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GB Auto Enters Promising Iraqi Automotive Market 

A new joint venture will see regional market leader GB Auto distribute Hyundai vehicles in Iraq 

 
4 February 2010 
 
(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), the leading automotive assembler 
and distributor in the Middle East and North Africa, announced today that it has concluded an 
agreement that will see it enter the promising Iraqi automotive market.  

”We are absolutely delighted to be entering the Iraqi market through a joint venture with Al-Kasid 
Group of Companies,” said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “Throughout 2009, 
we took steps to secure new representations and new markets, of which this agreement is but the 
most recent.” 

Al-Kasid holds exclusive rights to distribute Hyundai Motor Company (HMC) products in Iraq, where 
the market for passenger cars is generally estimated as being in the 120,000 to 150,000 units-per-
year range. Through a newly formed joint venture in a Jordanian free zone, a wholly-owned Iraqi 
subsidiary of the joint venture shall distribute Hyundai vehicles across Iraq. GB Auto will have full 
responsibility for the day-to-day management, and Al-Kasid will provide existing resources to support 
the operation. A total sum of US$ 80 million is being invested in this joint venture, to be named 
Gabbour Al-Kasid, which is to be owned 50-50 by Al-Kasid and GB Auto. 

“Together, we will import and distribute a wide range of Hyundai vehicles and spare parts and build 
Iraq’s leading after-sales service franchise,” said Ghabbour, noting that GB Auto estimates the joint 
venture could generate total sales volumes of as many as 36,000 vehicles within 12 months of its 
launch. 

GB Auto has long experience with Hyundai, for which it is the exclusive assembler, importer and 
distributor in Egypt. The company sells a wide range of Hyundai passenger cars in both locally 
assembled (CKD) and fully imported (CBU) formats as well as select Hyundai commercial vehicles.  

GB Auto’s Egyptian sales and after-sales networks are the largest in Egypt, and the company has 
been named as Hyundai Motor Company’s top distributor in Africa and among its top five globally. 

News of GB Auto’s move into Iraq comes just weeks after the company announced that it has 
renewed its right to distribute Mazda passenger cars in Egypt. This comes after some years of Mazda 
being absent from the Egyptian market due to what were at the time unfavorable tax and customs 
regimes. In 2009, GB Auto made its first venture into the Algerian market with GB-Allab Remorque, 
which is distributing trailer bodies designed and manufactured by GB Auto in Egypt.  

GB Auto expects Gabbour Al-Kasid to make its first sales in Iraq as early as the second quarter of 
2010. 

—Ends— 
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About GB Auto S.A.E. 

GB Auto S.A.E. (Stock Symbol: AUTO.CA) is the leading automotive producer and distributor in the 
Egyptian market. The company assembles, imports and distributes passenger cars under the Hyundai 
brand as well as commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai 
and Ghabbour brands. In addition, it distributes motorcycles and scooters under the Bajaj brand, tires 
under the Lassa brand and construction equipment under the Volvo brand. The company also 
operates Egypt's largest network of service centers and automotive accessories sales points as well as 
passenger and cargo transportation services. GB Auto is headquartered in Giza, Greater Cairo Area, 
Egypt. (www.ghabbourauto.com) 
 
Investor Relations Contact Information: 

Mr. Bassem El-Shawy, Director of Investor Relations and Corporate Secretary 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Ms. Hoda Yehia, Investor Relations Assistant 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Tel: +20 (0) 2 3910 0485 
Fax: +20 (0) 2 3539 0139 
Address: Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abou Rawash 
 P.O. Box 120, Giza, Egypt 
 
 
Forward-Looking Statements 
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the Company’s business. 
These may be identified in part through the use of forward-looking terminology such as “will,” 
“planned,” “expectations” and “forecast” as well as similar explanations or qualifiers and by 
discussions of strategy, plans or intentions. These statements may include descriptions of investments 
planned or currently under consideration or development by the Company and the anticipated impact 
of these investments. Any such statements reflect the current views of the Company with respect to 
future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many factors could 
cause the actual results, performance, decisions or achievements of the Company to be materially 
different from any future results that may be expressed or implied by such forward-looking 
statements. 
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  جي بي أوتو تدخل سوق السيارات الواعد في العراق

 شركة جي بي أوتو الرائدة تدخل في مشروع مشترك جديد لتوزيع سيارات ھيونداي في السوق العراقي

  
  2010فبراير  4

  

الشركة الرائدة ) AUTO.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو  –القاھرة 
في تجميع وتوزيع السيارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أنھا وقعت اتفاقية تدخل بموجبھا سوق 

  .السيارات الواعد في العراق

المنتدب بشركة جي بي أوتو، وقال إننا سعداء جدا  ومن جانبه علق الدكتور رؤوف غبور، عضو مجلس اإلدارة
وتعتبر ھذه . بخطوة الدخول إلى السوق العراقي من خالل المشروع المشترك مع مجموعة شركات القاصد

 و العالمية الشركات من المزيد لتمثيل 2009عام  خالل بتبنيھاقمنا  التي االستراتيجيةأحدث نتائج االتفاقية 
  .المنطقة في الشركة أعمال نطاق توسيع

وتمتلك مجموعة القاصد الحقوق الحصرية لتوزيع منتجات شركة ھيونداي للمحركات في العراق حيث تتراوح 
وسوف تقوم شركة جي بي أوتو . ألف سيارة سنويا 150ألف و 120مبيعات السيارات المالكي بين  توقعات

طق الحرة باألردن، وشركة االمنإحدى في  ومحموعة القاصد بتأسيس مشروع مشترك تحت اسم غبور القاصد
مسئولية اإلدارة  أوتو وستتولى شركة جي بي. عراقية تابعة لتوزيع السيارات المالكي في أنحاء العراق

قيمة  التشغيلية بينما تقدم مجموعة القاصد دعمھا للعمليات عبر توفير الموارد األساسية للمشروع الذي تبلغ
 .مليون دوالر وتمتلكه جي بي أوتو مناصفة مع مجموعة شركات القاصد 80استثماراته 

 12ألف سيارة في خالل  36نحو مبيعات تصل إلى وأضاف غبور موضحا أن التقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق 
يع مجموعة واسعة من وتابع قائال أن الشركة سوف تقوم باستيراد وتوز. شھر من وقت إطالق المشروع المشترك

 في البيع بعد ما لخدمات الرائدة الشبكة تأسيس جانب إلى الغيار، قطع باإلضافة إلي السيارات ماركة ھيونداي
 .العراق

وتتمتع شركة جي بي أوتو بخبرة عميقة وتاريخ طويل مع ھيونداي وھي صاحبة الحقوق الحصرية الستيراد 
وتقوم الشركة بعرض مجموعة كبيرة من السيارات المالكي ماركة . مصروتجميع وتوزيع منتجاتھا وسياراتھا في 

ھيونداي التي يتم تجميعھا محليا والمستوردة كاملة الصنع من الخارج، باإلضافة إلى مجموعة مختارة من العربات 
 .التجارية ماركة ھيونداي

، وتأتي على رأس الشركات وتمتلك شركة جي بي أوتو أضخم شبكة في مصر للمعارض وخدمات ما بعد البيع
المتخصصة في توزيع منتجات شركة ھيونداي للمحركات في أفريقيا وبين أفضل خمسة موزعين لھا في كافة 

 .أنحاء العالم

خبر دخول شركة جي بي أوتو إلى السوق العراقي بعد أسابيع من إعالن الشركة عن تجديد حقوق  إعالن ويأتي
ازدا بعد سنوات من غيابھا عن السوق المصري تأثرا بأنظمة الضرائب والجمارك توزيع السيارات المالكي ماركة م

 –أقامت الشركة أول مشروعاتھا المشتركة في سوق الجزائر تحت اسم جي بي  2009وفي عام . غير المواتية
لتوزيع المقطورات التي تقوم شركة جي بي أوتو بتصميمھا وتصنيعھا في  (GB-Allab Remorque)ريمورك  أالب
  .مصر

 من وتتوقع شركة جي بي أوتو أن يبدأ مشروع غبور القاصد في تنفيذ عمليات البيع في العراق خالل الربع الثاني
  .2010 عام

  -- نھاية البيان-- 
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  )م.م.ش(عن شركة جي بي أوتو 

ھي رائدة شركات إنتاج وتوزيع السـيارات فـي السـوق المصـري حيـث تقـوم الشـركة باسـتيراد ) AUTO.CA: كود البورصة(شركة جي بي أوتو 
ــة  ــات التجاري ــذلك المركب ــداي وك ــة ھيون ــع الســيارات المالكــي مارك ــع وتوزي ــو، ) المقطــورات –الشــاحنات  –األتوبيســات (بتجمي ــات فولف مارك

بتوزيع الدرجات البخارية والدراجات الصغيرة ماركة باجاج واإلطـارات ماركـة السـا ومعـدات  كما تقوم الشركة أيضاً. غبورميتسوبيشي، ھيونداي و
السيارات وخدمات ) كماليات(الخدمات ومنافذ بيع اكسيسوارات  بتشغيل أكبر شبكة في مصر لمراكز وتقوم الشركة أيضاً. اإلنشاء ماركات فولفو
  )www.ghabbourauto.com. (مصر –الجيزة  –ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي أوتو في منطقة القاھرة الكبرى . عنقل الركاب والبضائ

  

  :لحصول على مزيد من المعلومات عن شركة جي بي أوتو، الرجاء االتصالل

  المستثمرينرئيس قسم عالقات  –باسم الشاوي / السيد

  منسق عالقات المستثمرين –ھدى يحيى /  نسةاآل

  ir@ghabbour.com: بريد اليكتروني

   0485 3910 2 (0) 20+: ھاتف

  0139 3539 2 (0) 20+: فاكس

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 28ك  –اإلسكندرية الصحرواي -طريق القاھرة: العنوان

  مصر –الجيزة  – 120: ب.ص

   

  بيانات تطلعية

ومن الممكن أن يتم تحديـد تلـك البيانـات مـن خـالل جي بي أوتو معينة مرتبطة بأنشطة شركة " بيانات تطلعية"ھذا المستند قد يحتوي على 
ــؤ"، "توقعــات"، "مخطــط"، "ســوف"اســتخدام بعــض األلفــاظ التطلعيــة مثــل  باإلضــافة إلــى التوضــيحات المشــابھة ومــن خــالل مناقشــة " تنب

ري تنفيذھا أو تطويرھا من قبل شركة وقد تحتوي ھذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لھا أو الجا. االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا
فيما يخص األحداث المستقبلية وھي جي بي أوتو وتعكس ھذه البيانات الرؤى الحالية لشركة . والتأثير المتوقع لتلك االستثماراتجي بي أوتو 

جـي بـي أوتـو الفعليـة الخاصـة بشـركة  والنتائجواألداء والقرارات اإلنجازات وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح . عرضة للمخاطر واالفتراضات
  .مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجھا أو استنباطھا من ھذه البيانات التطلعية

  

 

 

 

 

  


