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GB Auto Inaugurates State-of-the-Art Prima Plant, Gears Up for 

Egyptian Launch of Locally Assembled Geely Emgrand7 Sedan 

Revamped Prima plant first in MENA to include fully robotic paint shop, will accommodate 

simultaneous assembly of Hyundai, Geely and Mitsubishi vehicle models 

15 October 2012 

 

(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler 

and distributor in the Middle East and North Africa, inaugurated today its revamped Prima Automotive 

Assembly Plant. The facility has already produced the first locally assembled Geely Emgrand7 

models. 

 

The Emgrand7 sedan will go on sale at GB Auto and independent dealer showrooms nationwide on at 

a price point that complements GB Auto’s market-leading Hyundai passenger cars. The company’s 

Hyundai lineup captured a combined 32.8% market share in the eight months to 31 August 2012, 

making it the top-selling brand in nationally.  

 

The revamped Prima plant is a state-of-the-art facility with latest-generation quality control 
procedures, fully automated conveyer systems, and the first fully robotic paint shop in the Middle East 
and North Africa. 
 

“Our significant investment in the Prima plant reflects our confidence in the outstanding long-term 

fundamentals of the Egyptian automotive market, which reflects a motorization rate far below both 

regional and emerging market averages,” said Dr. Raouf Ghabbour, Chairman and CEO of GB Auto. 

“The revamped Prima will allow us to serve the Egyptian market with high-quality locally assembled 

products at a range of price points, making possible automotive ownership for a wider socio-economic 

cross section. We are honored to be introducing this high-quality Chinese brand to the Arab world’s 

most populous nation.”  

 

The revamped Prima plant can accommodate the simultaneous assembly of different brands and 

models including Hyundai and Geely passenger cars and Mitsubishi Canter commercial vehicle 

cabins from imported completely knocked down (CKD) kits and locally sourced components. 

 

Prior to the completion of the factory overhaul at the end of September 2012, the Prima plant had 

produced more than 210,000 Hyundai passenger cars (Excel, Accent, Sonata and Verna models) 

since its establishment in 1994. 

 
The Prima manufacturing workforce, which includes 1,015 employees, works two shifts over 19 hours 
each day. The facility’s maximum annual capacity now stands at c.70,000 units following the plant 
overhaul. 
 

An inauguration ceremony was held today with attendees including senior government officials, 

members of the diplomatic community, local and international institutional investors, and members of 

the media. Among those present were Egyptian Minister of Industry Hatem Saleh; H.E. the 

Ambassador of China, Song Aiguo; and Geely International General Manager Dr. Zhang Lin. 

Representing GB Auto alongside Ghabbour was Chief Manufacturing Officer Ahmet Satiroglu, along 

other representatives of senior management.   
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Sales of the Emgrand7 will be supported by both a national advertising campaign and an installment 

sales program offered through Drive, GB Auto’s consumer finance subsidiary. 

 

—ENDS— 

 
About GB Auto S.A.E. 

GB Auto S.A.E. (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) is a leading automotive producer and 

distributor the Middle East and North Africa. In Egypt, the company assembles, imports and 

exclusively distributes passenger cars under the Hyundai and Geely brands. GB Auto also 

assembles, imports and exclusively distributes commercial vehicles (buses and trucks) in Egypt under 

the Volvo and Mitsubishi brands, where it also manufactures trailers and superstructures. Via GB 

Polo, a joint-venture with leading global player Marcopolo, the company manufactures and assembles 

bus bodies for national and export markets. It is the exclusive importer and distributor of Mazda 

passenger cars in Egypt and is the sole importer and distributor of Hyundai vehicles in Iraq through a 

joint venture, GK Auto. In addition, it exclusively distributes products in Egypt including two and three-

wheelers under the Bajaj brand, tires under the Lassa and Yokohama brands, and construction 

equipment under the Volvo brand. GB Auto provides financial leasing, microfinance and consumer 

finance via GB Lease (business-to-business financial leasing), Mashroey (microfinance) and Drive 

(consumer finance — under establishment). The company also operates Egypt's largest network of 

service centers and automotive spare parts sales-points. GB Auto is headquartered in Giza, Greater 

Cairo Area, Egypt. (www.ghabbourauto.com) 

 

Investor Relations Contact Information: 

 

Ms. Menatalla Sadek, CFA 

Corporate Finance and Investments Director 

Tel:   +20 (0) 2 3539 1201 

Fax:   +20 (0) 2 3539 1198 

 

Ms. Hoda Yehia 

Investor Relations Manager 

Tel:  +20 (0) 2 3910 0485 
Fax:  +20 (0) 2 3539 0139 
 
Email: ir@ghabbour.com 
 
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 
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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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وتستعد لطرح  التوسعاتجي بي أوتو تفتتح مصنع بريما بعد اكتمال 

 المجمعة محليًا في مصر Emgrand7سيارات جيلي 

التجديدات الشاملة تجعل من مصنع بريما أول مجمع صناعي في منطقة الشرق األوسط  التوسعات و أعمال

ء ويمكنه تجميع الموديالت المختلفة في أنظمة التحكم اآللي في عملية الرش والطاليستخدم وشمال أفريقيا 

 نفس الوقت ألربعة ماركات تشمل هيونداي وجيلي وميتسوبيشي

 

 2152أكتوبر  51

 

عن افتتاح مصنع  (AUTO.CAأعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – )القاهرة(
. وجاء اإلعالن بالتزامن مع قيام المصنع بتجميع أول سيارة مصنعتم إجرائها ال التوسعات التيبريما عقب اكتمال 

 . Emgrand7جيلي محليًا في السوق المصري من موديل 

الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال  الشركةتعد جي بي أوتو الشركة 

جي بي أوتو وشبكة الموزعين المعتمدين رض امعفي . وتخطط الشركة إلى بيع سيارات جيلي السيدان أفريقيا

بأنحاء الجمهورية. وتهدف الشركة إلى طرح سيارات جيلي الجديدة بفئات سعرية جذابة سعيًا للتكامل مع إنتاج 
 تاكتسبحيث لنجاح الفائق الذي حققته هيونداي في السوق المصري نظًرا لالشركة من سيارات هيونداي، 

 مبيًعا في السوق المصري. سيارةمما يجعلها أكثر  2152 اغسطسة في نهاي% 8223حصة سوقية تبلغ 

من أنظمة السير اآللي وحتى  والتجميعأحدث المعايير التكنولوجية وتقنيات التصنيع بتطبيق مصنع بريما يقوم 

وأنظمة مراقبة وضمان الجودة، مما يجعل منه أحدث وأكبر  أنظمة التحكم اآللي في عملية الرش والطالء
 .روعات الصناعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمش

في هذا السياق أوضح الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن 

عكس ثقتنا في قوة األسس الكلية التي يتميز بها سوق السيارات بريما تمصنع االستثمارات الضخمة في 
بمبادرات التطوير الوتيرة السريعة التي تسير عليها الشركة فيما يتعلق تعكس ، كما ويلالمصري على المدى الط

مصنع بريما تطوير والميكنة مقارنة بمتوسط األسواق اإلقليمية واألسواق الناشئة حول العالم. ويرى غبور أن 
ارات المجمعة محليًا توفير المنتجات عالية الجودة من السيعبر سيساعد الشركة على خدمة السوق المصري 

واحده من أهم لطرح سعادته . وأعرب غبور عن العمالءبأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهالكية مختلفة في 

 .أكبر األسواق العربية وأسرعها نمًوا على اإلطالق السوق المصري وهو احدالماركات الصينية عالية الجودة في 

باإلضافة إلى القطع المصنعة من أشهر الماركات العالمية األصلية ت محركات وقطع السياراالويحصل المصنع على 

مختلفة في الوقت ذاته تشمل السيارات المالكي ماركة الموديالت الماركات والمحليًا، حيث يمكن للمصنع تجميع 
 هيونداي وجيلي وشاحنات النقل ماركة ميتسوبيشي كانتر. 

وصل إجمالي ما انتجه مصنع  ،5991، ومنذ تأسيسه في عام 2152قبل اكتمال أعمال تجديد في نهاية سبتمبر 
 ألف سيارة ماركة هيونداي )موديالت اكسيل و اكسنت و سوناتا و فيرنا(. 251أكثر من إلى بريما 

ساعة في اليوم، علًما بأن الطاقة اإلنتاجية  59عامل وفنّي على ورديتين لمدة  5151يقوم المصنع بتوظيف 

 .عقب اكتمال أعمال التوسعات والتجديدات ألف سيارة سنويًا 01حوالي تفعت إلى ارالقصوى للمصنع 

والممثلين الدبلوماسيين تم افتتاح المصنع في احتفالية شهدت حضوًرا واسًعا من أبرز المسئولين الحكوميين 

وشارك في االحتفالية السيد  ومجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين ومختلف وسائل اإلعالم والصحافة.
حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، والسفير الصيني بالقاهرة سونج أيجيو، والدكتور شانج لين الرئيس اإلقليمي 

 لمجموعة جيلي.

ومن المخطط ان يتم إطالق حملة إعالنية موسعة لدعم مبيعات جيلي فضالً عن توفير برامج التقسيط التي 
فاينانس، وهي إحدى الشركات االستثمارية التابعة لجي بي أوتو في مجال التمويل توفرها شركة درايف 

 االستهالكي.

 

 —نهاية البيان—
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 السيارات وتوزيع تجميع في الرائدة الشركة هي (AUTO.CAأوتو )كود البورصة المصرية  بي جي شركة

 ات مارك مصر في المالكي السيارات عوتوزي وتجميع باستيراد الشركة وتقوم أفريقيا وشمال بالشرق األوسط
ميتسوبيشي.  فولفو، ماركات( المقطورات – الشاحنات – األتوبيسات) التجارية وكذلك المركباتوجيلي   هيونداي

 –العالمية  Marcopoloوهو مشروع مشترك مع شركة  –وتقوم شركة جي بي أوتو بإدارة مشروع جي بي بولو 

الشركة موزعاً حصرياً ل األوتوبيسات للسوق المحلي وأسواق التصدير. كما تعد والذي يقوم بتصنيع وتجميع هياك
 وتقوم أوتو . كي جي شركة عبر العراق في هيونداي لسيارات الوحيد المستورد مصر، وهي في لسيارات مازدا

 ويوكوهاما ومعدات  السا ماركة باجاج واإلطارات وعربات التوكتوك ماركة البخارية الدراجات بتوزيع أيضاً  الشركة
وتقوم شركة جي بي أوتو بتوفير حلول التمويلي التأجيري والتمويل متناهي الصغر والتمويل   .فولفو ماركة اإلنشاء

)ذراع التمويل التأجيري التابع للشركة( ومبادرة مشروعي )التمويل متناهي  GB Leaseاالستهالكي عبر شركات 

 مصر في شبكة أكبر بتشغيل أيضاً  الشركة وتقومتحت اإلنشاء(.  –كي الصغر( وشركة درايف )التمويل االستهال
 الرئيسي المقر والبضائع.  ويقع الركاب نقل وخدمات السيارات (كماليات) إكسسوارات بيع ومنافذ لمراكز الخدمات

 (www.ghabbourauto.com)مصر.  – الجيزة – الكبرى القاهرة منطقة في أوتو بي جي لشركة
 

 
 (CFA)/ منة صادق  األستاذة

 ررئيس قطاع التمويل المؤسسي واالستثما

 

  1201 3539 2 (0) 20+هاتف: 

 1198 3539 2 (0) 20+فاكس: 

 

 

 يحيى هدى / األستاذة
 المستثمرين عالقات مدير

 
 ir@ghabbour.comبريد إلكتروني: 

  0485 3910 2 (0) 20+هاتف: 

 0139 3539 2 (0) 20+فاكس: 

 أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 23ك  –اإلسكندرية الصحرواي -العنوان: طريق القاهرة

 مصر –الجيزة  – 521ص.ب: 

 

 
 بيانات تطلعية

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

إلى التوضيحات المشابهة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا. وقد تحتوي هذه البيانات على 
التأثير المتوقع لتلك أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو تطويرها من قبل شركة جي بي أوتو و

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

نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو استنباطها من الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي 
 هذه البيانات التطلعية.
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