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تعياو  ال بمقتضي  اتايا  «شييي »جي بي أوتو تبدأ توزيع سيارات 

 أوتوموتييي  وأبييو الاتييو  الصيييةي  انتيناشييونا  شيييي  مييع ثالثيييال

 المصيي 

الضعما  خعماا  وكعلل  تعورير  «شعير »حصرية لتسويق وتوزيع  يعياتا   اجي بي أوتو حقوق  االتفاقية تمنح 

 المسعتوت ة ال يالمعو بما رعي للع   ،على استوى الجمهوتية الرائمةان خالل شبكتها الصيانة وقط  الغيات و

   أوتواوتيفوح أبو الفت شركةبوايطة بالكاال  احلي ا المجمعةكلل  المو يال  و

 

   2015 اكتوبر 25القاهرة ري 

الشركة الرائمة ري اجال تجمي  وتوزيع   –( AUTO.CAاليوم شركة جي بي أوتو )كو  البوتصة المصرية أعلنت 

شععير  »ثالثععي اعع  شععركتي ال التعععاو  إتمععام اتفععاوعععن  –السععياتا  بالشععرو ا ويععل وشععمال أرريقيععا 

 «شعير »الحقعوو الحصعرية لتوزيع  يعياتا  كتسا  ال ،المصرية أوتواوتيفأبو الفتوح  الصينية و «انترناشونال

 ان خالل شبكة جي بي أوتو بالسوو المصرية.

الصينية، يعوا  المعو يال   «شير  انترناشونال»شركة اختلف الماتكا  التي تقوم بتصنيعها تفاو االغطي يو

، SUV، والسعيما ، وcompacts، وsub-compactsرئعا  بمعا رعي للع   ،بالكااعلاحلي ا المجمعة  وأالمستوت ة 

 لتر.  2.4إلى  1ان التي تتراوح يعة احركاتها 

الصعينية، حيعت تععم جعي بعي أوتعو  «شير  انترناشونال»وتحظى شركة جي بي أوتو بروابل قوية ا  شركة 

 تاكب. 8بفئة را   «كات »الوكيل الحصر  لسياتا  

ععن  غبوت تئيس اجلس اإل اتة والعضو المنتم  لشركة جعي بعي أوتعو،تؤوف المكتوت وري هلا السياو أعر  

صععاحبة الريععا ة رععي تقععميا الماتكععا  أبععو الفتععوح أتواوتيععف اعع  شععركة و  التعععايععروتب بالتوصععل إلععى اتفععاو 

يععم إاعارة  «شعير »طعرح يعياتا  ، اشير ا إلى أ  المصر يوو السياتا  ري والمو يال  الصينية الباتزة 

 رئا  يعرية جلابعة،لا  صينية يابانية وهائلة لباقة انتجا  جي بي أوتو التي تتضمن بالفعل ااتكا  كوتية و

 .المصر يوو السياتا  ري  هانطالقة نمو قوية لجمي  أطرار يمثلوأ  االتفاو الجميم 

اع  ، التععاو  التفعاوا ورق عبمصانعها ري اصر  «شير »تجمي  او يال   أبو الفتوح أتواوتيف شركةويتواصل 

)قطع   بيع بعم التورير خماا  اا وكلل  لمبيعا  والتسويق والتوزي  حصول جي بي أوتو على حقوو حصرية ل

زيا ة اعمال  توظيف شبكة خماا  اعا بععم البيع  المملوكعة ثمر عن ا ار الل  يي -الغيات والصيانة والضما ( 

 لجي بي أوتو وهي ا كبر ان نوعها بالسوو المصرية.

انتجا  توتيم أوتواوتيف يتواصل  أبو الفتوحشركة لكة وتجمت اإلشاتة إلى أ  اعاتض واحطا  الخماة المملو

بأنشعطة  أبعو الفتعوح أتواوتيعف تحعتف المعتمعمين تحعت اظلعة جعي بعي أوتعو، علعى أ  زعين للمو «شير »

 اعتباتها الوكيل الحصر  للعالاة التجاتية ري اصر.بالتجمي  

نظععر ا  نهععا  أوتواوتيععفأبععو الفتععوح  الخاصععة بشععركةويتسععها هععلب االتفاقيععة رععي تعميععم انظواععة التجميعع  

يتستفيم ان اتفاقيا  التوتيم القائمة بين شركة جي بعي أوتعو واصعنعي المكعو  المحلعي وكعلل  اقعماي 

 خماا  المعا اللوجيستي على الساحة المولية.

انل طرحها ري السعوو المصعرية  «شير »ألف يياتة  70ببي  أكثر ان أبو الفتوح أتواوتيف وقم قاات شركة 

   .«ايبيرانما»، ان خالل العالاة التجاتية 2006عام 
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ألف يياتة ينوياّ اما يرر  إجمالي  40وتجمت اإلشاتة الي ا  الطاقة اإلنتاجية لمصان  أبو الفتوح قم تصل الي 

   ألف يياتة ينوياّ. 90الي حوالي  توح أتواوتيفوأبو الف جي بي أوتو جية لشركتيالطاقة اإلنتا

تمتل  باقة  ، حيتوهي أكبر شركة صينية استقلة ري صناعة السياتا  1997تأيست شركة شير  عام و

اعا يميعم ععن اليعو  . وتقعوم الشعركة بتصعمير Fulwin ،QQ ،Eastar ،Tiggo ،Arruzo ان بينهاااتكا  اتنوعة 

 حول العالا. ةصينيال ولة حول العالا وهو اا يجعل انها أكبر اصمت للسياتا   80كثر ان يياتة  

 —نهاية البيا —

 

هي الشركة الرائمة ري اجال تجمي  وتوزي  السياتا  ري أيواو  (AUTO.CAجي بي أوتو )كود البورص  المصيي  

الشرو ا ويل وشمال أرريقيا. وتمتم أنشطة الشركة إلعى خمعس قطاععا  تئيسعية تضعا يعياتا  الركعو ، والعمتاجا  

الشعركة علعى البخاتية والتوك توك، والشاحنا  التجاتية واعما  اإلنشا ، واإلطاتا ، وا نشطة التمويليعة. وتركعم عمليعا  

أنشطة التجمي  والتصني ، والتسويق والتمويل وخماا  اا بعم البي ، حيت تمتل  توكيال  حصعرية لمجموععة اتنوععة اعن 

العالاععا  الرائجععة، تشععمل هيونععما ، اععاز ا، جيلععي ااجرانععم، باجععاف، اععاتكو بولععو، إريكععو، شععاحنا  وأوتوبيسععا  رولفععو، 

  ال جععي، أكسععا، اليععا، يوكوهااععا، جععو يير، ويسععت ليعع ، تريانجععل، اتسوبيشععي رويععو، وا  تععي أو، كععات ، ا   

جرانميتو ،  يااونم باك،  وبل كوين، جاابو، اونروب، جازبروانيفت. وتماول الشركة أنشطتها بصوتة تئيسعية رعي أيعواو 

الرئيسي للشعركة  اصر والعراو وليبيا والجمائر، وتحرص على  تاية الفرص التويعية بباقي أيواو المنطقة. ويق  المقر

 www.ghabbourauto.comري القاهرة الكبرى بمصر. لمميم ان المعلواا  يرجى زياتة الموق  اإلكتروني: 

 

 للتواصل وااليتعالم ان إ اتة عالقا  المستثمرين

 األستاذة/ مة  هللا صاد 
 الرئيس التنفيل  لقطاع االيتثمات

 
 األستاذة / هدى يحي 

 التمويل المؤيسيقطاع  -نائب تئيس اساعم 
 

 +202 3910 0485اباشر: 
 +202 3539 1201هاتف: 
 +202 3539 0139راكس: 

  our.comir@ghabbبريم إلكتروني 
 

ir.ghabbourauto.com   

 

 تطلعي  بيانات

 خالل الشركة ويمكن تحميمها ان بأنشطة ارتبطة تطلعية" وهلب البيانا  اعينة على "بيانا  يحتو  قم المستنم هلا

 ان المشابهة التوايحا  "تنبؤا " باإلاارة إلىاثل "يوف" ، "اخطل" ، "توقعا " ،  التطلعية ا لفاظ بعض ايتخمام

 أو لها المخطل لاليتثماتا  على أوصاف البيانا  هلب تحتو  النوايا. وقم أو الخطل أو االيتراتيجيا  اناقشة خالل

 الحالية الرؤى البيانا  هلب االيتثماتا . وتعكس المتوق  لتل  والتأثير الشركة قبل ان تطويرها أو تنفيلها الجات 

 أ  ري عميمة عواال تسبب واالرترااا . وقم للمخاطر وهي عراة المستقبلية ا حماث يخص ريما أوتو بي جي لشركة

 ان استقبلية نتائج أ  عن اختلفة أوتو بي جي بشركة الفعلية الخاصة والنتائج والقراتا  وا  ا  اإلنجازا  تصبح

  .التطلعية البيانا  هلبان  ايتنباطها أو ايتنتاجها يتا أ  الممكن
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