
 

 

 رایز  أب و شركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا تتحدان  من  أجل  هضبة األهرامات  ب  الجیزة  حتى
٢٠٢٢ 

Pitch by the Pyramids  عقد  شراكة  لـ  ٣ سنوات  لتصبح  هضبة األهرامات  المقر  الرسمي  لقمة  رایز  أب  السنویة  ومسابقة 

 سحر نصر :  رواد األعمال هم المستقبل.. وفخورة باختیار رایز أب لألهرامات رمز الحضارة واالبتكار

 القاهرة، مصر،
 ٨ دیسمبر ٢٠١٩

 أعلنت كل شركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا، من إحدى شركات مجموعة أوراسكوم، ورایز أب، المؤسسة الرائدة فى
 ربط الشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالموارد اإلقلیمیة والدولیة، عن توقیع عقد شراكة لمدة ٣

 سنوات لتصبح هضبة األهرامات المقر الرسمي لقمة رایز أب السنویة ومسابقة "Pitch by the Pyramids" تحت سفح
 األهرامات حتى دیسمبر ٢٠٢٢.

 تم اإلعالن عن هذه الشراكة خالل الدورة األولى من مسابقة Pitch by the Pyramids ، وهي أحدث برامج رایز أب
 الرائدة. قام باإلعالن المهندس عدلي توما، العضو المنتدب شركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا نیابًة عن المهندس نجیب

 ساویرس، رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي ألوراسكوم لإلستثمار القابضة، وعبد الحمید شرارة، المؤسس الشریك والرئیس
 التنفیذي لرایز أب.

 عبر هذه االتفاقیة، تسعى كال الشركتین إلى دعم وتمكین مناخ األعمال الناشئة وریادة األعمال، وضمان مستقبل مستدام
 عبر الوصول إلى المواهب المحلیة واالبتكار لدى الشباب الصغار.

 هذه الشراكة ستفعل قیام رایز أب وشركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا بتطویر مراكز لالبتكار في المقر وغیرها من
 الشركات المملوكة ألوراسكوم. بینما تحصل رایز أب على حقوق حصریة في كل الفعالیات واألنشطة المرتبطة بریادة

 األعمال.

 وشهدت الدكتورة سحر نصر وزیرة االستثمار والتعاون الدولي مراسم توقیع االتفاقیة، وصرحت: "أنا فخورة باختیار رایز
 أب لهذا الموقع، نحن نقف بجوار األهرامات التي تعد رمزا للحضارة واالبتكار. هذه منصة ممتازة حیث رأینا من خاللها
 تجمع العدید من الشباب والمؤسسات الدولیة والقطاع الخاص وبنوك االستثمار تحت سقف واحد. هذه المنصة هي الطریق
 الصحیح لربط المناخ األعمال وضمان أن رواد األعمال یحصلون على البیئة الداعمة المناسبة التي تمكنهم من النمو، ألنهم

 هم المستقبل، وسوف یظلون المساهم الرئیسي في نمونا المستدام".



 

 

  وقال المهندس نجیب ساویرس رئیس مجلس اإلدارة التنفیذي ألوراسكوم لإلستثمار القابضة. ”أنا سعید باإلعالن عن
 الشراكة االستراتیجیة بین شركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا و رایز أب كي یقوموا بنقل القمة وكل أنشطتها إلى بالتو
 األهرامات. سوف نعمل معًا كي یصبح مقر األهرامات نقطة التقاء التاریخ بالمستقبل، والمكان الذي تندمج فیه الثقافة
 بالتكنولوجیا وریادة األعمال. نحن متأكدون أن هذه الشراكة سوف تنتج جیًال یمتلك من اإلنجازات مثل ما قدمه أجدادنا

 الفراعنة.“

 وعلق المهندس عدلي توما، العضو المنتدب لشركة جیمناي انتربرایزس أفریقیا : "ال تهدف هذه الشراكة االستراتیجیة فقط
 إلى تغییر مكان انعقاد القمة، بل إلنشاء منصة جدیدة والتي من شأنها أن تقود شبابنا إلى االبتكار المستوحى من أسالفنا ،

 الفراعنة ، وهم أوائل رواد األعمال في التاریخ. نحن فخورون بالتعاون المثمر مع رایز أب."

 وقال عبد الحمید شرارة، المؤسس الشریك والرئیس التنفیذي لرایز أب: ”هذه الشراكة تقربنا أكثر من تحقیق رؤیتنا، حیث

 نقوم ببناء جسور تربط رواد األعمال بأكثر الموارد المهمة فى مصر والمنطقة ككل. إنه من دواعي سرورنا أن نقف الیوم
 هنا ونحظى بدعم مثل هذه المنظمة المحترمة.“

 وتمهد هذه الشراكة الطریق لعالقة مثمرة حیث تمتلك كلتا المؤسستین المؤهالت لتصبحا من الالعبین األساسیین فى تشكیل
 حیاة السكان لمستقبل أفضل.

 

 عن  رایز  أب :

 أنشئت رایز- أب عام 2013 في مصر، وسرعان ما أصبحت حركة شعبیة انتشرت في جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط

 وشمال أفریقیا وخارجها. من أجل تحفیز منظومة ریادة األعمال وربط الشركات الناشئة اإلقلیمیة بموارد عالمیة.  بدءًا من

 قمة راِیز- أب (الحدث السنوي الریادي في مجال ریادة األعمال)، ووصوال إلي مجموعة من المنتجات واألنشطة الهادفة

 لدعم الشركات الناشئة، وتطویر منظومة ریادة األعمال على مدار العام، بما في ذلك، رایز- أب إكسبلور، ورایز- أب

 میت أب.

 وستقام قمة رایز أب لهذا العام من 5 إلى 7 دیسمبر في الجامعة األمریكیة بالقاهرة الجدیدة.

 



 

 

 للمزید من المعلومات:

 المركز اإلعالمي لـ رایزأب

media@riseup.co 

 

 عن  جیمناي انتربرایزس أفریقیا

 جیمناي انتربرایزس أفریقیا هي شركة استثمار متخصصة في ریادة األعمال، أنشأت في 2018، وتطمح إلى أن تصبح
 المركز األهم فى مصر التي تقوم بتطویر مناخ ریادة األعمال ودعم رواد األعمال والشركات الناشئة. تروج جیمناي

 انتربرایزس أفریقیا لرؤیة جدیدة من التعاون عوضًا عن التنافس. وتلعب دورًا هامًا في ربط مناخ األعمال داخل مجموعة
 جیمناي. نقدم نموذج أعمال قائم على الشراكة الكاملة، إلى جانب اختیار استثمار رأس المال. ویمتد التأثیر اإلیجابي

  لجیمناي انتربرایزس أفریقیا لكل القارة األفریقیة عبر محاربة مختلف التحدیات التنمویة التي تواجهها.

 


