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بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020

القاهرة في 12 نوفمبر 2020 

تشهدها  التي  التعافي  حالة  بفضل   2020 عام  من  الثالث  الربع  عام خالل  بوجه  الشركة  أداء  تحسن 
األسواق، وقطاع المركبات ينجح في تنمية صافي الربحية بشكل ملحوظ خالل نفس الفترة

في  المنتهية  المالية  الفترة  نتائج  تعلن  أوتو  بي  جي 
30 سبتمبر 2020

اإلدارة ال تزال عىل تفاؤل باألوضاع والظروف 
أي  ومعالجة  ملواجهة  وتتأهب  السوقية، 
مع  بالتوازي  بحذر،  مستجدة  احتامالت 
الرتكيز عىل ترسيخ املكانة الرائدة للرشكة عىل 
مستوي جميع قطاعاتها التشغيلية، مع تعزيز 
مستويات الربحية وتعظيم العائد االستثامري 

للمساهمني.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية AUTO.CA( – وهي شركة رائدة في صناعة السيارات بأسواق 
للفترة  المالية المجمعة  التمويل غير المصرفي بالسوق المصري – عن نتائجها  الشرق األوسط وتتخصص في تقديم خدمات 
المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغت اإليرادات 6.2 مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو ربع 
سنوي بمعدل 53.9%، بفضل بدء تحسن األسواق خالل نفس الفترة. غير أنه يمثل تراجع سنوي بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق نتيجة تداعيات انتشار فيروس )كوفيد – 19(. وبلغ صافي الربح 375.0 مليون جنيه خالل الربع الثالث من 
عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 8.3 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق، وهو أيًضا نمو ربع سنوي بمعدل 

223.9%، مما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية بجميع قطاعات الشركة. 
 

وخالل أول 9 أشهر من عام 2020، بلغت اإليرادات 16,1 مليار جنيه تقريبًا، وهو انخفاض سنوي بمعدل 12.0%، بينما سجلت 
الشركة صافي ربح بقيمة 629.2 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.2 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق أوضح رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن نتائج الشركة خالل الربع 
العام الجاري تعكس بوضوح بدء تحسن األسواق ومعدالت الطلب بأغلب قطاعات الشركة إلى مستويات تتجاوز  الثالث من 
كافة التوقعات. وأعرب غبور عن اعتزازه بنجاح قطاع المركبات في العودة إلى مستويات الربحية مرة أخرى بدون احتساب 
المكاسب الرأسمالية، وذلك بعد تأثر أداءه لفترة طويلة نتيجة مختلف التحديات الخارجية الصعبة، حيث يعكس ذلك تأثير تخفيف 
إلى  الطلب  ومعدالت  االستهالكية  األنماط  اتجاه  بدء  عن  فضالً   ،)19  – )كوفيد  فيروس  بانتشار  المتعلقة  االحترازية  القيود 
المستويات التاريخية المعهودة. وأكد غبور أن اإلدارة أثبتت مهارتها الفائقة في الحد من المخاطر الناجمة عن األزمات والقدرة 
على تجاوزها، وكذلك الخروج بالشركة أكثر صالبة بفضل المقومات واألسس القوية التي ترتكز عليها، حيث نجحت اإلدارة في 
تعزيز أداء الشركة بشكل كبير بفضل االستراتيجية التي تبنتها لتنمية معدالت الربحية من خالل إطالق منتجات جديدة وتحسين 
أسعار البيع، بدالً من التركيز فقط على تنمية الحصة السوقية، علًما بأن تلك االستراتيجية أثمرت عن تحسين مستويات الربحية 
بشكل ملحوظ والحفاظ على معدل تعافي حصتها السوقية، وهو ما يؤكد مرة أخرى على المكانة السوقية الرائدة التي تنفرد بها 

الشركة والثقة التي تحظى بها من قبل العمالء.

بلغت إيرادات قطاع المركبات 4,8 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو ملحوظ بمعدل 68.1% مقارنة 
بالربع السابق، بفضل بدء تعافي األوضاع السوقية وزيادة معدالت الطلب على منتجات الشركة خالل نفس الفترة، غير أنها مثلت 
تراجعًا سنويًا بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب تداعيات انتشار فيروس )كوفيد – 19(. وقد حقق قطاع 
سيارات الركوب أداًء قويًا خالل الربع الثالث من عام 2020، في ضوء تسجيل إيرادات بقيمة 2,2 مليار جنيه تقريبًا، وهو نمو 
ربع سنوي بنسبة 95.8%، بفضل زيادة معدالت الطلب وارتفاع مبيعات سيارات الركوب خالل نفس الفترة، ومدعوًمة بإطالق 
طرازات جديدة من سيارات “هيونداي”. ومن جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع سيارات الركوب على أساس سنوي بنسبة 
5.9% خالل الربع الثالث من عام 2020، بينما انخفضت بمعدل سنوي 8.7% إلى 4.9 مليار جنيه خالل أول 9 أشهر من نفس 

العام نيجة تأثير أزمة فيروس )كوفيد – 19). 
  

بلغت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت 807.5 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، 
السوقية خالل نفس  القطاع من تحسن األوضاع  استفادة  السابق، حيث يعكس ذلك  بالربع  بنسبة 51.8% مقارنة  ارتفاع  وهو 
الفترة. كما ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 56.7% خالل الربع الثالث من العام الجاري، حيث أثبت القطاع قدرته الفائقة 
على تجاوز التحديات المتعلقة بأزمة فيروس )كوفيد – 19(، في ضوء ارتفاع الطلب على منتجاته، فضالً عن تحسن أسعار 
بيع الدراجات البخارية خالل نفس الفترة. وخالل أول 9 أشهر من عام 2020، ارتفعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات 
العجلتين والثالث عجالت بمعدل سنوي 30.7% لتبلغ 2.0 مليار جنيه، بفضل األسس القوية الداعمة للسوق. ومن جانب آخر، 
الثالث من عام 2020، وهو ارتفاع  الربع  إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري 900.8 مليون جنيه خالل  بلغت 
ملحوظ بنسبة 115.5% مقارنة بالربع السابق على خلفية حالة التعافي وتخفيف القيود التي يشهدها السوق العراقي، غير أنها 
مثلت انخفاًضا سنويًا بمعدل 49.4% خالل الربع الثالث من عام 2020. وخالل أول 9 أشهر من العام الجاري، تراجعت إيرادات 

أنشطة الشركة خارج السوق المصري بمعدل سنوي 45.4% لتبلغ 2.8 مليار جنيه.

ولفت غبور إلى حالة التعافي التي شهدتها أيًضا أنشطة الشركة خارج السوق المصري خالل الربع الثالث من العام الجاري، 
حيث شهدت الفترة رفع إجراءات اإلغالق وحظر التجول، مما ساهم في نمو اإليرادات وتحسن حجم مبيعات سيارات الركوب 
والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث بالسوق العراقي، وذلك عقب الضغوطات السابقة التي مرت بأنشطة الشركة خارج 
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السوق المصري خالل الفترة السابقة بسبب تأثر معدالت الطلب على سيارات الركوب بإجراءات حظر التجول وتقلبات أسعار 
النفط. وأعرب غبور عن اعتزازه بنجاح الشركة في إطالق عالمة “ام جي” الجديدة بالسوق العراقي خالل شهر سبتمبر الماضي، 
والتي حققت اداًء قويًا منذ إطالقها، وتمضي قدًما الحتالل مكانة رائدة في السوق العراقي خالل الفترات القادمة، وذلك مثلما 

نجحت الشركة في تعزيز وترسيخ عالمة “هيونداي” بالسوق العراقي سابقًا. 

ارتفع حجم مبيعات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء بنسبة 6.7% خالل الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع 
السابق، نتيجة حالة التعافي التدريجي التي يشهدها السوق خالل نفس الفترة، كما يعكس هذا االرتفاع تفوق أداء القطاع بالنظر 
إلى طبيعة دورة أعمال سوق الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء التي تتسم بفترتها الطويلة. وقد شهدت إيرادات القطاع تراجعًا 
سنويًا بنسب 48.9% و40.8% خالل فترتي الربع الثالث من عام 2020 وأول 9 أشهر من نفس العام على التوالي. ومن جانب 
آخر، بلغت إيرادات قطاع خدمات ما بعد البيع 290.9 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو ربع سنوي 
بمعدل 36.9%، في ضوء زيادة اإلقبال على مراكز خدمات ما بعد البيع بالتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة )كوفيد – 19(، 
علًما بأن إيرادات القطاع سجلت انخفاًضا سنويًا بنسبة 5.1% خالل الربع الثالث من العام الجاري. وخالل أول 9 أشهر من 
العام الجاري انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد البيع بمعدل سنوي 7.6% لتبلغ 795.1 مليون جنيه. وبلغت إيرادات قطاع 
اإلطارات 305.6 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو ربع سنوي بمعدل 1.3%، بينما مثلت انخفاًضا سنويًا 
بنسبة 7.4%. وخالل أول 9 أشهر من عام 2020، تراجعت إيرادات قطاع اإلطارات بنسبة سنوية 7.3% إلى 845.2 مليون 

جنيه، نتيجة تباطؤ الطلب من جانب الموزعين خالل الربع األول من العام نظًرا الرتفاع مستويات المخزون لديهم.

بلغ صافي ربح قطاع المركبات 234.8 مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 19.9 مليون 
جنيه خالل الربع الثاني من العام الجاري، وصافي خسائر بقيمة 156.0 مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام السابق. وخالل 
أول 9 أشهر من عام 2020، بلغ صافي ربح قطاع المركبات 209.8 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 439.4 مليون 

جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
 

وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال، بلغت اإليرادات 1,6 مليار جنيه خالل الربع الثالث من عام 2020 )قبل استبعاد الخصومات 
المتبادلة بين قطاعات الشركة(، وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة 23.7%، وكذلك نمو سنوي بمعدل 20.3% خالل نفس الفترة. 
ويعكس ذلك التحسن الملحوظ ألداء الشركة واقتراب عمليات التحصيل من مستوياتها الطبيعية وزيادة المدفوعات بجميع شركاتها 
التابعة بفضل حالة التعافي التي يشهدها السوق. وعلى هذه الخلفية، ارتفعت إيرادات شركة جي بي كابيتال بمعدل سنوي %17.5 
لتبلغ 4.4 مليار جنيه خالل أول 9 أشهر من عام 2020.  وقد نجحت جي بي كابيتال في تنمية محفظة التمويالت المقدمة لتبلغ 
11.5 مليار جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 22.0% وزيادة ربع سنوية نسبتها 8.7%، بينما بلغت 
نسبة القروض المتعثرة 1.6% فقط من إجمالي التمويالت المقدمة خالل نفس الفترة. ومن جانب آخر، سجلت الشركة صافي 
ربح بقيمة 140.2 مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الجاري وهو نمو ربع سنوي بمعدل 3.3%، مدعوًما بحالة التعافي 
التي يشهدها السوق، غير أنه مثل انخفاًضا سنويًا بمعدل 4.2% نظًرا لقيام اإلدارة بتبني منهج حذر وتسجيل مخصصات إضافية 
خالل نفس الفترة. وخالل أول 9 أشهر من عام 2020 انخفض صافي الربح بمعدل سنوي 3.5% ليبلغ 419.4 مليون جنيه، 

علًما بأن اإلدارة تتوقع رد جزء من المخصصات المذكورة خالل نهاية العام في ضوء حالة التعافي القوية بعمليات التحصيل.

الثالث من  وفي ضوء هذه اإلنجازات، أوضح غبور أن شركة جي بي كابيتال نجحت في مواصلة أدائها القوي خالل الربع 
إلى زيادة معدالت  باإلضافة  الطبيعية،  التحصيل من مستوياتها  السوقية واقتراب عمليات  تعافي األوضاع  نتيجة  عام 2020 
المدفوعات والمبيعات والحجوزات. ولفت غبور إلى نجاح اإلدارة في تحسين معدالت الربحية بجميع قطاعات الشركة بفضل 
زيادة الكفاءة التشغيلية، على الرغم من تبنيها نهًجا حذًرا وتسجيل مخصصات إضافية، فضالً عن تنفيذ مختلف مبادرات التحول 
الرقمي التي ستساهم في زيادة مستوى الكفاءة وتعظيم القيمة من عملياتها. وأضاف أن اإلدارة تتوقع استمرار تعافي السوق 
بالتوازي مع تحسن عمليات التحصيل وزيادة المدفوعات، مشيًرا إلى ثقة اإلدارة في عودة المخصصات إلى مستوياتها الطبيعية 
مع رد جزء منها خالل الفترة المقبلة. وعلى صعيد التوسعات بأعمال الشركة، أكد غبور على تفاؤل اإلدارة بأداء شركة جي 
بي كابيتال خالل الفترة المقبلة بفضل ظهور مصادر جديدة لتنمية اإليرادات خالل الربع الثالث من عام 2020، وفي مقدمتها 
حصول شركة “درايف” على ترخيص مبدئي لممارسة نشاط التمويل االستهالكي، فضالً عن الموافقة على قانون نشاط التمويل 
متناهي الصغر مؤخًرا، والذي سيتم بموجبه رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وبالتالي 

تعزيز اإليرادات خالل الفترة المقبلة.          

كما أعرب غبور عن تطلعات اإلدارة إلى استمرار تعافي جميع أنشطة قطاع المركبات خالل الفترة القبلة، حيث من المتوقع نمو 
قطاع سيارات الركوب بما يتماشى مع الطبيعة الموسمية لمعدالت الطلب، بينما سيواصل قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين 
والثالث عجالت تعظيم االستفادة من المقومات الواعدة التي يحظى بها السوق. وأكد غبور على حرص اإلدارة على توظيف 
تحسن أنشطة الشركة باألسواق الخارجية بالشكل األمثل مع ترسيخ المكانة المرموقة لعالمة “ام جي” الجديدة بالسوق العراقي. 
واختتم غبور أن اإلدارة ال تزال على تفاؤل باألوضاع والظروف السوقية، وتتأهب لمواجهة ومعالجة أي احتماالت مستجدة 
بحذر، بالتوازي مع التركيز على ترسيخ المكانة الرائدة للشركة على مستوي جميع قطاعاتها التشغيلية، مع تعزيز مستويات 

الربحية وتعظيم العائد االستثماري للمساهمين.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة 
.ir.ghabbourauto.com :عبر الموقع اإللكتروني
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9 أشهر منتهية يف3 أشهر منتهية يفقامئة الدخل

التغيري )%(30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2019التغيري )%(30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2019)مليون جم(

-8.7%5,385.34,918.5-5.9%2,299.42,162.8إيرادات سيارات الركوب في مصر
30.7%56.71,531.12,001.3%515.4807.5إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

-40.8%1,106.1655.3-48.9%328.5167.9إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
-7.3%912.1845.2-7.4%330.2305.6إيرادات اإلطارات في مصر

21.3%22.23,001.53,639.8%1,106.91,352.3إيرادات أنشطة التمويل
-7.6%860.9795.1-5.1%306.5290.9إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
-45.4%5,149.92,813.3-49.4%1,780.6900.8إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

23.4%357.6441.2-102.1208.3إيرادات المشروعات األخرى
-12.0%18,304.416,109.7-8.5%6,769.66,196.2إجمالي إيرادات النشاط

مجمل الربح
59.8%320.1511.6-98.3234.5مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

69.7%73.7215.5365.7%83.6145.2مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر
-57.9%164.169.1-55.0%48.822.0مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

18.4%6.0173.3205.2%70.474.6مجمل الربح - اإلطارات في مصر
41.9%39.61,106.41,570.5%396.1553.1مجمل الربح -  أنشطة التمويل

-29.0%211.3150.1-19.3%79.464.1مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر
-19.0%440.0356.4-18.0%169.7139.3مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

-13.7%53.747.140.6%11.016.9مجمل الربح - المشروعات األخرى
22.1%30.52,677.93,269.2%957.41,249.6اإلجمالي العام لمجمل الربح

20.35.7%14.6%20.26.1%14.1%هامش الربح اإلجمالي
15.3%(1,353.4)(1,173.5)16.8%(489.4)(419.0)مصروفات البيع والتسويق

5.7%(416.7)(394.3)29.3%(166.5)(128.8)مصروفات إدارية
-107.5379.5-33.3174.4اإليرادات )المصروفات( األخرى

54.3%73.41,217.61,878.6%442.8768.0أرباح النشاط
11.75.0%6.7%12.45.9%6.5%هامش أرباح النشاط )%(

32.1%(177.9)(134.7)-1.4%(80.9)(82.0)صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
57.0%90.41,082.91,700.7%360.8687.1األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

10.64.7%5.9%11.15.8%5.3%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(
-95.4%157.07.2-64.2%74.626.7أرباح )خسائر( فروق العملة 

-37.8%(655.0)(1,053.2)-48.7%(186.6)(363.7)صافي تكلفة التمويل
-186.71,052.9-71.8527.2األرباح قبل خصم الضرائب

-(258.2)(12.6)-(95.5)(11.2)ضرائب الدخل
-174.1794.8-60.6431.8صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

-5.5%(165.6)(175.2)-17.6%(56.8)(68.9)حقوق األقلية
-629.2-1.2-375.0-8.3صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

3.93.9%-6.16.2%-0.1%هامش صافي الربح )%(
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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020

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

جي بي أوتو )كود البورصة المصرية AUTO.CA( هي شركة رائدة في قطاع السيارات بأسواق الشرق األوسط وتقدم خدمات 
التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم أعمال الشركة ستة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات البخارية 
ذات العجلتين والثالث 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 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، سينو تراك، أكسا، السا، 
يوكوهاما، بيريللي، ويست ليك، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية 
في أسواق مصر والعراق. وعلي صعيد جي بي كابيتال، تعد الشركة الذراع المتخصص في الخدمات التمويلية غير المصرفية 
مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل االستهالكي وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل والتخصيم والتوريق 
والتمويل العقاري، وذلك من خالل شركاتها التابعة جي بي ليس ودرايف ومشروعي وتساهيل وهرم وجي بي كابيتال للتوريق 

وبداية. 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.

املقر الرئييس:

طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي – ك 28 – 

املنطقة الصناعية – أبو رواش – الجيزة – مرص

عالقات املستثمرين:

منصور قباين

عضو مجلس اإلدارة

سارة ماجد

مدير االتصاالت لعالقات املستثمرين

مارينا كامل

مسؤول لعالقات املستثمرين

مبارش: 0485 3910 202+

تليفون: 1201 3539 202+

فاكس: 0139 3539 202+

ir@ghabbour.com

ir.ghabbourauto.com

معلومات للمساهمني:

AUTO.CA :كود رويرتز

AUTO.EY :كود بلومربج

عدد األسهم:

1,094,009,733 سهم

هيكل املساهمني

يف 30 سبتمرب 2020

لة غبور  عائ
Free Float 

%62,9

%37,1

http://www.ghabbourauto.com/
http://ir.ghabbourauto.com

