الذين تم فحصهم.
  

Tequity, LLC -  كاالمازو، مينيسوتا  
   بدون تعليمات برمجية لبناء ونشر تطبيق جّوال ناجح في وقت قصير. لعمالئها حالً  Tequityتوفر منصة  
  

Top Seedz - بافالو، نيويورك  
المفرقعات المصنوعة يدويًا والبذور المحمصة المليئة بالتغذية والنكهة باستخدام أبسط المكونات  Top Seedzتنتج شركة  

  التي توفرها الطبيعة.
  

VeriTX Corp - إيست أورورا  
 VeriTX  عبارة عن سوق للمخططات الرقمية التي تقدم حلول سلسلة التوريد للعمالء عبر أسواق الطيران واألسواق الطبية

  والصناعية.
  

Verivend - بافالو، نيويورك  
أسرع طريقة متاحة لدفع األموال وتلقيها، مما يسمح للشركات بالتعامل مع جميع العمالء والموردين  Verivendتقدم  

   (.B2Cواألعمال إلى المستهلكين ) B2Bومحفظة رقمية تدعم عمليات الدفع الفورية بين الشركات 
  

Zealot Interactive - آرلنغتون، تكساس  
دروس فيديو الواقع المعزز لآلالت الموسيقية الواقعية المقترنة بأحدث   Zealotق أفضل طريقة لتعلم الجيتار، يقدم تطبي 

  األجهزة.
  
   نورث 43نبذة عن  
ماليين دوالر سنويًا لجذب وتنمية   5نورث هو برنامج تسريع يستضيف مسابقة بدء التشغيل السنوية، ويستثمر  43إن  

نورث أيًضا مساحة حاضنة مجانية في بوفالو لمدة عام  43ى شركات محفظة  تتلق الشركات عالية النمو في بوفالو، نيويورك.
واحد، وإرشادات من الموجهين في المجاالت ذات الصلة، والوصول إلى برامج حوافز األعمال األخرى مثل كشركة ناشئة  

الف سي ويلسون  نورث من خالل دعم الحاكمة كاثي هوكول، إمباير ستيت للتنمية، مؤسسة ر 43في نيويورك. تعمل 
  .www.43north.orgنورث، تفضل بزيارة  43جونيور، والعديد من الرعاة اآلخرين. لمزيد من المعلومات حول 

  
###  
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