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إلضافة إم جى  الشرق األوسط م. م. ح.ر سايك موتومع يوم شركة جى بى أوتو عن شراكتها علنت الأ

 الى محفظة عالمتها التجارية فى العراق.
 

البيع وخدمات الضمان لمركبات إم جي في العراق ستقوم شركة جي بي أوتو بتسويق وتوزيع وتوفير خدمات ما بعد 

.للوحدات المستوردة بالكامل  

 

2020مايو  5القاهرة في   

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات  – (AUTO.CAمصرية )كود البورصة ال  أوتو شركة جي بي اليوم علنتأ

وتوزيع وتوفير خدمات  لتسويق اتفاقية عن ،بالسوق المصري تقديم خدمات التمويل غير المصرفيوتتخصص في بالشرق األوسط 

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات أواخر الربع الثالث أو أوائل  .الدولية إم جيشركة  لتي تنتجهااما بعد البيع وخدمات الضمان لمركبات 

 . 2020 من الربع الرابع

 

ذا السياق أعرب هو في في العراق  م جيإ لشركة موزعاللتصبح  بعد التحدي مع عدد من المنافسين حي بي أوتو شركة أختيارتم 

بعد  إم جي قد اخترنا فهذه الشراكة.به سرورعن  ،دارة و العضو المنتدب لشركة جي بي أوتواإلالدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس 

تقديم أفضل قيمة : لعالمات جي بي أوتو في  سوف يكون مثيل إم جي منتجاتطرح  بحث عالمي شامل ونحن مقتنعون تماًما بأن 

لقد منحتنا خبرتنا في جميع أنحاء المنطقة المرونة والخبرة الفنية للتغلب على "  شريحة مهمة تلبي احتياجات عمالئنا وتوقعاتهمل

صبح رائدة لت القوية ، سنتمكن من تطوير إم جي التقلبات الكامنة في صناعة السيارات. نحن واثقون من أننا بفضل خبرتنا ومواردنا

.في السوق"    

 

تنافسية. إنها حقًا شهادة على لخدمة السوق العراقي من خالل توفير منتجات  هذه الشراكة االستراتيجيةموارد الشركتين من ستستفيد 

عالميين من هذا لشركاء والعمليات ذات المستوى العالمي التي نتمكن من جذبها باستمرار  يةالمستقبل جي بي أوتوأستراتيجية 

والخدمة التي ال مثيل لها وأفضل المنتجات في فئتها.  جودتها الفائقةمن خالل في السوق  قوتها جي بي أوتوالعالي. عززت  مستويال

.جلاألالطويل افضل من األرباح قصيرة  جلاألنعتبر ان النمو في  حيث في الألسواق الخارجيةأنشطتنا نطلع الي تطوير ا ما زلن  

 

دة إحياء الشركة مجدداً على الصعيد العالمي من قبل شركة اعاماً، وجرى إع 94تأسست شركة إم جي للسيارات في بريطانيا قبل 

بعراقتها وتاريخها الغني بالطرازات األيقونية والكثير تي تعتبر سابع أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم. وتتمتع إم جي ال سايك

، كما تشتهر بطرازاتها الرياضية ذات المقعدين وسيارات الصالون 1924من الجوائز واإلنجازات التي يعود تاريخها إلى عام 

ولديها أقدم نادي للسيارات  وسيسيل كيمبرز عاماً من قبل ويليام موريس 94والكوبيه الرائعة. تأسست عالمة إم جي التجارية منذ 

شركة عالمية منذ استحواذها على إم جي مرحلة جديدة في تاريخ هذه  500في العالم. وبدأت شركة سايك المدرجة ضمن قائمة أكبر 

.العالمة التجارية البريطانية العريقة لترتقي بمعايير التصميم واالبتكار نحو المستقبل  

 

 

 

 —نهاية البيان—
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 ( AUTO.CAشركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية 

( هي شركة رائدة في قطاع السيارات بأسواق الشرق األوسط مع تقديم خدمات AUTO.CAجي بي أوتو )كود البورصة المصرية 

بخارية التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم أعمال الشركة ستة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات ال

ذات العجلتين وثالث عجالت، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء واإلطارات باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وأنشطة الشركة 

خارج السوق المصري. وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع، حيث تمتلك 

جموعة متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، توكيالت حصرية لم

شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، كاري، اس دي ال جي، سينو تراك، أكسا، السا، 

ار، فيردي، تيكينج، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة يوكوهاما، بيريللي، ويست ليك، ويستليك، دبل كوين، دبل ست

رئيسية في أسواق مصر والعراق. و علي صعيد جي بي كابيتال، الذراع المتخصص للخدمات التمويلية الغير المصرفي كالتأجير 

و التخصيم و التوريق و التمويل  لنقلالتمويلي و التمويل متناهي الصغر والتمويل االستهالكي و وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل ا

لمزيد من المعلومات يرجى . جي بي كابيتال للتوريق و بداية،هرم ،ي بي ليس، درايف، مشروعي، تساهيلتحت كال من ج العقاري
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 تطلعية بيانات

 التطلعية األلفاظ بعض استخدام خالل الشركة ويمكن تحديدها من بأنشطة مرتبطة تطلعية" وهذه البيانات معينة على "بيانات يحتوي قد المستند هذا

 النوايا. وقد أو الخطط أو االستراتيجيات مناقشة خالل من المشابهة التوضيحات مثل "سوف" ، "مخطط" ، "توقعات" ، "تنبؤات" باإلضافة إلى

االستثمارات.  المتوقع لتلك والتأثير الشركة قبل من تطويرها أو تنفيذها الجاري أو لها المخطط لالستثمارات على أوصاف البيانات هذه تحتوي

 عوامل تسبب واالفتراضات. وقد للمخاطر وهي عرضة المستقبلية األحداث يخص فيما أوتو بي جي لشركة الحالية الرؤى البيانات هذه وتعكس

 يتم أن الممكن من مستقبلية نتائج أي عن مختلفة أوتو بي جي بشركة الفعلية الخاصة والنتائج والقرارات واألداء اإلنجازات تصبح أن في عديدة

  .التطلعية البيانات من هذه استنباطها أو استنتاجها
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