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GB Auto Pushes Regional Expansion Drive Forward with Moves 
into Algeria and Libya Through New and Existing Brand 
Representations 

GB Auto has secured passenger car, pickup-truck and tire -representations in the key North 
African markets of Algeria and Libya, marking the next phase of its regional expansion 
strategy 

19 February 2013 

(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler 
and distributor in the Middle East and North Africa, announced today that it is expanding its regional 
presence to include direct distribution and aftersales operations in Algeria and Libya. 
 
Sales and aftersales operations in the two key North African markets via local ventures will begin in 
the second quarter of 2013; GB Auto has management control of each local venture. In Libya, GB 
Auto will distribute both Geely passenger cars and Great Wall pickup trucks alongside Triangle tires, 
while in Algeria the company will market Geely passenger cars and Lassa, Grandstone and Rotalla 
tires. 
 
Regional operations already account for more than one-third of the Egypt-based company’s total 
sales.  
 
“I am very pleased today to announce that we have made further concrete progress in our long-
standing strategy of a measured regional expansion,” said GB Auto Chairman and Chief Executive 
Officer Dr. Raouf Ghabbour. “Algeria and Libya are among the most promising markets in one of the 
world’s most promising regions. Our expectation is that as we become more established in these key 
countries, our product-offering will grow from passenger cars, pickup trucks and tires to include a 
number of products, including commercial vehicles and more, even as we explore the opportunities 
available in additional territories.” 
 
The addition of Libya and Algeria to the company’s areas of operations brings its regional presence to 
four primary countries: its home market of Egypt, as well as Iraq (which now accounts for more than 
one-third of the group’s total sales revenue), Libya and Algeria.  
 
In Libya, the company has begun selling Triangle-brand tires in small quantities, which it will ramp up 
when it begins selling both Geely passenger cars and Great Wall pickup trucks early in the second 
quarter. GB Auto is already the exclusive agent for Geely passenger cars in Egypt; Libya is the first 
country to which it will roll-out its offering of the highly-rated Great Wall pickup trucks, which are 
products of Great Wall Motors, China’s leading producer of SUVs. 
 
GB Auto is entering the Libyan market in cooperation with El-Bostan El-Zahbya Group, a well-
established consumer goods, retail and logistics conglomerate owned by the El-Saed family. 
 
The company is targeting sales of approximately 3,000 Geely passenger cars in its first year of 
operations in Libya, with a target of a c.10% market share within three to five years. In the pickup 
truck sector, management is targeting sales of 2,000 units in year one.  
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GB Auto has identified a cost-effective strategy to rapidly roll-out sales and aftersales facilities in both 
Tripoli and Benghazi. 
 
“We’re excited to gain a foothold in the exciting Libyan market, which has exceptional growth 
prospects and an under-motorized population. Although Libya has no experience with Chinese 
passenger car brands, our early experience in Egypt — coupled with the enviable reputation Great 
Wall has earned in Libya during its short tenure there — leads us to expect consumer acceptance to 
be swift,” said ElMostafa AbdulHalim, GB Auto’s Regional Chief Operating Officer.  
 
GB Auto is entering the Algerian market in cooperation with the Group Rahmoune, a strategic player 
in the Algerian economy, with investments mainly in the building materials, basic infrastructure and 
the automotive business.  
 
As in Libya, GB Auto will enter Algeria with Geely passenger cars in 2Q13, augmenting its lineup with 
Rottala, Grandstone and Lassa tires. The company is targeting sales of c.8,000 passenger cars in its 
first year of operations, with a market share target of 4 – 5% in the medium term. 
 
“Algeria is a very promising market, with a wealth of future potential, and long experience with 
Chinese passenger cars,” said AbdulHalim. “GB Auto staff have been on the ground in Algeria since 
2012 and have identified the pillars of its distribution network.” 
 
GB Auto is actively exploring further representations for these promising markets, as well as for its 
Iraqi and Egyptian operations. 
 
“The Middle East and Africa is one of the most dynamic growth markets in the world,” concluded 
Ghabbour. “The potential opportunities for a customer-focused model like the one GB Auto has 
perfected are boundless, and we are focused on seizing them.” 
 

 
—ENDS— 
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Macroeconomic and market data: World Bank, CIA World Fact Book, GB Auto research
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About GB Auto S.A.E. 
GB Auto S.A.E. (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) is a leading automotive producer and 
distributor in the Middle East and North Africa. Across five primary lines of business — Passenger 
Cars, Motorcycles & Three-Wheelers, Commercial Vehicles & Construction Equipment, Tires and 
Financing — the company’s main business activities include assembly, manufacturing, sales and 
distribution, financing and after-sales services. GB Auto’s portfolio of brands includes Hyundai, Geely, 
Mazda, Bajaj, Marcopolo, Iveco, Great Wall, Volvo, Mitsubishi, Lassa, Yokohama, Westlake Diamond 
Back, Grandstone and Rotalla. GB Auto has operations in Egypt, Iraq, Libya and Algeria, and is 
actively pursuing opportunities in new geographies within its core footprint. The company is 
headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt. www.ghabbourauto.com 
 
 

Investor Relations Contact Information: 

Menatalla Sadek, CFA  

Corporate Finance and Investments Director 

Tel:   +20 (0) 2 3539 1201 

Fax:   +20 (0) 2 3539 1198 

 

Hoda Yehia 

Investor Relations Manager 

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, Abu 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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 أسواق الجزائر وليبيادخل قليمية وتاإلتوسعات تواصل الجي بي أوتو 
  بباقة فريدة من المنتجات الجديدة والحالية

في شمال أفريقيا، وتبدأ توريد التوسع اإلقليمي استراتيجية  جديدة منالمرحلة التبدأ  جي بي أوتو 
 يبياالجزائر ولأسواق في سيارات الركوب والنقل الخفيف واإلطارات 

  ٢٠١٣فبراير  ١٩

الرائدة  الشركة – )AUTO.CA المقيدة في البورصة المصرية تحت كود(أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو  --القاھرة 
تي الجديدة استكمال خطتھا التوسعية ال عن – الشرق األوسط وشمال أفريقيابفي تجميع وتوزيع السيارات 

التوزيع أنشطة  مزاولةفي األسواق اإلقليمية من خالل جي بي أوتو لشركة جد المباشر اوتزيادة ال إلى تھدف
  .في أسواق الجزائر وليبيا بعد البيع ما المباشر وخدمات

ع في أسواق ليبيا والجزائر ابتداًء من الرب بعد البيع وخدمات ماالمنتجات الجذابة من الشركة طرح باقة تعتزم و
 الذين منحوا جي بي أوتو حقوق اإلدارة والتشغيل، حيث شركاء المحليينالبالتنسيق مع ، ٢٠١٣الثاني من عام 
 Great Wall ماركة Pick-Upسيارات و Geelyماركة الركوب  تزويد السوق الليبي بسياراتإلى  تخطط الشركة

 Grandstoneإطارات و Geely ةب ماركسيارات الركوي الجزائرالسوق في على أن تطرح ، Triangle وإطارات
  .Rotallaو Lassaو

العمليات ، علًما بأن بوتيرة ثابتةاالنتشار الجغرافي تعزيز لوتأتي الخطة الجديدة في إطار استراتيجية جي بي أوتو 
  .الشركةمبيعات واألنشطة اإلقليمية خارج السوق المحلي في مصر تمثل أكثر من ثلث 

كتور رؤوف غبور، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن سروره أعرب الدالسياق ھذا في 
الجزائر وليبيا تتميز أسواق حيث  ملموس في استراتيجية التوسع اإلقليمي التي تنتھجھا الشركةالتقدم بال
   .شمال أفريقيا والتي تعتبر من أھم األسواق الواعدةمكانة مرموقة في ب

سيصاحبه المزيد من التوسعات في باقة المنتجات في ھذه األسواق الشركة بأن نمو أعمالھا  بور توقعاتغوأكد 
إلى جانب الباقة الحالية من سيارات  ،الحقة منتجات أخرى مثل الشاحنات التجاريةالمرحلة التشمل ل ،المعروضة
راسة الفرص التوسعية المتاحة في دتوافر المرونة الالزمة ل، فضالً عن واإلطارات سيارات النقل الخفيفالركوب و

  .مزيد من األسواق الواعدة

السوق المحلي تشمل  ،أساسية أسواق أربعةويرتفع بذلك التواجد اإلقليمي المباشر لشركة جي بي أوتو إلى 
  . والجزائر اليبيباإلضافة إلى ، حاليًا في مصر، والسوق العراقي الذي يمثل أكثر من ثلث مبيعات الشركة

وقت يرتفع حجم التوريد على أن  ،السوق الليبيإلى  Triangleإطارات توريد كمية محدودة من بي أوتو  جيبدأت 
جي علًما بأن ، مطلع الربع الثاني من العام الجاريفي  Great Wall سيارات النقل الخفيفو Geelyطرح سيارات 

باكورة األسواق اإلقليمية  اليبيتمثل و. يمصرالسوق ال في Geelyسيارات الركوب ل حصريھي الوكيل البي أوتو 
إحدى التي تمتاز بالكفاءة والجودة، وھي  Great Wallماركة  Pick-Upسيارات أوتو بتزويدھا بجي بي التي تقوم 
  .صناعة سيارات الدفع الرباعي يالصينية الرائدة ف Great Wall Motorsشركة  منتجات

مجموعة البستان الذھبية، مع  شراكة الليبي بمقتضى تجدر اإلشارة إلى أن جي بي أوتو دخلت السوق
، والتي يمتد نشاطھا في مجال السلع االستھالكية وتجارة التجزئة وخدمات الدعم يدصالالمملوكة لعائلة 

 . اللوجيستي

في مدينتي بني ما بعد البيع وقد نجحت جي بي أوتو في تطوير استراتيجية فريدة لتنمية باقة المنتجات وخدمات 
خالل العام  Geelyسيارة آالف  ٣بيع ما يقرب من الشركة تستھدف ف، حيث يلاتكالأقل مقابل غازي وطرابلس 
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سنوات،  ٥و ٣تتراوح بين وجيزة تقريبًا خالل فترة % ١٠الحصة السوقية لتبلغ  األول من عمليات المشروع الجديد
  .من التشغيل ألفين عربة العام األولخالل  سيارات النقل الخفيفوذلك على أن تبلغ حصتھا من مبيعات 

، عن حماسه وتوألعمليات اإلقليمية بشركة جي بي ل التنفيذي رئيسال ،المصطفى عبدالحليم من جانبه أعرب
عروض ن تحظى أعبدالحليم توقع و .النمو االستثنائي بآفاق تمتعفي السوق الليبي الذي ي الشركةلوضع بصمة 

الشركة  تراھنبين العمالء في ليبيا، حيث الصينية  اتالسيارلرغم من حداثة ملحوظ على ابإقبال جي بي أوتو 
سيارات حظت بھا  يالسمعة الطيبة التفضالً عن  ،السيارات الصينية في مصربسوق كتسبتھا ا يعلى الخبرة الت

Pick-Up  ماركةGreat Wall فترة وجيزةخالل  بالسوق الليبي.  

إحدى الشركات ي رحمونمجموعة مع  شراكةبتأسيس جي بي أوتو على صعيد السوق الجزائري، قامت و
نشاء والبنية التحتية اإل مواد تشمل جيةيستراتا عدة قطاعات يتمتلك استثمارات ف يالتو االستثمارية الرائدة

   .السياراتصناعة و

باقة المنتجات ن تشمل ، على أابتداًء من الربع الثانيفي السوق الجزائري  بيع منتجاتھاإلى  جي بي أوتو وتتطلع
الف سيارة آ ٨قرابة بيع  تستھدف الشركة، حيث Rotallaو Lassaو Grandstoneوإطارات  Geelyسيارات المعروضة 

  .المتوسطالمدى على % ٥و% ٤واالستحواذ على حصة سوقية تتراوح بين العمليات خالل العام األول من 

نه يتمتع بخبرة طويلة أوخاصة  ،التي يحظى بھا السوق الجزائري ثقته في إمكانيات النمو الھائلة وأكد عبدالحليم
الالزمة عداد البنية إل ٢٠١٢خالل عام  كبيًراوأشار إلى أن جي بي أوتو  قطعت شوطًا  .سيارات الصينيةال بيعفى 

 .والخدماتشبكة التوزيع األطراف الرئيسية لد يحدوت للعمليات التشغيلية المرتقبة بالجزائر

فضالً  الواعدةبي أوتو على مواصلة تكثيف الجھود المبذولة لدراسة العروض الجديدة في ھذا األسواق  وتعمل جي
  .عن تنمية أعمال الشركة في السوق المصري ونظيره العراقي

أسواق الشرق األوسط وأفريقيا بين غيرھا من أنحاء العالم، كما واختتم غبور مشيًدا بآفاق النمو التي تحظى بھا 
اإلمكانيات غير المحدودة التي يوفرھا نموذج االستفادة من وأن الشركة تسعى إلى توظيف ھذه الطاقات أوضح 

    .أعمال جي بي أوتو وأساسه التركيز على خدمة العمالء
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 CIA World Fact Book –) قطاع البحوث(شركة جي بي أوتو  –البنك الدولي : البيانات السوقية والمنظور االقتصادي الكلي

 —نھاية البيان—



 

 www.ghabbourauto.com 4 

 
 

 

  
  

تجميع الرائدة في مجال الشركة ھي  )AUTO.CA المقيدة في البورصة المصرية تحت كود(أوتو جي بي 
تمارس الشركة أنشطتھا بصورة رئيسية في أسواق . فريقياأالشرق األوسط وشمال أسواق وتوزيع السيارات في 

راق، وتحرص على دراسة الفرص التوسعية بباقي أسواق المنطقة، وذلك من خالل خمس قطاعات مصر والع
اإلنشاء، ومعدات  ةالتجاريالشاحنات ك، ووك تووالدراجات النارية وعربات التالركوب،  رئيسية تضم سيارات

 دالتمويل وخدمات ما بعووالتسويق والتصنيع، وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع  .والتمويل ،واإلطارات
جاج ابو مازداو جيليومتنوعة من العالمات الرائجة، تشمل ھيونداي ، حيث تمتلك توكيالت حصرية لمجموعة البيع
 .ودياموند باك وجراندستون وروتاال ستليكييوكوھاما وووالسا ومتسوبيشي وفولفو ووجريت وال إفيكو وماركو بولو و
ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاھرة الكبرى . والجزائر وليبيا واألردن  فى مصر والعراقل الشركة أعمالھا وزاوت

    www.ghabbourauto.com: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني. بمصر
 

  منة هللا صادق /األستاذة
  لمؤسسيمدير االستثمار والتمويل ا

  1201 3539 2 (0) 20+: ھاتف
  1198 3539 2 (0) 20+ :فاكس

  
  يحيى ھدى / األستاذة

 المستثمرين عالقات مدير
  ir@ghabbour.com: بريد إلكتروني

  0485 3910 2 (0) 20+: ھاتف
  0139 3539 2 (0) 20+: فاكس

  

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – ٢٨ك  –رية الصحرواي اإلسكند-طريق القاھرة: العنوان
  مصر –الجيزة  – ١٢٠: ب.ص
  

 
 بيانات تطلعية

معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم " بيانات تطلعية"ھذا المستند قد يحتوي على 
باإلضافة " تنبؤ"، "توقعات"، "طمخط"، "سوف"تحديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 

وقد تحتوي ھذه البيانات على . إلى التوضيحات المشابھة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا
أوصاف لالستثمارات المخطط لھا أو الجاري تنفيذھا أو تطويرھا من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع لتلك 

البيانات الرؤى الحالية لشركة جي بي أوتو فيما يخص األحداث المستقبلية وھي  وتعكس ھذه. االستثمارات
وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح اإلنجازات واألداء والقرارات والنتائج الفعلية . عرضة للمخاطر واالفتراضات

و استنباطھا من الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجھا أ
 .ھذه البيانات التطلعية

 
  

 


