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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014

القاهرة في 10 نوفمبر 2014

األرباح  ... وصافي  اإليرادات بمعدل %50  الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات ترصد نمو  الشركة 
ينمو بمعدل 7 أضعاف فيما يعكس النتائج القوية من جميع قطاعات الشركة ومردود تدابير خفض 

المصروفات

جي بي أوتو تعلن نتائج الربع الثالث من 
عام 2014 

متفائلون ببوادر 
التعافي االقتصادي في 
السوق المصري والتي 

تنعكس في نمو مبيعات 
جميع قطاعات الشركة خالل 

الفترة الماضية.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود التداول في البورصة المصرية AUTO.CA( – الشركة الرائدة في مجال 
تجميع وتوزيع السيارات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 
األرباح بمعدل  بزيادة سنوية قدرها 49.7%، مصحوًبا بنمو صافي  اإليرادات 3081.5 مليون جنيه  2014، حيث بلغت 
سبعة أضعاف ليبلغ 54 مليون جنيه خالل نفس الفترة، مع وصول هامش صافي الربح إلى 1.8% فيما يعد ارتفاًعا 

بواقع 1.4 نقطة مئوية.
وخالل أول تسعة أشهر من عام 2014، بلغت إيرادات الشركة 8830.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل %40، 

مصحوًبا بتضاعف صافي األرباح ليبلغ 141.9 مليون جنيه وزيادة هامش صافي الربح إلى %1.6.
وفي هذا السياق جدد الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، تفاؤله 
ببوادر التعافي االقتصادي في السوق المصري، مشيًرا إلى أن الشركة حققت نتائج ممتازة بجميع القطاعات وأن 
األقوى منذ خمس  الجاري هي  العام  الثالث وأول تسعة أشهر من  الربع  الركوب خالل فترتي  مبيعات سيارات 

سنوات، فيما يعد استمراًرا لألداء المتميز الذي حققته الشركة خالل الربع السابق. 
وتابع غبور أن السوق بات مستعًدا النتعاشة جديدة بعد سنوات من التحديات الصعبة وهو ما يدعم ثقته 

في تحقيق نقلة ملموسة خالل عام 2015.
وأعرب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو عن سروره بنمو المبيعات في السوق 
العراقي خالل الربع الثالث ومنذ بداية العام الجاري على الرغم من التحديات واألوضاع الصعبة التي تخيم عليه. 
وكشف غبور عن إمكانية حدوث طفرة ملحوظة بقطاع الشاحنات التجارية ومعدات البناء في السوق المصري 
خالل السنوات المقبلة، مدعومة بالمردود المتوقع من برامج اإلنفاق الحكومي وارتفاع معدالت الطلب مجدًدا 
بالقطاع  اإلنفاق  زيادة  يتوقع  أنه  كذلك  وأضاف  واسع.  نطاق  على  االقتصادية  التنمية  تحقيق  مساعي  نتيجة 

السياحي خالل عام 2015. 
وقد رصدت الشركة نمو إيرادات قطاع سيارات الركوب بمعدل سنوي 59.6% لتبلغ 2286.7 مليون جنيه خالل 

الربع الثالث من عام 2014. 
وقد بدأ قطاع الدراجات البخارية والتوك توك في استئناف النشاط عقب انتهاء حظر استيراد مكوناتها شهر 
مايو الماضي غير أن ذلك لم ينعكس على نتائج الربع الثالث حيث أن أعمال وأنشطة التجميع لم تبدأ بصورة 
طبيعية حتى شهر سبتمبر الماضي، غير أن  مبيعات القطاع ارتفعت بمعدل سنوي 7.6% خالل الربع الثالث مع 
نمو مجمل الربح بمعدل 32.6% خالل نفس الفترة وهو ما يدعم توقعات اإلدارة باستمرار األداء القوي خالل الفترة 
المقبلة. ومن جانب آخر ارتفعت مبيعات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء بنسبة 147.1% خالل الربع الثالث 

مما أثمر عن نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 69.3% لتبلغ 212.7 مليون جنيه.
وارتفعت كذلك إيرادات قطاع اإلطارات بنسبة 30% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث رصدت الشركة 
إيرادات  ارتفعت  المحلي. فيما  المبيعات في السوق  إلى جانب تعافي  المنطقة  تحقيق مبيعات قوية بأسواق 

نشاط التمويل بنسبة 38.1% خالل الربع الثالث لتبلغ 186.8 مليون جنيه.
وشهدت اإليرادات مزيًدا من التقدم خالل الربع الثالث بالقطاعات األخرى حيث بدأت مبيعات زيوت المحركات 
استمرار  مع  أوتو،  بي  جي  ومقرات  بمعارض  المستعملة  السيارات  مبيعات  إدماج  كذلك  وتم  والتشحيم، 

االستعدادات بأنشطة التجزئة في إطار االنطالق المرتقب خالل عام 2015. 
والعمومية كنسبة من  اإلدارية  المصروفات  انخفض مجدًدا معدل   ،2014 عام  اإلدارة خالل  تنفيذًا ألهداف  و 

اإليرادات. 
واختتم غبور أن الشركة نجحت على مدار السنوات الماضية في اختراق أسواق جديدة وتنويع أنشطتها 
وخدماتها حتى احتلت المكانة الرائدة التي تحظى بها اآلن بين الشركات والمؤسسات الدولية البارزة، مضيفًا أن 
أسواق الشرق األوسط وأفريقيا تحظى بالعديد من الفرص الجذابة التي تعتزم الشركة توظيفها خالل السنوات 

المقبلة.
يمكن تحميل تقرير نتائج الربع الثالث من عام 2014  لشركة جي بي أوتو، باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء 
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014(

قائمة الدخل

تسعة أشهر منتهية في ثالثة أشهر منتهية في 

)مليون جم(
30 سبتمبر 

2013
30 سبتمبر 

التغيير2014
30 سبتمبر 

2013
30 سبتمبر 

التغيير2014

46.7%59.64,503.06,606.3%1,433.02,286.7إيرادات السيارات المالكي
3.5-%0.4816.2787.3-%286.0284.9إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك

83.6%69.3352.6647.4%125.7212.7إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء
3.2%30.0298.6308.2%76.899.8إيرادات اإلطارات 

40.6%38.1331.1465.5%135.2186.8إيرادات أنشطة التمويل
147.7%590.96.415.8%1.510.4إيرادات أخرى

40.0%49.76,307.98,830.5%2,058.23,081.3إجمالي إيرادات المبيعات
42.0%66.8822.81,168.2%244.9408.6مجمل الربح

13.20.2%13.0%13.31.4%11.9%هامش الربح اإلجمالي
21.5%322.5-265.4-34.9%108.5-80.4-مصروفات البيع والتسويق

27.5%199.1-156.2-35.4%75.4-55.6-مصروفات إدارية
26.4%57.723.029.0%6.09.4اإليرادات /)المصروفات( األخرى

59.2%103.9424.3675.6%114.9234.2أرباح التشغيل
7.70.9%6.7%7.62.0%5.6%هامش أرباح التشغيل )%(

-53.6-13.4--25.8-6.3-صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
51.4%92.0410.9622.0%108.6208.4األرباح قبل الفوائد والضرائب

7.00.5%6.5%6.81.5%5.3%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(
-91.4-20.7--22.7-3.1أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

6.9%274.9-257.2-8.0%96.8-89.6-صافي تكلفة التمويل
92.3%302.4132.9255.7%22.188.9األرباح قبل الضرائب

249.6%48.6-13.9--16.9-1.8-الضرائب
73.9%254.4119.0207.1%20.371.9صافي األرباح قبل حقوق األقلية

35.3%65.1-48.1-39.6%17.9-12.8-حقوق األقلية
100.2%623.170.9141.9%7.554.0صافي الربح

1.60.5%1.1%1.81.4%0.4%هامش صافي الربح )%(



3

.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA( هي الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع 
السيارات في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتمتد أنشطة الشركة إلى خمس قطاعات رئيسية تضم 
واألنشطة  واإلطارات،  اإلنشاء،  ومعدات  التجارية  والشاحنات  توك،  والتوك  البخارية  والدراجات  الركوب،  سيارات 
التمويلية. وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع، 
حيث تمتلك توكيالت حصرية لمجموعة متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، باجاج، ماركو 
بولو، إفيكو، فولفو، متسوبيشي، فوسو، واي تي أو، كاري، اس دي ال جي، أكسا، السا، يوكوهاما، جوديير، ويست 
ليك، تريانجل، جراندستون، دياموند باك، دوبل كوين، مونروه، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة 
رئيسية في أسواق مصر والعراق وليبيا والجزائر، وتحرص على دراسة الفرص التوسعية بباقي أسواق المنطقة. 
اإلكتروني: الموقع  زيارة  المعلومات يرجى  الكبرى بمصر. لمزيد من  القاهرة  الرئيسي للشركة في  المقر   ويقع 

www.ghabbourauto.com 

بيانات تطلعية

هذا المستند قد يحتوي على “بيانات تطلعية” معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم 
تحديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل “سوف”، “مخطط”، “توقعات”، “تنبؤ” باإلضافة 
إلى التوضيحات المشابهة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا. وقد تحتوي هذه البيانات على 
أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو تطويرها من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع 
لتلك 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 
الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو استنباطها من 

هذه البيانات التطلعية.

المقر الرئيسي:
طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي 

– ك 28 – المنطقة الصناعية – 
أبو رواش – الجيزة – مصر

عالقات المستثمرين:
منة اهلل صادق

رئيس قطاع التمويل المؤسسي 
واإلستثمار

هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين

رانيا الشنوفي
محلل عالقات المستثمرين

مباشر: 0485 3910 202+
تليفون: 1201 3539 202+
فاكس: 0139 3539 202+

ir@ghabbour.com
ir.ghabbourauto.com

معلومات للمساهمين:
AUTO.CA :كود رويترز

AUTO.EY :كود بلومبرج

عدد األسهم:
128.892.900 سهم:

http://www.ghabbourauto.com/
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