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يحة أوىل لسندات توريق محفظتها المالية بقيمة   مليار جنيه   2.7"تساهيل" تطرح شر

ي قطاع التمويل متناهي الصغر، 
ي مرص ف 

 وتمت التغطية ضعف االصداراإلصدار األكبر ف 
 

 2022 يونيو 27القاهرة في 

كة "تساهيل" ي أوتو   %57.26المملوكة بنسبة  , أعلنت شر ي بر كة جر ي مرص  لشر
ي مجال التمويل متناهي الصغر ف 

، الرائدة ف 

يحة االوىل من برنامج التوريق الخاص بها بقيمة  مليار جنيه من دفبر قروضها، وذلك بالتعاون  2.7عن نجاح تغطية الشر

كة عبر منCIBمع البنك التجاري الدوىلي ) تجات اإلقراض (، عىل أن  تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشر

ي قطاعات جديدة. 
كة ف   المتعددة، باإلضافة إىل دعم توسع الشر

 

كة و تنوعها، حيث   وتعكس تغطية االكتتاب بمعدل مرتي   من حجم اإلصدار، جودة محفظة األوراق المالية لدى الشر

ي سن  ١٣7٠٠٠تتكون المحفظة من 
داد النقدي لالستثمار ف   دات التوريق.  عقد، مما يعكس قدرة  قوية عىلي االسبر

 

ي التجاري ، والبنك   ي تغطية االكتتاب عدد من المؤسسات المالية اإلقليمية والمحلية  شملت: بنك أبوظبر
وقد شارك ف 

كة ، والبنك الزراعي المرصي ، وبنك التعمب  واإلسكان .  ي ، وبنك البر
 األهىلي الكويبر

 

ائح ، و قد تم تصنيف اول  ٤و ينقسم االصدار إىلي  ائح  ٣شر ة األجل عىل مستوى  شر و تم تصنيف   ١ primeقصب 

يحة الرابعة طويلة األجل عىل مستوى  يس العالمية.  Aالشر كة مب   بواسطة شر

 

و قد قام البنك التجاري الدوىلي بدور المستشار الماىلي ومدير اإلصدار وضامن تغطية وأمي   حفظ للعملية، بينما عمل  
كة  ي الدوىلي وشر

ي األفريقر   NI Capitalالبنك األهىلي المرصي كمستشار ماىلي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربر
ي وحن

ي االكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوب 
ي للعملية. بدور ضامب 

 اوي بدور المستشار القانوب 

 

 -انتىه-
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  (AUTO.CA تحت كود البورصة المصريةالمقيدة في جي بي أوتو )

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

األوسيط م  تقدي  ددمات المموي  يير المصيرفي بالسيوق المصيرتض وتعي  أامال الشيركة سيمة  في قطاع السييارات بأسيواق الشيرق  

قطااات رئيسييية وهي سيييارات الركوال والدراجات البةارية اات اليج ميال وعجال اججتل والشييالتات المجارية وميدات ا نشييا   

وق المصيرتض وترك  ام يات الشيركة ا   أنشيطة المجمي  وا طارات با ضيافة لل  ددمات ما بيد البي ل وأنشيطة الشيركة دارل السي

والمصييتي ل والمسييويل والمموي  وددمات ما بيد البي ل ليت تمم ك توكيجت لصييرية لمجمواة ممتواة مال اليجمات الرائجةل تشييم  

شييا  فول،ول ممسييوبيشييي  باجالل ماركو بولول لفيكول شييالتات ولافجت فول،ول ميدات لن  لهافال  لشييانجا  هيونداتل مازدال شيييرتل

  لام جي   لسيال فوللفيردتل تيكيتجل  عاندر لجودييرلالسيال يوكوهامال ويسيل ليكل دب  كويالل شياكما  لهايجرفوسيول ا  دت ال جيل 

جازبرومتي،لض وت اول الشيركة أنشيطم ا بصيورة رئيسيية في أسيواق مصير واليراقض و ا ي صيييد جي بي كابيمالل المراع الممةص   

القروض ضيييةي ة ال ج  و   وي ية الغير المصيييرفي كالمأجير المموي ي و المموي  ممتاهي الصيييغر والمموي  االسيييم جكي ول ةدمات المم

وددمات تأجير  تموي  المشيرواات الصيغيرة و المموسيطة و ددمات اشيمرت اال  و ادف  اللقا و الم صيب  و ددمات الم وي  ال رقمية

ي بي ليسل درايفل  ج موريل و المموي  اليقارت و المأميال و الك مال دجل شيركات ا المابية و المةصيي  و ال الشيالتات وأسياطي  التق 

تيي   ا   كييا   هيرمل  لليياال  - ام  و  بييداييية  و  لي يميورييل  ا ليكيميرونيي ض  كييابيييمييال  اليميوقي   زيييارة  ييرجي   اليمييي يومييات  ميال  :  ليمي يييد 

ir.ghabbourauto.com 

 

 :المستثمرينللتواصل واالستعالم من إدارة عالقات 

 منصور قباني 

 اعو مج س ا دارة

 

 مارينا كمال

 مدير أول اجقات المسمثمريال

 

  سارة ماجد 

 مدير االتصاالت ليجقات المسمثمريال

 

 +202  3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد للكمروني  

 

 الص راوتل المتطقة الصتاايةل أبو رواش ا سكتدرية- ل طريل القاهرة 28اليتوا : الكي و 

 ل الجي ةل مصر120صضاض 
 

 

 تطلعية  بيانات

 المط يية األل،اظ بيض اسمةدام دجل الشركة ويمكال ت ديدها مال بأنشطة مرتبطة تط يية" وهمه البيانات مييتة ا   "بيانات ي موت قد المسمتد هما

 التواياض وقد أو الةطط أو االسمراتيجيات  متاقشة دجل مال المشاب ة الموضي ات مث  "سو " ل "مةطط" ل "توقيات" ل "تتبؤات" با ضافة لل 

االسمثماراتض   المموق  لم ك والمأعير الشركة قب  مال تطويرها أو تت،يمها الجارت أو ل ا المةطط لجسمثمارات ا   أوصا  البيانات همه ت موت

 اوام  تسبب واالفمراضاتض وقد ل مةاطر وهي ارضة المسمقب ية األلداال ية  فيما أوتو بي جي لشركة ال الية الرؤى البيانات همه وتيكس

 يم  أ  الممكال مال مسمقب ية نمائج أت اال مةم ،ة أوتو بي جي بشركة ال،ي ية الةاصة والتمائج والقرارات واألدا  ا نجازات تصبح أ  في اديدة

  .المط يية البيانات مال همه اسمتباط ا أو اسمتماج ا
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