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عن وقف تمثيلها لعالمة هيونداي بالعراق  وتوأ بي جيأعلنت شركة   

 هيونداي في العراق في ظل لعالمةب وتعلن إدارة جي بي أوتو عن توقفها عن تمثيل سيارات الرك

.الجديدة الستراتيجية نموذج الموزع المتعدد في السوق العراقية األم تغيير سياسة الشركة  

 2020فبراير 26 القاهرة في

 ررناعة في رائدة  وهي شررركة –( AUTO.CAاليوم شررركة جي بي أوتو وكود الرور ررة الم رررية  أعلنت

السيارات بأسواق الشرق األوسط وتتخ ص في تقديم خدمات التمويل غير الم رفي بالسوق الم ري 

 في اراق، يأتي هذا بعد قرار الشررررركة األم بتغير اسررررتراتيجيتهعن وقف تمثيلها لعالمة هيونداي بالع

 السوق العراقي لترني نموذج الموزع المتعدد. 

من تمثيل و تعزيز عالمة هيونداي في السرروق العراقي، و جي بي أوتو  تمكنتخالل السررنين األخيرة، 

 علما انه % لهذا العام.25و التي بلغت اوالي  2019ملموسررررا في ا ررررتها السرررروقية لعام  نالذي كا

ستثمارات وخررات عالية.للو ول لهذه النتائج، يتطلب األمر  ضخ رأس مال قوي، وا  الكثير من النفقات، و

نموذج  أرباجألن بعد دراسررررة متأنية للمسررررألة المطرواة، ن ر ا جي بي أوتو هذا القرار  اتخذت إدارة

و جدير باإلشارة ان عمليات سيارات الركوب بالعراق لتغطية تكلفة رأس المال. لن يكفي األعمال الجديد 

، و توقفت الخسائر في عامي 2017و  2016، 2015كانت تحقق خسائر على مستوى  افي الربح عام 

 .2019و  2018

الكامل، والتي قد تستمر ب ميع المخزونج بريعبناء  على ما سرق، ستوا ل اإلدارة عملياتها اتى تقوم 

 أخري. في غضون ذلك، سوف نستمر في استكشاف تمثيالت جديدة لماركات 2020اتى منت ف عام 

العراقية ؛ ونحن واثقون أنه بفضررل خررتنا ومواردنا القوية ، سرروف نتمكن من  سرريارات الركوب في سرروق

 .تطويرها لت رح رائدة في السوق

 

 —الرياننهاية —       
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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 

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

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

إفيكوا شااتات توكيالت اصرية لمجمورة متتورة من العالمات الرائجةا تشمل هيواداما مازداا جيليا شيرما باجاجا ماركو بولوا 

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

بيريلليا ويسررل ليكا ويسررتليكا دبل كوينا دبل سررتارا فيردما تيكيتبا جازبرومتيفل  وتزاو  الشررركة أاشررطتئا بصررورة رئيسررية في 

ق  و رلي صرررعيد جي بي كابيتا ا العراع المت صرررم لل دمات التمويلية المير المصررررفي كالتأجير التمويلي و أسرررواق مصرررر والعرا

التمويل متتاهي الصررمر والتمويل ااسررتئالكي و وخدمات تأجير الشررااتات وأسرراتيل التقل و الت صرريم و التوريق و التمويل العقارم 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة   ا هرما جي بي كابيتا  للتوريق و بدايةتحل كال من جي بي ليسا درايفا مشررررررروريا تسرررررراهيل

 الموقع اشكترواي: 

 

www.ghabbourauto.com 

 

 للتواصل وااستعالم من إدارة رالقات المستثمرين

 منصور قباني 

 راو مجلس اشدارة

 

 أندريا فالفانس

 مسارد لعالقات المستثمريناائب رئيس 

 

  سارة ماجد 

 مدير ااتصاات لعالقات المستثمرين

 

 مارينا كمال

 مسئو  لعالقات المستثمرين 

 

 +202 3910 0485هاتف: 

 +202 3539 0139فاكس: 

  ir@ghabbour.comبريد إلكترواي 

 

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

 ا الجيزةا مصر120ص خ  
 

 تطلعية بيانات

 التطلعية األلفاظ بعض است دام خال  الشركة ويمكن تحديدها من بأاشطة مرتبطة تطلعية" وهعه البيااات معيتة رلى "بيااات يحتوم قد المستتد هعا

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

ااستثمارات   المتوقع لتلك والتأثير الشركة قبل من تطويرها أو تتفيعها الجارم أو لئا الم طط لالستثمارات رلى أوصاف البيااات هعه تحتوم

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

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

 .التطلعية البيااات من هعه استتباتئا أو استتتاجئا
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