
 

    

 أوبر تطلق خدمة "أوبر بالك" ألول مرة في القاهرة بالتعاون مع أبو غالي موتورز

 منتج متميز ينطلق من مطار القاهرة الدولي مع استئناف حركة الطيران

  القاهرة، مصر

 ٢٠٢٠يوليو  ١٣

مجموعة أبو غالي موتورز. تبدأ أعلنت شركة أوبر عن إطالق "أوبر بالك"، أحدث منتجاتها ألول مرة في القاهرة بالتعاون مع 

رحالت "أوبر بالك" من مطار القاهرة الدولي، ويقدم هذا المنتج خدمة عالية الجودة من خالل سائقين مدربين، يتميزون بتقييم  

مرتفع باستخدام سيارات فاخرة. يهدف هذا اإلطالق إلى المساعدة على تنشيط قطاعات الطيران والسياحة في مصر بعد تأثرهم  

 فيروس كورونا المستجد، ويتبع قرار الحكومة المصرية باستئناف الرحالت الجوية في مطلع الشهر الجاري. ب

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود أوبر المستمرة في تقديم حلول تنقل جديدة عن طريق توظيف أحدث التكنولوجيا. وتتوافق هذه  

إلى تقديم حلول تنقل متكاملة لتلبية احتياجات عمالئها، مع ضمان الجودة  الشراكة مع توجه مجموعة أبو غالي موتورز التي تهدف

  واألمان.

وقال أحمد خليل، المدير العام ألوبر في مصر: "نحن فخورون بإطالق خدمة أوبر بالك في القاهرة مع قرار استئناف الرحالت  

أبو غالي موتورز، كأحد أهم الشركات العاملة في مجال الجوية، دعماً لخطط الحكومة المصرية لتنشيط السياحة. إن تعاوننا مع 

السيارات في مصر، سوف يساعدنا على تسهيل وإتاحة حلول تنقل عبر دمج التكنولوجيا المبتكرة بأسطول عالي الجودة من 

أكثر مالءمةً  المركبات. هذه الشراكة االستراتيجية هي خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا لطرح منتجات جديدة وجعل تطبيق أوبر 

 للمستخدمين في جميع أنحاء مصر." 

وأضاف محمد أبو غالي، المدير التنفيذي ألبو غالي موتورز قائالً: "نشعر بحماس شديد تجاه شراكتنا مع أوبر ألنها سمحت لنا 

ت الجادة التي تتخذها بتقديم خدمة متميزة للركاب في مصر. وتعكس استثماراتنا ثقتنا في النمو السريع لالقتصاد المصري والخطوا

الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين المحليين واألجانب لزيادة استثماراتهم وخلق فرص اقتصادية جديدة. نعتقد أن هذه خطوة  

 ذات أهمية بالغة لتقديم حلول التنقل التي تلبي احتياجات العمالء في هذا السوق الحيوي." 

ز بتوفير سيارات فاخرة بما في ذلك موديالت سيارات مرسيدس وجيب، إلى جانب توفير  يتضمن هذا التعاون قيام أبو غالي موتور

  سائقين على أعلى مستوى من االحترافية والتقييم لتوفير تجربة تنقل فريدة من نوعها.

م السائقون بمقابلة وتوظيفاً للتواجد والخبرة التي تتمتع بها أبو غالي موتورز، بمجرد أن يتم طلب الرحلة على تطبيق أوبر، يقو 

 الركاب في األماكن المخصصة ألبو غالي موتورز بصاالت الوصول بمطار القاهرة الدولي. 

إلى جانب أوبر بالك، تضم باقة منتجات أوبر: أوبر إكس، وسيليكت، وسكوتر، وأوبر باص، وذلك في إطار استراتيجية أوبر  

جات مختلف شرائح السوق المصري وخلق المزيد من الفرص االقتصادية بتوفير اختيارات متنوعة أمام المستخدم لتلبية احتيا

  ١٠للسائقين. وباعتبار السالمة من أهم أولويات أوبر، خاصةً خالل فترة فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت الشركة مؤخراً 

 مة جميع المستخدمين.للمساعدة في الحفاظ على صحة وسال إجراءات جديدة للسالمة وأصدرت بروتوكوالً جديداً للرحالت

 فاقية مرفق صورة توقيع اإلت*

 عن شركة "أوبر": 

لحل مشكلة بسيطة   2010إن مهمة " أوبر " هي جعل عملية التنقل مريحة ووسائل المواصالت متوفرة للجميع في كل مكان. لقد بدأنا في عام 

سنوات وتقديم أكثر من مليار مشوار بدأنا نتعامل مع تحديات أكبر  7وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصالت بنقرة زر؟ وبعد مضي 

 مثل التقليل من االختناقات المرورية والتلوث في مدننا من خالل جعل عدد أكبر من الناس تتنقل في عدد أقل من السيارات.

واسطنبول، وجدة، وكراتشي، والهور،   تتوفر خدمة أوبر في الشرق األوسط في عَمان، والبحرين، وبيروت، والدمام، ودبي، والدوحة،

مدينة في مصر: القاهرة الكبرى، واإلسكندرية، والمنصورة، وطنطا،   11والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنامة، والرياض، وفي 

جود خطط للتوسع في مدن  ودمنهور، والزقازيق، والغردقة، ودمياط، واالسماعيلية، وبورسعيد، والسويس باإلضافة إلى المنطقة الشرقية مع و

أخرى في المنطقة. لتتمكن من طلب سيارة يجب على المستخدم أن يقوم بتحميل التطبيق المجاني على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام  

https://www.uber.com/ar-EG/newsroom/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88/
https://www.uber.com/ar-EG/newsroom/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88/
https://www.uber.com/ar-EG/newsroom/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88/
https://www.uber.com/ar-EG/newsroom/%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88/


 

    

 . للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة:uber.com/appأندرويد، أو آي فون، أو ويندوز، وبالك بيري أو من خالل التسجيل في 

uber.com/cities 
  

 عن أبو غالي موتورز:  

. تتمثل رسالتنا األساسية في أن نوفر لعمالئنا "خدمات تنقل متكاملة" 1980تعمل مجموعة أبو غالي موتورز في صناعة السيارات منذ عام  

سيكست و ليموزينك و لندن   ونعمل على عدة قطاعات في محفظة من أكبر ماركات السيارات مرسيدس بنز و جيب و الفا روميو و سوبارو و 

ز  كاب التي تغطي احتياجات عمالئنا المختلفة سواًء كانوا يبحثون عن رحلة أو استئجار سيارة أو تملك سيارة. تفتخر مجموعة أبوغالي موتور

جميع العالمات التجارية  أيًضا بشبكة قوية من مراكز الخدمة العالمية التي تغطي جميع احتياجات ما بعد البيع لعمالء الشركة في مصر، وفي

 التي توفرها المجموعة.

 

 لمزيد من االستفسارات اإلعالمية: 

 ماجد علي 

01023331586 

maged.ali@publicistinc.com   

 

 

 إيناس المصري 

01006981811 

enas.elmasry@publicistin.com 
 

 


