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تحصل على الحق الحصري لتوزيع الزيوت  ‹‹جي بي أوتو››
 في مصرالروسية  ‹‹Gazprom Neft››ماركة والمنتجات البترولية 

 

في مصر بمقتضى اتفاق حصري مع الشركة الروسية  زيوت والمنتجات البتروليةالتبدأ توزيع  ‹‹جي بي أوتو››
Gazprom Neft-Lubricants شركة وتطلعاتها لتلبية احتياجات صناعة السيارات في إطار الخطط التوسعية لل

 بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 4141يناير  41

الشركة الرائدة في  –( AUTO.CA ود)المقيدة في البورصة المصرية تحت ك‹‹ جي بي أوتو››شركة أعلنت 
النفط الروسية مع شركة عن إبرام اتفاق حصري  –رق األوسط وشمال أفريقيا تجميع وتوزيع السيارات بالش

Gazprom Neft-Lubricants زيوت بباقة منتجات جديدة تشمل  في السوق المصريتزويد عمالء الشركة ل
 عالية الجودة.وغيرها من المنتجات المحركات والتشحيم 

تحالف إبرام الالمنتدب لشركة جي بي أوتو عن سروره بالدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو أعرب 
يعد برهان على سالمة االستراتيجية ونموذج األعمال وقدرة فيما  ‹‹Gazprom Neft››ستراتيجي مع اال

  .العالميةشركات الالشركة على وضع السوق المصري في دائرة اهتمام أبرز 

زيوت التشحيم ذات المواصفات العالمية والمحركات زيوت ب باقة منتجات جي بي أوتو تعزيزوأكد غبور أن 
واحدة بناء محطة في السوق فضالً عن  هادجتحقيق التكامل وترسيخ تواتمكين الشركة من يساهم في س

 في السوق المصري. خدمات ما بعد البيعلخدمة العمالء وتطوير 

ن أنشطة االستكشاف في كافة مجاالت الطاقة بدًءا مومقرها موسكو  ‹‹Gazprom››تعمل شركة 

مكثفات والنفط ووقود السيارات، باإلضافة الوالطبيعي تصنيع وبيع الغاز التخزين والنقل والنتاج وواإلالجيولوجي 

معالجة  في أنشطة ‹‹Gazprom Neft-Lubricants››شركة  تخصصإلى توليد وتسويق الطاقة الكهربائية. وت
وتمتلك  منتج من زيوت المحركات وزيوت التشحيم. 111 حواليبتصنيع وتصنيع وتكرير الغاز حيث تقوم 

شركة بترول  41مما يضعها بين أكبر مليار طن من البترول المكافئ  4.4الشركة الروسية احتياطيات تتجاوز 
 على مستوى العالم.

أن  ‹‹Gazprom Neft››والمنتجات البترولية زيوت الومن جهته أوضح ألكسندر تروكان الرئيس التنفيذي لشركة 

دولة  11طرح منتجات الشركة في مصر يدعم تواجدها بأسواق القارة اإلفريقية ويضع عالمة الشركة في 
حول العالم، مشيًرا إلى الجدوى االقتصادية التي يطرحها سوق زيوت التشحيم في مصر حيث يربو حجم 

 .%5و 1ح بين ألف طن ويحقق نمًوا سنويًا بمعدالت تتراو 151ألف و 111الطلب على ما بين 

وغيرها من المنتجات  المحركات وزيوت التشحيممن زيوت  Gazprom Neft جي بي أوتو طرح منتجاتتعتزم و

ويأتي الموزعين المعتمدين. شبكة ومراكز خدمات ما بعد البيع، إلى جانب من خالل معارض جي بي أوتو 
عات اإلقليمية األخيرة وطرح العروض خلفية التوسعلى والمنتجات البترولية قطاع زيوت  التوسع فىذلك 

نجاح الشركة الرائدة في صناعة السيارات بالشرق لتسطير فصل جديد في قصة والمنتجات الجديدة سعيًا 

 .  األوسط وشمال أفريقيا

بصورة مباشرة في السوق الليبي بي أوتو أن العام الماضي شهد انطالق أعمال جي تجدر اإلشارة إلى 

(، JACشاسيه على ) GB Poloميكروباص ، وأعقب ذلك اإلعالن عن استعداد الشركة لطرح ونظيره الجزائري
في أسواق  من مبيعات الحافالتتها سعيًا لزيادة حص "Karry micro-micro bus"شيري  باإلضافة إلى حافالت

 . شمال أفريقيا وتحديًدا ليبيا والجزائر

في السوق المحلي تمهيًدا والمنتجات البترولية زيوت الع ببيبدء أمله في سرعة الواختتم غبور معربًا عن 
لطرح هذه المنتجات الجديدة في األسواق اإلقليمية، وذلك انطالًقا من كون السوق المصري بوابة العبور 

 الرئيسية إلى القارة األفريقية.
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 —نهاية البيان—

 

الرائدة في مجال الشركة هي  (AUTO.CA أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كودجي بي 
. تمارس الشركة أنشطتها بصورة رئيسية فريقياأالشرق األوسط وشمال أسواق وتوزيع السيارات في تجميع 

 ةالتجاريالشاحنات ك، وك توالدراجات النارية وعربات التالركوب،  سياراتتشمل من خالل خمس قطاعات 
والتسويق والتصنيع، أنشطة التجميع بين عمليات الشركة وتتنوع  والتمويل. ،اإلطاراتاإلنشاء، ت ومعدا

متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل ، حيث تمتلك توكيالت حصرية لمجموعة البيع دالتمويل وخدمات ما بعو

فولفو و JACت وشاسيهاإفيكو شاسيهات ووجريت وال ماركو بولو وجاج ابو جيليو ومازداهيونداي 
وتزاول الشركة  .جازبرومنيفتودياموند باك  ستليكييوكوهاما وووالسا ووسينوتراك وواي تي أو متسوبيشي و

يقع . وتحرص على دراسة الفرص التوسعية بباقي أسواق المنطقةأعمالها فى مصر والعراق والجزائر وليبيا 
ن المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني: المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر. لمزيد م

www.ghabbourauto.com    

 

 منة هللا صادق /األستاذة

 مدير االستثمار والتمويل المؤسسي

 

 يحيى هدى / األستاذة

 المستثمرين عالقات مدير

 

 األستاذة/ رانيا الشنوفي 

 قات المستثمرينمحلل عال

 

 0485 3910 2 (0) 20+مباشر: 

 1201 3539 2 (0) 20+هاتف: 

 0139 3539  2 (0) 20+ فاكس:

 ir@ghabbour.com بريد إلكتروني:

 

ir.ghabbourauto.com   

 

 بيانات تطلعية

تند قد يحتوي على "بيانات تطلعية" معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن هذا المس
يتم تحديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل "سوف"، "مخطط"، "توقعات"، "تنبؤ" 

وايا. وقد تحتوي هذه باإلضافة إلى التوضيحات المشابهة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو الن
البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو تطويرها من قبل شركة جي بي أوتو 
والتأثير المتوقع لتلك االستثمارات. وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية لشركة جي بي أوتو فيما يخص 

وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح اإلنجازات  األحداث المستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتراضات.
واألداء والقرارات والنتائج الفعلية الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن 

 يتم استنتاجها أو استنباطها من هذه البيانات التطلعية.
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