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في  مليون ج يه 734عملي  إصرررال لدرر رات التوليي ب يم   ثالثتعلن عن  للتأجية التمويليجي بي شررة   

 الدوق

  0202 يناير 8القاهرة في 

الشررر ج الراة ة في الات  لةيو و وعيو الاررياةال  الشررر   –( AUTO.CAأعلنت اليوم شررر ج  ي  ي أو و و وا الروة ررج الة ررريج 

 ي وِش.م.م( ي  ي للتأ ير التةويلعن قيام شر تها التا عج  –و تخ ص في  ق يم خ اال التةويل غير الة رفي  الاو  الة ري األوسط 

 قوم الشرر ج  تويي  عاة ال عةليج التوةيب في اليون  نيه. وسرو   437  قيةجعةليج إ ر اة لارن ال التوةيب  قيةج إ ةاليج  ثالث إ ةام 

 .خفض ا يونيا ها و عزيز ار زها الةالي، فضًلا عن خلب خطوط اةتةانيج   ي ة ل ى الرنوك و ذلك اعم خطط النةو الةاتقرليج

ا، و 78و 33و 33  ير  الذ ر أن عةليج اإل رر اة سرررو   تم عل  ثًلئ شرررراةس  ة ا اسررتحقا   تراو  اا  ين  ق  ح رررلت الشرررراةس شرررهرا

 وخ اج الةاررتثةرين يالشررر  األوسررط للت ررني  اتةتةانشررر ج ان  عل  التر يب Aو AAو +AAالثًلئ عل    ررني  الل اةة اتةتةانيج 

 . وفيةا يلي  فا يل عةليج اإل  اة:ايريس(و

  عًلوة  % 2.72اة  اتغير عوشرررهر  33سرررت عال الةعلل( لة ة  نيه ا رررري وغير قا لج لًلاليون  052 قيةج الشرررريحج األولي

 .يوم  افي  ع  الضريرج 13سعر عاة  أذون الخزانج   عل

 

 2.12عاة  اتغير وشرررهر  ح  أق ررري  33سرررت عال الةعلل( لة ة  نيه ا رررري وقا لج لًلاليون  701  قيةج  الشرررريحج الثانيج % 

 .يوم  افي  ع  الضريرج 13سعر عاة  أذون الخزانج   عًلوة عل

 

 عًلوة  % 3.32عاة  اتغير وشهر  ح  أق ي  78ست عال الةعلل( لة ة  نيه ا ري وقا لج لًلاليون  55 قيةج  الشريحج الثالثج

 .يوم  افي  ع  الضريرج 13لخزانج سعر عاة  أذون ا  عل

  اة إ ثالثح وت   سروةه ال  توة ةؤو  غروة ةةيس اللس اإلااةة والعضو الةنت ب لشر ج  ي  ي أو و، عن وفي هذا الايا  أعرب

اةا يااع  الشر ج الةر ز الةالي للشر ج و  ، 0231 عام في للشر ج  ثانالو انذ  أسياها سن ال التوةيب لشر ج  ي  ي للتأ ير التةويلي

 .ها و عيااة ح تها الاوقيج احفظت الذي   وةه سو  يااهم في  عزيز

وضو الن حايالطر   أن ذلك ي  ي ليس للتأ ير التةويلي  و ان  انره قات شرري   ررري ةةيس اللس اإلااةة والعضرو الةنت ب لشر ج

قوي ي    نالح وت علي او اتسرتةراة في  ،اتن يجالةارتقرل هاأة احواو الألخذ في اتعتراة ان الشرر ج  حقب  زل ان  للشرر جالةالي 

  .و اتل الت ني  ال وليج ان

و  أل عةليا ها  ،لشررر ج  ي  ي أو والتةويل التا عج  حت اظلج  ي  ي  ا يتات ذةاع  0228عام للتأ ير التةويلي  ي  ي شررر ج  أسرراررت 

ان عام ثالث ال ر والحت  احتلت الةر رج الثالثج فق  ، يجة رررالةاة ة في الاررو  و تةتو الشررر ج  ةنانج . 0221ان عام األخير الر و خًلت 

 .الةاليجالرقا ج فقا ألح ئ  قرير للهيئج و  0231

 فريقي ال وليالرنك العر ي األوا ر  -الرنك التلاةي ال ولي ن شر ج  ا يتات للتوةيب سو   قوم  عةليج اإل  اة،  ينةا يقوم  ًلا انيذ ر أ

 الرنك العر ي األفريقي ال وليا ررررر و -وان ناحيج أخرى، سرررو  يقوم  ًلا ان الرنك التلاةى ال ول  .إل ررر اة أعةات اإلااةة والترويج ل

  وة  واتستشاةال القانونيج للةحاااةوشر اه  لفقاةذو ا انتب ، عل  أن يقوم  تتاب غطيج اتةان ضروالرنك اتهل  الة ررى  و نك ا رر 

 .اراقب الحاا ال  وة   KPMGوانتب حاعم حان وشر اه  الةاتشاة القانوني

 

 —نهايج الريان—
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 ( AUTO.CAشة   جي بي أوتو ) ود البولص  المصةي  

( هي شر ج ةاة ة في قطاع الاياةال  أسوا  الشر  األوسط او  ق يم خ اال AUTO.CA ي  ي أو و و وا الروة ج الة ريج 

التةويل غير الة رفي  الاو  الة ري. و ضم أعةات الشر ج ستج قطاعال ةةيايج وهي سياةال الر وب، وال ةا ال الرخاةيج ذال 

اةيج واع ال اإلنشال واإلطاةال  اإلضافج إل  خ اال اا  ع  الريو، وأنشطج الشر ج خاةج العللتين وثًلئ علًلل، والشاحنال التل

الاو  الة ري. و ر ز عةليال الشر ج عل  أنشطج التلةيو والت نيو، والتاويب والتةويل وخ اال اا  ع  الريو، حيث  ةتلك  و يًلل 

ااعاا،  يلي، شيري،  ا اج، ااة و  ولو، إفينو، شاحنال وحافًلل  ح ريج لةلةوعج اتنوعج ان العًلاال الراةلج،  شةل هيون اي،

فولفو، اع ال إنشال فولفو، اتاو يشي فوسو، واي  ي أو،  اةي، اس اي ات  ي، سينو  راك، أ اا، تسا، يو وهااا،  يريللي، ويات 

لعرا . نشطتها   وةة ةةيايج في أسوا  ا ر واليك، وياتليك، ا ل  وين، ا ل ستاة، فيراي،  ينينج،  اع روانيفت. و زاوت الشر ج أ

و علي  عي   ي  ي  ا يتات، الذةاع الةتخ ص للخ اال التةويليج الغير الة رفي  التأ ير التةويلي و التةويل اتناهي ال غر والتةويل 

ل و هرم.  ويقو الةقر اتستهًل ي و وخ اال  أ ير الشاحنال وأساطيل النقل  حت  ًل ان  ي  ي ليس، اةاي ، اشروعي،  ااهي

 www.ghabbourauto.comالرةياي للشر ج في القاهرة النررى  ة ر. لةزي  ان الةعلواال ير   عياةة الةوقو اإللنتروني: 

 

 م صول قباني األستاذ/ 

 عضو اللس اإلااةة

 

 األستاذ / أنرليا فالفانس

 نائب رئيس مساعد عالقات المستثمرين
 

 ساله ماجر 

 الةاتثةرينا ير عًلقال 

 

 مالي ا  مال
 اائوت عًلقال الةاتثةرين

 

 

 +020 3132 2785ها  : 

 +020 3531 2331فا س: 

  ir@ghabbour.com ري  إلنتروني 

 ال حراوي، الةنطقج ال ناعيج، أ و ةواش اإلسنن ةيج-، طريب القاهرة 08العنوان: النيلو 

 ، الليزة، ا ر302ص.ب. 
 

 

 تطلعي  بيانات

اثل  التطلعيج األلفاي  عض استخ ام خًلت الشر ج ويةنن  ح ي ها ان  أنشطج ار رطج  طلعيج" وهذه الريانال اعينج عل  " يانال يحتوي ق  الةاتن  هذا

 هذه  حتوي النوايا. وق  أو الخطط أو اتسترا يليال اناقشج خًلت ان الةشا هج التوضيحال "سو " ، "اخطط" ، " وقعال" ، " نرؤال"  اإلضافج إل 

 الريانال هذه اتستثةاةال. و عنس الةتوقو لتلك والتأثير الشر ج قرل ان  طويرها أو  نفيذها اللاةي أو لها الةخطط لًلستثةاةال عل  أو ا  الريانال

   رس أن في ع ي ة عواال  ارب واتفتراضال. وق  للةخاطر وهي عرضج الةاتقرليج األح ائ يخص فيةا أو و  ي  ي لشر ج الحاليج الرؤى

ان  استنراطها أو استنتا ها يتم أن الةةنن ان ااتقرليج نتاةج أي عن اختلفج أو و  ي  ي  شر ج الفعليج الخا ج والنتاةج والقراةال واألاال اإلنلاعال

  .التطلعيج الريانال هذه
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