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  وتو وسيسكو لنشر الحلول التكنولوجيةأتعاون استراتيجي بين جي بي غبور 

تتعاون مع سيسكو العالمية لنشر أحدث حلول  السيارات تجميع وتوزيع في الرائدة المصرية الشركة
 تكنولوجيا المعلومات و  اإلتصاالت قديم التدريب على مهاراتلتتكنولوجيا شبكات البنية التحتية و 

 
 :2015 مارس 26 –العربية  مصر جمهورية– القاهرة 

 
 في السيارات تجميع وتوزيع في الرائدة الشركة ،أوتو)جي بي أوتو( غبورو  سيسكوتي شرككال من  أعلنت اليوم

نشر الحلول  مجال في ااستراتيجى بينهم عن ابرام أول تعاون أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة
 الجديدة. التكنولوجية

 
المختلفة الشركة  ضمن فروعالتحتية  أحدث حلول سيسكو لشبكات البنية م شركة غبور أوتو بتطبيقحيث ستقو 

الشركات التابعة لها، من أجل تعزيز عروضها للعمالء والموظفين في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط و 
 أفريقيا. وشمال

 
من خالل  االجتماعيةولية ؤ خاص بالمسخر ستتعاون سيسكو وجي بي أوتو فى تنفيذ برنامج وعلى الجانب اآل
تصاالت وتكنولوجيا المعلومات على مهارات اإل لتوفير تدريب مجانيللشبكات  سيسكو أكاديميةاالعتماد على 
بالتطورات التكنولوجية المتنامية في عصر  يحتاج اليها المواطن المصري لمساعدته على اإللمام المطلوبة والتي
 فرص العمل في المستقبل.متطلبات لتلبية  المهارات الفنية الجديدة الالزمةد بلتزو ل إنترنت األشياء

 
 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق أوتو في منطقة بي جي شركاتل التحتية للبنية تكنولوجية شبكة أحدث تقديم
  األشياء: إنترنت عصر لمواكبة وأوروبا
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 في بين الشركتين نوعها من األولى، والتي تعد أوتو يب جي مع االستراتيجية اإلتفاقية هذه أبرمت شركة سيسكو
 أوتو والشركات بي جي شركات جميع المتكاملة في نشر أحدث حلول وخدمات سيسكو التكنولوجية، بهدف مصر
لتمكين الموظفين من ، وتكنولوجيا البنية التحتيةكز بيانات اوحلول مر ، المؤسسات لتشمل حلول شبكات لها التابعة

تسهيل عملية اتصال أفضل بين الموظفين في  أي جهاز وبالتالي سيتم وعبرواالبتكار في أي مكان المشاركة 
حلول سيسكو  تشمل الخطط المستقبلية تطبيق أنحاء منطقة الشرق األوسط كما كافةأوتو في  بي جميع فروع جي
 أفريقيا. لشرق األوسط وشمالأوتو في مصر ودول أخرى في ا بي في بعض المواقع البعيدة لجي للفيديو كونفرنس

 
 .والعشرين الواحد القرن في أفضل لمصر مستقبل للمساهمة في بناء االجتماعية المسئولية برنامج في التعاون
 أكاديمية قدم برامجت يهو كلية تورينتو سينتينيال  تم إنشاؤها بالتعاون مع التي بي جي أوتو أكاديمية بي جي تمتلك
 المنطقة. وفي في السيارات صناعة على التدريب في المتخصصة األكاديميات أوائل من كانتو  للشبكات سيسكو
 وسوف مصر أنحاء جميع في للمجتمعات تقدم مجانية فنية تدريبات بي جي توفر أكاديمية ،قدما للتحرك سعيها

عبر اإلنترنت والذي  بيئة سيسكو التعليمية NetSpace دورات وشهادات متاحة من خالل  10التدريب  يتضمن
السحابة للتعليم والتعلم والتعاون إلتاحة تجربة تعليمية تفاعلية  على التطبيقات القائمة يجمع بين أفضل أنواع

تتضمن طرح كامل لدورات مع أحدث النماذج التعليمية واالتجاهات وأفضل الممارسات. وسوف  وجذابة تتماشى
لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومهارات التكنولوجيات  تقنية وغير تقنية لتشمل المهارات التأسيسية والعامة

 األساسية ومهارات التطوير الوظيفي.
 

مساعدة الشاملة ل التعليمية والعشرين الواحد ن برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات يقدم تجربة القرنأ جدير بالذكر
دارة الشبكات  الطالب على تطوير مهارات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الالزمة واألساسية لتصميم وبناء وا 

على أنشطة التعلم  والمباشر الطالب التدريب العملي األساسي جنبا إلى جنب مع المهارات المهنية. يستكمل
 على سد الحاجة المتزايدة للمهنيين في جميع أنحاء العالم.  ومحاكاة الشبكة لتطوير المهارات العملية التي تساعدهم

 
 تقديم من بي جي أكاديمية تتمكن سوف مصر أنحاء جميع أوتو في بي جي شركات من العديد وباستخدام
 تسمح وعالوة على ذلك، فإن حلول تعاون سيسكو للفيديو كونفرنس سوف الطالب من أكبر لعدد التدريبية الدورات

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html
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 بتقديم نفس التدريب في نفس الوقت ولجميع الطبقات في جميع أنحاء مصر وبالتالي ستحقق  بي جي ألكاديمية
 ألقصى عدد من الطالب بتكلفة اقل وفى وقت اسرع.   الوصول

 
 

 تصريحات المسؤولين التنفيذيين:
 

 أوتو جي بي غبور لشركة التنفيذي الرئيس -غبور  رؤوف الدكتور

 

حرصت شركة جي بي  أفريقيا، وشمال األوسط تنا الرائدة في األسواق المصرية والشرقمن أجل الحفاظ على مكان
السيارات في  غبور أوتو على الشراكة االستراتيجية مع الشركات العالمية لضمان التميز. يتسم قطاع صناعة

مواكبة التطور والتكيف  أفريقيا بالديناميكية والتغير السريع، بما يستدعي الحاجة إلى وشمال األوسط الشرق منطقة
 في طليعة جدول أعمالنا من أجل البقاء فييأتي تلبية متطلبات عمالئنا  المستمر. وكشركة رائدة في السوق فإن

 أن نطبق أحدث الحلول التكنولوجية." فمن المهم المقدمة،
 

  مصر سيسكو عام مدير -الجوهري المهندس أيمن
 

 مستوى شبكتها، األمر الذي سيتيح لهم ورفع كو التكنولوجية لتحديثلحلول سيس "يسعدنا اختيار جي بي أوتو
حقيقي، خصوصًا من  بشكل والعشرين تحديث سلسة وآمنة إلنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا القرن الواحد عملية

، سوف نعمل مع شركة جى بى أوتو بصورة مشتركة لمواصلة نمو احتياجات ومتطلبات عمالئها وموظفيها
 في بيئة شديدة التنافسية". المقدمة البقاء في من حتى يتمكنوا  بها توسيع قدرات تكنولوجيا البنية التحتية الخاصة

 
 

 أوتو غبور لشركة المعلومات لتكنولوجيا التنفيذي المدير -العدني وسام المهندس
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فى مجال صناعة السيارات بمصر و الشرق االوسط تحتاج شركة غبور اوتو ان تكون  عتبارها شركة رائدةاب
سكو توفر سي ،و المتنامى لتكنولوجيا االنترنت مجهزة بأحدث الحلول التكنولوجية. و فى ظل التطور المستمر

رفع كفاءة  وتو أور لتكنولوجية و الحلول المتكاملة والتى تتيح لشركة غببداعات افرصة فريدة تجمع بين احدث اإل
 الخدمات المقدمة لعمالئها و تمكنها من االستفادة من كافة الفرص المتاحة فى السوق المصرى و الخارجى.

  
 شركة جي بي غبور أوتو  –الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات المالية -راغب أمال األستاذة

 

توفير حياة بهدف غبور أوتو  يب يفي شركة جيها نعمل علالتي  األساسيةأحد الركائز هي المسئولية االجتماعية 
ة في مجال احتياجات السوق المصريإلى  مكثفةالدراسة توصلنا من خالل ال ،كريمة للمواطن المصري. ولذلك

في  مختلف األعمارفي لشباب لمختلفة ودورات تعليمية برامج  سنقوم بتوفير ،بالتعاون مع شركة سيسكوو  التعليم،
 برنامج المسؤولية االجتماعية بالشراكة مع سيسكوبالبدء في تنفيذ ونحن سعداء المعلومات. مجال تكنولوجيا 

واالقتصادي. ومن خالل  المعيشيتساعده على االرتقاء بمستواه  يخلق فرص عمل للمواطن المصر ل العالمية،
عي والتدريب على مهارات أكاديمية غبور، سنقدم التدريبات الالزمة التي من شأنها االرتقاء بالتواصل المجتم

 السوق الحالية والمستقبلية حيث تتقدم احتياجاتللتعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلعدادهم 
 والعشرين في مصر. " الواحد تكنولوجيا القرن

 
تركيا والشرق األوسط وشمال  لمنطقةفي سيسكو مدير أول الشؤون المؤسسية -نيفين القاضي األستاذة

 قياأفري
 

ستخدم نموذج الشراكة بين ت والتيسيسكو للمسؤولية االجتماعية  "تعتبر أكاديمية سيسكو للشبكات أكبر برامج
وتكنولوجيا المعلومات والتدريب القطاعين العام والخاص لمساعدة الطالب على االستعداد لوظائف االتصاالت 

تزويدهم بالمهارات الالزمة للحفاظ على الشبكات التي التعليم اإلضافي والشهادات المعترف بها عالميا من خالل و 
في  للمجتمعتقديمه  بي من تشكل العمود الفقري لالقتصاد العالمي. التدريب المجاني الذي ستتمكن أكاديمية جي

النمو االقتصادي من خالل بناء مهارات ومواهب يحفز و  جديدة  خلق فرص عمل جميع أنحاء مصر سوف يدعم
نولوجيا المعلومات ضمن القوى العاملة، فضال عن توفير قدر أكبر من الوصول إلى رأس المال االتصاالت وتك
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أعمال وقادة مستقبل،  والفرص التعليمية. إن تطوير ومعالجة فجوة المهارات المتزايدة النمو، فضال عن خلق رواد
 أفريقيا." منطقة الشرق األوسط وشمال هو في طليعة مهمة سيسكو في

 
### 

 
 : اإللكترونية روابط / المواقعال

 األوسط  الشرق أخبارhttp://newsroom.cisco.com/me 
 أوتو اإلعالمي غبور مركز : 

/Default.aspxhttp://www.ghabbourauto.com/MediaCenter 
 للشبكات سيسكو أكاديمية برنامج  حول المعلومات من للمزيد  : 

http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html 
 

 أوتو: غبور عن نبذة
ارية يتم إدارتها عائليا. شركة األخوة، و التى تأسست منذ وقت ، بدأ صادق وكمال غبور أعمال تج1940فى عام 

قريب على أنها غبور إخوان، قد إهتمت بعدد كبير من المجاالت التجارية بما فى ذلك المنتجات التى تتعلق 
 بالسيارات و مواد البناء و األجهزة المنزلية و اإللكترونيات.

الفرص لجلب الخبرة الدولية إلى سوق السيارات المصرى، و بدأ  1970قدمت سياسة االنفتاح فى مصر إبان عام 
غبور إخوان فى الحصول على تراخيص من الموردين األوائل فى العالم. و قد ازدهرت األعمال التجارية سريعا 

 .1990و  1980خالل األعوام 
ت فى الشرق األوسط. و تقدم واليوم، فقد ازدهرت غبور أوتو لتصبح مشارك فعال و متنوع و فريد فى قطاع السيار 

الذى تقوم به الشركة و المبيعات و التوزيع و خدمات ما بعد البيع بتغطية جميع قطاعات السوق   أعمال التجميع
المتعددة، بما فى ذلك سيارات الركوب و السيارات التجارية و معدات البناء و الموتوسيكالت ذات العجلتين وذات 

فضال عن كونها ما زالت تستكمل تمويل الشركات و أنشطة التمويل المتناهى الثالث عجالت و اإلطارات، 
 الصغر.

http://newsroom.cisco.com/me
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يقوم مجموعة من المديرين التنفيذيين من ذوى الكفاءات العالية بإدارة شركة غبور و الذين يعملون معا كفريق 
  http://www.ghabbourauto.comزيارة برجاء المعلومات من للمزيد .لتطوير الخطة االستراتيجية للشركة

 
 

 : سيسكو عن شركة نبذة
 'ناسداك  المالية  األوراق بورصة في والمدرجة المعلومات تقنية  مجال في عالميا الرائدة , سيسكو شركة تعمل

إثبات   خالل من  ةالمستقبلي الفرص استغالل في  الشركات , على مساعدة (NASDAQ: CSCO) رمز  تحت‘
 . متصل غير هو لما  الشبكي اإلتصال  تمكين عبر يكون  المذهلة  اإلنجازات تحقيق أن
  http://thenetwork.cisco.comاألخبار من مزيدل 
 

http://www.ghabbourauto.com/
http://thenetwork.cisco.com/

