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  مليون جنيه 767إتمام عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة تعلن عن  للتأجير التمويليجي بي شركة 

  

       2019يونيو 12القاهرة في 

رية  ة المص ركة جي بي أوتو (كود البورص رق  –) AUTO.CAأعلنت اليوم ش يارات بالش ركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع الس الش
 جي بي للتأجير التمويلي (ِش.م.م)عن قيام شركتها التابعة  –وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري األوسط 

سندات التوريق بقيمة إجمالية عملية إصدار ثانى بإتمام  شركة بتوظيف عائدات عملية التوريق  767 قدرهال في مليون جنيه. وسوف تقوم ال
  .خلق خطوط ائتمانية جديدة لدى البنوك وكذلك دعم خطط النمو المستقبليةخفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، فضًال عن 

دار  رائح جدير بالذكر أن عملية اإلص وف تتم على ثالث ش تحقاق س هًرا، و 60و 36و 13ما بين تتراوح بمدد اس رائح قد ش لت الش حص
نيف  ركة من  على الترتيب Aو AAو +AAالجدارة االئتمانية الثالث على تص نيف االئتمانش ط للتص رق األوس تثمرين يالش  وخدمة المس

  تفاصيل عملية اإلصدار: وفيما يلي. ميريس)(

  ريحة األولي ري (غير قابلة لالمليون  203بقيمة الش تدعاء المعجل) لمدة جنيه مص هر  13س % عالوة  0.40عائد متغير وش
 .يوم صافي بعد الضريبة 182سعر عائد أذون الخزانة  ىعل

 ريحة الثانية ري (قابلة لالمليون  353 بقيمة  الش تدعاء المعجل) لمدة جنيه مص ي  36س هر بحد أقص %  0.90عائد متغير وش
 .يوم صافي بعد الضريبة 182سعر عائد أذون الخزانة  ىعالوة عل

 ريحة الثالثة ري (قابلة لالمليون  211بقيمة  الش تدعاء المعجل) لمدة جنيه مص ي  60س هر بحد أقص %  1.45عائد متغير وش
  .يوم صافي بعد الضريبة 182لخزانة سعر عائد أذون ا ىعالوة عل

روره  ركة جي بي أوتو، عن س و المنتدب لش ياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعض ول بوفي هذا الس ثانى حص
ندات التوريق ل دارات س ركة على مدار إص تراتيجية الش نيف القوي الذي يعكس نجاح اس ركة جي بي للتأجير التمويلي على ذلك التص ش

  استثمارية قوية ومرنة ومتنوعة.في بناء محفظة الماضية سنوات ال

ركة جي بي للتأجير التمويلي و المنتدب لش بري رئيس مجلس اإلدارة والعض ريف ص دار يهدف إلى تعزيز أ ومن جانبه قال ش ن ذلك اإلص
 المصري عبر وق في السالرائدة  تنامكانترسيخ مع بالتزامن ، للشركة وهو ما ستظهره النتائج المالية خالل العام الحاليالمالي المركز 

القوي الذي  االئتماني بالتصنيف  عن سعادته رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو أعرب الدكتور دوق

   في بناء محفظة استثمارية قوية ومرنة ومتنوعة. جودة عاليةاليعكس  للمرة الثانية مما محفظة المورقةالحصلت عليه 

ركة جي بي و من جانبه قال  و المنتدب لش بري رئيس مجلس اإلدارة والعض ريف ص هو جزء من  الطرح أن ذلكللتأجير التمويلي  ليسش
  .النمو المستمر لألعمالخطة طروحات مستقبلية هدفها 

ت  س ركة تأس ركة جي بي أوتوالتمويل التابعة تحت مظلة جي بي كابيتال ذراع  2008عام للتأجير التمويلي جي بي ش وبدأت عملياتها  ،لش
ركة بمكانة . 2009من عام األخير الربع خالل  وق وتتمتع الش رالرائدة في الس وقية باحتلت المرتبة الثالثة فقد ، يةمص ة س بلغت حص

  . 2018عام خالل ٪ 10.63

 البنك العربي األفريقي الدوليومصر  -البنك التجاري الدولي بعملية اإلصدار، بينما يقوم كًال منللتوريق سوف تقوم كابيتال يذكر أن شركة 
داربأعمال اإلدارة والترويج ل وف يقوم كًال من  .إلص ر  -التجارى الدولىالبنك ومن ناحية أخرى، س  البنك العربي األفريقي الدوليومص

ر  رى وبنك مص ارات القانونية مكتب ن يقوم أ، على كتتابتغطية االمان ضبوالبنك االهلى المص تش ركاه للمحاماه واالس بدور الدرينى وش
  .مراقب الحساباتبدور   KPMGحازم حسن وشركاه ومكتب  المستشار القانوني
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  ) AUTO.CAشركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية 
) هي شركة رائدة في قطاع السيارات بأسواق الشرق األوسط مع تقديم خدمات AUTO.CAجي بي أوتو (كود البورصة المصرية 

التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم أعمال الشركة ستة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات البخارية ذات 
إلى خدمات ما بعد البيع، وأنشطة الشركة خارج العجلتين وثالث عجالت، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء واإلطارات باإلضافة 

السوق المصري. وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع، حيث تمتلك توكيالت 
إفيكو، شاحنات وحافالت حصرية لمجموعة متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، باجاج، ماركو بولو، 

فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، كاري، اس دي ال جي، سينو تراك، أكسا، السا، يوكوهاما، بيريللي، ويست 
ق. ليك، ويستليك، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعرا

و علي صعيد جي بي كابيتال، الذراع المتخصص للخدمات التمويلية الغير المصرفي كالتأجير التمويلي و التمويل متناهي الصغر والتمويل 
االستهالكي و وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل تحت كال من جي بي ليس، درايف، مشروعي، تساهيل و هرم.  ويقع المقر 

  www.ghabbourauto.comالقاهرة الكبرى بمصر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: الرئيسي للشركة في 
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  ، الجيزة، مصر120ص.ب. 
  

  

 تطلعية بيانات

مثل  التطلعية األلفاظ بعض استخدام خالل الشركة ويمكن تحديدها من بأنشطة مرتبطة تطلعية" وهذه البيانات معينة على "بيانات يحتوي قد المستند هذا
 هذه تحتوي النوايا. وقد أو الخطط أو االستراتيجيات مناقشة خالل من المشابهة التوضيحات "توقعات" ، "تنبؤات" باإلضافة إلى"سوف" ، "مخطط" ، 

 البيانات هذه االستثمارات. وتعكس المتوقع لتلك والتأثير الشركة قبل من تطويرها أو تنفيذها الجاري أو لها المخطط لالستثمارات على أوصاف البيانات
 تصبح أن في عديدة عوامل تسبب واالفتراضات. وقد للمخاطر وهي عرضة المستقبلية األحداث يخص فيما أوتو بي جي لشركة الحالية لرؤىا

من  استنباطها أو استنتاجها يتم أن الممكن من مستقبلية نتائج أي عن مختلفة أوتو بي جي بشركة الفعلية الخاصة والنتائج والقرارات واألداء اإلنجازات
  .التطلعية البيانات هذه


