
 

 

  " لتصبح موزًعا معتمًداأوتو جي بيجوديير الشرق األوسط وأفريقيا تتعاون مع " 
 طارات جوديير في مصرإل

 
  120يستفيدون من أكثر من  في مصر واألساطيلالمستخدمون النهائيون وسائقو الشاحنات  •

 .من إطارات جوديير عامًا من الخبرة في ابتكار المنتجات
 2021" تطلق شبكة إطارات جوديير السريعة في جميع أنحاء مصر في عام " أوتو "جي بي •

 الشراكة تهدف إلى تسهيل عملية شراء وامتالك إطارات جوديير في مصر  •
 

كجزء من خطتها لزيادة االستثمار في مصر، أعلنت شركة جوديير اليوم عن شراكتها  - 2020سبتمبر  13مصر، القاهرة: 
بيع إطارات جوديير في مصر. ومن شان هذا  ل "، لتصبح موزًعا معتمًدا" أوتو"جي بي مع شركة السيارات الرائدة في مصر "

مصر أفضل مستوى ممكن من الخدمة لناحية المنتجات  " ان يمنح عمالء جوديير في جميع أنحاءأوتو "جي بيالتحالف مع 
 .والتوافر والقرب

 

جي بي   وامتالك إطاراتها في مصر. ومن خالل هذه الشراكة مع  توزيعويؤكد هذا اإلعالن التزام شركة جوديير بتسهيل عملية 
التي   حمالتالسلسلة من المبادرات في مصر، والتي ستشمل المؤتمرات الخاصة بالشركاء، إلى جانب  ، ستطلق جوديير أوتو

 .التركيز القوي على تطوير تجارة التجزئةكذلك المستهلكين واألساطيل، و  ترّكز على
 

 أوتوجي بي  ا مثل جوديير، فلدى تمامً "بدوره، عّلق خالد عرفة، المدير العام لشركة جوديير في الشرق األوسط وأفريقيا، قائاًل: 
إرث راسخ، خصوًصا ان المجموعة عملت في قطاع السيارات بمصر ألكثر من نصف قرن، واتبعت ثقافة ترّكز على تشجيع 

روح االبتكار. أما هدفنا، فيتمثل في أن نكون العالمة التجارية الرائدة لإلطارات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، وذلك من  
كي نصبح الخيار المفضل لديهم. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المستمر تجاه السوق خالل االستجابة الحتياجات المستهلكين 

المصري، بحيث نستفيد من تاريخ عالمتنا التجارية ومنتجاتنا وشراكاتنا المحلية القوية لخدمة احتياجات السوق والعمالء، حيث 
 ".  العديد من المؤشرات للنجاح في السوق المصرية تظهر

 



 

 

، ال سيما انها  أوتوجي بي : "تعّد جوديير الخيار األمثل في محفظة أوتوجي بي ل كريم قداس، رئيس العمليات بمن جانبه، قا
تكمل وتعّزز مكانتنا في قطاعي التمّيز والرفاهية. ولطالما كان هدفنا الرئيسي تقديم تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث 

لشراكة توفير إطارات جوديير عالية الجودة في جميع أنحاء مصر، وذلك عن طريق  الخدمة والراحة. من هنا، ستتيح لنا هذه ا
 .مجموعة واسعة من شبكاتنا

 

.  2021إطالق شبكة جوديير لإلطارات السريعة في جميع أنحاء مصر اعتباًرا من عام   أوتوجي بي باإلضافة إلى ذلك، تنوي 
جهوًدا حثيثة  وتوأجي بي من حيث الخدمة والراحة. وفي حين تبذل   وتكمن الفكرة في توفير تجربة فريدة للمستهلك المصري 

لمواصلة تقديم أفضل تجربة للعمالء، فإنها سوف تواصل االستثمار في تطوير وتحديث شبكات التوزيع الخاصة بها، إلى  
 .جانب تطوير مستوى الخدمة المقدمة لعمالئها في شتى مجاالت التركيز لدى الشركة

 

سجل حافل في مجال توفير  ب ، 1898وتتمتع شركة جوديير، وهي شركة عالمية مصنعة لإلطارات بتاريخ عريق يعود إلى عام  
إطارات عالية الجودة للمستهلكين واألساطيل على حد سواء. أما خطوط منتجات الشركة المخصصة لكل من الركاب  

 إطاراتن أدائها على مدى سنوات طويلة. اما في ما يتعلق بتجارة والشاحنات في مصر، فيتم اختيارها بعناية بعد التثبت م
العالمات التجارية عالمًيا التي توفر حلواًل شاملة لألساطيل، وذلك تماشًيا  بين عدد قليل من الشاحنات، فتعد جوديير واحدة من 

من االهتمامات الرئيسية ألي أسطول، وال إن تكاليف التشغيل المرتفعة تعد  حيثمع بعض المفاهيم لديها، كالتنقل الشامل. 
 .سيما في ما يتعلق باستهالك الوقود واألعطال والصيانة

 

 .أما في مصر، فستواصل جوديير بناء قيمة العالمة التجارية، لتصبح الخيار المفضل للمستهلك من حيث الجودة

 

 -نهاية البيان-

 

 

 

 

 



 

 

 جوديير   حول 

  حول  دولة 21 في مصنع 46 في منتجاتها وتصنع شخص 62000 حوالي توظف. العالم في اإلطارات شركات أكبر من واحدة هي جوديير

 والخدمات املنتجات أحدث تطوير إلى لوكسمبورغ، في بيرغ وكوملار أوهايو،في  أكرون  في لها التابعان  االبتكار مركزا يسعى. العالم

  تفضل بزيارة  ومنتجاتها، جوديير حول  املعلومات من ملزيد. الصناعة لهذه واألداء التكنولوجيا معايير ترس ي  التي 

www.goodyear.com/corporate 

 

 :أوتو  جي بيحول 

 

( هي شةةةةةةةةةةةةةركةةةةةة رااةةةةةدة في شطةةةةةاط السةةةةةةةةةةةةةيةةةةةارات بةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةوا  ال ةةةةةةةةةةةةةر  األو ةةةةةةةةةةةةة  مع ت ةةةةةديم  ةةةةةدمةةةةةات AUTO.CAجي بي أوتو )كود البورصةةةةةةةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةريةةةةةة 

التمويةةةةل اير املصةةةةةةةةةةةةةرفي بةةةةالسةةةةةةةةةةةةةو  املصةةةةةةةةةةةةةرا. وتضةةةةةةةةةةةةةم أعمةةةةال ال ةةةةةةةةةةةةةركةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةتةةةةة شطةةةةاعةةةةات را سةةةةةةةةةةةةةيةةةةة وهي  ةةةةةةةةةةةةةيةةةةارات الركو ، والةةةةدراجةةةةات الب ةةةةاريةةةة 

إلى  ةةدمةةات مةةا بعةةةد البيع، وأ  ةةةةةةةةةةةةةطةةةة ال ةةةةةةةةةةةةةركةةةة  ذات العجلتين وثالث عجالت، وال ةةةةةةةةةةةةةةةاحنةةةات التجةةةاريةةة ومعةةةدات اإل  ةةةةةةةةةةةةةةةاء واإلطةةارات بةةاإل ةةةةةةةةةةةةةةةا ةةة 

 ةةةةةارو السةةةةةةةةةةةةةو  املصةةةةةةةةةةةةةرا. وتركز عمليةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةةركةةةةةة ع ى أ  ةةةةةةةةةةةةةطةةةةةة التجميع والتصةةةةةةةةةةةةة يع، وال سةةةةةةةةةةةةةوي  والتمويةةةةةل و ةةةةةدمةةةةةات مةةةةةا بعةةةةةد البيع، حيةةةةة  

إ يكو، تمتلةةةةةي توكيالت حصةةةةةةةةةةةةةريةةةةةة تجموعةةةةةة متنوعةةةةةة من العالمةةةةةات الرااجةةةةةة، ك ةةةةةةةةةةةةةمةةةةةل هيو ةةةةةداا، مةةةةةا دا، جي ي، شةةةةةةةةةةةةةيرا، بةةةةةاجةةةةةاو، مةةةةةاركو بولو، 

شةةةةةةةةةةةةةةةاحنةةةات وحةةةا الت  ولفو، معةةةدات إ  ةةةةةةةةةةةةةةةاء  ولفو، م سةةةةةةةةةةةةةو  كةةةةةةةةةةةةة ي  و ةةةةةةةةةةةةةو، واا كي أو، كةةةارا، ا  دا ال جي،  ةةةةةةةةةةةةة نو ترا ، أكسةةةةةةةةةةةةةةةا، ال ةةةةةةةةةةةةةةةا، 

يوكوهةةةةامةةةةا، بيريل ي، و سةةةةةةةةةةةةةةةة، ليةةةةي، و سةةةةةةةةةةةةةتليةةةةي، دبةةةةل كوين، دبةةةةل  ةةةةةةةةةةةةةتةةةةار،  يردا، تيكين ، جةةةةا  رومنيفةةةة،. وتزاول ال ةةةةةةةةةةةةةركةةةةة أ  ةةةةةةةةةةةةةط هةةةةا بصةةةةةةةةةةةةةورة  

 . و ع ي صةةةةةةةةةةةةةعيةةةةةةد جي بي كةةةةةةاب تةةةةةةال، الةةةةةةذراط املت صةةةةةةةةةةةةةص ل خةةةةةةدمةةةةةةات التمويليةةةةةةة ال ير املصةةةةةةةةةةةةةرفي كةةةةةةالتةةةةةة جير را سةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة في أ ةةةةةةةةةةةةةوا  مصةةةةةةةةةةةةةر والعرا

التموي ي و التمويةةل متنةةاهي الصةةةةةةةةةةةةة ر والتمويةةل اال ةةةةةةةةةةةةة هالكي و و ةةدمةةات تةة جير ال ةةةةةةةةةةةةةةاحنةةات وأ ةةةةةةةةةةةةةةاطيةةل الن ةةل و الت صةةةةةةةةةةةةةيم و التوري  و التمويةةل 

ملةزيةةةةةةةد مةن املةعةلةومةةةةةةةات يةرجةى  .، هةر،، جةي بةي كةةةةةةةابة ةتةةةةةةةال لةلةتةورية  و بةةةةةةةدايةةةةةةةةالةعة ةةةةةةةارا تةيةةةةةةة، كةال مةن جةي بةي لة ةل، درايةف، م ةةةةةةةةةةةةةةرو ةي، كسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةيةةةةةةةل

 :  يارة املوشع اإلكترو ي
http://ir.ghabbourauto.com/ 

 

 للتواصل واالستعالم من إدارة عالقات المستثمرين

 منصور قباني 

 عضو مجلس اإلدارة

 

  سارة ماجد 

 مدير االتصاالت لعالقات المستثمرين

 

 مارينا كمال

 مسئول لعالقات المستثمرين 

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد إلكتروني 

 

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

 ، الجيزة، مصر120ص.ب. 
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