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Ghabbour Auto (AUTO.CA) 
 

 

 

 

 

وتوأ بي ثيره علي جيو تأوباء الكورونا  بشأنالقلق المتزايد   

 

صين ، أكبر سوق للسيأ متعددة بسبب القلق المتزايد  إنتاج ارات في العالم ، عن إغالق خطوطعلنت ال

 العالمي التأثير على العالمات التجارية الصررينية بس سرروق السررياراتمن فيروس كورونا ، وال يقتصررر ا ا 

 بأكمله.

 2020فبراير  6القاهرة في 

 ررناعة في رائدة  واي شررركة –( AUTO.CAاليوم شررركة  ي بي أو و وكود البور ررة المصرررية  خاطبت

المصري  السيارات بأسواق الشرق األوسط و تخصص في  قديم خدمات التمويس غير المصرفي بالسوق

شررأ   أثير فيروس كورونا على العمليات المتعلقة بالصررين واألخبار األخيرة المتداولة ب ؤالت سررا بشررأ 

 .هاشأ   عليق ايونداي لخط إنتا ب

خالل األشهر عمليا ها أكدت أنه لن يكو  اناك أي  أثير على خط المصنعين و   وا لت اإلدارة مع  ميع

عن احتمالية شررريري شرررركة إخطاًرا من  بي او و  ي لقت علي  رررعيد اخر  .مبيعا هاحجم  والمقبلة 

 .في مصرمحليا مجمعةال للموديالتأيام فقط  10إلى  7يتراوح ما بين   اخير قد 

ابعة الموقف و تمي السوق المصري و ستقوم الشركة بثير عللي ال يو د اي  أفي الوقت الحا

.  و دإستوافيكم بالمستجدات   

 

 —نهاية البيا —       
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شرق األوسط مع تقديم خدمات AUTO.CAجي بي أوتو )كود البورصة المصرية  سواق ال سيارات بأ ( هي شركة رائدة في قطاع ال

التمويل غير المصرررفي بالسرروق المصرررم  وتاررم أرما  الشررركة سررتة قطارات رئيسررية وهي سرريارات الركوخا والدراجات الب ارية 

وثالث رجالتا والشررااتات التجارية ومعدات اشاشرراإل واشتارات باش ررافة ملت خدمات ما بعد البيعا وأاشررطة الشررركة  ذات العجلتين

خارج السوق المصرم  وتركز رمليات الشركة رلت أاشطة التجميع والتصتيعا والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيعا ايث تمتلك 

المات الرائجةا تشمل هيواداما مازداا جيليا شيرما باجاجا ماركو بولوا مفيكوا شااتات توكيالت اصرية لمجمورة متتورة من الع

واافالت فولفوا معدات ماشرراإل فولفوا متسرروبيشرري فوسرروا وام تي أوا كارما اج دم ا  جيا سرريتو تراسا أكسرراا اسرراا يوكوهاماا 

جازبرومتيفل  وتزاو  الشررركة أاشررطتصا بصررورة رئيسررية في بيريلليا ويسررل ليكا ويسررتليكا دبل كوينا دبل سررتارا فيردما تيكيت ا 

أسرررواق مصرررر والعراق  و رلي صرررعيد جي بي كابيتا ا الخراع المت صرررت لل دمات التمويلية الكير المصررررفي كالتأجير التمويلي و 

توريق و التمويل العقارم التمويل متتاهي الصرركر والتمويل ااسررتصالكي و وخدمات تأجير الشررااتات وأسرراتيل التقل و الت صرريم و ال

لمزيد من المعلومات يرجت زيارة   تحل كال من جي بي ليسا درايفا مشررررررروريا تسرررررراهيلا هريا جي بي كابيتا  للتوريق و بداية

 الموقع اشكترواي: 

 

www.ghabbourauto.com 

 

 المستثمرينللتواصل وااستعالي من مدارة رالقات 

 منصور قباني 

 راو مجلس اشدارة

 

 أندريا فالفانس

 اائب رئيس مسارد لعالقات المستثمرين

 

  سارة ماجد 

 مدير ااتصاات لعالقات المستثمرين

 

 مارينا كمال

 مسئو  لعالقات المستثمرين 

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد ملكترواي 

 

 الصحراوما المتطقة الصتاريةا أبو رواش اشسكتدرية-ا تريق القاهرة 28العتوان: الكيلو 

 ا الجيزةا مصر120ص خ  
 

 تطلعية بيانات

 التطلعية األلفاظ بعض است داي خال  الشركة ويمكن تحديدها من بأاشطة مرتبطة تطلعية" وهخه البيااات معيتة رلت "بيااات يحتوم قد المستتد هخا

 التوايا  وقد أو ال طط أو ااستراتيجيات متاقشة خال  من المشابصة التو يحات مثل "سوف" ا "م طط" ا "توقعات" ا "تتبؤات" باش افة ملت

ااستثمارات   المتوقع لتلك والتأثير الشركة قبل من تطويرها أو تتفيخها الجارم أو لصا الم طط لالستثمارات رلت أوصاف البيااات هخه تحتوم

 روامل تسبب واافترا ات  وقد للم اتر وهي رر ة المستقبلية األاداث ي ت فيما أوتو بي جي لشركة الحالية الرؤى البيااات هخه وتعكس

 يتم أن الممكن من مستقبلية اتائ  أم رن م تلفة أوتو بي جي بشركة الفعلية ال اصة والتتائ  والقرارات واألداإل اشاجازات تصبح أن في رديدة

 .التطلعية البيااات من هخه استتباتصا أو استتتاجصا
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