
 

 
 

 خبر صحفي 

 2026متجر في مصر بحلول عام  100تفتتح أكثر من " ي أم جي"ج
 

 لها في القاهرة مقر  تأسيسإضافة إلى  ن، ائدة للمستهلكير الرياضية ال هاعالماتتوفير املجموعة العاملية تعتزم 

أم جي"تعتزم  :   2202  يناير   10القاهرة،   الرائدة   ،  "جي  متنوعة من  الشركة  ُمنتجاٍت ملحفظة  وتوزيع  وبيع  العافية  في قطاع 

لمالبس  لمتجر    100أكثر من  افتتاح    ،  العالمات التجارية املحلية والدولية املتخصصة بقطاعات الرياضة واألغذية والصحة

في  واملستلزمات   التي تعد إحدى  الرياضية  العربية  في  جمهورية مصر  في  الشرق األوسطمنطقة  أكبر أسواق التجزئة  ، وذلك 

الشخصية العافية  على  تركز  محفظتها من العالمات التجارية التي  بتوفير  الشركة  ستقوم  . و السنوات الخمس املقبلةغضون  

لتشجيع أنماط الحياة الصحية  جديدة  كاستراتيجية    املاض ي  أكتوبر شهر  في    ا عنه  التي أعلنت  ة التوسع العاملية  في إطار خط

 الحافلة بالنشاط عبر منتجاتها املتنوعة.  

 

  ،
ً
، إحدى  ند ساند سبورتس"  أن  س "عالمة  لمنها متجران  العام،  هذا  تاجر في القاهرة  افتتاح عدد من امل "  ي أم جي"ج أكدت  وبداية

 قيد التجهيز لالفتتاح ما  وه،  في الشرق األوسطبالتجزئة  الرياضية  لتجارة املالبس  أكبر متجر  و عالمات "جي أم جي" املحلية  
ً
حاليا

 طرح  الشركة  تعتزم  و .  " مول مصر" و  "سيتي سنتر أملاظة"في  
ً
 ( Dropkick" )"دروب كيكلألحذية  عالمتها التجارية الخاصة  أيضا

 . لتلبية احتياجات شريحة الشباب ( Nu Athlete)  نو أثليت""مفهومها الرياض ي و 

 

قال   السياق،  هذا  التنفيذي  وفي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  باقر،  جي"جفي  محمد  أم  تمثل   ": ي  نظرنا،  وجهة  "من 

 لقطاع التجزئة الحيوي فيها والشريحة السكانية الكبيرة من الشباب  
ً
جمهورية مصر العربية بّوابة متميزة إلى شمال إفريقيا نظرا

املقبلين على تبّني أنماط الحياة الصحية والنشطة، ومواكبة أحدث توجهات العالمات العاملية الشهيرة في الوقت نفسه. ونهدف  

من خالل استثماراتنا املرتقبة إلى إطالق باقة جديدة من منتجات وتجارب العالمات التجارية في مشهد تجارة التجزئة املزدهر  

 في مصر، إضافة إلى توفير فرص عمل جددية لدعم االقتصاد الكلي". 

 

 على  املجموعة  وتعمل  
ً
   ءع شركام  عروض التجارة اإللكترونيةفرص توسيع  استكشاف  حاليا

ّ
من    باالستفادة  يينالتوزيع املحل

 .  املتعددة القنواتعبر تجزئة التقديم تجارب في خبرتها الطويلة 

 

  "  ي أم جي"ج   أّسستو 
ً
 رئيسيمقرا

ً
    ا

ً
 خاصا

ّ
  - عماد الغزال، نائب رئيس املبيعات  ، حيث سيتولىيةفي القاهرة لدعم نمو أعمالها املحل

 .ملجموعةفي اة التنسيق مع فرق العالمات العامليو في مصر، مهمة قيادة هذه العمليات قسم "جي أم جي للرياضة" 

 

 لطرح مفاهيم ’ج 
ً
‘ املحلية الناجحة في السوق املصرية، حيث يتمتع كل واحد  ي أم جيمن جهته، قال عماد الغزال: “نتطلع قدما

 إلى جانب رواد تجارة  
ً
منها بجاذبية متميزة ستترك بصمة إيجابية في حياة الناس. وفي إطار استراتيجيتنا، ستعمل املجموعة أيضا

http://www.gmg.com/


 

 
 

يين في مصر البتكار تجارب فريدة للمستهلكين، إلى جانب تأسيس مجموعة قوية  
ّ
ومستدامة من قنوات التوزيع  التجزئة املحل

 لعالماتنا التجارية الخاصة أو عالمات شركائنا الدوليين".  

 

 
ً
را

ّ
عت   ،ومؤخ

ّ
  سوق املصريالإلى    نموال  عودة  نال"و "يورومونيتور إنترناش  توق

ً
  بعد إلى االستقرار    الدولةاقتصاد  مع عودة  ة تزامنا

التجزئة    ية استفادة قطاعكيف إلى  مجموعة أكسفورد لألعمال    شير تمن جهتها،  .  119-كوفيد  جائحة  بتهاتي سبّ االضطرابات ال

ياملح
ّ
 . 2والطبقة املتوسطة واالنفتاح على العروض الجديدة  تزايداملالتعداد السكاني من   ل

 

  لى مصر  إ  " ي أم جي"ج  دخول أتي  وي
ً
أنحاء  كافة  تتواجد اليوم في  ، حيث  الدوليلتعزيز حضورها    تها األوسعستراتيجيا مع  انسجاما

باستحواذها   2020ي آسيا في ديسمبر  فامللحوظ  ها  عفي أعقاب توّس و  ،شمال أفريقيااآلن  و الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا  

الرياض ي املعلى   التجاريةمتعّد   تجر  العالمات  )رويال سبورتنج هاوس "  د   "Royal Sporting House  .)2021أبريل  شهر  في  و ،  

وبحلول العام   الرياض. مدينة جديد ومستودع ضخم في مقّر افتتاح في اململكة العربية السعودية بحضورها عت املجموعة وّس 

املزيد  عمليات االستحواذ وتطوير  عبر  في مختلف أماكن تواجدها  عدد كوادرها البشرية  تهدف املجموعة إلى مضاعفة    ،2025

 جديدة. تجارية ودخول أسواق العالمات من ال

 

   تواصلو ،  الشرق األوسطمنطقة عالمة تجارية عاملية في   120أكثر من " ي أم جي "ج  طرحت، 1977ومنذ تأسيسها في عام  
ً
أيضا

 املتجارية ال عالمات ل لهيم عالية الجودة ابتكار مفا
ّ
 ية.حل

 -انتهى-

 حول جي أم جي  

محفظدة رائددة من العالمدات التجداريدة العدامليدة واملحليدة تختص ببيع وتوزيع وتصدددددددددددددنيع  والليداقدة، و تعدد "جي أم جي" مجموعدة متكداملدة في مجدال العدافيدة 

 أفضددل عبر إلهام العمالء على مواصددلة السدد ي لتحقيق
ً
 ضددمن قطاعات الرياضددة والصددحة والغذاء. وتتمحور رجية املجموعة حول جعل العالم مكانا

 GMG( و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" )GMG Sports"جي أم جي للرياضدددددددددة" ) عبر أربعة أقسدددددددددام  ي:تمتد اسدددددددددتثمارات املجموعة اليوم و  النجاح.

Food( "و"جي أم جي للرعدايدة الصدددددددددددددحيدة )GMG Health( "و"جي أم جي للمنتجدات االسدددددددددددددتهالكيدة )GMG Consumer Goods) ،وتحدت إدارة مالكهدا .

 في العالم في قطاع عائلة باقر، تحولت "جي أم جي" إلى شددددددددددددركة عاملية رائد
ً
ة تضددددددددددددم تحت مظلتها مجموعة من أكثر العالمات التجارية شددددددددددددهرة ونجاحا

 عالمة تجارية عاملية إلى مناطق عملها. 120العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدم أكثر من 

 

 ة موقعنا اإللكتروني وقنواتنا على مواقع التواصل االجتماعي: لالطالع على أحدث أخبارنا ومستجداتنا، يرجى زيار 

https://gmg.com/ 

https://www.instagram.com/gmgvoice/ 

https://twitter.com/gmgvoice 

https://www.facebook.com/GMGVoice/ 

35/https://www.linkedin.com/company/100779 
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