
 

 

 تطلق أعمالها في مصر  Zoomcarزووم كار 

 ٢٠٢٢بنهاية عام  إلى أسطولهاسيارة  ٢٠٬٠٠٠ مستهدفة ضم
 

 

ً   Zoomcarتسعي شركة زووم كار   ، من خالل منصتها لمشاركة السيارات،  لخلق تأثيراً إيجابيا

في أربعة أسواق عالية النمو، وهي مصر والفلبين وفيتنام وإندونيسيا، وذلك بإجمالي استثمارات  

 مليون دوالر  ١٠٠يبلغ 
 

بتنفيذ استثمارات طويلة األجل في مصر من أجل توفير حلول نقل   ● جريج موران: "تلتزم زووم كار 

 . صديقة للبيئة تسهم في تعزيز التمكين االقتصادي للمجتمع المصري"

 

مليون دوالر، إذ نبدأ عملياتنا في القاهرة،   ٢٥هاني ُعلما: "تمثل مصر نقطة انطالق لنا، باستثمارات تبلغ   ●

المحافظات  المزيد من  في  التوسع  والغردقة والمدب  ونعمل على  الشيخ  اإلسكندرية وشرم  بينها  ، من 

 ". ٢٠٢٢والدقهلية والغربية، خالل عام 
 

 
 

 

، أكبر ملتقى لخدمة مشاركة السيارات Zoomcarشركة زووم كار    اليومأعلنت   - ٢٠٢١ أكتوبر  ١٩القاهرة،  

خدماتها في مصر، وذلك إطالق  والشركة المهيمنة على سوق السيارات ذاتية القيادة بالهند، عن    ناشئة باألسواق ال

قد عينت هاني ُعلما نائباً   الشركةوكانت    ،بأعمالها في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط  التوسعفي إطار  

السوق الواعدة، كما أعلنت عن خطتها  لرئيس مجلس اإلدارة ومديراً إقليمياً لمصر إرساءاً لدعائم تواجدها بتلك  

 . ٢٠٢٢سيارة بنهاية  ٢٠٬٠٠٠، مستهدفة الوصول لــ ٢٠٢٢سيارة بحلول مارس  ٥٬٠٠٠لضم 

 

، قائالً:  Zoomcarجريج موران، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زووم كار    في هذا الصدد، صرح

لمراكز في اسيارة لكل المقيمين    علىالحصول  يسير  في زووم كار، نسعى لتحقيق رسالة راسخة، وهي ت  نحن،"

خدمة    تقديموتعد مصر سوقاً مثالية في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط ل  الحضرية ذات النمو العالي، هذا

تلتزم زووم   ومن هنا،خصية بها،  معدالت امتالك السيارات الش  نخفاض مشاركة السيارات بها، وذلك نظراً ال 

تعزيز التمكين  صديقة للبيئة تسهم في    نقلحلول    من أجل توفيراألجل في مصر   كار بتنفيذ استثمارات طويلة 

 االقتصادي للمجتمع المصري". 

 



 
خدمات الشركة  عن سعادته بإطالق   وأعرب هاني ُعلما، نائب رئيس مجلس اإلدارة والمدير اإلقليمي لمصر،

"في إطار خطة زووم كار للتوسع في شمال إفريقيا والشرق األوسط، تمثل  قائالً:  سوق الواعدة،  ال  ه الرائدة في هذ 

مليون دوالر، إذ نبدأ عملياتنا في القاهرة، ونعمل على التوسع في   ٢٥مصر نقطة انطالق لنا، باستثمارات تبلغ  

"،  ٢٠٢٢اإلسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية، خالل عام    لنضم،  والمدن  المزيد من المحافظات 

عن طريق تيسير الوصول  علي المجتمع المصري، وذلك  استثنائياً    تأثيراً   ستخلق وأضاف: "نؤمن أن خدماتنا 

ارات في متناول المستأجرين، فضالً عن توفير عائد مادي مرضي لمالك السي تنقل شخصية آمنة وبأسعارلوسائل  

ً بناء شراكات شاملة  ل  هذا ونتطلع في األشهر القادمة % في حالة حدوث أضرار،١٠٠يغطي  وتأمين   بما    محليا

 ."يساهم في زيادة النمو في المستقبل 

 

تتيح خدماتها من خالل المنصة الخاصة بالشركة، والتي تتميز بسهولة    Zoomcarجدير بالذكر أن زووم كار  

االستخدام، بدءاً من تسجيل السيارة لاليجار، وصوالً إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة،  

 . ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي بأقصى قدر من المرونة

 

 

 : Zoomcarحول شركة زووم كار 

 

. واليوم، تتصدر ريادة ٢٠١٣بإطالق أول منصة للتنقل الشخصي في الهند عام    Zoomcarتفردت زووم كار  

سيارة في    ١٠٬٠٠٠من  السوق بفضل امتالكها منظومة شاملة للتنقل الشخصي عبر منصتها، والتي تضم أكثر  

مدينة  ٥٠شخص في ما يزيد عن    ٣٠٠في بنغالور، ويعمل بها أكثر من    Zoomcarدول. تأسست زووم كار    ٥

رغبتهم، إما بالساعة أو اليوم أو ألسبوع أو الشهر. ففي  بالهند. تمكن الشركة عمالئها من تأجير السيارات حسب  

كار  ٢٠٢٠عام   زووم  أطلقت   ،Zoomcar   كخدمة البرمجيات  تقنيات  على  اعتماداً  للتنقل  المبتكرة  حلولها 

باسم   سلوك SaaSوالمعروفة  مراقبة  وتقديم حلول  للعمالء  البيضاء  العالمة  ذات  االشتراك  خدمات  لتغطية   ،

من أكبر مقدمي خدمات مشاركة السيارات   Zoomcarعلى انترنت األشياء. هذا وتعد زووم كار  السائق استناداً  

 . شئةباألسواق النا

 

 للتواصل اإلعالمي، يرجى االتصال بـ: 

 سورابي شتيي 

 Zoomcarزووم كار 

9886927844 

Surabi.shetty@zoomcar.com 


