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 2019 ديسمبر 17 في القاهرة

الشرركة الرادر ة فري ل رام ت ميرز وتوليرز السريارا   –( AUTO.CAأعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصررية 

توقيرز اتااقيرة شرراكة  عن –يم خ لا  التمويل غير المصرفي بالسوق المصري بالشرق األوسط وشمام أفريقيا وتتخصص في تق 

شرركة توليرز " تأسري ل وذلر السيارا  المالكي والسيارا  الت ارية،  المتخصصة في توليز"الغلبان أوتو لاركت" ل موعة لز 

 لز توفير خ لا  لا بع  البيز. في لصر "JMC"والتي ستوقم بتوليز السيارا  الت ارية لن عاللة  "(TVD)وسادل النقل 

ردري  ل لر  اادارة والع رو المنتر ر لشرركة جري بري أوترو، والسري ر ل مر   –وق  وقز االتااقية كل لرن الر كتورر رفوغ غبرور

نادرب الرردي  التنايرلي لم موعرة  –نرادر غبرور /نادب ردي  ل ل  إدارة ل موعة الغلبان أوتو لاركت، وب  ور السي –الغلبان 

 بي أوتو، والسي ر حسام الغلبان ردي  ل ل  إدارة ل موعه الغلبان أوتو لاركت. شركا  جي

برين جري  الشرراكة أن  لشركة جي بي أوتو، والع و المنت رغبور، ردي  ل ل  اادارة رفوغ ال كتور وفي هلا السياق أوضح 

الكبيررة التري  ا خبررال توظير  ا العتمادهرا علر نظرر   ،وقوية انطالقة ناج ةبالتأكي  تمثل أوتو لاركت الغلبان  ول موعةبي أوتو 

وبأسرعار  السروق المصرري تروفير لتطلبرا سعي ا ل ، وتق يم خ لا  لا بع  البيز وسادل النقل المختلاةالشركتين في توليز  تمتز بهات

 التي تق لها الشركة. باقة لوديال  سيارا  الركوراكتمام وأضاغ غبور أن الشراكة ال  ي ة تمثل خطوة بارلة ت اه  تنافسية.

" فري السروق المصرري لرز تروفير خر لا  JMCطرالا  ولوديال  لتنوعة لن عاللة " ، بتوليزال  ي ة "TVD" شركة سوغ

لا بع  البيز، حيث لن المتوقز أن تلبي تل  السيارا  احتياجا  ع د كبير لرن القطاعرا  با رل تصرميمها المناسرب لكافرة عمليرا  

" TVDقروة ل ركاتهرا، ف رال  عرن أسرعارها التنافسرية والمالدمرة للسروق المصرري. كمرا سرتوفر شرركة "النقل وجرودة صرناعتها و

لقاع ة كبيرة لن العمالء لن األفراد والت ار والشركا ، لن خالم شبكة لن لراكر  البيرز ولراكر  الصريانة، عرالوة علر  ها خ لات

المرولعين ولراكر  خر لا  لرا بعر  البيرز المعتمر ة. وسرتعلن شرركة  توفير قطز الغيار األصلية في كافة أن راء ال مهوريرة، وشربكة

TVD  عرن المنت را  ال  ير ة التري سرتق لها للسروق المصرري لرز لطلرز العرام القرادم، والتري لرن المتوقرز أن تنرام  قرة واست سرران

  العمالء.

عرن هرله الشرراكة  ن اعت اله بااعالنع، نادب ردي  ل ل  إدارة ل موعة الغلبان أوتو لاركت ل م  الغلبان أعررولن جانبه، 

 باقررة السرروق المصرري وتقر يم لخ لرةبالشركل األلثرل كرال ال ررانبين لروارد  ستشره  توظيرر التري واالسرتراتي ية لرز جري برري أوترو، 

   ."المتمي ة بأسعارها التنافسية حلوم النقلابتكارية لن 
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هرري شررركة رادرر ة فرري ل ررام السرريارا  بأسررواق الشرررق األوسررط ( AUTO.CAحييت كييو  جييي بييي أوتييو دالفقيييدة فييي البور يية الفصييرية ت

وتتخصص في تق يم خ لا  التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وت م أعمام  الشركة ستة قطاعرا  رديسرية وهري سريارا  الركرور، 

بااضافة إلر  خر لا  لرا بعر  البيرز،  وال راجا  البخارية ذا  الع لتين والثالث ع ال ، والشاحنا  الت ارية ولع ا  اانشاء، وااطارا ،

وأنشطة الشركة في السوق العراقي. وترك  عمليا  الشركة عل  أنشطة الت ميز والتصنيز، والتسويق والمبيعا  والتوليز والتمويل وخ لا  

ي، شريري، باجرا ، لراركو لا بع  البيز، حيث تمتل  توكيال  حصرية لم موعة لتنوعة لن العاللرا  الراد رة، تشرمل هيونر اي، لرالدا، جيلر

بولو، إفيكو، شاحنا  وحافال  فولاو، لع ا  إنشاء فولاو، لتسوبيشي فوسو، واي تري أو، كراري، اد دي ام جري، سرينوتراك، أكسرا، السرا، 

ي أسرواق يوكوهالا، بيريللي، ويست لي ، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج وجالبرولنيات. وت اوم الشرركة أنشرطتها بصرورة رديسرية فر

لصر والعراق. كما تقوم الشركة بتق يم باقة لن الخ لا  المالية غير المصرفية لن خالم شركة جي بي كابيتام، ويشمل ذل  خ لا  الترأجير 

ي التمويلي والتمويل االستهالكي والتمويل لتناهي الصغر  والتأجير التشغيلي لرن خرالم شرركاتها التابعرة جري بري للترأجير التمرويلي ولشرروع

ودراي  وتساهيل وهرم للنقل السياحي. ويقز المقر الرديسي للشركة فري القراهرة الكبررم بمصرر. لم ير  لرن المعلولرا  يرجر  ليرارة الموقرز 
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 تطلعية بيانات

لثل  التطلعية األلااظ بعض استخ ام خالم الشركة ويمكن ت  ي ها لن بأنشطة لرتبطة انا  لعينةتطلعية" وهله البي عل  "بيانا  ي توي ق  المستن  هلا

 هله ت توي النوايا. وق  أو الخطط أو االستراتي يا  لناقشة خالم لن المشابهة التوضي ا  "سوغ" ، "لخطط" ، "توقعا " ، "تنبؤا " بااضافة إل 

 البيانا  هله االستثمارا . وتعك  المتوقز لتل  والتأ ير الشركة قبل لن تطويرها أو تنايلها ال اري أو لها طالمخط لالستثمارا  عل  أوصاغ البيانا 

 اان الا  تصبح أن في ع ي ة عوالل تسبب واالفتراضا . وق  للمخاطر وهي عرضة المستقبلية األح اث يخص فيما أوتو بي جي لشركة ال الية الرفم

 البيانا  لن هله استنباطها أو استنتاجها يتم أن الممكن لن لستقبلية نتادج أي عن لختلاة أوتو بي جي بشركة الاعلية الخاصة تادجوالن والقرارا  واألداء

  .التطلعية

 

file:///C:/Users/hyehia/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5SUDLNRZ/ir@ghabbour.com

