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 2023 يناير 23القاهرة في 

ي، حرت   موتا ال عيتج المت يت ة للمتجتج الامتاإيتج كعإبأعلنت  جموععتج  ي  ي أو ع عت  يررر عتجا تا الامتاإيتج جل  ي ي  ي  

عاًجا في الم ي  جت القطاعات االقاصتاييج والصتناعرج الورعيج   80الشتركج عل  ج اإ عل   مزيز الوكانج الرائ ة الاي   وام    ا  

كوا  مكس ال عيج الم ي ة االستتارا رمرج الاي  ااناها الوموععج والاي جكنا ا جت الاوعإ جل  كراا اقاصتتاي  لا قعاع  جةستت تترج،  

و  الوولي والمالوي   االقاصتاي  اي  طرأ عل  الوشت جوا ستر تاهب  قعة في  وقرط ووعحات وأه اا الوموععج وستل الايررات ال

  ال يزاإ اسب الشركج القانعني  ي  ي أو ع

، أا جوتأ المتجج الاماإيج الم ي ة هع جت ناحرج  وثا ج كعإب ي  ي   ب لتتتتتتت  وفي هذا ال تتراأ أك  نايإ واعإ، الم تتع الونا

 الو تتتاهوج في يفج عملج النوع   كعإبيمكس الازام   ي  ي    خلر  لوا خلّفاا الشتتتركج وإائ ا جت جإظ ع رب وجت ناحرج أخر 

ت    ويقعم اال ماه االستارا رمي الم ي  للشتركج عل   اني الوواإستا2030االقاصتاي  واال اواعي  وا ياواىت  جج إةيج جصتر 

 و وكرت الورأة  طاقج الن رفجالو ا اجج  وا في ذلك الاوعإ الرقوي وال

الذ  يوثا إةيا ا وج وا ا، وهع كذلك يلقي ال تتتعل عل  يوإ الشتتتركج في يفج  كعإب ي  ي الانقاي هع ىتتتماإ  علي  ة إقالي

عملج االزيهاإ اال اواعي واالقاصتتتتاي  جت ختإ يعب عوتئ ا لاوقرط  طلما  ب الم ي ة   اة تتتتافج جل  ذلك،    ا  ي  ي 

رااإ و ي  ي لع ر تتتاكس و ي  ي فرنشتتترز  ي  ي أو ع و ي  ي كا  -جل  خلط كراا جعح  ي تتتوش لشتتتركا  ا الاا مج   كعإب

  ااني إةيج الشركج وقرو ا الوشاركج  –وجةس ج واعإ للانورج        وأكاييورج  

 عن جي بي كورب: 

هي ىركج إائ ة في صناعج ال راإات  الشرأ األوسل وأفريقرا، و اورز  مولرا  ا الاشيرلرج القعيج عار  :شركة جي بي أوتو -1

الثتظ   و لاخاإيج ذات المملارت مض القطاعات الورعيج وخطعو األعواإ الرئر رج،  وا في ذلك سراإات الركعب وال إا ات ا

وخ جات جا  م  الارج   واةواإات نشالالاماإيج وجم ات اال عمتت والشاحنات  

، حر   عفر جموععج جت الخ جات الوالرج ورر  كعإب ي  ي  تهي ذإاع األنشطج الاوعيلرج الاا مج ل: شركة جي بي كابيتال -2

الوصرفرج لوخالف فئات الموتل  و ق م الشركج جموععج جت جنامات وخ جات الاوعيا سعال للشركات الكار  أو الواعسطج أو 

الصيررة، وكذلك  ماإ الامزئج واألفراي الوطا قرت لشروو الاوعيا جاناهي الصير  و قعم اسارا رمرج  ي  ي كا رااإ عل   اني  

أعل  الومايرر في عولرا  ا،  ناًا جل   نب جج  طعير  اقج خ جات جانععج  وا ياعافط جج أف ا جواإسات الوةس ات الوالرج 

 عل  ج اع  المالب  

هي جزوي خ جج جاكاجا يق م خ جات لع  ارج عالرج المعية لقاع ة عري ج جت الموتل في   :بي لوجيستكسجي  شركة -3

واب األعواإ عل  الاركرز  ورج أنوال المالب  وجت ختإ  اقج الخ جات الوانععج الاي  ق ج ا الشركج ف ي   اع  عوتلها وأص 

ا ج عن ب  إياإة كاجا ىةوا ستسا اةج اي والاعإي   وجل   انب يوإ  عل  ج اج ب الاماإيج األساسرج،  رنوا  ماني هي  النر

الشركج في  ق يب  اقج خ جا  ا ف ي  ورص أيً ا عل   لارج جخالف إواات عوتلها، جوا يوّكن ا جت  ق يب حلعإ لع  ارج  

 جاطعإة  

اإات الاأسر رج في جماإ هي ىركج إأس جاإ جياجر ينصب  ركرزها  شكا أساسي عل  االساثو :جي بي فينتشرز -4

 يرض اقاناص فرص نوع الشركات الناىئج ذات اةجكانات المالرج في  كعإبالاكنعلع را  وق   ب  أسر  ا جت قاا  ي  ي 

 قطاعات الاكنعلع را الوالرج وال راإات والخ جات اللع  ارج والاملرب 

 



 

 

جل   ألكاييورججياإ  ا حالرا ج إسج ساك عني األلوانرج ال ولرج  و   ا ا، و اعل  2013في يعنرع  أس    جي بي :أكاديمية   -

وىركائ ا وكذلك عوتئ ا    كعإبيورج للماجلرت  شركج  ي  ي  ععرج الناس  أا الاملب هع االساثواإ الوقرقي  و ق م األكاي

وهع جا يو ظ جت ختإ وإش عوا  انج ال راإات وج اإات جياإة األعواإ واللع ر ارات،الخاإ ررت يوإات   إيارج في صر

يعم   إياي   150سرج جم زة للا إيب عل  أعل  ج اع   وق  وصا ع ي األيام الا إيارج حالرًا جل  أكثر جت في فصعإ يإا

جل  األكاييورج و/أو جت ختإ اةنارن   ى ريًا، يالق  فر ا الوا إ عا ع ي جت ال وإات الثريج سعال جت ختإ الو عإ   

هي جةس ج ورر هايفج للر ش    ا جل  س  الفمعة  رت  عية الاملرب الو ني في جصر جت   ج،  للتنمية: مؤسسة غبور -6

الاملرب  واحارا ات الصناعج للموالج الواهرة جت   ج أخر ،  اة افج جل   و رت الصعإة الذهنرج ال ائ ة في الوماوج عت

جل   و رت ج اإات األي   الماجلج جت ختإ  طعير ىاكج ج ا اجج جت الو اإس، الفني  و  م  الوةس ج وجاايإا  ا الرئر رج 

اص فرص عوا حر   ق م  لك الو اإس  ملرًوا ج نرًا ُجمارا  ا يولرًا، كوا  عفر الا إيب الاقني التزم للطتب لراوكنعا جت اقان

 في ع ي جت الصناعات الاناف رج 

منا اةلركاروني:للوزي  جت الوملعجات، يوكنك زياإة جعق  
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