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The best among you is the one who 

brings more  benefit to the people.

Muhammad (PBUH)



AboutGBA Group

Commitment, credibility and consistency of our team of high caliber professionals have helped GBA Group pursue its policy of 

persistent expansion and robust growth, with considerable success. Over the last two decades the Group has carved its niche 

among the most trustworthy business names in Pakistan. That's why, today with its strong presence in Gwadar Pakistan, GBA 

Group is unlocking the gateway to prosperity for its local and international clients, ushering in a new era of coordinated 

economic activity and collective growth.

Brainchild of the Group's Founder Chairman Makhdoom Tanveer Ahmed Qureshi, GBA is all about exploring new possibilities 

and opportunities for business growth, not only in Pakistan but all over the world.

GBA Group is one of the leading business conglomerates in Pakistan, with a global business outlook. The group has a 

multidimensional portfolio primarily focused on real estate development, town planning, construction, marketing, investment 

management, media, manufacturing, trading and overseas operations.

团介绍GBA

GBA由集团创始人兼董事长马克多姆·坦维尔·艾哈迈德·库雷希（Makhdoom Tanveer Ahmed Qureshi）创立，致力于在

巴基斯坦乃至全球探索新的业务增长的可能性和机遇。

GBA集团是巴基斯坦一家领先的、具有全球眼光的商业集团之一。集团拥有多元化的投资组合，主要专注于房地产开发、

城市规划、建筑、营销、投资管理、媒体、制造、贸易和海外业务。

我们拥有一支高素质的专业人才队伍，他们敬业、诚信和持之以恒的精神帮助GBA集团实现了持续发展和强劲增长的目

标，并取得了巨大的成功。在过去20年里，集团已跻身巴基斯坦最值得信赖的商业品牌之列。因此，GBA集团如今在巴基

斯坦瓜达尔拥有强大的业务规模，为国内外客户打开了通往繁荣的大门，开启了合作经营和共同增长的新时代。

من مؤسسي الشركة المدير. مخدوم تنوير أحمد قريشي ، تدور أهداف شركة جي بي ايه 

جروب حول استكشاف إمكانيات وفرص جديدة لنمو األعمال التجارية، ليس فقط في باكستان 

ولكن في جميع أنحاء العالم.

لدى الشركة حافظة مشاريع تُركز في المقام األول على التطوير العقاري وتخطيط المدن 

والتشييد والتسويق وإدارة االستثمار واإلعالم والتصنيع والتجارة والعمليات الخارجية.

ساعد االلتزام والمصداقية واالتساق لفريقنا من المهنيين ذوي الكفاءات العالية التابعين لجي 

بي ايه جروب على المضي قدمًا نحو سياستها المتمثلة في التوسع المستمر والنمو القوي، 

باإلضافة إلى تحقيق نجاح كبير .على مدار العقدين الماضيين، نحتت المجموعة مكانتها بين 

أكثر األسماء التجارية جدارة بالثقة في باكستان، ولهذا السبب، وبتواجدها القوي اليوم في 

جوادر باكستان، فإن جي بي ايه جروب تفتح بوابة الرخاء لعمالئها المحليين والدوليين، معلنة 

بذلك حقبة جديدة من النشاط االقتصادي المنسق والنمو الجماعي.  

جي بي ايه جروب واحدة من الشركات التجارية الرائدة في باكستان، ذات نظرة أعمال تجارية 

عالمية .

جي بي ايه حول                      جروب
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Journey
the walk to prosperity     

企业历程 走向 繁荣

于是，巴基斯坦著名的商业财团GBA Group于2001年开始了它的荣耀之旅，创建了GBA Trading和Silverline，主要经营食

品和保健品。2003年，集团与非洲大陆的汽车行业一道，进军塑料制造和回收领域。与此同时，集团成功进军巴基斯坦电

子媒体领域，推出了国内首个私营地面频道。

在过去的20年里，GBA集团已经在巴基斯坦的所有城市中心，包括瓜达尔、卡里安和古吉拉特，推出了多个住宅和商业项

目。

每一次旅程都是始于最初的一小步，而第一步的承诺决定了最后的终点。

在其辉煌的历程中，集团凭借透明、坚持不懈和创新的政策取得了显著的成功，当然，房地产仍然是我们的标杆业务。

尽管取得了这些成就，但对GBA来说，每一天都是一个新的开始，因为我们在继续追求一个共同的梦想，即建设一个和

平、进步、繁荣的巴基斯坦。 

مسيرتنا العملية
 االزدهارالمضي قدمًا نحو

خالل الرحلة المجيدة حققت المجموعة نجاحًا ملحوظًا نظرًا لسياسة الشفافية والمثابرة 

واالبتكار، ومع ذلك، يظل المجال العقاري هي السمة المميزة لها.

على الرغم من كل اإلنجازات، التـي حققتها جي بي ايه جروب، فإن كل يوم بداية جديدة ونحن 

نواصل سعينا لتحقيق حلم مشترك لبناء باكستان سلمية وتقدمية ومزدهرة .

تبدأ كل مسيرة بخطوة صغيرة، ويُحدد الوعد في المرحلة األولى الوجهة! 

أطلقت جي بي ايه جروب خالل العقدين الماضيين العديد من المشاريع السكنية والتجارية في 

جميع المراكز الحضرية المختلفة في باكستان بما في ذلك جوادر وكهاريان وغجرات   .

لذلك، بدأت جي بي ايه جروب، وهي اتحادات أعمال تجارية بارزة في باكستان السعي لتحقيق 

المجد في عام ٢٠٠١ بتأسيس جي بي ايه للتجارة وشركة سلفر الين التي تتعامل بشكل 

أساسي في المنتجات الغذائية والصحية .شهد عام ٢٠٠٣ دخول المجموعة في قطاعات تصنيع 

البالستيك وإعادة التدوير في القارة األفريقية. في الوقت نفسه، حققت المجموعة نجاحًا كبيرًا 

في وسائط اإلعالم اإللكترونية في باكستان وذلك بإطالقها أول قناة أرضية في البالد في 

القطاع الخاص .

Every journey starts with a small step. And the promise in the first step defines the destination!

So, GBA Group, Pakistan's noted business consortium, started its quest of glory in 2001 with the establishment of GBA Trading 

and Silverline primarily dealing in food and health products. The year 2003 saw the group venturing into plastic manufacturing 

and recycling alongside automobile sectors in the African Continent. At the same time the group made successful inroads into 

electronic media in Pakistan with the launch of the country's first-ever terrestrial channel in the private sector.

Throughout its glorious journey the group has achieved remarkable success owing to its policy of transparency, perseverance 

and innovation, however, real estate remains its hallmark. 

Over the last 2 decades, GBA Group has launched several residential and commercial projects in all the various urban centers of 

Pakistan including Gwadar, Kharian and Gujrat.

Notwithstanding all the achievements, for GBA, every day is a new beginning as we continue our pursuit of a shared dream of 

building a peaceful, progressive and prosperous Pakistan. 
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Vision, Mission, Values

Vision

通过在专业、承诺、信誉和卓越的服务提供方面设立无与伦比的标准，改进和重新定义巴基斯坦的

商业模式。

成为巴基斯坦最值得信赖的品牌，提供具有划时代意义的项目，及时交付工程，满足并超越我们不

同客户寻求成本效益、时间效益和技术先进的服务和解决方案的期望。

平衡促进社会和谐、性别平等和具有环境意识的创业精神. 在尊重人类价值的包容性文化中促进业务

效率的适应性

像对待家人一样慷慨地对待我们的员工、客户和社会

Mission To become the most trustworthy brand name in Pakistan by delivering epoch-making projects meeting 

deadlines and exceeding expectations of our versatile clientele who look for cost-effective, time-

efficient and technologically advanced services and solutions.

To refine and redefine the business paradigm in Pakistan by setting unrivalled standards of 

professionalism, commitment, credibility and excellence in service delivery.

Values
Generosity to treat our people, clients and communities as our family.

Balance to promote social harmony, gender equality and environmentally aware entrepreneurship. 

Adaptability to propel business efficiency in an inclusive culture with respect for human values.

愿景、使命、价值观

والقيم والرسالة الرؤية 

التوازن لتعزيز الوئام االجتماعي، والمساواة بين الجنسين وريادة األعمال المراعية للبيئةالقدرة 

.على دفع كفاءة العمل في إطار ثقافة شاملة مع احترام القيم اإلنسانية

الكرم في معاملة أفرادنا وعمالئنا ومجتمعاتنا كعائلتنا.

:القيم

الرسالة:
لتصبح العالمة التجارية األكثر موثوقية في باكستان من خالل تقديم مشاريع لتبدأ الحقبة 

التي تلبي المواعيد النهائية وتجاوز توقعات عمالئنا المتنوعين الذين يبحثون عن خدمات 

.وحلول فعالة من حيث التكلفة والوقت ومتقدمة تقنيًا

الرؤية:
لتنقيح وإعادة تعريف نموذج األعمال التجارية في باكستان من خالل وضع معايير ال تضاهى من 

االحتراف وااللتزام والمصداقية والتميز في تقديم الخدمات.

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

Philosophy Everything we do today, determines our tomorrow. So, GBA is all about collaboration, commitment and 

credibility to bring the world together in pursuit of a shared dream of peace, progress and prosperity. 

理念 我们今天所做的一切决定了我们的未来。因此，GBA的宗旨就是合作、承诺和信誉，让全世界团结起

来，共同追求和平、进步和繁荣的梦想。

فلسفتنا
كل ما نفعله اليوم، يحدد مستقبلنا، لذلك تتضمن معاملة جي بي ايه جروب كل شيء عن 

التعاون وااللتزام والمصداقية للجمع بين العالم في السعي لتحقيق حلم مشترك من السالم 

والتقدم واالزدهار.

愿景

使命

价值观



Message from Chairman

GBA Group has as its core customer-oriented approach has helped us gain and retain the confidence of our valued clients 

which propels our passion to serve them even better in the days ahead.  

GBA Group is not just a business, it's a phenomenon. From real estate development and construction to trading and marketing, 

media to manufacturing the group has travelled a long way to transform itself into one of Pakistan's fastest growing business 

conglomerate. 

Our time-oriented perspective helps us plan ahead of the industry in accordance with the changing political and economic 

scenarios to deliver projects that stay relevant for decades. This is what brings us to Gwadar. GlobBiz Avenue Gwadar, due to 

its strategic location and effective planning is going to be the gateway to prosperity in the new era of enhanced regional trade 

and cooperation.

Group Chairman

Inspired by the Founder Chairman Makhdoom Tanveer Ahmed Qureshi's vision of collaboration, community and humane values 

over material gains and backed by a guild of extraordinary professionals, entrepreneurs, and craftsmen, GBA Group has 

achieved remarkable milestones in terms of growth and expansion. 

Chaudhary Muhammad Hanif

董事长的话

乔杜里·穆罕默德·哈尼夫

我们以时间为导向的视角，帮助我们根据不断变化的政治和经济形势提前规划，以交付能够持续数十年的项目，这就是我

们来到瓜达尔的原因。瓜达尔环球商务大道（GlobBiz Avenue Gwadar）由于其战略位置和有效的规划，将成为加强区域

贸易与合作的新时代走向繁荣的门户。

GBA集团不仅是一家企业，还是一种现象。从房地产开发和建筑，到贸易和营销，从媒体到制造业，集团走过了漫长的道

路，实现了成为巴基斯坦增长最快的商业集团的转变。 

集团董事长

GBA集团以客户为中心的核心理念，帮助我们赢得并保持客户的信心，这激发了我们在未来更好地为客户服务的热情。

GBA集团受到创始人兼董事长马克多姆·坦维尔·艾哈迈德·库雷希（Makhdoom Tanveer Ahmed Qureshi）的启发，在一

个由杰出专业人士、企业家和工匠组成的行业协会的支持下，实现了合作、团结和人文价值高于物质利益的愿景，并在业

务增长和扩张方面取得了令人瞩目的成就。

رسالة الرئيس

شودري محمد حنيف

لقد ساعدتنا جي بي ايه جروب كنهجها األساسي الموجه نحو العمالء على كسب ثقة عمالئنا 

الكرام واالحتفاظ بهم، مما يدفع حماسنا لخدمتهم بشكل أفضل في األيام المقبلة.

رئيس المجموعة

يساعدنا منظورنا الموجه نحو الوقت على التخطيط للمستقبل وفقًا للسيناريوهات السياسية 

واالقتصادية المتغيرة لتقديم المشاريع التي تظل مالئمة لعدة عقود. وهذا ما يقودنا إلى 

غوادر. تكون شركة جلوبس أفينيو في غوادر بوابة االزدهار في العصر الجديد لتعزيز التجارة 

والتعاون اإلقليمي، وذلك، نظرًا لموقعها االستراتيجي والتخطيط الفعال.

جي بي ايه جروب ليست مجرد عمل تجاري، إنها ظاهرة من التطوير العقاري والتشييد إلى 

التجارة والتسويق، قطعت المجموعة من وسائط اإلعالم وحتى التصنيع شوطًا طويلًا لتحويل 

نفسها إلى واحدة من أسرع شركات األعمال التجارية نموًا في باكستان .

مستوحاة من رؤية المدير المؤسس لها، مخدوم تنوير أحمد قريشي إغالب طابع التعاون 

والقيم اإلنسانية على المكاسب المادية وبدعم من مجموعة من المهنيين غير العاديين ورجال 

األعمال والحرفيين، وحققت جي بي ايه جروب معالم بارزة من حيث النمو والتوسع.
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Management Profile Directors/Partners

管理层简介 董事

Mr. Tanveer Ahmad Khan
Director Marketing & 

Business Development

坦维尔·艾哈迈德·汗 先生
市场及业务发展总监 

Project Director 
Mr. Muhammad Basit Mahmood

穆罕默德·巴锡特·马哈茂德 先生
项目总监

المديريناإلدارية للملفالجوانب 

السيد تنوير أحمد خان
مدير التسويق وتطوير األعمال

السيد محمد باسط محمود
مدير المشروع

Mr. Zakir Hussain
Director Legal & Corporate Affairs

纳维德·艾哈迈德 先生
董事

السيد ذاكر حسين
مدير الشؤون القانونية وشؤون الشركات

Director
Mr. Naveed Ahmad

扎基尔·侯赛因 先生
法务总监

السيد نويد أحمد
المدير
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Team GBA
Seasoned insight, youthful ambition
Team GBA is an enviable blend of seasoned insight and youthful ambition which is always instrumental in the success of any 

organization. From management to marketing; finance to technical, GBA Group has a tradition of retaining and rewarding the 

best minds in the industry. Every member of Team GBA is a leader in his / her sphere of responsibility well aware of the 

individual targets for organization growth.

Functioning in an environment conducive to learning, Team GBA is always willing to go an extra mile in pursuit of a shared 

dream of excellence.

团队

老练的洞察力，年轻的抱负

GBA是一个汇聚了令人羡慕的经验丰富、独具洞察力和抱负的年轻人的团队，这对于任何组织的成功来说都是一笔巨大的财

富。从管理到营销，从财务到技术，GBA集团拥有留住和鼓励业内最优秀人才的传统。GBA团队的每一位成员都是他/她职责

范围内的领导者，都清楚组织成长的个人目标。

在一个有学习氛围的环境中工作，GBA团队总是愿意为了追求共同的卓越梦想而不懈努力，毫不气馁。

فريق جي بي ايه جروب
النظرة الثاقبة المخضرمة، وطموح الشباب

فريق جي بي ايه جروب هو مزيج يحسد عليه من النظرة الثاقبة المخضرمة والطموح الشبابي الذي يعمل 

دائمًا بشكل فعال في نجاح أي منظمة. من اإلدارة إلى التسويق؛ ومن التمويل إلى التقنية، لدى جي بي ايه 

جروب تقليد لالحتفاظ بأفضل العقول في هذه الصناعة. كل عضو في فريق جي ابي ايه جروب هو قائد في 

مجال مسؤوليته / مدرك جيدًا لألهداف الفردية لنمو المؤسسة.

يعمل فريق جي بي ايه جروب في بيئة مواتية للتعلم، وعلى استعداد دائمًا لبذل مجهودًا إضافيًا في السعي 

لتحقيق حلم التميز المشترك.

GBA
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Services:
the feather's in our cap!
GBA Group has a multifaceted services portfolio which is knitted together by the strong string of brand attributes such as 

commitment, credibility, clarity and quality to deliver our clients the innovative and cost-effective services and solutions in a 

range of business activities including;  

产品和服务

我们引以为傲的业绩！

GBA集团拥有多元化的服务组合，通过我们一系列强大的品牌特色（如承诺、信誉、清晰度和质量），在一系列商业活动

中为我们的客户提供创新和高性价比的服务和解决方案，包括：

· 城市规划
· 房地产开发

· 市场营销
· 工程建设

· 市场营销

· 城市规划
· 工程建设

· 房地产开发

الخدمات المقدمة: 
كل ما تحتاج إليه ستجده لدينا بالفعل!

تمتلك جي بي ايه جروب مجموعة خدمات متعددة األوجه تم تجميعها من خالل سلسلة قوية 
من سمات العالمات التجارية مثل االلتزام والمصداقية والوضوح والجودة لتزويد عمالئنا 

بالخدمات والحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة في مجموعة من أنشطة األعمال بما 
في ذلك؛

 التداول

 السيارات

 اعمال التشييد
 التسويق

 تخطيط المدن

 وسائل اإلعالم واإلنتاج

 التطوير العقاري

 التصنيع
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Trading

Media & Productions 

Automobiles 

Manufacturing

Real Estate Development

Town Planning

Construction

Marketing



Gwadar-Pearl of the  Arabian Sea

Due to its dynamic location and geography, Gwadar is going to be the busiest seaport in the region  and is also considered to 

be the future of Pakistan.  The nerve center of China's Belt and Road initiative, Gwadar is fast evolving into the center of 

regional trade for the days to come.

China Pakistan Economic Corridor (CPEC) which integrates infrastructure, energy and industrialization, is the most valued part 

of China's Belt & Road initiative. Hence, CPEC is going to usher in a new era of prosperity transforming Gwadar into the most 

iconic metropolis in the region, with GBA Group's GlobBiz Avenue as its most desired residential, business and leisure 

destination. 

Gwadar, a port city located on the southwestern coast of Balochistan, Pakistan, is the deepest seaport in the region. An 

overseas possession of Oman from 1783 to 1958 it was handed over to Pakistan. 

瓜达尔—阿拉伯海上的璀璨明珠

瓜达尔就是未来与希望。由于其地理位置的特殊性，瓜达尔港将成为该地区最繁忙的海港。瓜达尔是中国“一

带一路”倡议的枢纽，在不久的将来，它会迅速发展成为这一地区的贸易中心。

中巴经济走廊是中国“一带一路”建设的重要组成部分，是基础设施、能源和工业化的有机组合。因此，中巴

经济走廊将开启一个繁荣的新时代，把瓜达尔变成该地区最具标志性的大都市，GBA集团的环球商务大道将成

为该地区最受欢迎的住宅、商业和休闲目的地。

瓜达尔是巴基斯坦俾路支省西南海岸的一个港口，是该地区最大的深水良港。1783年到1958年作为阿曼在海外

的属地被移交给了巴基斯坦。

جوادر لؤلؤة بحر العرب

جوادر هو المستقبل. نظرًا لموقعها الحيوي والجغرافي، تُعد جوادر من أكثر الموانئ البحرية 

ازدحامًا في المنطقة .تتطور جوادر، وهي المركز لـ China's Belt وومشروع حزام واحد طريق 

واحد، سريعًا لتصبح مركزًا للتجارة اإلقليمية خالل األيام المقبلة.

يمثل الممر االقتصادي الصيني الباكستاني الذي يجمع بين البنية التحتية والطاقة والتصنيع 

الجزء األكثر أهمية في مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومن هنا، فإن الممر االقتصادي 

الصيني الباكستاني سوف يستهل حقبة جديدة من االزدهار تحوِّل جوادر إلى المدينة األكثر 

شهرة في المنطقة، حيث تعد شركة جلوبس أفينيو في جوادر بباكستان التابعة لـ جي بي 

ايه جروب الوجهة السياحية والتجارية والترفيهية األكثر رواجًا.

جوادر، وهي مدينة ساحلية تقع على الساحل الجنوبي الغربي لبلوشستان، باكستان، وهي 

أعمق ميناء بحري في المنطقة. امتالك سلطنة عمان من الخارج منذ عام 1783 وحتى عام 

 1958وتم تسليمها إلى باكستان.
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Gwadar Builders & Associates
Builders of the future

Gwadar Builders & Associates believes in delivering its best to ensure optimum returns over investment and satisfaction for 

their clients. It is an open proof of its devotion to work and loyalty to its customers that GlobBiz Avenue has become a symbol 

of success and achievements in a very short time and being considered as an icon for the development of residential and 

commercial area of Gwadar City.

Gwadar Builders & Associates (Pvt) Limited, a sister organization of GBA and builders of GlobBiz Avenue, has a team of highly 

skilled and experienced professionals, town planners, architects, construction engineers and horticulturists, working in close 

collaboration to achieve the immaculate perfection in all aspects of town planning and development. 

瓜达尔联合建筑公司

未来 的建设者

瓜达尔联合建设公司相信，提供其最优质的产品和服务以确保超过投资预期的最佳回报，并让客户满意。环球商业大道在

很短的时间内就成为成功的象征，并被视为瓜达尔市住宅和商业区的发展标志，这足以证明我们对工作的投入和对客户的

忠诚。

作为GBA的姊妹机构和环球商业大道的建设者，瓜达尔联合建筑（Pvt）有限公司拥有一支由经验丰富的专专家、城市规划

师、建筑师、建筑工程师和园艺师组成的团队，他们紧密合作，务求在城市规划和发展的各个方面做到完美无瑕、精益求

精。

بناة المستقبلجوادر بناة وشركاه

 يعد دليل شركة جلوبس أفينيو رمزًا للنجاح واإلنجازات في وقت قصير جدًا ويعتبر دليلًا على 

تطوير منطقة سكنية وتجارية في مدينة جوادر، إنه دليل صريح على إخالصها في العمل 

والوالء لعمالئها.

تؤمن جوادر بناة وشركاه بتقديم أفضل ما لديها لضمان أفضل عائد على االستثمار والرضا 

لعمالئها.

لدى Gwadar Builders & Associates (Pvt) Limited شركة جوادر بناة وشركاه المحدودة، وهي 

منظمة شقيقة لـ جي بي ايه جروب وبناة تعد شركة جلوبس أفينيو، فريق من المهنيين ذوي 

المهارات العالية والخبراء ومخططي المدن والمهندسين المعماريين ومهندسي اإلنشاءات 

والبستانيين، ويعملون بالتعاون الوثيق لتحقيق الكمال التام في جميع جوانب تخطيط 

المدينة والتنمية.

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow



GlobBiz Avenue Jewel of Gwadar

环球商业大道—瓜达尔的一颗耀眼宝石

为了满足城市未来的需求，GBA集团推出了环球商业大道，这是一个集商业住宅和娱乐与一身的项目，配备了所有世界级

的便利设施，让你生活的每一刻都富有价值。

瓜达尔是巴基斯坦俾路支省马克兰地区的沿海地区，是世界的下一个经济中心。由于其战略位置和地理属性的特殊性，瓜

达尔港是一个天然的深水良港，作为中巴经济走廊项目的一部分，正在由中国在沿线进行现代化开发。

鉴于瓜达尔市的经济潜力、在全球的重要地位和作为国际大都会的未来前景，瓜达尔发展局制定了这个伟大城市的总体规

划，以满足来自世界各地的未来居民的居住、商业、工业和休闲的需求。

环球商业大道，瓜达尔最具标志性的项目，占地广阔。该项目全长超过一公里，是瓜达尔最长的海滨项目。环球商业大道

是瓜达尔最壮观的总体规划社区，在这个完全安全的地方提供了一个世界级生活方式的场所，并且提供了集住宅、商业和

休闲于一身的完美组合。

环球商业大道已经被瓜达尔发展署（GDA）颁发了《无异议证明书》。

GlobBiz Avenue 
جوهرة جوادر

في ضوء اإلمكانيات االقتصادية للمدينة، واألهمية العالمية وآفاق المستقبل باعتبارها عالمية 

ودولية، وضعت هيئة تطوير جوادر خطة رئيسية لهذه المدينة العظيمة الستيعاب االحتياجات 

السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية لسكان المستقبل الذين سيأتون إليها من جميع 

حول العالم.

بدأت شركة جلوبس أفينيو  الشروع في المشروع األكثر شهرة في جوادر، ويمتد على مساحة 

ضخمة من األرض .تبلغ مساحته أكثر من كيلومتر واحد، ويتميز المشروع بأطول واجهة بحرية 

عن أي مشروع في جوادر. توفر شركة جلوبس أفينيو، بأسلوب حياة عالمي في أماكن آمنة 

تمامًا، ومجتمع أكثر إثارة مخطط له في جوادر، وتوفر الشركة مزيجًا انتقائيًا من المباني 

السكنية، واألعمال التجارية والترفيه.

من أجل تلبية االحتياجات المستقبلية للمدينة بالكامل، كشفت جي بي ايه جروب الستار عن 

شركة جلوبس أفينيو، وهو مشروع سكني وترفيهي تجاري مجهز بجميع وسائل الراحة 

والمرافق ذات المستوى العالمي التي تجعل كل لحظة من الحياة تستحق العيش.

مُنحت شركة جلوبس أفينيو بالفعل شهادة عدم ممانعة من قبل هيئة تطوير جوادر.

جوادر، المنطقة الساحلية لقسم مكران، بلوشستان، باكستان هي المحور االقتصادي القادم 

في العالم. نظرًا لموقعها االستراتيجي وسماتها الجغرافية، تُعد جوادر هو ميناء بحري عميق 

يتم تطويره على طول الخطوط الحديثة من قبل الصين، كجزء من مشروع الممر االقتصادي 

الصيني الباكستاني الخاص بها.

To deliver exactly as per the future needs of the city, GBA Group has unveiled GlobBiz Avenue, a commercial residential and 

recreational project equipped with all the world-class amenities and facilities which make every moment of life worth living. 

In view of the city's economic potential, global significance and future prospects as an international cosmopolitan, Gwadar 

Development Authority has developed a masterplan of this great city to accommodate the residential, commercial, industrial, 

and leisure needs of the future residents who will come here from all over the world. 

GlobBiz Avenue has already been granted NOC by the Gwadar Development Authority (GDA).

Gwadar, the Coastal District of Makran Division, Baluchistan, Pakistan is the next economic hub of the world. Due to its 

strategic location and geographical attributes, Gwadar is a natural deep seaport which is being developed along modern lines 

by China, as part of its CPEC project. 

GlobBiz Avenue, the most iconic project in Gwadar, stretching over a huge tract of land. Measuring more than a kilometer, the 

project features the longest seafront for any project in Gwadar. Offering a world-class lifestyle in the perfectly safe premises, 

GlobBiz Avenue is the most spectacular master-planned community in Gwadar, offering an eclectic mix of residential, business 

and leisure. 

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow



地理位置 大洋中心

一期和二期位于海洋大道（Marine Drive）上，海滨距离城市市区（CBD）近一公里，可以看到地平线上未受污染的海水的壮丽景色。

瓜达尔GlobBiz大道在瓜达尔总体规划中占据着举足轻重的地位。毗邻城市的中央商务区（CBD），使该区成为一个独特的区。

中央商务区（CBD）是城市的商业和商务中心。在地理上，它通常与“市中心”或“市中心”重合。该项目的第四阶段恰好位于城市

Bal路支way路百老汇（Baluchistan Broadway）的重要位置，该百老汇百老汇位于连接居民区和工业区的社会中间。 GlobBiz 

Avenue紧邻城市中心，将大量的金融，商业，文化和服务机构整合在一起，并提供了绝佳的投资机会。人们还认为，GlobBiz大道将带

来那种将真正培育这一杰出商业领域的投资。

该项目将被迷人的建筑所围绕，商业中心将被摩天大楼，标志性景点，繁华街区和其他景点所包围

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

Location the heart of ocean
The Core of Business Hub

سيتسم المشروع بالهندسة المعمارية المذهلة، وسيحيط بالمركز التجاري ناطحات السحاب والمعالم الرائعة واألحياء الصاخبة وغيرها من عوامل الجذب األخرى.

تمثل المنطقة التجارية المركزية المركز التجاري للمدينة. ومن الناحية الجغرافية، تقع أغلب مساحتها في "وسط المدينة"، وتقع المرحلة الرابعة من المشروع في موقع 

رئيسي بالمدينة في بلوشستان برودواي ممتدًا عبر وسط المدينة حيث يربط بين المناطق السكنية والصناعية. يقع جلوبز أفينيو على مقربة من وسط المدينة، 

ويجمع بين الكثير من المؤسسات المالية والتجارية والثقافية والخدمية إلى جانب الفرص االستثمارية المتميزة. كما أنه من المعتقد أيضًا أن يحقق جلوبز أفينيو نوعًا 

من االستثمار يعمل بشكل حقيقي على تنمية هذه المنطقة التجارية البارزة.

يشغل جلوبز أفينيو جوادر موقعًا متميزًا في المخطط الرئيسي لمنطقة جوادر المجاورة للمنطقة التجارية المركزية للمدينة، مما يجعل المنطقة في غاية التميز.

تقع المرحلة األولى والثانية على طريق مارين درايف مطلة على البحر بمساحة تزيد عن واحد كيلو متر تمتد على مقربة من وسط المدينة (المنطقة التجارية المركزية)، 

حيث تتسم بإطاللة رائعة على البحر بمياهه الصافية الممتدة عبر األفق.

قلب المحيطالموقع
األنشطة الرئيسية للمركز التجاري 

商业中心的核心



Epicenter of growth
GlobBiz Avenue Gwadar

GlobBiz Avenue Gwadar is an intelligently envisaged eclectic mix of residential, commercial, and leisure activities at the most 

prime locations of Gwadar City. By virtue of its design and location the project offers a world of business opportunities for 

local and international investors to make optimum profits by investing their capital in the future.

GlobBiz Avenue Gwadar is situated in the heart of the next best destination for business, trade, tourism and adventure. This 

makes it ideal for investment in hotels, shopping malls, cineplexes, clubs, restaurants, water sports and a range of other high-

end commercial, residential and leisure projects. 

瓜达尔环球商务大道

中心区域 增长

环球商务大道瓜达尔位于商业、贸易、旅游和探险的最佳目的地中心。这使得它成为投资酒店、购物中心、电影院、俱乐

部、餐厅、水上运动和一系列其他高端商业、住宅和休闲项目的理想之地。

瓜达尔环球商务大道是瓜达尔市最主要地点的住宅、商业和休闲活动区域的巧妙结合。通过其设计和选址，该项目为当地

和国际投资者提供了一个拓展商业机会的全新世界，他们可以通过未来的投资获得最佳的利润。

مركز النمو

شركة جلوبس أفينيو هي مزيج انتقائي يضم األنشطة السكنية والتجارية والترفيهية في 

المواقع الرئيسية في مدينة غوادر بحكم تصميمه وموقعه، يقدم المشروع عالمًا من الفرص 

التجارية للمستثمرين المحليين والدوليين لتحقيق أرباح مثالية من خالل استثمار رؤوس 

أموالهم في المستقبل.

تقع شركة جلوبس أفينيو في قلب أفضل مقصد لرجال األعمال والتجارة والسياحة وسياحة 

المغامرة. وهذا يجعلها مثالية لالستثمار في الفنادق ومراكز التسوق والمجمع السينمائي 

والنوادي والمطاعم والرياضات المائية ومجموعة من المشاريع التجارية والسكنية والترفيهية 

المتطورة األخرى.

GlobBiz Avenue 

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow



GBA Gwadar
Bridging potential & opportunities

瓜达尔GBA

为潜在的商机架起桥梁

随着全球城市地位的崛起，瓜达尔港将需要世界级的建筑和设施，为来自世界各地的未来居民服务。GBA完全相信自己有能力

交付这样的项目，但我们也需要国际知名开发商和建筑商的技术援助和合作，为全世界打开一个充满机遇的场所。

投资未来的时机到了。瓜达尔将在几年内成为世界的中心。因此，瓜达尔会为投资者和企业家提供巨大的投资机会，将带来难

以想象的回报。瓜达尔环球商业大道不仅在宏观面貌上具有未来主义风格，而且完全符合法律法规，拥有所有必需的《无异议

证明书》和注册证书，使其不仅为客户提供了最大的投资机会，而且是最安全的投资机会。

瓜达尔环球商业大道由巴基斯坦最受信任的商业集团GBA集团，为其提供了独资、合作和合资的投资机会，地点位于瓜达尔最

珍贵的地段，这里拥有世界上最壮丽的海滨景观。

فرص وإمكانات محتملة

حان الوقت لالستثمار في المستقبل .ستصبح جوادر مركز العالم خالل بضع سنوات.

تقدم شركة جلوبس أفينيو ، بموجب ختم مجموعة شركات األعمال التجارية األكثر ثقة في 

باكستان، أي مجموعة جي بي ايه، فرصًا استثمارية في شكل ملكية وحيدة والتعاون المشترك 

في المباني الشاهقة والمراكز التجارية في أكثر المواقع المشهورة في جوادر مع وجود مناظر 

خالبة ألكبر مدن العالم على الواجهة البحرية الرائعة.

لذلك، يوفر المكان فرصة استثمارية كبيرة بعوائد ال يمكن تصورها للمستثمرين ورجال 

األعمال.

ال تُعد شركة جلوبس أفينيو مستقبالً من حيث النظرة فحسب، بل إنها آمنة تمامًا من الناحية 

القانونية بوجود جميع شهادات عدم الممانعة والتسجيالت المطلوبة مما يجعلها أعظم 

فرصة استثمار آمنة لعمالئها وعمالئها.

مع الوضع الناشئ لمدينة عالمية، ستحتاج جوادر إلى هياكل ومرافق عالمية المستوى 

لسكانها القادمين من جميع أنحاء العالم. تتمتع جي بي ايه بثقة كاملة في قدرتها على 

تقديم مثل هذه المشاريع، لكننا سنحتاج إلى مساعدة تقنية وتعاون من المطورين 

والمشيدين المشهود لهم دوليًا، مما يفتح عالمًا من الفرص للعالم.

GlobBiz Avenue Gwadar, under the seal of Pakistan's most trusted business conglomerate i.e. GBA Group, offers investment 

opportunities in the form sole ownership, collaborations and JVs in high-rises and commercial centers at the most precious 

locations of Gwadar with spectacular views of the world's most splendid seafront.

With the emerging status of a global city, Gwadar is going to need world-class structures and facilities for its future residents 

coming from all over the world. GBA has complete confidence in its ability to deliver such projects however we are going to need 

technical assistance and collaboration of internationally acclaimed developers and builders opening a world of opportunities for 

the world.

Doorway of opportunities to the world. Gwadar is going to be the center of the world in a few years. Therefore, the place offers a 

great investment opportunity with unimaginable returns for investor and entrepreneurs. GlobBiz Avenue Gwadar is not just 

futuristic in terms of whereabouts but legally fully secured having all the required NOCs and registrations making it not just the 

substantial but the safest investment opportunity for its clients and customers. 

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

جوادر جي بي ايه



大城卡里杨

五星级的生活方式

Grand City Kharian 5-Star lifestyle
Located on the main GT Road between Kharian and Sarai Alamgir, Grand City is a flagship project of GBA Group. Featuring all 

the amenities and facilities of modern high-end lifestyle, Grand City offers an uber-luxurious lifestyle in a fully secured gated 

community. 

Grand City has been planned and built to perfection by a team of highly qualified town planners, developers, builders and 

architects who aspired to create an epitome of iconic living. Developed and established in compliance with all the legal 

formalities, Grand City ensures a picture-perfect lifestyle to its residents where their lives, belongings and investments are 

absolutely safe for all time.

Prime Location

 Foolproof Security

 Wide Carpeted Roads

 Parks and Green Belts

 Ultimate living Environment

 Secure & Rewarding Investment

Project Features:

11

大城是由一支高素质的城市规划师、开发商、建筑商和建筑师组成的团队精心设计和建造的，他们立志要建造出一个标志性

生活的缩影。格兰德城的发展和建立遵循所有的法律手续，保证拥有完美的生活方式，其居民的生活，财产和投资绝对永远

安全。

项目特色：

· 黄金地段

卡里杨市位于卡里杨和萨拉·阿兰吉尔之间的GT主干道上，是GBA集团的旗舰项目。拥有现代化高端生活方式的所有必需设

施，在一个完全安全的社区提供超豪华的生活方式。

· 绝对安全

· 铺有地毯的宽阔道路

  5نجوم اليف ستايلجراند سيتي كهاريان

تم تخطيط جراند ستي وبناؤها على نحو مثالي من قبل فريق من مخططي المدن المؤهلين 

تأهيال عاليًا والمطورين والمشيدين والمهندسين المعماريين الذين تطمحوا إلى خلق مثال 

للحياة الشهيرة.

تضمن جراند ستي التي تم تطويرها وترسيخها وفقًا لجميع اإلجراءات القانونية، أسلوب حياة 

مثالي للصور لسكانها حيث تكون حياتهم وممتلكاتهم واستثماراتهم آمنة تمامًا طوال 

الوقت.

تقع جراند ستي على الطريق جي تي الرئيسي بين كهاريان و سراي عالمغير، وهو مشروع 

رائد لمجموعة جي بي ايه يضم فندق جراند ستي وجميع وسائل الراحة والمرافق العصرية 

الحديثة، ويوفر أسلوب حياة فاخر في مجتمع مؤمّن بالكامل.

 حدائق ومنتزهات خضراء

 بيئة معيشية مطلقة

 تأمين واستثمارات مجزية 

公园和绿化带

极致的生活环境

安全且高回报率的投资

 موقع ممتاز

 حماية أمنية

 طرق واسعة

Kharian - Sarai Alamgir
A Project of GBA Group Together Towards Tomorrow

Kharian - Sarai Alamgir
A Project of GBA Group Together Towards Tomorrow

مميزات المشروع:



Investment Management Services
GBA Group serves investment management services to its investors. GBA has a team of real estate professionals who take an 

active management approach seeking to deliver exceptional real estate experiences and sustainable multi-investment 

outcomes at one platform.

 Our professionals are specialized experts in navigating the complexities associated with the real estate assurance needs of 

investors. We don't just create a property document in order to safeguard the real estate investments, but transfer property 

having worth in the market. These agreed-upon procedures are well defined with 100% assurance of high capital gain. Our 

vast experience enables us to act swiftly in order to provide the best benefit throughout the investment cycle.

As a precaution, GBA takes the responsibility to liquidate your property if the payment gets stuck because of any economic 

or crashed market situations.

100% secure investment

Limited period investment

Guaranteed high profitability
Availability of liquidation facilities
Reduction of all other risks

خدمات إدارة االستثمار

فترة استثمار محدود ة

توافر تسهيالت التصفية 
الحد من جميع المخاطر األخرى 

استثمار آمن بنسبة ١٠٠٪ 
ضمان ربح عالي

لدينا خبراء متخصصون في استكشاف التعقيدات المرتبطة الحتياجات التأمين العقاري 

للمستثمرين، وال ننشئ فقط مستند عقاري من أجل حماية االستثمارات العقارية، ولكن ننقل 

الملكية ذات القيمة في السوق، يجري تحديد هذه اإلجراءات المتفق عليها بشكل جيد مع 

ضمان ١٠٠ ٪ من ارتفاع رأس المال، حيث تتيح لنا خبراتنا الواسعة العمل بسرعة من أجل توفير 

أفضل فائدة خالل دورة االستثمار.

تقدم مجموعة شركات حي بي أيه خدمات إدارة االستثمار لمستثمريها، وتمتلك مجموعة 

شركات حي بي أيه فريق من المتخصصين في العقارات حيث يتبعون نهجًا إداريًا نشطًا 

يسعون فيه إلى تقديم تجارب عقارية استثنائية ونتائج مستدامة متعددة االستثمار في منهاج 

واحد.

تتحمل مجموعة شركات حي بي أيه مسؤولية تصفية الممتلكات الخاصة بك كنوع من اإلجراء 

الوقائي في حالة توقف الدفع بسبب أي أوضاع اقتصادية أو تعطل السوق.

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

理服务投资管

GBA集团为投资者提供投资管理服务。GBA拥有一支专业的房地产团队，采取积极的管理方法，力求在一个平台上实现卓越的

房地产体验和可持续的多种投资成果。

我们的专业人员都是行业内的专家，能够处理与投资者房地产担保需求相关的复杂问题。我们不只是为了保护房地产投资而

创建一份房产文件，而是转让有市场价值的资产。这些商定的程序确定100%保证高资本收益。我们丰富的经验使我们能够迅

速采取行动，以在整个投资周期中实现最佳收益。

作为预防措施，如果由于任何经济或市场崩溃的情况而导致支付不能正常进行，GBA将负责清算您的资产。

保证高盈利能力

清算机构随时提供服务

减少任何其他风险

100%安全投资

有限期投资



每天提高吧！

Xelex:

Xelelx拥有一支高素质的专业团队，他们懂得如何理解客户的需求和预算限制，以最具竞争力的价格制定出最可行的解决

方案。卓越的服务交付是Xelex的品牌特色，它努力在指定的时间内交付每个项目，根据特定的客户需求，在质量上从不

做任何打折扣。

Xelex是GBA集团的另一大亮点。Xelex是一家以服务为基础的公司，从事供应、贸易和总承包等业务。Xelex在不同领域提

供服务，他们的服务令客户非常满意。

Xelex 是一家控股公司，其经营业务主要从事外科器械，运动服及配件，保健和其他相关产品的全球贸易，分销，营销和

制造。 Xelex为客户处理出口流程，浏览公司在国家允许其货物进出口之前必须遵循的所有法律要求和法规。 Xelex还帮

助制造商寻找海外买家，并向他们提供其他相关的市场信息。

Xelex

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

رفع المستوى كل يوم!

Xelex
Raising the bar every day!
Xelex is another feather in the cap of GBA Group. Xelex is a services-based company engaged in supplies, trading and general 

contracting. Xelex is providing its services in different sectors, to the satisfaction of our clients. 

Xelex serves as a holding company with operating businesses active in worldwide trading, distribution, marketing and 

manufacturing primarily of surgical instruments, sportswear and accessories, health care and other related products. Xelex 

handles the exportation process for clients, navigating all legal requirements and regulations that a company must follow 

before a country will allow its goods to be exported or imported. Xelex also helps manufacturers find overseas buyers and 

provide them with other pertinent market information.

Xelelx has a team of high caliber professionals who know the art of understanding the client's needs and budgetary 

constraints to work out the most viable solution at the most competitive rates. Excellent service delivery is the hallmark of 

Xelex which strives to deliver every project within the specified timelines, as per the specific client requirements, without any 

compromise on quality.

تُعد شركة  Xelex سمة أخرى في إطار جي بي ايه جروب. شركة Xelex هي شركة خدمات تعمل 

في مجال اإلمداد والتجارة والمقاوالت العامة. تقدم شركة Xelex خدماتها في مختلف القطاعات، 

بما يرضي عمالئنا.

لدى شركة Xelelx فريق من المهنيين ذوي الكفاءات العالية الذين يعرفون فن فهم احتياجات 

العميل والقيود المفروضة على الميزانية للتوصل إلى الحل األكثر مالءمة وبأسعار تنافسية. إن 

تقديم الخدمة الممتازة هو السمة المميزة لشركة Xelex وتسعى جاهدة إلى تسليم كل 

مشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة، وفقًا لمتطلبات العميل المحددة، دون أي مساومة 

على الجودة.

تعتبر شركة Xelelx شركة قابضة تمتلك شركات تشغيل نشطة في التجارة والتوزيع 

والتسويق والتصنيع في كافة أنحاء العالم بشكل أساسي من األدوات الجراحية والمالبس 

الرياضية واالكسسوارات والرعاية الصحية وغيرها من المنتجات ذات الصلة. كما تتناول شركة 

Xelelx عملية التصدير للعمالء، وتتصفح كافة المتطلبات القانونية واللوائح التي تتبعها 

الشركة قبل أن تسمح دولة ما بتصدير سلعها أو استيرادها. وتساعد شركة Xelelx الشركات 

المصنعة في العثور على مشترين من الخارج وتزويدهم بمعلومات السوق األخرى ذات الصلة.



媒体俘获人心

2005年，GBA集团推出了ATV——巴基斯坦第一个拥有第二大观众群的私人地面电视频道。ATV在创纪录的时间里吸引了观

众的眼球，博得了观众的心。ATV可以在巴基斯坦大陆（通过天线）和包括亚洲卫星-3上的海湾国家在内的世界86个国家

观看。GBA集团在2012年撤回了在合资企业中的股份。

千年之交在巴基斯坦掀起了媒体热潮。民营电视新闻娱乐频道开创了信息、娱乐、言论自由和社会文化革命的空前时代，

对民族话语和社会情感产生了显著影响。

GBA集团于2003年合并了GBA制作公司，在成立不到一年的时间里就进入了媒体领域。从那以后，GBA制作公司制作了数百

部成功的电视剧，多年来吸引了不少观众。

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

Media capturing hearts and minds

In 2005, GBA Group launched ATV -- Pakistan's first-ever privately-owned terrestrial television channel with second largest 

viewership base. ATV captivated the minds and hearts of its viewers in a record time. ATV is watched throughout Pakistan 

terrestrially (on antenna) and in 86 countries of the world including the Gulf States on Asia Sat-3. GBA Group withdrew its 

share in the venture in 2012.

The turn of the millennia unleashed a media boom in Pakistan. Private television channels in news and entertainment ushered 

in an unprecedented era of information, entertainment, freedom of expression and sociocultural revolution with a conspicuous 

impact on national discourse and social sensibilities.

GBA Group stepped into media within a year of its inception with the incorporation of GBA Productions in 2003. Ever since, 

GBA Productions has produced hundreds of successful drama serials which have engaged and enthralled the viewers over the 

years.

وسائط اإلعالم اكتساب القلوب والعقول
أطلقت الشركة في مطلع األلفية طفرة إعالمية في باكستان. بدأت القنوات التلفزيونية الخاصة 

في مجال األخبار والترفيه في عصر لم يسبق له مثيل من المعلومات والترفيه وحرية التعبير 

والثورة االجتماعية والثقافية مع وجود تأثير واضح على الخطاب الوطني والحساسيات 

االجتماعية.

أطلقت جي بي ايه جروب في عام ٢٠٠٥، أول قناة تليفزيونية أرضية ذات ملكية خاصة في 

باكستان مع ثاني أكبر نسبة للمشاهدين. أسرت قناة أي تي في التلفزيوينة  عقول وقلوب 

مشاهديها في وقت قياسي. تتم مشاهدة قناة أي تي في التلفزيوينة في جميع أنحاء 

باكستان األرضية (على هوائي) وفي ٨٦ دولة في العالم بما في ذلك دول الخليج على سا- ٣.  

سحبت جي بي ايه جروب حصتها في المشروع في عام ٢٠.12

احتلت جي بي ايه جروب وسائط اإلعالم في غضون عام من إنشائها مع دمج إنتاج جي بي ايه 

جروب في عام ٢٠٠٣. ومنذ ذلك الحين، أنتجت جي بي ايه جروب  مئات المسلسالت الدرامية 

الناجحة التي أشركت المشاهدين وجذبتهم على مر السنين.

SUCCESS 
STORIES

PAST PROJECTS 



Manufacturing making it to 
perfection 

GBA Group believes in diversification and taking on new challenges with a winning attitude. With its 'Business Beyond Borders' 

approach GBA Group established its manufacturing business by setting up GlobBiz Plastics in South Africa & Fatima Plastics in 

Namibia.

GlobBiz Plastics marked its name as the most trusted manufacturer of plastic beads processed from recycling of plastic waste. 

The state-of-the-art manufacturing facility was established in Durban, South Africa, from where we have been delivering best 

quality plastic granules to leading brands across the globe.

Fatima plastics is the manufacturing concern of GBA Group established in the Export Processing Zone of the Republic of 

Namibia, usually remembered as the “Paradise of Africa”.  The production unit is setup at “OSHIKANGO” sprawling over 25,000 

Sq. yards. It is the only plastic manufacturing unit in Owambo Land (North of the country) with a huge production capacity. 

Fatima Plastics has been among the top 6 largest companies in Namibia, exporting plastic furniture, bags, sports goods to our 

clients all over the world.

生产制造 精益求精

GBA集团坚持多元化经营，以必胜的态度迎接新的挑战。GBA集团通过“超越国界”的方式，在南非建立了全球塑料业务，

并在纳米比亚建立了Fatima塑料制造业务。

环球塑胶公司是全球最值得信赖的塑胶颗粒制造商，可回收塑胶废物制成塑胶颗粒。我们在南非德班建立了最先进的生产

设备，为全球领先品牌提供最优质的塑料颗粒。

Fatima塑料是GBA集团在纳米比亚共和国出口加工区成立的制造公司，这里被誉为“非洲天堂”。生产单位设在“奥希坎

戈（ ）OSHIKANGO ”，占地面积超过25000平方码。它是该国北部Owambo Land唯一拥有巨大生产能力的塑料制造单位。

Fatima 塑料公司是纳米比亚最大的6家塑料公司之一，向世界各地的客户出口塑料家具、箱包和体育用品。

تصنيع محاولة الوصول إلى االتقان

تمثل شركة فاطمة للصناعات البالستيكية مصدر قلق لجي بي ايه جروب التي تم تأسيسها 

في منطقة تجهيز الصادرات بجمهورية ناميبيا، والتي تُذكر عادة باسم "جنة إفريقيا". وحدة 

اإلنتاج محددة في" أوشيكانغو" بنسبة أكثر من ٢٥٠٠٠ متر مربع. ياردة. إنها الوحدة الوحيدة 

لتصنيع البالستيك في منطقة أوامبو الند (شمال البالد) مع القدرة على إنتاج ضخم. كانت 

شركة فاطمة للبالستيك من بين أكبر ٦ شركات في ناميبيا، حيث تقوم بتصدير األثاث 

البالستيكي والحقائب والسلع الرياضية لعمالئنا في جميع أنحاء العالم.

تؤمن جي بي ايه جروب بالتنوع ومواجهة التحديات الجديدة بمواقف رابحة. من خالل مقاربة 

"األعمال التجارية الخارجية"، أنشأت جي بي ايه جروب أعمال التصنيع الخاصة بها من خالل إنشاء 

شركة جلوبس للصناعات البالستيكية في جنوب إفريقيا و شركة فاطمة في ناميبيا .

تميزت شركة جلوبس للصناعات البالستيكية باسم الشركة المصنعة األكثر موثوقية للخرز 

البالستيكي المعالج من إعادة تدوير النفايات البالستيكية .أنُشئت منشأة التصنيع الحديثة 

في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا، حيث نوفر أفضل حبيبات بالستيكية عالية الجودة 

وبالعالمات التجارية الرائدة في جميع أنحاء العالم

SUCCESS 
STORIES

PAST PROJECTS 
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Silverline, GBA Trading & GlobBiz are the Marketing & Trading companies engaged in marketing of mega projects of GBA group 

both nationally and internationally. Developing and executing innovative marketing plans and strategies to introduce the 

products at mega level to the target market is one of their main strengths. 

Both companies have their ambition to grow as a market leader in their chosen area. Both companies are focused on creating 

more employment and providing other life-changing opportunities targeted at the economic development of society by 

utilizing its innovative plans, revolutionary strategies and proven techniques, using modern tools and development programs.

Marketing & Trading
bridging opportunities for greater growth

市场营销和贸易

为更大的增长架起桥梁

Silverline、GBA贸易、环球商务是GBA集团在国内外从事大型项目营销的营销贸易公司，制定并执行创新的营销计划和策

略，将产品以超大规模推向目标市场，是他们的主要优势之一。

两家公司都有雄心在各自选择的领域成为市场的领导者，都致力于利用其创新的计划、革命性的战略和成熟的技术，利用

现代工具和发展计划，创造更多的就业机会，并为社会的经济发展提供其他改变生活的机会。

التسويق والتجارة
سد الفرص لتحقيق نمو أكبر

جي بي ايه جروب وشركة جلوبس وسيلفر الين هي شركات التسويق والتجارة التي تعمل في 

تسويق المشاريع الضخمة لجي بي ايه جروب على الصعيدين الوطني والدولي. يعد وضع 

وتنفيذ خطط واستراتيجيات تسويقية مبتكرة إلدخال المنتجات على المستوى الضخم إلى 

السوق المستهدفة أحد نقاط القوة الرئيسية لديهم.

لدى كلتا الشركتين طموحهما في النمو كشركة رائدة في السوق في المنطقة التي تختارها. 

تركز كلتا الشركتين على خلق المزيد من فرص العمل وتوفير فرص تغيير الحياة األخرى التي 

تستهدف التنمية االقتصادية للمجتمع من خالل االستفادة من خططها المبتكرة 

واالستراتيجيات الثورية والتقنيات المجربة، وذلك باستخدام األدوات الحديثة وبرامج التنمية.

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow
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汽车行业

直在路上，寻找新的目标

城市方程式汽车象征着GBA集团探索新目标的动力。城市方程式汽车公司的总部设在纳米比亚的首都温多克。该公司从欧

洲、日本、新加坡进口新车、二手车、公共汽车、吉普车、面包车和其它所有类型的汽车，为经销商、自己的客户和上门

服务的客户供货。除了汽车，城市方程式汽车公司还在零部件和配件的进口和销售方面闻名遐迩。公司出口汽车到南非、

安哥拉等非洲地区。该公司于2010年倒闭。

سيارات
القيادة تجاه الغايات الجديدة

ترمز مركبات فورميال إلى حملة جي بي ايه جروب الستكشاف وجهات جديدة. كانت فورميال 

موتوز ستي في وندويك، عاصمة ناميبيا تعمل الشركة في استيراد السيارات والحافالت 

وسيارات الجيب والشاحنات الصغيرة وجميع أنواع السيارات الجديدة وكذلك المستعملة من 

أوروبا واليابان وسنغافورة إلمداد التجار وعمالئها، إلى جانب السيارات، صنعت فورميال موتوز 

ستي اسمًا في استيراد وتوزيع قطع الغيار والملحقات. تعمل الشركة في تصدير السيارات إلى 

جنوب إفريقيا وأنغوال وأجزاء أخرى من إفريقيا. تم االنتهاء من الشركة في عام ٢٠١٠.

Automobiles
Drive on to find new destinations
City Formula Vehicles symbolized GBA Group's drive to explore new destinations. CITY FORMULA MOTORS was based at 

Windoek, the capital of Namibia. It is engaged in import of new as well as pre-owned cars, buses, jeeps, vans and all type of 

vehicles from Europe, Japan and Singapore, for supplies to dealers as well as its own clients and walk-in customers. Alongside 

automobiles, CITY FORMULA MOTORS made a name in imports and distribution of spare parts and accessories. The company 

engaged in exports of automobiles to South Africa, Angola and other parts of Africa. The company was wound up in 2010.

SUCCESS 
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Certifications & Registrations:
GBA Group and all its projects adhere to the local laws and regulations in keeping with its multinational outlook. Similarly, 

GlobBiz Avenue Gwadar is approved by the Gwadar Development Authority, fulfilling all the legal requirements such as 

requisite NOCs and registrations, making it the best and the safest project in Gwadar. 

تلتزم جي بي ايه جروب وجميع مشاريعها بالقوانين واللوائح المحلية تمشيا مع آفاقها 

المتعددة األطراف. على نحو مشابه، تمت الموافقة على تأسيس شركة جلوبس أفينيو جوادر 

من قبل هيئة تطويرجوادر، مما يلبي جميع المتطلبات القانونية مثل شهادات عدم الممانعة 

والتسجيالت المطلوبة، مما يجعلها األفضل و أسلم مشروع في جوادر.

: والتسجيالتالشهادات 

GBA集团及其所有项目均遵守当地法律法规，以保持其国际化的前景。类似地，瓜达尔环球商业大道由瓜达尔

发展局批准，满足所有的法律要求，如必要的《无异议证明书》和注册证书，使它成为瓜达尔最好和最安全的

项目。

认证和注册：

10/04 / HS / GDA

01 / HS / Dev: / 06 / GDA

41/05 / HS / GDA

09/04 / HS / GDA -1

-2

-3

-4

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

GWADAR BUILDERS & ASSOCIATES PVT LTD

REGISTRATION NUMBER:  2986 OF 2005-2006

NTN         : 2725735-5

LAHORE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES 

MEMBERSHIP NO.: 63803-C

PAK CHINA JOINT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

MEMBERSHIP NUMBER: PK-00341

NOCs OF GLOBBIZ AVENUE FROM GDA 

1) 09/04/HS/GDA

2) 10/04/HS/GDA

3) 01/HS/DEV:/06/GDA

4) 41/05/HS/GDA

XELEX NTN: 7574174

XELEX REGISTRATION NO: 17 OF 2017-2018

EUROBIZ CORPORATION

NTN: 3550336

COMPANY REGISTRATION NO: 3234 YEAR 2009-2010

NOC: T.O (P&C) 130

GLOBBIZ ASSOCIATES PVT LTD  NTN: 1436802.1

COMPANY REGISTRATION:  11071/20020502

1) 09/04/HS/GDA

3) 01/HS/Dev: /06/GDA
4) 41/05/HS/GDA

NTN #: 2725735-5.5

2) 10/04/HS/GDA  

公司注册号 #: 2986 of 2005-2006

LAHORE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIES 
MEMBERSHIP NO.: 63803-C
PAK CHINA JOINT CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY MEMBERSHIP NUMBER: PK-00341

GWADAR BUILDERS & ASSOCIATES PVT. LTD 

NOC’s of GlobBiz Avenue from Gwadar

XELEX NTN: 7574174

XELEX REGISTRATION NO: 17 OF 2017-2018

EUROBIZ CORPORATION

NTN: 3550336

COMPANY REGISTRATION NO: 3234 YEAR 2009-2010

NOC: T.O (P&C) 130

GLOBBIZ ASSOCIATES PVT. LTD 

NTN #: 1436802.1 

公司注册号 #: 11071/20020502 

رقم الضريبة: ٥-٢٧٢٥٧٣٥

جوادر بناه وشركاه المحدودة رقم تسجيل الشركة: ٢٩٨٦ لعام ٢٠٠٥-٢٠٠٦

الهور صيمبر آف كامرس ايند اندستريز 

63803C:ممبرشپ نمبر

  PK-00341:ممبر شپ نمبر

GDA شهادات عدم ممانعة لشركة جلوبس من

پاك الصين جوائينت صيمبر آف كامرس ايند اندستريز 

 17 OF 2017-2018:ايكسيليكس رقم تسجيل الشركة

شركة جلوبس أفينيو المحدودة رقم الضريبة: 1436802.1

رقم تسجيل الشركة: ١١٠٧١/٢٠٠٢٠٥٠٢

ايكسيليكس رقم  الضريبة7574174

شركة يوروبيز

 رقم الضريبة :3550336

تسجيل الشركة رقم: ٣٢٣٤ سنة ٢٠٠٩-٢٠١٠

 T.O(P&C) 130: شهادات عدم ممانعة لشركة



Corporate Social Responsibility
Beyond business
Being a world-class business with an international outlook, GBA Group cares about its people, environment and the 

communities we operate in. GBA Group has a three-pronged CSR strategy focused on our people and their health, safety, and 

growth. Therefore, we provide training to our teams for skill development and career growth. We are an equal opportunity 

employer which believes in promoting an inclusive culture where hard work wins respect and reward without above and 

beyond the concepts of class, creed and culture.

Uplifting communities we operate in through employment creation, supporting free education and healthcare initiatives not 

only in and round our projects but anywhere in Pakistan and even beyond.

Adhering to international protocols of environmental protection with a view to minimize the impact of our business endeavors 

on the environment by promoting green energy and plantation.

我们的人民及其健康、安全和增长对我们至关重要。因此，我们为我们的团队提供技能发展和职业发展培训。

我们是一个机会均等的雇主，我们相信促进包容的文化，努力工作赢得尊重和回报，而不是超越阶级、信仰和

文化的概念。

遵守国际环保协议，通过推广绿色能源和作物，将我们的商业活动对环境的影响降到最低。

通过创造就业机会，支持免费教育和医疗保健计划，不仅在我们的项目中，而且在巴基斯坦任何地方，甚至在

巴基斯坦以外的地方都有所涉及。

作为一家具有国际视野的世界级企业，GBA集团关心员工、环境和我们经营的社区。GBA集团有一个三管齐下的

CSR战略重点，即：

المسؤولية االجتماعية للشركات
 تجاوز سير العمل

إن موظفينا وصحتهم وسالمتهم ونموهم مهم بالنسبة لنا. لذلك، نحن نقدم 
التدريب لفرقنا لتطوير المهارات والنمو الوظيفي. نحن رب عمل متكافئ الفرص 

يؤمن بترويج ثقافة شاملة حيث يحظى العمل الجاد باالحترام والمكافأة دون تجاوز 
مفاهيم الطبقة والعقيدة والثقافة.

االلتزام بالبروتوكوالت الدولية لحماية البيئة بهدف تقليل تأثير مساعينا التجارية 
على البيئة من خالل تشجيع الطاقة الخضراء والمزارع.

رفع مستوى المجتمعات التي نعمل فيها من خالل خلق فرص العمل، ودعم مبادرات 
التعليم والرعاية الصحية المجانية، ليس فقط في مشاريعنا وحولها ولكن في أي 

مكان في باكستان وحتى خارجها

نظرًا لكونها شركة أعمال ذات مستوى عالمي لها نظرة دولية، فإن جي بي ايه 
جروب تهتم بالموظفين والبيئة والمجتمعات التي نعمل فيها. تمتلك جي بي ايه 

جروب استراتيجية ثالثية المسؤولية االجتماعية للشركات تركز على:

Together Towards Tomorrow Together Towards Tomorrow

企业社会责任超越企业
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