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القاهرة في 11 نوفمبر 2018 

نتائج الربع الثالث تعكس المساهمة القوية لقطاع المركبات، مدعوًمة باألداء القوي لجي 
بي كابيتال، والشركة ترصد استمرار تحسن صافي الربح

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 30 سبتمبر 2018

تحرص إدارة الشركة على 
تنمية أنشطة التمويل 

التابعة بالتوازي مع الحفاظ 
على قوة مركزها المالي 

وسالمة محفظة التمويالت 
المقدمة.

– وهي شركة رائدة في صناعة   )AUTO.CA أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية 
السيارات بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي 
بالسوق المصري – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث بلغت 
الثالث من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 57.4% بفضل استمرار  الربع  اإليرادات 7.92 مليار جنيه خالل 
تعافي قطاع المركبات، كما يمثل ذلك نمًوا ربع سنوًيا بنسبة 30%، حيث يعكس ذلك وصول الطلب إلى 
أعلى مستوياته خالل الربع الثالث. ونتج عن ذلك تسجيل صافي ربح بقيمة 240.4 مليون جنيه خالل الربع 

الثالث من عام 2018 مقابل صافي خسائر قدرها 138.9 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.

وخالل أول 9 أشهر من عام 2018، ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 54.2% لتبلغ 18.78 مليار جنيه، وصاحب 
ذلك تسجيل صافي ربح بقيمة 421.9 مليون جنبه خالل نفس الفترة مقابل صافي خسائر قدرها 444.3 

مليون جنيه خالل أول 9 أشهر من العام السابق.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، 
عن بالغ اعتزازه بنتائج الشركة خالل الربع الثالث والتي أثبتت صحة تقديرات اإلدارة خالل الفترة الماضية 
الحالية تشهد تغير  القترة  أن  إلى  حول سرعة تعافي السوق ونمو معدالت الطلب مرة أخرى، مشيًرا 
ملحوظ بالتوجهات السوقية واألنماط االستهالكية في ضوء زيادة تأقلم المستهلكين مع المعطيات 
االقتصادية الراهنة وهيكل األسعار الجديد. وأضاف غبور أن الشركة تواصل جهودها لتحسين وتنويع 
تشكيلة المنتجات بقطاع المركبات بهدف تعظيم االستفادة من زيادة معدالت الطلب ونمو حجم 

السوق بوجه عام.

وقد بلغت إيرادات قطاع المركبات 6.91 مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام 2018 بزيادة سنوية 56%، كما 
يمثل ذلك نمًوا بنسبة 32% عن الربع السابق، علًما بأن إيرادات قطاع المركبات مثلت 87.2% من إجمالي 
إيرادات جي بي أوتو خالل نفس الفترة. وتعكس تلك النتائج المردود اإليجابي لنمو إيرادات قطاع سيارات 
ربع  أيًضا نمو  الثالث من عام 2018، وهو  الربع  بنسبة سنوية 67.3% لتسجل 3.7 مليار جنيه خالل  الركوب 
سنوي بنسبة 40.4%، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن تشكيلة منتجات القطاع. ونتج 
الجاري، حيث تضاعف  العام  الثالث من  الربع  الركوب خالل  عن ذلك تحسن مجمل ربح قطاع سيارات 
بمعدل يتجاوز تسع مرات ليبلغ 386 مليون جنيه، كما مثل ذلك نمًوا ربع سنوًيا بنسبة 53.1%. كما ارتفع 
العام  الثالث من  الربع  ليبلغ 10.3% خالل  الركوب بشكل ملحوظ  الربح اإلجمالي لقطاع سيارات  هامش 
الجاري مقابل 1.9% خالل نفس الفترة من العام السابق، وهو أيًضا نمو بواقع 0.8 نقطة مئوية عن الربع 
العجلتين والثالث عجالت 899 مليون جنيه خالل  البخارية ذات  الدراجات  إيرادات قطاع  السابق. وبلغت 
الربع الثالث من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 47.8% ونمًوا بنسبة 13.6% عن الربع السابق. ومن جانب 
الربع  1.1 مليار جنيه خالل  لتبلغ  المصري بمعدل سنوي %46.4  السوق  الشركة خارج  إيرادات  ارتفعت  آخر 
الثالث من العام الجاري، وهو أيًضا نمو ربع سنوي بنسبة 62.3%، حيث يعكس ذلك مردود انقضاء األثر 

السلبي لالنتخابات البرلمانية في السوق العراقي.

المركبات بوجه عام، حيث  القوي على منتجات قطاع  الطلب  المبيعات يعكس  وقال غبور أن حجم 
رصدت الشركة نمو مبيعات الفئات األعلى ربحية من سيارات الركوب، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ 
األخرى  القطاعات  أن  وأضاف  للشركة.  السوقية  الحصة  على  الحفاظ  مع  القطاع  ربحية  تعزيز  في 
ذات  البخارية  الدراجات  قطاع  رأسها  وعلى  مسبوقة  غير  نتائج  حققت  المركبات  لقطاع  التابعة 
العجلتين والثالث عجالت، وكذلك قطاع اإلطارات الذي حقق أفضل نتائجه منذ بداية العام، علًما بأن 
جهود الشركة للحفاظ على مستوى المصروفات البيعية واإلدارية ساهمت بوجه عام في تنمية ربحية 

قطاع المركبات بصفة ربع سنوية.
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وأشار غبور إلى تفاؤل اإلدارة حول أداء أنشطة الشركة خارج السوق المصري في ضوء استقرار الوضع 
السياسي في العراق، علًما بأن إدارة الشركة تتوقع استمرار تحسن المشهد االقتصادي وكذلك سوق 

السيارات على خلفية ارتفاع أسعار البترول خالل الفترة الراهنة.

الجاري،  العام  الثالث من  الربع  نتائج قوية خالل  وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال، حققت الشركة 
حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 76.9% لتسجل 1.4 مليار جنيه، كما مثل ذلك نمًوا ربع سنوًيا بنسبة 
19%. كما ارتفعت محفظة التمويالت المقدمة بنسبة سنوية قدرها 34.3% لتبلغ 7.2 مليار جنيه خالل الربع 
بالربع السابق،  أيًضا نمو بنسبة 5.8% مقارًنة  التوريق(، وهو  تأثير عملية  الثالث من عام 2018 )يشمل ذلك 
علًما بأن نسبة القروض المتعثرة بلغت 2.1% خالل نفس الفترة. وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح 45.1 
مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري، وهو تراجع سنوية قدره 31.3%، كما مثل ذلك انخفاض 
بنسبة 55.8% عن الربع السابق. وتجدر اإلشارة إلى قيام الشركة بتسجيل مخصصات بقيمة 64.1 مليون 
جنيه خالل الربع الثالث من عام 2018 بزيادة قدرها 310.4% عن الربع السابق، نظًرا لتأخر سداد أحد التمويالت 
مصحوًبا بقيام الشركة بتبني سياسة أكثر تحفًظا لتوزيع المخصصات. كما تؤكد إدارة الشركة أن جي 

بي كابيتال تسلك المسار السليم لتحقيق أرباحها المستهدفة لعام عام 2018 كاماًل.

ولفت غبور أن الشركة تحرص على تنمية أنشطة التمويل التابعة بالتوازي مع الحفاظ على قوة مركزها 
المالي وسالمة محفظة التمويالت المقدمة، مشيًرا إلى قيام شركة جي بي للتأجير التمويلي بتنفيذ 
عملية إصدار سندات توريق خالل الربع الثالث بهدف خفض مديونيات الشركة وتعزيز محفظة تمويالتها. 
وتابع غبور أن شركة جي بي كابيتال نجحت في بيع حصص األقلية بشركتي مشروعي وتساهيل لصالح 
شركة Development Partners International المتخصصة في مجال االستثمار المباشر، سعًيا لتوظيف 

خبرتها في تنمية أعمال الشركتين على المدى البعيد مع تعظيم العائد االستثماري للمساهمين.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة 
.ir.ghabbourauto.com :ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018(

قائمة الدخل
9 أشهر منتهية في3 أشهر منتهية في

التغيير )%(30 سبتمبر 302018 سبتمبر 2017التغيير )%(30 سبتمبر 302018 سبتمبر 2017)مليون جم(

81.5%67.34,384.87,960.0%2,232.43,734.0إيرادات سيارات الركوب في مصر

59.5%47.81,524.42,430.7%608.2899.0إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

40.3%39.1756.11,060.7%245.1340.9إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

64.9%57.8500.5825.1%232.8367.5إيرادات اإلطارات في مصر

46.6%67.31,787.42,620.3%604.91,012.2إيرادات أنشطة التمويل

10.2%11.2749.3825.9%266.5296.3إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر

18.0%46.42,267.82,676.5%775.21,134.6إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

83.8%202.6372.4-67.1135.2إيرادات المشروعات األخرى

54.2%57.412,172.918,771.5%5,032.27,919.8إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح

-225.4775.2-42.7386.0مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

-68.6167.9341.4%73.6124.1مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

4.7%16.6131.4137.6%37.343.5مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

52.8%34.091.2139.3%44.059.0مجمل الربح - اإلطارات في مصر

57.3%80.1461.1725.3%157.7284.2مجمل الربح -  أنشطة التمويل

0.8%11.9224.4226.2%74.383.1مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر

-122.5302.7-41.9120.5مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

31.6%37.031.040.8%9.913.6مجمل الربح - المشروعات األخرى

84.8%1,454.92,688.5-481.61,114.0اإلجمالي العام لمجمل الربح
14.32.4%12.0%14.14.5%9.6%هامش الربح اإلجمالي

31.7%-859.2-36.3652.5%-318.0-233.3مصروفات البيع والتسويق

21.3%-365.8-301.6-1.2%-107.2-108.5مصروفات إدارية

12.3%0.3106.4119.5%41.741.8اإليرادات )المصروفات( األخرى

-607.31,583.0-181.4730.6أرباح النشاط
8.43.4%5.0%9.25.6%3.6%هامش أرباح النشاط )%(

-5.8%-71.7-76.1--70.5-19.6صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-531.11,511.3-161.9660.1األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

8.13.7%4.4%8.35.1%3.2%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(

-80.3%-25.1-127.2--1.113.5أرباح )خسائر( فروق العملة 

-8.8%-870.8-954.6-8.9%-313.5-344.2صافي تكلفة التمويل

-615.4-550.6-333.1-181.2األرباح قبل خصم الضرائب
--75.1100.1--40.150.3ضرائب الدخل

-515.3-475.5-282.8-141.1صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

--31.293.4--2.342.4حقوق األقلية

-421.9-444.3-240.4-138.9صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

2.25.9%-3.6%3.05.8%-2.8%هامش صافي الربح )%(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA( هي شركة رائدة في مجال السيارات بأسواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم 
أعمال  الشركة سبعة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت، 
والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء، واإلطارات، واألنشطة التمويلية، باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وأنشطة 
والتمويل  والتسويق  والتصنيع،  التجميع  أنشطة  الشركة على  وتركز عمليات  المصري.  السوق  خارج  الشركة 
وخدمات ما بعد البيع، حيث تمتلك توكيالت حصرية لمجموعة متنوعة من العالمات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، 
جيلي، شيري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، واي 
تي أو، كاري، اس دي ال جي، أكسا، السا، يوكوهاما، بيريللي، ويست ليك، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج 
مونروه، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر واألردن، ويقع 

المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني: 
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:
منصور قباني

عضو مجلس اإلدارة

أندريا فالفانس
مدير عالقات المستثمرين

سارة ماجد
مسئول عالقات المستثمرين

كاترين بديع
مسئول 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:
1,094,009,733 سهم

http://www.ghabbourauto.com/
mailto:ir%40ghabbour.com?subject=
http://ir.ghabbourauto.com

