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 2021 اغسطس 4  القاهرة في

وهي شركة رائدة في   –( AUTO.CAاليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية  أعلنت 

صناعة السيارات بأسواق الشرق األوسط وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق  

و المملوكة    غبور مصر إحدى شركات جي بي اوتو- الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل ان  المصري 

 الصينية و ذلك ألسباب استراتيجية. قررت عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي قد لها بالكامل 

و تؤكد مجموعة جي بي اوتو التزامها الكامل تجاه مالك سيارات جيلي المباعة عن طريق شركة غبور 

مصر من حيث توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل  

 محلي جديد.

 

 

 

 —نهاية البيان—       
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هي شةركة رائدة في قطا  السةيارات بأسةواق الشةرق األوسةط مع  ( (AUTO.CA جي بي أوتو )كود البورصةة المصةرية

تقديم خدمات التمويل غير المصةرفي بالسةوق المصةري. وتأةم أعماش الشةركة سةتة قطاعات رئيسةية وهي سةيارات الركوب  

عجالت  والشةاحنات التجارية ومعدات اننشةاو وانطارات بانفةافة إلى خدمات والدراجات البخارية ذات العجلتين وثالث  

ما بعد البيع  وأنشةطة الشةركة خارا السةوق المصةري. وتركز عمليات الشةركة على أنشةطة التجميع والتصةنيع  والتسةويق  

لرائجة  تشةةةمل هيونداي  والتمويل وخدمات ما بعد البيع  حيث تمتلك توكيالت حصةةةرية لمجموعة متنوعة من العالمات ا

باجاا  ماركو بولو  إفيكو  شةاحنات وحافالت فولوو  معدات إنشةاو فولوو      شةانجان  هافاش  مازدا  جيلي  شةيري  ام جي 

متسةوبيشةي فوسةو  واي تي أو  كاري  اي دي اش جي  سةينو تراك  أكسةا  يسةا  يوكوهاما   ويسةت ليك  ويسةتليك  دبل 

وديير  جازبرومنيوت. وتزاوش الشةركة أنشةطتها بصةورة رئيسةية في أسةواق مصةر والعراق. و كوين   فيردي  تيكينج  ج

علي صةةعيد جي بي كابيتاش  الارا  المتخصةةص للخدمات التمويلية الغير المصةةرفي كالتأجير التمويلي و التمويل متناهي  

يم و التوريق و التمويل العقاري تحت الصةغر والتمويل ايسةتهالكي و وخدمات تأجير الشةاحنات وأسةاطيل النقل و التخصة 

لمزيةد من المعلومةات يرجى   كال من جي بي ليس  درايف  مشةةةةروعي  تسةةةةاهيةل  هرم  جي بي كةابيتةاش للتوريق و بةدايةة.

 زيارة الموقع انكتروني:  
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 إدارة عالقات المستثمرينللتواصل وايستعالم من 

 منصور قباني 

 عأو مجلس اندارة

 

  سارة ماجد

 مدير ايتصايت لعالقات المستثمرين

 

 مارينا كمال

 لعالقات المستثمرين  مدير

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد إلكتروني  

 

 الصحراوي  المنطقة الصناعية  أبو رواش انسكندرية-   طريق القاهرة 28العنوان: الكيلو 

   الجيزة  مصر120ص.ب. 
 

 تطلعية  بيانات

 التطلعية األلواظ بعض استخدام خالش الشركة ويمكن تحديدها من بأنشطة مرتبطة تطلعية" وهاه البيانات معينة على "بيانات يحتوي قد المستند هاا

 النوايا. وقد أو الخطط أو ايستراتيجيات  مناقشة خالش من المشابهة التوفيحات مثل "سوف"   "مخطط"   "توقعات"   "تنبؤات" بانفافة إلى

ايستثمارات.   المتوقع لتلك والتأثير الشركة قبل من تطويرها أو تنوياها الجاري أو لها المخطط لالستثمارات على أوصاف البيانات هاه تحتوي

 عوامل تسبب وايفترافات. وقد للمخاطر عرفةوهي  المستقبلية األحداث يخص فيما أوتو بي جي لشركة الحالية الرؤى البيانات هاه وتعكس

 يتم أن الممكن من مستقبلية نتائج أي عن مختلوة أوتو بي جي بشركة الوعلية الخاصة والنتائج والقرارات واألداو اننجازات تصبح أن في عديدة

 .التطلعية البيانات من هاه استنباطها أو استنتاجها
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