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تعـدد األنشطـة اإلقتصـادية 

إشتراكية 
رأس مالية
إسالمية
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داريةواإلاإلقتصاديةاألنظمةإختلفتاملاضيةعامالخمسونخالل
ىلعاءًبناملختلفةالدولداخلواملؤسساتللشركاتوالتمويلية

السياسيةبالتغيراتمتأثرةللدولاإلقتصادىالنمومراحل
.العامليةواإلقتصادية
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مقـــدمـة

تعـدد األنشطـة اإلقتصـادية 
إشتراكية •
رأس مالية•
إسالمية•

ة فى وجود أنواع مختلفة للتشاركي
إدارة األعمال

الشركات الخاصة والعائلية•
الشركات املساهمة•
شركات التضامن•
الشركات الفردية•

ل وجود العديد من عمليات التموي
اإلستثمارى املختلفة

البنوك•
املستثمرين املالئكيين•
شركات رأس املال اإلستثمارى•
التمويل العائلى•
اإلستثمارات الفردية•
اإلستثمارات العائلية•

أنـواع اإلدارة
اإلدارة الفردية

اإلدارة املؤسسية
اإلدارة بالتعهيد

اإلدارة بالدعم اإلستشارى
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.التضخممعدالتوإرتفاعاإلقتصاديةالضغوطتزايد•
.الدولبعضفىالعملةقيمةإنخفاض•
.عامليًاسريعبشكلوتحولهااإلقتصاديةاملتغيراتتعدد•
.ةالتكنولوجياملشروعاتفىوباألخصاألعمالريادةوإزدهارظهور•
ىلعاقدرتهلعدمواملتوسطةالصغيرةاملشروعاتمنالعديدتعثر•

.وتشغيليًاإداريًااإلقتصاديةاألوضاعمعالتكيف
يراتاملتغنتيجةلإلستثمارجديدةوأفكارإستثماريةفرصظهور•

.السابقينالعامينخاللواإلقتصاديةاإلجتماعية
وباألخصاإلستثماريةالقراراتإتخاذىلعالقدرةوعدمالتخبط•

حققتالنىالفرصمنالعديدبوجودعلمًاالصغارللمستثمرين
.الحاليةالظروفظلفىوزيادتهاملالرأسىلعالحفاظ
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املتغيرات املؤثرة ىلع االسواق حاليا 
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اقإحتيـاجـات وفرص جديدة فى األسـو

أفصل الفرص االستثمارية
متمثله فى اإلستثمار 

املتوسط وطويل املدى 
من خالل إنشاء مشروعات 

خدمية وإنتاجية وتجارية 
تتناسب مع احتياجات 
. السوق املدروسة بدقة

وجود العديد من 
الفرص اإلستثمارية و
ريادة األعمال فى 

مصر و الدول العربية

يسعى املستثمرين من
األفراد واملؤسسات 
ملنظومة نمو وعمل 

تشاركي أمن

تسعى الشركات 
لإلحترافية فى تلقى 
الخدمات الداعمة و  

تقديم الخدمات  
لألسواق بشكل أكثر 

إحترافية لدعم 
التنافسية

الشركات تسعى 
ملواكبة التطور 

التكنولوجى السريع 
بنمو أعمالها بما 

يتناسب مع متطلبات 
السوق 

الشركات تسعى للدعم 
التنفيذى بغرض تعظيم

فرص اإلستثمار وترشيد 
اإلنفاق لزيادة القيمة 

املضافة  لنمو األعمال 
ملواكبة التغيرات 

اإلقتصادية بشكل 
إحترفى
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ممولين 
يرغبون فى 

اإلستثمار

فجوة

فرص 
إستثمارية
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املشروعفكرةإلتقاءنقطةلتصبحأوبونتوتأسيسفكرةنشأت
يموتعظالتعاونيفاملؤسسينالشركاءرغبةمعوالتمويل،
شكلبالتنفيذيةوقدراتهمالتراكمية،خبراتهممناإلستفادة

وعالقاتهماملؤسساتمنشركائهاتخصصاتمعتكاملى
ريةاإلدااملعاييركافهتطبقمؤسسيةمظلهتحتالسوقية

تشاركيلشكفىالتشغيليةوالفنيةوالتكنولوجيهوالقانونية
ضافةاملالقيمهتعظيموالتطوير،والنموأهدافتحقيقيضمن

.اركةاملشاألطرافلجميعواملنافسةاإلستمراريةىلعالقدرةو
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التيترفةاملحواإلستثماراألعمالبيئةلعمالئهاتقدمأوبونتو،
عمالأوحلولملتزمةديناميكيةإدارةتحتطموحاتهم،تناسب
حقيقةإلىاألهدافتحولومتميزةمبتكرة

النشأة والفكرة –أوبونتو 
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  .

اوبــونـتــو
نعتمد ىلع 

مجموعة من 
الخبراء والكوادر 

املتخصصة 
لتحقيق التطور 

والنمو 
للمستثمرين 
املصريين 

واألجانب راغبى 
اإلستثمار فى 

مجال

املشروعات التجارية والصناعية 
والزراعية

املشروعات الخدمية والسياحية 
والتعليمية

إدارة السالسل

إدارة األصول والثروات

شركة مساهمة 
مصرية تعمل 

فى مجال

إدارة املشروعات

تنمية األعمال

اإلستثمارات

اإلستشارات

جمع كما أنها تتيح إمكانية التمويل الجماعي بحيث يمكن أن ت
". اركيإستثمار تش" عدد من املمولين لإلستثمار يف مشروع واحد 

لي لتوفير تستفيد منصة اوبونتو من الذكاء اإلصطناعي والتعلم اآل
ة إدارية ألية تكنولوجية إلدارة البيانات وخلق منظومة تكنولوجي

تساعد متخذى القرار لتحقيق اإلدارة الفعاله ىلع املستوى
هدف اإلستراتيجى والتنفيذى و عمليات املتابعه و التقييم  ب

.  التطوير والنمو لألعمال و اإلستثمارات

ة تربط لذلك تتولى أوبونتو إدارة منصة تكنولوجية محترف
مابين املستثمر وأفكار ملشروعات ناجحة ذات جدوى 

إقتصادية فى مختلف املجاالت اإلستثمارية
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فلسفة اإلدارة

ل والذي يشكأوبونتواملوقف املؤسسي لشركة 
حجر الزاوية لفلسفة اإلدارة لدينا هو أننا نسعى

خدم مبدعا نست" شريكًا حقيقيًا"جاهدين لنكون 
مهرة وهم نقطة االنطالق " حقيقيونخبراء "

قيقة، للمشروعات، يتولون تحويل طلب عمالئنا إلى ح
تعمل القابلة للتحقيق و" الحلول الحقيقية"يقدمون 

التي "النتائج الحقيقية"ىلع حل املشكالت، وتحقق 
. تقود العميل إلى شعور حقيقي بالنجاح

جميعنا معا
ألعمال حقيقية نتائج حقيقية

حقيقيونخبراء 

شركاء 
حقيقيون

حلول حقيقية
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مهمتنـــا
نقود عمالئنا من 

املبدعين وأصحاب 
املشروعات واملمولين

إلى نجاح جديد من خالل 
التحول الذي يساهم 
ة باستمرار يف زيادة قيم

.:وذلك عبرالشركة
تحويل أفكارهم •

ورؤيتهم وأهدافهم 
للنمو والتطوير إلى 

واقع، واملشاركة مع 
.  مجتمعاتهم

الترويج والتعريف •
بمشاريعهم ووضعها 

ىلع مسارات التطور و 
مة  النمو السليمة و الداع
.سةلإلستمرارية و املناف

إختيار أفضل قنوات •
أمانًا اإلستثمار تخصصًا و

د ومالءمة مدعومة برصي
ة من الخبرات إلدارة فعال

..سلسة للمشروعات

رؤيتـنــا
نحن نعمل كشريك 

حقيقي لعمالئنا 
أن نصبح ورؤيتنا 

اإلختيار األفضل 
لشركائنا من أصحاب

رين األفكار أو املستثم
سواء كانوا رواد 

أعمال أو أفراد راغبين
فى اإلستثمار أو 

أصحاب مشروعات 
لتحقيق أهدافهم من

ة خالل إحاطتهم ببيئ
عمل منضبطة إداريًا

م وقانونيًا، تستخد
نية أحدث التقنيات الف

والتكنولوجية 
املتخصصة، وتوفر 

أدق  البيانات

قيمنـا
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يةاإللتزام واملسؤول•
اإليمان بالفعل•
التشارك/ التعاون•
يعاإلنفتاح ىلع الجم•
قوة التنوع•
املهنيالتميز•
تمحور حول ال•

العميل



جميعابواستيع،أعمالنايفاملضيكيفيةنعرفمصريةاستشاريةشركةنحن
محليًا،ةالسائدوالقيمنظمةاألاإلعتباريفاألخذمع،العامليةاملمارساتأفضل
دماتخلتقديمواإلستشاريينالشركاءمنوشبكتناخبرتنامعهذاكليمتزج
.واألفريقيوالعربياملصريللعميلتخصيصاأكثرنتائجإلىتؤدي

www.ubuntugroup.org

:  إذا كنـت
صاحب فكرة مبتكرة وترغب يف تحويلها ملشروع•
مستثمر ترغب يف مشاركتنا إلنشاء مشروع•
رائد أعمال تفكر يف بدء مشروع جديد•
صاحب مشروع  وترغب يف نمو أعمالك•
ة مالك لعالمة تجارية وتسعى إلنتشار مدروس وإدارة محترف•

لعالمتك التجارية
ك فإن شراكتك مع أوبونتو هى الوجهة الصحيحة لتحقيق أهداف

.وبدء العمل الجاد وتحقيق النجاح ملشروعك

Page 08

بعد جديد لألعمال

نطاق العمل
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فكرة منهجيــة العمــل
املشروع

الدراسة 
املبدئية

دراسة 
الجدوى

اإلنشاء 
القانونى

تشغيل 
املشروع

متابعة و 
مراجعة 
النتائج

بدءىلعاقاالتفيتممشروعكلمعاملشروعات،كافةفىأساسيتنفيذيشريكالشركةتمثل∙
باملشروعةخاصلشركةالقانونياإلنشاءعمليةوإدارةبهالخاصةالجدوىدراسةعمليتمتنفيذه،

.مشروعبكلوتنفيذيإستراتيجيكشريكاألمالشركةوجودمع

.الناشئةواملشروعاتاالفكارألصحابإداريوشريكأعمالكحاضنةالشركةتعمل•
.واحدمشروعفىمستثمرمنأكثرتشاركإمكانية•
.الشركةمشروعاتلكافةاالستفادةلتعظيمالبعضبعضهامعاملشروعاتتشاركدعم•
املشروعاتىفمشاركتهنسبىلعبناءمستثمرلكلبسيطةاستثماريةمحافظتكوينإمكانية•

شركاتبالللمساهميناملخصصةاملشاركةحصصإطاريفشراكةتعاقداتطريقعناملختلفة
.التابعة

.شروعمكلطبيعةىلعبناءتحددإستثماريةمدةبعداملشروعاتمناملمنهجالتخارجإمكانية•
(عمالءتبادل)الشركةلدىاملجمعالبياناتمركزمناملشروعاتجميعاستفادة•
املقدمةاملشروعاتىلعبناءوذلكمرحليةأومجتمعةأومنفصلةخدماتهاتقديمللشركةيمكن•

.الخدمةطلبعندالتنفيذيةومرحلتهاواألفكار

Page 09
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الرقمنة وإدارة األعمال واإلدارة املالية 
التكنولوجية

إدارة املشروعات الصناعية

إدارة املشروعات الزراعية، اإلنتاج الحيوانى 
والداجنى والتصنيع الغذائى

مشروعات تدوير وإعادة إستخدام 
املخلفات

إدارة مراكز خدمات السيارات الشاملة

ماريةاملجاالت  التى تغطيها املشروعات واألفكار والفرص اإلستث

إدارة املطاعم ومنشأت تقديم األغذية 
واملشروبات

إدارة األصول واملنشأت العقارية

إدارة املنشأت الخدمية والتعليمية ومراكز 
التدريب

إدارة املنشأت السياحية والترفيهية

إدارة السالسل التجارية

Page 10
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قادرةقويهأعمالإدارةمنظومةبناء•
وبشكلبكفاءةاملشروعاتادارةىلع

تكاملي
وأعمالناإدارةمنظومةفعاليةتعزيز•

شبكهبتكوينالتنافسيهقدرتنا
مجاالتفىمتخصصينمعشراكات

ب،والضرائاملاليةواملراجعةاملحاسبه
نولوجياالتكالتصميم،التسويق،القانون،
الخ....الرقميوالتحول

هاالدارياالستشاريهالخدماتتقديم•
إقليمياومحليااملتخصصه

ى الربط بناء منصة الكترونيه متخصصه ف•
بين فرص االستثمار املختلفه و 

اء املمولين بمختلف انواعهم لدعم إنش
مشروعات متخصصه فى مجاالت 

مختلفه
التوسع إقليميا فى  خدمات إدارة •

املشروعات و الخدمات االستشاريه 
ت دعم املنظومه االداريه بإنشاء شراكا•

إقليميه لدعم التوسعات

فى تقديم خدمات املنصه االلكترونيه•
بعض الدول العربيه لدعم إنشاء 

مشروعات فى الدول العربيه و شمال
.أفريقيا

شركة التوسع اقليميا بإنشاء فرعين لل•
وسع يف الخليج العربي لدعم عمليات ت

املشروعات املختلفه و التوسع فى
تقديم الخدمات االستشاريه  و إدارة 

.املشروعات

أهدافنا
األهداف القريبة

Page 11



اإلستراتيجيةاألهداف
أهدافنا

2032

ضدمانلألاألفريقيةالعربيةأوبونتوشبكةإنشاء•
.األعمالمخاطر

التجاريةاملعلوماتبنكتأسيس•

2029
.حلياملاملجتمعلتنميةأوبونتومؤسسةإنشاء•
واملشروعاتإدارةخدماتفىإقليمياالتوسع•

االستشاريهالخدمات
ملدعإقليميهبشراكاتاالداريهاملنظومهدعم•

التوسعات

2026

شارييناإلستتجمععربيةإليكترونيةمنصةبناء•
.عمالاألملؤسساتالخدماتلتقديماملستقلين

تابعةومتقييميفمتخصصةمنصةأولتشغيل•
.األعمالمؤسساتأداء

مجتمعقدراتلبناءأوبونتوأكاديميةإنشاء•
نطقةباملواملتوسطةالصغيرةللصناعاتاألعمال
.وأفريقياالعربية www.ubuntugroup.org
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قيمتنا املضافة

إتاحة العديد من 
الفرص اإلستثمارية

املدروسة 
ر للمستثمرين بمص
والدول العربية

توفير منظومة 
إلكترونية وآلية 
رقمية إحترافية 
ين تستطيع الربط ب

فرص االستثمار 
املختلفة توفير مظلة تأمين

وحماية 
للمستثمرين من 
خالل منظومة 
قانونية وإدارية 

ذات طابع 
مؤسسي

توافر الكوادر 
والخبرات يف 

مجاالت إحتياج 
السوق ذات 

االحترافية فى 
تقديم خدمات 
تخطيط وإدارة 

توفير جميع األعمال 
ة القنوات املطلوب
لإلطالع ىلع 

أحداث الصناعة 
والشبكات 
املختصصة

توفير منصة 
ية تكنولوجية روبوت

لجذب اإلستثمارات
الداعمة 

مه للمشروعات القائ
و الناشئة و رواد 

األعمال

إتاحة وسائل 
اإلتصال باألسواق

ةاملحلية والعاملي

Page 12
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املؤسسون وفريق العمل
تمالشركة،عململجاالتومتكاملةواضحةرؤيةخاللمن

ىلعةاملتخصصوالكوادرالخبراءمنمتميزعملفريقتكوين
ؤسسيةمشراكاتعنفضال؛والتنفيذيالتخطيطياملستوى

ةاملاليالخدماتتقديمفىمتخصصةوشركاتمكاتبمع
.والتكنولوجيةوالقانونيةواإلقتصادية

أسامه الكفراوي

ملتابعة خبير يف املعلوماتية وخبير يف ا
ير والتقييم وهيكلة املؤسسات، وخب

يف التدريب والتنمية

سامح الكاشف
رئيس مجلس اإلدارة

العضو املنتدب/ الرئيس التنفيذي(ةورئيس قطاع الجودة واملوارد البشري)
(ورئيس قطاع العمليات)

تطوير األعمال وهيكلة خبير يف 
املؤسسات وتشمل مجاالت خبراته
بناء القدرات املؤسسية والتدريب

عبد الرحمن الكفراوي
عضو مجلس اإلدارة

تنظيم الفعاليات متخصص يف 
يئات والتصميم الداخلي للمنشأت وب

األعمال املختلفة

مجلس اإلدارة

Page 13
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أحمد الشناوي
إستشاري تنمية األعمال

ات تطوير األعمال وهيكلة املؤسسخبير يف 
سية وتشمل مجاالت خبراته بناء القدرات املؤس

يف تنمية والتدريب ويتمتع سيادته بخبرة طويلة
اخل األعمال يف العديد من الشركات العاملية د
وخارج مصر باإلضافة إلى خبراته البعيدة 

كمهندس إتصاالت

محمود موسى
إستشاري تكنولوجيا وتحول رقمي

خبير متخصص يف املعلوماتية 
ات وتطبيقات تكنولوجيا املعلوم

يف األعمال وإدارة املشروعات

هشام زهران

رة مع خبير تسويقي وترويجي وله سابقة خب
نفيذ الشركات الدولية واملحلية يف وضع وت

الخطط التسويقية والترويجية وإنشاء
العالمات التجارية

شريف فايد
إستشاري مراقبة األداء املاليإستشاري تسويق وترويج

بية، خبير يف نظم املراقبة املالية واملحاس
ورات وله خبرة طويلة يف تصميم ومراجعة الد
له املالية واملحاسبية والضريبية، كما أن

املالي خبرة واسعة يف تنفيذ أعمال التقييم
للشركات

طارق دياب
إستشاري إدارة مشروعات

خبير متخصص يف إدارة املشروعات
وله خبرات متنوعة كتنفيذي يف

شركات دولية لتكنولوجيا 
ذ املعلومات فضال عن كونه أستا

جامعي إلدارة املشروعات



www.ubuntugroup.orgالشركاء اإلستراتيجيين

Page 15



+20227498020

اإلتصال والتواصل

www.ubuntugroup.org+20227498010

info@ubuntugroup.org

UBUNTU GROUP

Tower No. 12, Bavaria Town, Ring 
Road, Katamia, Maadi, Cairo – EGYPT

+201284848020

+20227498020


