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GB Auto to Introduce Westlake Tires to Egypt 

Westlake tire becomes the latest brand to join GB Auto’s growing portfolio. The new 
representation of ZC Rubber brand Westlake will provide Egyptian consumers with a wide 
range of quality, price-competitive tire options 

 

14 June 2012 

(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler 
and distributor in the Middle East and North Africa, has secured the exclusive right to distribute 
internationally-recognized Westlake passenger car, van, truck and bus radial (TBR), and off-the-road 
(OTR) tires in the Egyptian market. 
 
“We are very pleased to announce that we have added another robust tire brand to our product line-
up. These tires are a triple-win for the Egyptian consumer: safe, durable and affordable,” said Dr. 
Raouf Ghabbour, Chairman and Chief Executive Officer of GB Auto. “We are particularly pleased that 
Westlake is our second new Chinese representation this year, after introducing Geely in the first 
quarter. The Westlake brand is  a natural fit with our strategy of catering to Egypt’s large, fast-
growing, multi-tiered consumer market by offering a rounded portfolio of competitive products, each of 
which offers the best value-for-money at its respective price point.” 
 
The new offering joins Turkish brand Lassa and Japan’s Yokohama in GB Auto’s tires portfolio.  
 
Founded in 1958, ZC Rubber is China’s largest tire manufacturer, according to figures published by 
the China Rubber Industry Association. The company stands today as the eleventh-largest player in 
the global tire market. 
 
GB Auto’s announcement comes in the wake of news that Egypt’s anti-dumping duties on tires of 
Chinese origin have been lifted. GB Auto has been carefully studying the Chinese market to find the 
most suitable brand to introduce in anticipation that the duties would eventually be scrapped. 
 
“The removal of anti-dumping duties on Chinese tires has effectively re-opened the Egyptian market 
to these affordable products, which we expect will find a wide market,” said Kamal Fahmy, Director of 
the Tires line of business at GB Auto.  
 
Sales of Westlake tires will begin immediately in Egypt as GB Auto has already stocked the required 
inventory. Sales will begin through  GB Auto’s independent network of tire dealers and through the 
company’s dedicated spare parts and service centers, the largest of which recently opened on the 
Cairo-Ismaliyya Highway. 
 
With nine factories, and a tenth under construction, ZC Rubber’s 2012 production capacity is 
expected to reach 30 million passenger car radial tires, 12 million truck and bus radial tires, and 
200,000 OTR and agricultural tires. 

—ENDS— 
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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 brand. 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, Yokohama and Westlake 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. 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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  في مصر  Westlake جي بي أوتو تطرح إطارات

زيادة حصتھا في  في مصر، وتھدف إلى ZC Rubber طاراتمنتجات شركة تصنيع اإلجي بي أوتو تبدأ طرح 
 تنافسية عالية من حيث الجودة والسعربقيمة  تحظىالتي   Westlakeسوق اإلطارات عبر إضافة ماركة

 

 ٢٠١٢يونيو  ١٤

وھي الشركة الرائدة في  –) AUTO.CAالمقيدة في البورصة المصرية تحت كود (بي أوتو أعلنت اليوم شركة جي 
 عن حصولھا على عقد حصري لتوزيع إطارات –منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتجميع وتوزيع السيارات 

 Westlakeماركة من سيارات الركوب، النصف نقل، الشاحنات االوتوبيسات و المعدات الثقيلة سيارات المالكي، 
  .في أسواق مصر

شركة جي بي أوتو، عن لأعرب الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في ھذا السياق و
ستتمتع ، مشيًرا إلى أن اإلطارات الجديدة من خالل إضافة عالمة تجارية جديدةالشركة  منتجاتبتعزيز سعادته 

ن وقوة التحمل واألسعار اما لما تحظى به من مميزات من حيث األبمكانة متميزة في السوق المصري نظرً 
  .التنافسية

، كما الجاري طرحھا الشركة منذ بداية العامتثاني المنتجات الصينية التي ھي Westlake وأضاف غبور أن إطارات 
وإتاحة نطاق  ،لمصرياحتياجات السوق اكافة أنھا تعد الخيار األمثل واألكثر مناسبة لخطط الشركة من أجل توفير 

  .قيمة مقابل السعر أفضلتتميز بكونھا واسع ومتكامل من المنتجات التنافسية التي 

  Yokohamaوإطارات ،التركية  Lassaطرح اإلطارات الجديدة إلى جانب إطاراتبوستقوم شركة جي بي أوتو 
  .اليابانية

وتحتل  كات تصنيع اإلطارات في الصينأكبر شروھي ، ١٩٥٨تأسست عام  ZC Rubberجدير بالذكر أن شركة 
  . وفقاً لتقارير الجمعية الصينية لصناعة منتجات المطاط عالميًا في سوق صناعة اإلطارات ١١المركز الـ

اإلطارات الصينية، حيث قامت الشركة  برفع رسوم اإلغراق عليقرار الويأتي إعالن جي بي أوتو بالتزامن مع 
خالل األشھر الماضية تحسبًا لقرار اإلعفاء من الرسوم  Westlakeمة إلطارات بإجراء اختبارات األمن والسال

  .الجمركية المقررة عليھا

 اإلغراقبقرار اإلعفاء من رسوم أشاد كمال فھمي، رئيس قطاع اإلطارات بشركة جي بي أوتو، في ھذا السياق و
  .جات عالية الجودة بأسعار معقولةحيث يتيح ذلك فرصة فريدة لتغطية الطلب الكبير والمتزايد على المنت

حيث أنھا قد قامت  فوًرا من خالل شبكة الموزعين المعتمدين في مصر Westlakeجي بي أوتو مبيعات ستبدأ و
باإلضافة إلى مراكز الخدمة وقطاع الغيار التابعة للشركة، والتي تم افتتاح ، بالفعل بتخزين الكميات االزمة منھا

  .القاھرة االسماعيلية الصحراوي أحدثھا مؤخًرا على طريق

تتوقع الشركة و .حاليًا تعمل على إنشاء المصنع العاشركما تسعة مصانع لإلطارات  ZC Rubberوتمتلك شركة 
مليون قطعة  ١٢مليون قطعة سنويًا من إطارات سيارات الركوب، و ٣٠إلى  ٢٠١٢زيادة الطاقة اإلنتاجية خالل عام 

  .والجرارات الزراعيةOTR ألف قطعة سنويًا من إطارات  ٢٠٠واألوتوبيسات، وسنويًا من إطارات الشاحنات 

  

 —نھاية البيان—

 
بالشرق  السيارات وتوزيع تجميع في الرائدة الشركة ھي )AUTO.CAكود البورصة المصرية (أوتو  بي جي شركة
وجيلي وكذلك  ھيونداي ماركة مصر في المالكي السيارات وتوزيع وتجميع باستيراد الشركة وتقوم أفريقيا وشمال األوسط
وتقوم شركة جي بي أوتو بإدارة . ميتسوبيشي فولفو، ماركات )المقطورات – الشاحنات – األتوبيسات (التجارية المركبات

والذي يقوم بتصنيع وتجميع ھياكل األوتوبيسات  –العالمية  Marcopoloوھو مشروع مشترك مع شركة  –مشروع جي بي بولو 
 لسيارات الوحيد المستورد مصر، وھي في الشركة موزعاً حصرياً لسيارات مازداكما تعد . محلي وأسواق التصديرالللسوق 
باجاج  وعربات التوكتوك ماركة البخارية الدراجات بتوزيع أيضاً  الشركة وتقوم .أوتو  كي جي شركة عبر العراق في ھيونداي
وتقوم شركة جي بي أوتو بتوفير حلول التمويلي التأجيري   .فولفو ماركة اءاإلنش ويوكوھاما ومعدات  السا ماركة واإلطارات

التابع  للتأجير التمويليذراع ( GB Lease للتأجير التمويليوالتمويل متناھي الصغر والتمويل االستھالكي عبر شركات جي بي 
 الشركة وتقوم). تحت اإلنشاء –الكي التمويل االستھ(وشركة درايف ) التمويل متناھي الصغر(ومبادرة مشروعي ) للشركة
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.  والبضائع الركاب نقل وخدمات السيارات (كماليات) إكسسوارات بيع ومنافذ لمراكز الخدمات مصر في شبكة أكبر بتشغيل أيضاً 
 (www.ghabbourauto.com). مصر – الجيزة – الكبرى القاھرة منطقة في أوتو بي جي لشركة الرئيسي المقر ويقع

  
 :المستثمرين قاتعال أرقام

  
 يحيى ھدى / األستاذة

 المستثمرين عالقات مدير
  

 ir@ghabbour.com: بريد إلكتروني

   0485 3910 2 (0) 20+: ھاتف

  0139 3539 2 (0) 20+: فاكس

  بو رواشأ –المنطقة الصناعية  – ٢٨ك  –اإلسكندرية الصحرواي -طريق القاھرة: العنوان

  مصر –الجيزة  – ١٢٠: ب.ص

  
 

 بيانات تطلعية

معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم تحديد تلك " بيانات تطلعية"ھذا المستند قد يحتوي على 
ت المشابھة باإلضافة إلى التوضيحا" تنبؤ"، "توقعات"، "مخطط"، "سوف"البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل 
وقد تحتوي ھذه البيانات على أوصاف لالستثمارات المخطط لھا أو . ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا

وتعكس ھذه البيانات الرؤى الحالية . الجاري تنفيذھا أو تطويرھا من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع لتلك االستثمارات
وقد تسبب عوامل عديدة في أن . يما يخص األحداث المستقبلية وھي عرضة للمخاطر واالفتراضاتلشركة جي بي أوتو ف

تصبح اإلنجازات واألداء والقرارات والنتائج الفعلية الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن 
 .يتم استنتاجھا أو استنباطھا من ھذه البيانات التطلعية

 
 


