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  المستدامة  للتنمية  2030 الدولة  رؤية  لدعم جهودها  إطار  في 
 لتنقالت  كهربائية  حافالت  وتقدم  27COP المناخ  قمة  مؤتمر  في  تشارك أوتو  بي  جي  مجموعة 

 العالمي  المؤتمر  فعاليات فترة  طوال  المشاركين
 

 حافلة  30 توفير عن والحافالت، السيارات قطاع في الرائدة أوتو، بي جي مجموعة كشفت 2022: أكتوبر 19 القاهرة

 6 من الفترة في الشيخ شرم بمدينة انعقاده المقرر ،27COP المناخ مؤتمر في للمشاركين" Higer" ماركة كهربائية
 أهداف مع يتالءم بما للبيئة،  صديقة بصورة المؤتمر فترة  خالل التنقل عمليات  تسهيل بهدف  وذلك  نوفمبر،  18 إلى

 .الخضراء النقل وحلول االستدامة تحقيق  نحو الحكومة توجهات مع ويتماشى  المؤتمر؛
 

 وتوطين  صناعة في  أوتو بي  جي لدور  ترويجا   COP27 المناخ قمة مؤتمر  في أوتو  بي  جي مجموعة مشاركة تأتي
 بهذا تليق عالمية بجودة مصر في صنعت كهربائية أتوبيسات تقديم في رائدة  لكونها الكهربائية  والحافالت السيارات

 ى إل باإلضافة المصري للسوق  الكهربائية والحافالت السيارات من منتجاتها  بتقديم المجموعة تقوم كما . العالمي الحدث

 .السيارات من األنواع تلك واستخدام تصنيع في للتوسع العالمي االتجاه مع بالتزامن وذلك االقليمية األسواق
 

 مجموعة باختيار نتشرف" :أوتو بي جي  بمجموعة للعمليات التنفيذي الرئيس- الجــداس كريـــم قال اإلطار، هذا وفي
 بشرم  COP27 المناخ  قمة  مؤتمر في المشاركين السادة تنقالت على للعمل كهربائية أتوبيسات لتوريد أوتو بي جي

 مصر في وتجميعها تصنيعها تم أتوبيس 30 عددها يبلغ والتي  توريدها الجاري الكهربائية األتوبيسات أن حيث الشيخ،

 .والسالمة للجودة العالمية المعايير ألعلى طبقا نةالسخ بالعين بولو بي جي بمصنع
 

 هذه  تأتي" :أوتو بي جي بمجموعة  التجارية والسيارات الحافالت لقطاع التنفيذي الرئيس – فريديريك لوران قال 
 امةالمستد التنمية أهداف لتحقيق  وضعتها التي التنموية الدولة خطة لدعم أوتو بي جي مجموعة جهود إطار في المشاركة

 التلوث  من والحد الوقود استهالك  لخفض الكهربائية السيارات واستخدام صناعة في التوسع يشمل بما 2030 لعام

 ".الضارة واالنبعاثات 
 

 أوتو  بي  جي مجموعة حرص  أوتو بي جي  بمجموعة  الحافالت  لمبيعات التنفيذي الرئيس نائب – عروة محمد أكد كما
 إدراك  إلى مشيرا   المستدامة، للتنمية 2030 الدولة رؤية ودعم المناخ تغير آلثار التصدي في الدولة  جهود دعم على

 وتقليل  البيئة على الحفاظ بأهمية منها إيمانا   التحدي، هذا لمواجهة الدولة دعم في الحيوي دورها ألهمية المجموعة

 إلى الفتا  , واالقتصاد المواطنين من كل على لبيالس التأثير ذات الحرارية واالنبعاثات األحفوري الوقود على االعتماد
 أنها كما للبيئة، ملوثات أو  انبعاثات  تسبب  وال  للبيئة وآمنة صديقة حافالت  هي توفيرها  سيتم التي  الكهربائية الحافالت أن

 من الالزمة يةالتحت  البنية توفير  على حاليا تعمل  الدولة أن موضحا   الركاب،  لنقل واألمان الراحة ُسبل بكافة مجهزة 

 .بها الخاصة والجراجات بالكهرباء الشحن محطات
 

 بي  جي بمجموعة  التجارية والسيارات الحافالت لقطاع التنفيذي الرئيس مساعد نائب - شتــا عمرو قال جانبه، ومن

 االنتقال نأ حيث العالم، مستوى على المناخ تغير  لتحديات فعال بشكل للتصدي ذهبية فرصة COP27 مؤتمر  يعد" :أوتو
 مصر  حققت وقد استدامة، أكثر مستقبل تحقيق من يتجزأ ال جزء أصبح االنبعاثات منخفضة بديلة طاقة مصادر إلى

 بفضل  وذلك الماضية، السنوات  خالل بها المرتبطة والصناعات البديلة والطاقة االستدامة مجاالت  في هامة إنجازات

 ".البيئي التلوث من الحد في يساهم بما المجاالت هذه في الطموحة وميةالحك واالستراتيجيات السياسية القيادة رؤية
 

 من  الفترة خالل  وذلك ،COP27 المناخ لتغير المتحدة األمم مؤتمر من 27 الـ الدورة تستضيف مصر أن بالذكر الجدير
 الثالثين  ذكرىال العام هذا COP27 لمؤتمر مصر استضافة يصادف الشيخ، شرم بمدينة ،2022 نوفمبر 18 وحتى 6

 .المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية العتماد
 –  انتهى -
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  (AUTO.CA تحت كود البورصة المصريةالمقيدة في جي بي أوتو )

( هي شركة رائدة AUTO.CAأسواق الشرق األوسط جي بي أوتو )كود البورصة المصرية  ب هي الشركة الرائدة في مجال السيارات  

في قطاع السييارات بأسيواق الشيرق األوسيط مد ت ديم تدمات اللموير اير المصيرفي بالسيوق المصير أ وتليم أرمال الشيركة سيلة  

جتل والشييااتات اللجارية وميدات اشاشييا   قطارات رئيسييية وهي سيييارات الركوال والدراجات البةارية اات اليج ليال وعج  رج

 واشطارات باشضيافة لل  تدمات ما بيد البيدل وأاشيطة الشيركة تارل السيوق المصير أ وتركي رم يات الشيركة ر   أاشيطة اللجميد

ائجةل تشييمر واللصييتيدل واللسييويل واللموير وتدمات ما بيد البيدل ايت تمل ك توكيجت اصييرية لمجمورة ملتورة مال اليجمات الر

باجالل ماركو بولول لفيكول شييااتات واافجت فول،ول ميدات لاشييا  فول،ول ملسييوبيشييي   لهافال  لشييااجا  هيوادا ل مازدال شييير ل

  لام جي   لسيال فوللفيرد ل تيكيتجل  عاادر لجودييرلالسيال يوكوهامال ويسيل ليكل دبر كويالل شياكما  لهايجرفوسيول ا  د  ال جيل 

جازبرومتي،لأ وتياول الشيركة أاشيطل ا بصيورة رئيسيية في أسيواق مصير واليراقأ و ر ي صيييد جي بي كابيلالل المراع الملةص   

ال روض ضيييةي ة ال جم و   ل ةدمات اللموي ية الغير المصيييرفي كاللأجير اللموي ي و اللموير ملتاهي الصيييغر واللموير االسيييل جكي و

وتدمات تأجير  لوسيطة و تدمات اشيلر  اال  و ادفد الا ا و الل صيبر و تدمات الل وير ال رقميةتموير المشيرورات الصيغيرة و الم

ي بي ليسل درايفل  ج و اللةصييم و اللوريل و اللموير الي ار  و اللأميال و الك مال تجل شيركات ا اللابية  الشيااتات وأسياطير الت ر

 أاللموير االسل جكي مجال في “درايف” لشركة اللابد “فرصة” وتطبيل لوكافكابيلال ل لوريل و بداية  هرمل لااال - ام ا  تي 

 : لمييد مال المي ومات يرج  زيارة الموقد اشلكلروايأ بمصر الكبرى ال اهرة في  ل شركة الرئيسي الم ر وي د

 ir.gb-corporation.com 

 

 :للتواصل واالستعالم من إدارة عالقات المستثمرين

 منصور قباني 

 مج س اشدارةرلو 

 

 مارينا كمال

 مدير أول رجقات المسلثمريال

 

  سارة ماجد 

 مدير االتصاالت ليجقات المسلثمريال

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

 ir@gb-corporation.comبريد للكلرواي  

 

 الص راو ل المتط ة الصتاريةل أبو رواش اشسكتدرية- ل طريل ال اهرة 28اليتوا : الكي و 

 ل الجييةل مصر120صأاأ 
 تطلعية  بيانات

 اللط يية األل،اظ بيض اسلةدام تجل الشركة ويمكال ت ديدها مال بأاشطة مرتبطة تط يية" وهمه البيااات مييتة ر   "بيااات ي لو  قد المسلتد هما

 التواياأ وقد أو الةطط أو االسلراتيجيات  متاقشة تجل مال المشاب ة اللوضي ات مثر "سوف" ل "مةطط" ل "توقيات" ل "تتبؤات" باشضافة لل 

سلثماراتأ  اال الملوقد لل ك واللأعير الشركة قبر مال تطويرها أو تت،يمها الجار  أو ل ا المةطط لجسلثمارات ر   أوصاف البيااات همه ت لو 

 روامر تسبب واالفلراضاتأ وقد ل مةاطر وهي ررضة المسل ب ية األادا  ية  فيما أوتو بي جي لشركة ال الية الرؤى البيااات همه وتيكس

 يلم أ  الممكال مال مسل ب ية الائج أ  رال مةل ،ة أوتو بي جي بشركة ال،ي ية الةاصة والتلائج وال رارات واألدا  اشاجازات تصبح أ  في رديدة

  .اللط يية البيااات مال همه اسلتباط ا أو اسلتلاج ا
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