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 في إطار التزامها تجاه سوق السيارات املصرية 

 املجمعة محليا   Arrizo 5جي بي غبور أوتو تطلق شيري 

 

، الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في مصر، واملوزع الحصري لسيارات شيري أعلنت جي بي غبور أوتو،  -2019يوليو  30 ،القاهرة

ر بالتوسع واالستثما بمصنع الشركة "بريما" في أبو رواش، وذلك في إطار التزامها ألول مرة  انتاجهاالتي يتم و ، امحلي  املجمعة  " Arrizo 5" طرحعن 

توفير بسعر تنافس ي، إضافة إلى و تلبية الحتياجات العميل املصري الباحث عن سيارة عملية بأفضل املواصفات، ، و في قطاع السيارات في مصر

 .خدمات ما بعد البيع

 /الدكتور حضره  يالذالحفل خالل ها عن أبرز مواصفات شامال اعرضدمت ق" املجمعة محليا و  Arrizo 5كشفت جي بي غبور أوتو عن شيري "وقد 

 أبو ملجموعة التنفيذي الفتوح، الرئيس أبو حسن /جي بي غبور أوتو، واملهندسالتنفيذي لشركة  والرئيس دارةيس مجلس ال وف غبور، رئرء

الرئيس التنفيذي لقطاعات إبراهيم نجيب، /، والسيدانترناشونال الصينيةرئيس شركة شيري ، Guibing Zhang /أوتوموتيف، والسيد الفتوح

األستاذ كمال نجيب، النائب املساعد للرئيس التنفيذي لسيارات  /واألستاذ بشركة جي بي غبور أوتو لقطاع سيارات الركوب،السيارات املالكي 

بالضافة إلى مجموعة مميزة من الصحفيين ، أوتوموتيف الفتوح أبو مجموعة، و الصينيةالعاملية وفد رفيع املستوى من شركة شيري و شيري، 

 والعالميين املتخصصين في قطاع السيارات. 

مصنع في  ”Arrizo 5“ شيري تأتي خطوة تجميع " ،جي بي غبور أوتوالتنفيذي لشركة  والرئيس دارةيس مجلس ال رئ ،غبور وف رء /قال الدكتور 

من  إلى التزامنا بتلبية احتياجات العميل املصري دعم وتطوير قطاع صناعة السيارات، إضافة أهمية كترجمة عملية إليماننا الكبير ب ""بريما

 عمالء."الشرائية للشريحة العظمي من ال قوةالعاملية بسعر تنافس ي يناسب خالل حصوله على سيارة بمواصفات 

 Arrizo 5 النسخة املجمعة محليا منيأتي احتفالنا اليوم بإطالق "، انترناشونال الصينية، رئيس شركة شيري Guibing Zhang /والسيدوقال 

منصة وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز سيارات "شيري"، حيث تعتمد على  في إطار هدفنا نحو تعميق صناعة سيارات "شيري" في مصر.

M1X ، تصنيف في نجوم 5على تقييم كما أنها حاصلة  العديد من التكنولوجيا والكماليات،ها بعصري و وتتمتع بمظهر C-NCAP .ونأمل في 

 االختيار األول للعميل املصري."  Arrizo 5أن تصبح 
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ألف  100أو سنوات  5ضمان ملدة بو ، "أوتوماتيك"فئتين  إلىإضافة  "مانيوال"األولى في ثالث فئات، " Arrizo 5شيري "تقدم جي بي غبور أوتو 

 .كيلومتر )أيهما أقرب(

نيوتن متر للعزم  141دورة في الدقيقة مع  6150حصان عند  114يستخرج قوة  س ي س ي، 1,499بسعة  DVVTمحرك حصلت جميع الفئات الثالث على 

سرعات، أما الفئة  5حركة يدوي من  وتأتي الفئة األولى بناقل .توفير الوقودنظام دفع أمامي، و ونظام ، دورة في الدقيقة فقط 3800األقص ى للدوران 

 .سرعات 7أوتوماتيك من الثانية والثالثة فهما مزودتان بناقل حركة 

 

مع إمكانية  ،LEDبتقنية  ة نهاريةءإضا، ونظام تصميم انسيابي عصري تظهر شخصيته من املصابيح الهالوجين األمامية" بArrizo 5تتمتع شيري "

 .كهربائية خارجية بها اشارات جانبية. كما أنها مزودة بفتحة سقف، ومرايات املصابيح األماميةوانخفاض مستوى إضاءة في ارتفاع التحكم 

بط تتيح ر ة، بوص 7مقاس  HDعلى شاشة ترفيهية  ي يحتو  الذي، ، بداية من الكونسول الوسطىعالية الجودةبخامات  املقصورة الداخلية تأتي

 إلى مكيف الهواء ذ
 

 .الفتحات للركاب في املقاعد الخلفية والهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث، وصوال

، وتوزيع قوة الفرامل ABSلالنغالق مكابح مضادة و  نظام منع إدارة املحرك،بعدة مزايا لضمان أمان وسالمة الركاب، ومنها " Arrizo 5شيري "تتميز 

ا . املكان الصحيح بكل سهولة فيملساعدة السائق على االصطفاف هوائية أمامية، وكاميرا ونظام تحذير املسافة الخلفية  وسائد، و EBD الكتروني 

 .لتثبيت مقاعد األطفال في السيارة ISO FIXبالضافة إلى نظام 

شركة شيري مع تعاون اتفاقية بعد إبرامها شيري"، " وتسويق سيارات وتوزيع حقوق تمويل شركة جي بي غبور أوتو علىالجدير بالذكر، حصلت 

والتي تعد األكبر  خدمات ما بعد البيع التي تمتلكهاشبكة  خالل من والضمان وقطع الغيار الصيانة خدمات توفير وكذلك، 2015في انترناشونال 

 واألوسع انتشارا في مصر. 

 -انتهى-
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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.com القاهرة الكبرى بمصر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:الرئيسي للشركة في 

 

 منصور قباني األستاذ/ 

 عضو مجلس اإلدارة

 

 األستاذ / أندريا فالفانس

 نائب رئيس مساعد عالقات المستثمرين
 

 ساره ماجد 

 مدير عالقات المستثمرين

 

 مارينا كمال

 المستثمرينمسئول عالقات 

 

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد إلكتروني 

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

 ، 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
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