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 لـمديـنة الـجونـة، إحـدى 
1
 تـنف5ذ3ـا

1
@ محـمد عـامـر رئـ9سا ABعـن تعي ،Fكة أوراسـكوم لـلتنم5ة م OP الـقاهـرة، 2  يـونـيو، 2022: أعـلن مجـلس إدارة

كة أوراسكوم للتنم5ة YالWحر األحمر، اعتWارا من 22 مايو ، 2022 .   OP مدن

ا  @ عــامــر نــظر1 ABوقــد أســفرت عــمل5ة االخــت5ار عــن تعي ، @ ABــعمل5ة اخــت5ار دقــ5قه تــم مــن خــاللــها تــقي5م الــعد3ــد مــن الــمرشحY قــام مجــلس اإلدارة
t إدارة الـمؤسـسات عqr مـناطـق جـغرافـ5ة مـتعددة وتـحقيق نـتائـج مـمتازة، األمـر الـذي مـنح مجـلس اإلدارة الـثقة 

@u ته الـتنف5ذ3ـة الـواسـعة qrلخ
Yأن عامر هو المرشح األمثل لق5ادة مدينة الجونة إy فصل جد3د من رحلتها األ3قون5ة. 

 Xeroxكة ز�ــروكــس OP ــدأ حــ5اتــه الــمهن5ة مــعY إدارة األعــمال مــن جــامــعة اإلســكندر�ــة. وقــد t
@u الــور�ــوس�Wحــصل محــمد عــامــر ع� درجــة الــ

 ((Xerox Distributor Group XDG لمجـموعـة t�5ـمديـر عـام إقل� 
1
 قـ5اد3ـا

1
t عـام 2015 شـغل مـنصWا

@uعـام 1999، و t
@u  Corpora�on

t الـوال3ـات المتحـدة، حـ5ث �ـان مسـئوً� عـن أعـمال اإلدارة الـ�شغ5ل5ة والـتوجـ5ه الـتجاري والـتوز�ـــــع وأعـمال 
@u فـلور�ـدا t

@u يـوجـد مـقرهـا t وال �
t وأم£��ا الوس¤ وأم£��ا الجن¢¡5ة.  q حر ال¥ار�Wمنطقة ال t

@u تضمنت 34 دولة تقع t t المنطقة التاYعة ل XDG، وال �
@u اء القنوات� OP

ق األوســط وأفــ£�ــق5ا؛  Ō كة Xerox ال Ō قــWل انــضمامــه إy أوراســكوم لــلتنم5ة، شــغل عــامــر مــنصب نــائــب الــرئــ9س والــمديــر الــعام اإلقلt�5 ل
 t اتــ5ج5ة الــشامــلة وتــنف5ذهــا عqr جــميع الــWلدان الـ 85 ال � �rو�ــان مســئوً� عــن إدارة عــمل5ات الــمنطقة ونــمو األعــمال والــ£¡ــح5ة وتــط¢�ــر االســ

تمثل المنطقة. 

ومــن جهــته أعــرب عــامــر عــن ســعادتــه الــغامــرة YــمنصWه الجــد3ــد الــذي 3ــفتح األبــواب اty الــعد3ــد مــن الــفرص والتحــد3ــات الــمتعلقة بــتط¢�ــر 
 .Fم t

@u و�ــــج للس5احة �rال t
@u تع¶�ز دور المدينة yاإلضافة إY ،اء� Ō @ وال ABالخدمات للزائ£�ن والمق5مY مدينة الجونة واالرتقاء

t رؤ�ـتها كـوجـھة اجـتماعـ5ة وثـقافـ5ة نـابـضة بـالـحیاة مـن خـالل اسـتضافـة الـعد3ـد مـن 
@u وسـلط عـامـر الـضوء ع� اهـم5ة اسـتمرار مـديـنة الـجونـة

 2030 Fتـحقيق رؤ�ـة م t
@u ـساهـمº ـماY تـحقيق االسـتدامـة الـب«ئ5ة t

@u الـفعالـ5ات الـ£�ـاضـ5ة والـفن5ة والـثقافـ5ة فـضً¾ عـن تـرسـيخ دور الـمديـنة
للتنم5ة المستدامة. 

t وجــود أrÀ¿ مــن 4000 وحــدة ســكن5ة 
@u ¾ًا1 مــتمث Arا كب t مــرحــلة شهــدت فــيها مــديــنة الــجونــة نــمو1

@u كة أوراســكوم لــلتنم5ة OP yيــنضم عــامــر إ
 yــاإلضــافــة إY ،ــنÀان مــديــنة الــجونــة االن مــن 20000 ســا�ب عــدد ســ �rــسعة إجــمالــ5ة تتخــ¤ ال3000 غــرفــة فــندقــ5ة �ــما 3قÂ ــا

1
و18 فــندق

t المستقWل.  
@u انات المدينة�ز�ادة عدد الزائ£�ن �ل عام، مما ºشAr إy إم

@ محـمد عـامـر لـمواصـلة الـرحـلة الـناجـحة  ABكة أوراسـكوم لـلتنم5ة، عـن سـعادتـه بتعي Ō ، الـرئـ9س الـتنف5ذي ل tÄعـمر الحـمام qrه، عWمـن جـانـ
ا  t عـامـر شـخص1

@u كة قـد وجـدت Ō @ الـمقدم مـن الـف£�ـق ع�t مـدار الـسنوات الـماضـ5ة وأÀـد ع� ثـقته Yـأن ال Arملة الـعمل المتم�t الـجونـة وتـ
@u

 . @ Arار والتم�ا1 س5قود ف£�ق مدينة الجونة اty فصل جد3د من النجاح عqr االبت @ Arمتم

 OPانت-


