
 

 

 جمیناي إنتبرایزس أفریقیا تطلق 
 للنھوض بریادة األعمال جیمناي  مبادرة

 خالل أزمة كورونا
 

 :۲۰۲۰مایو  ۱۳مصر، 
   Geminiالــــادة األعمـــجیمناي للنھوض بریجمیناي إنتبرایزس أفریقیا التابعة لمجموعة أوراسكوم مبادرة أطلقت شركة 

Uplift Initiative فرص عمل تساعدھم  وخلق  یجاد حلول لمشكالت التشغیلوالصغیرة من أجل إ الناشئةالشركات ، لدعم
في الوقت الذي یعاني فیھ االقتصاد   وكذلك رغبة في التأثیر اإلیجابي على البیئة االقتصادیة، .على بناء مستقبل أكثر استدامة

 العالمي من الركود. 
 

ثالثة طرح  وذلك من خالل  ،  االقتصادیة   والضغوطالتشغیل    صعوباتمن  یعاني فیھا رواد األعمال  الفترة التي    في تأتي المبادرة  
 لرواد األعمال بالشركات الكبرىخلق قنوات لربط  عن طریق إیجاد فرص استثماریة لتسریع األعمال، والتمویل  مسارات وھي  

 المتخصص لمواجھة األزمات.  التدریب الموجھفرص تشغیلیة جدیدة، وأیضا  إلتاحة
 

بر اإلنترنت على موقع  ي وذلك عشریك محلي وإقلیمي ودول ٤٥بالتعاون مع أكثر من تم إطالق المبادرة 
t.geminiafrica.comhttps://uplif ،تدعو المبادرة رواد األعمال والشركات الناشئة في جمیع القطاعات في مصر  و

 . والشرق األوسط وأفریقیا، للتقدم من خالل ملء النموذج المخصص لكل مسار
 

تعلیقا على المبادرة:   قال القابضة لالستثمار أوراسكوم والعضو المنتدب لشركةرئیس مجلس اإلدارة المھندس نجیب ساویرس 
التحرك  . نحن نؤمن بأھمیة  Gemini Uplift Initiativeجیمناي للنھوض بریادة األعمال  أشعر بالحماس إلطالق مبادرة  " 

لن ندع   .رواد األعمال والشركات الناشئة للحفاظ على أعمالھم خالل ھذه األوقات الصعبةمساندة  الفوري بالتعاون مع شركائنا ل
 فیروس كورونا یھزمنا".

 
: "أطلقنا ھذه المبادرة إیمانا إنتبرایزس أفریقیاومن جانبھ قال المھندس عدلي توما الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لجیمناي 

قتصادیة  بأھمیة دورنا في تعزیز قطاع ریادة األعمال. ھدفنا ھو قیادة الشركات الناشئة نحو استمراریة العمل، واالستدامة اال
 معا یمكننا القیام بذلك".. أتوجھ بالشكر لكل شراكئنا في المبادرة ... خالل ھذه  األوقات العصیبة

 
 

 مسار التمویل:
یوفر مسار التمویل فرصا لالستثمار المشترك، والتواصل مع مستثمرین محلیین ودولیین محتملین، للمتقدمین من الشركات، 

أسھم   مسرعات األعمال، مع فرص الحصول على جوائز مالیة، وخیارات للحصول على تمویل بدونبجانب االلتحاق  ببرامج 
 :ذلك بالتعاون معو

شبكة اإلسكندریة لالستثمار ونھضة المحروسة، ومینت إیجي بنك، و، WFPبرنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة 
  ،لالستثمار المالئكي  شبكة البحر المتوسطو ،األوسط لالستثمار المالئكيشبكة الشرق وكاتالیست بارتنرز، و ي،المالئك

 ایجبت فنشرز.ووندشن فنشرز، افو
 

 
 
 

https://uplift.geminiafrica.com/


 

 

 :مسار خلق قنوات ربط مع الشركات الكبرى
احتیاجات   علىیعمل المسار على إیجاد قنوات ربط بین الشركات الناشئة مع الشركات الكبرى، وخلق شراكة ومنفعة متبادلة بناًء  

مما یساعد أیضا الشركات الكبرى في توسیع العملیات ، السوق الملحة، وكذلك توفیر فرص تشغیلیة مستدامة لرواد األعمال
 وذلك بالتعاون مع:التجاریة خالل فترة زمنیة قصیرة 

برنامج ومختبر األمم المتحدة لالبتكار التكنولوجي،  و،  Cairo ICTمعرض القاھرة الدولي لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  
 كاملیزرشبكة و، مبادرة ویتاكر للسالم والتنمیةو قمة تكني،وقمة رایز أب، و أوراسكوم لالستثمار،واألمم المتحدة اإلنمائي، 

 . جیمناي القابضةو، قمة محور أفریقیاو كونسلتنج باد،وفاوندرز انستیتیوت القاھرة، و ي،لالستثمار المالئك
 

 :مسار التدریب الموجھ
فرصة الحصول على التوجیھ المالي، والقانوني، وفي مجال الموارد البشریة، واإلعالم بالتعاون  التدریب الموجھیوفر مسار 

 مع:
،  العر�ي العالم �� األعمال لر�ادةMIT منتدىوكیھ بي إم جي حازم حسن، وبلتون المالیة، و، AUCالجامعة األمریكیة بالقاھرة 

مالئكة وكیدزانیا، وسیید ستارز، وشبكة القاھرة لالستثمار المالئكي، و، شركتك فكرتكوالبز،  ٦فالتوفلك، وإنجاز مصر، و
مارشال ومجموعة ألفا، ومنظمة رواد األعمال، وكالت أرك، و، ۱۳۸بیرامیدز والشواربي لالستشارات القانونیة، وھیم، 

 .جولدسمیث
 

 جمیناي إنتبرایزس أفریقیا:عن 
استثماریة تابعة لمجموعة أوراسكوم، تعمل على رعایة رواد األعمال ودعم الشركات الناشئة،  جمیناي إنتبرایزس أفریقیا، شركة  

 وذلك عن طریق تقدیم نموذج استثمار شراكة كامل، وبرامج تمویل أساسي لخلق استدامة اقتصادیة. 
لھم بحیث یحل التعاون مكان  وتقوم شركة جمیناي إنتبرایزس أفریقیا بوضع رؤیة جدیدة بین رواد األعمال، والجھات الداعمة

 المنافسة، وذلك اعتمادا على شبكة الشراكة الممتدة للشركة.
وتسعى الشركة أن یمتد تأثیرھا إلى كل القارة األفریقیة، لمواجھة التحدیات التنمویة عن طریق إعداد وبناء قدرات الشباب  

 مستقبل القارة بأكملھا.األفریقي الواعد، ودعمھم إلنشاء مشاریع مستدامة لتشكیل 
 

:اتصل بنا
● Facebook: https://www.facebook.com/Gemini-Enterprises-Africa-

1431418863667476/ 
● LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gemini-enterprises-africa/ 
● Instagram: https://www.instagram.com/africagemini/ 
● Twitter: https://twitter.com/AfricaGemini 
● Email: info@gemini-africa.com 

تواصل معنا:
 
Rodyna Mahmoud 
Partner Relations  
Gemini Enterprises Africa 
 
 
Email: rodyna.mahmoud@gemini-
africa.com 

 
Adly Thoma 
Executive Chairman & CEO 
Gemini Enterprises Africa 
 
 
Email: adly.thoma@gemini-africa.com
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