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القاهرة في 26 فبراير 2020 

 2019 عام  ونتائج  سنوي،  ربع  أساس  على  المركبات  قطاع  نتائج  تحسن  تشهد  الشركة 
تعكس المساهمة القوية ألنشطة الشركة خارج السوق المصري وشركة جي بي كابيتال

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019

تعكس نتائج الربع األخير من 
عام 2019 توقعات اإلدارة ببدء 
تحسن سوق سيارات الركوب 

بعد المرور بعام حافل بالتحديات 
وفي مقدمتها التطورات التي 
طرأت على القوانين المنظمة 

لسوق السيارات وما ترتب عليها 
من عدم استقرار حركة األسعار.

– 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 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت 
اإليرادات 25.4 مليار جنيه خالل عام 2019، وهو انخفاض سنوي بمعدل 0.9%. وسجلت الشركة صافي ربح 
بقيمة 42.7 مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل الربع األخير منفرًدا، بلغت اإليرادات 7.1 مليار جنيه وهو 
نمو سنوي بمعدل 0.9% )نمو ربع سنوي بنسبة 4.8%(. وبلغ صافي الربح 43.9 مليون جنيه، وهو تراجع سنوي 

بنسبة  %71.5.

وفي هذا السياق أوضح رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن نتائج 
بعام  المرور  بعد  الركوب  سيارات  سوق  تحسن  ببدء  اإلدارة  توقعات  تعكس   2019 عام  من  األخير  الربع 
حافل بالتحديات وفي مقدمتها التطورات التي طرأت على القوانين المنظمة لسوق السيارات وما ترتب 
عليها من عدم استقرار حركة األسعار، حيث رصدت الشركة نمو نتائجها على أساس سنوي خالل الربع 
األخير من عام 2019 بعد تراجعها خالل الفترات السابقة، علًما بأن إيرادات الربع األخير ارتفعت بنسبة %4.8 
مقارًنة بالربع الثالث على الرغم من الطبيعة الموسمية لفترة الربع الثالث التي تتسم بارتفاع المبيعات. 
وأضاف غبور أن الشركة واجهت العديد من التحديات في سوق سيارات الركوب والسيما ارتفاع تنافسية 
سيارات الركوب األوروبية والتركية والمغربية المستوردة بعد تطبيق اإلعفاءات الجمركية عليها، غير أن 
الشركة نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية وخاصًة بعد استبعاد تأثير إلغاء سيارات “فيرنا” التي 
مثلت منفردًة 5% من إجمالي حصتها السوقية، وذلك بفضل استراتيجية الشركة لتنمية باقة السيارات 

المجمعة محلًيا بالتوازي مع تخفيض مخزون السيارات المسببة للخسائر.

وقد بلغت إيرادات قطاع المركبات 21.0 مليار جنيه تقريًبا خالل عام 2019، وهو تراجع سنوي بنسبة %4.8، 
المنظمة  القوانين  على  طرأت  التي  التطورات  تأثير  ظل  في  نسبًيا  طفيف  انخفاض  يذلك  يمثل  حيث 
لسوق السيارات في مصر خالل العام وتأثيرها على عدم استقرار حركة األسعار، باإلضافة إلى اضطراب 
معدالت اإلنتاج والشراء بسبب القيود التي تم فرضها على ترخيص الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت. 
كما ساهم األداء القوي ألنشطة الشركة خارج السوق المصري في دعم نتائج قطاع المركبات، في 
ضوء نمو إيرادات النشاط بمعدل سنوي 79.9% لتسجل 7.2 مليار جنيه تقريًبا خالل عام 2019. وخالل الربع 
األخير منفرًدا، تراجعت إيرادات قطاع المركبات بنسبة سنوية قدرها 3.7% لتبلغ 5.7 مليار جنيه، غير أنها 
تمثل نمًوا بنسبة 1.5% مقارنًة بالربع الثالث من عام 2019، حيث يعكس ذلك مردود نمو إيرادات الدراجات 
البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بنسبة 10.4% خالل الربع األخير من عام 2019، مصحوًبا بارتفاع إيرادات 

أنشطة الشركة خارج السوق المصري بنسبة 12.7% خالل نفس الفترة.

وتابع غبور أن الشركة شهدت تراجع حجم مبيعات الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت طوال العام 
بسبب القيود المفروضة على ترخيصها وتأثيرها على إنتاج الشركات المصنعة وتراجع معدالت الشراء 
من قبل المستهلكين، مشيًرا إلى بدء تحسن دورة الترخيص على أساس ربع سنوي بالتزامن مع تأقلم 

السوق واحتوائه لألثار الناجمة عن القوانين التنظيمية الجديدة.

حجم  تضاعف  تعكس  والتي  المصري،  السوق  خارج  الشركة  أنشطة  بنتائج  اعتزازه  عن  غبور  وأعرب 
الدراجات  مبيعات  حجم  بنمو  مصحوًبا   ،2019 عام  خالل  تقريًبا  مرتين  بمعدل  الركوب  سيارات  مبيعات 
البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بنسبة سنوية 47.7%. ولفت غبور إلى أن اإلدارة أعلنت عن توقفها 
الجديدة  األم  الشركة  سياسة  تغير  ظل  في  العراق،  في  هيونداي  لعالمة  الركوب  سيارات  تمثيل  عن 
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بناًء على ما سبق، ستواصل  أنه  الستراتيجية نموذج الموزع المتعدد في السوق العراقية. وأوضح غبور 
أن  2020. وتابع  بالكامل، والتي قد تستمر حتى منتصف عام  المخزون  ببيع  اإلدارة عملياتها حتى تقوم 
اإلدارة تعتزم المضي قدًما في استكشاف تمثيالت جديدة لماركات أخري في سوق سيارات الركوب 
العراقية، مؤكًدا على ثقته في قدرة اإلدارة على تطويرها لتصبح الماركات الرائدة في السوق بفضل 
بشكل  المصري  السوق  خارج  الشركة  أنشطة  نتائج  تحسن  إلى  غبور  ولفت  القوية.  ومواردها  خبرتها 
تدريجي، حيث كانت عمليات سيارات الركوب بالعراق تحقق خسائر على مستوى صافي الربح خالل عام 

2015 و2016 و2017، ثم توقفت الخسائر في عامي 2018 و2019.

ارتفعت إيرادات قطاع اإلطارات بمعدل سنوي 7.0% لتسجل 1,2 مليار جنيه تقريًبا خالل عام 2019، وصاحب 
األخير منفرًدا،  الربع  الفترة. وخالل  30.9% خالل نفس  بنسبة سنوية قدرها  القطاع  ربح  ذلك نمو مجمل 
تراجعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 3.5% لتبلغ 268.7 مليون جنيه. وبلغت إيرادات قطاع الشاحنات 
الربع  التجارية ومعدات اإلنشاء حوالي 1.4 مليار جنيه خالل عام 2019، بزيادة سنوية نسبتها 7.5%. وخالل 
)انخفاض  جنيه  مليون   288.5 لتسجل   %35.4 سنوية  بنسبة  القطاع  إيرادات  انخفضت  منفرًدا،  األخير 
ربع سنوي بنسبة 12.2%(، نظًرا لتركيز اإلدارة على تعزيز أعمال القطاع مع  تبني سياسات ائتمانية حذرة 

وتحسين كفاءة رأس المال العامل فضاًل عن خفض إنفاقها بمشروعات القطاع الخاص.

سنوي  نمو  وهو   ،2019 عام  خالل  جنيه  مليار   5,3 اإليرادات  بلغت  كابيتال،  بي  جي  شركة  صعيد  وعلى 
بمعدل 10.1%. وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 71.2% ليبلغ 615.3 مليون جنيه، وهو ما يتجاوز أهداف اإلدارة 
لتسجيل صافي ربح بقيمة 550 مليون جنيه تقريًبا، فيما يعكس قوة األداء التشغيلي ومردود صفقات 
التوريق التي تم تنفيذها خالل العام. وارتفعت محفظة التمويالت المقدمة إلى 9.1 مليار جنيه )11 مليار 
جنيه بعد استبعاد تأثير صفقات التوريق( في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة سنوية قدرها 11.9%. وانخفضت 
نسبة القروض المتعثرة إلى 1.45% خالل عام 2019 بفضل جودة محفظة التمويالت المقدمة. وخالل الربع 
األخير منفرًدا بلغت اإليرادات 1,6مليار جنيه )قبل استبعاد الخصومات المتبادلة بين قطاعات الشركة( 
بزيادة  الربح 180.9 مليون جنيه،  وهو نمو سنوي بمعدل 14.5% )نمو ربع سنوي بنسبة 20.8%(.  وبلغ صافي 
بتنفيذها  قامت  التي  التوريق  بصفقات  مدعوًما   )%23.6 بنسبة  سنوي  ربع  )نمو   %44.2 نسبتها  سنوية 

شركتي درايف وجي بي للتأجير التمويلي التابعتين لجي بي كابيتال خالل عام 2019.

المقدمة  التمويالت  محفظة  نمو  يعكس  التمويل  بأنشطة  التوسع  في  الشركة  نجاح  أن  غبور  وأكد 
وجودتها الفائقة، في ضوء تركيز اإلدارة على تبني سياسات ائتمانية حذرة. وأضاف أن جي بي كابيتال 
التي  التطورات  من  الرغم  على  اإلدارة،  توقعات  يتجاوز  بما  التابعة  شركاتها  جميع  نتائج  نمو  شهدت 
والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  والدراجات  الركوب  سيارات  لسوقي  المنظمة  القوانين  على  طرأت 

عجالت خالل العام.

وأعرب غبور عن تطلعاته إلى بدء عام 2020 بانطالقة قوية بعد سلسلة التحديات التي واجهتها الشركة 
خالل العام السابق، في ضوء بدء استقرار حركة أسعار سيارات الركوب وحاالت االضطراب الناجمة عن 
التغيرات التنظيمية، باإلضافة إلى تكثيف التعاون بين الشركة والحكومة المصرية من أجل التوصل إلى 
حلول تساهم في تعزيز نمو سوق الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت مرة أخرى باعتباره 
الكفاءة  تحسين  مواصلة  تعتزم  الشركة  أن  وأضاف  مصر.  في  الطلب  بارتفاع  تتميز  التي  األسواق  من 
إدارة  مثل  أنشطتها  بمختلف  الرقمي  التحول  تعزيز  عبر  الشركة  وإدارات  قطاعات  بجميع  التشغيلية 
البيانات مع تنفيذ العمليات الداخلية بشكل آلي، من أجل تعظيم القيمة من جميع عمليات الشركة. 
واختتم غبور بأن اإلدارة تعكف على دراسة فرص التوسع بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي، سعًيا 

لتعظيم العائد االستثماري للسادة المساهمين خالل الفترة المقبلة.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 31 ديسمبر 2019(

قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في3 أشهر منتهية في

التغيير )%(31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2018التغيير )%(31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2018)مليون جم(

-27.0%10,407.87,597.8-9.6%2,447.92,212.5إيرادات سيارات الركوب في مصر

-39.5%3,470.22,100.2-45.3%1,039.5569.1إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

-7.5%1,507.11,394.6-35.4%446.5288.5إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

7.0%1,103.51,180.8-3.5%278.4268.7إيرادات اإلطارات في مصر

24.2%26.93,502.84,349.3%1,062.31,347.8إيرادات أنشطة التمويل

2.4%1,129.91,157.5-2.4%304.0296.6إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر

79.9%54.23,977.77,156.6%1,301.22,006.7إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

-11.7%522.2461.2-30.8%149.8103.7إيرادات المشروعات األخرى

-0.9%0.925,621.225,398.0%7,029.57,093.6إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح

-51.1%986.3482.0-23.3%211.2161.9مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

-41.7%481.0280.4-53.5%139.564.9مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

26.6%68.2161.9205.0%24.340.9مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

30.9%52.6180.5236.2%41.262.9مجمل الربح - اإلطارات في مصر

51.8%36.21,099.71,668.9%412.9562.5مجمل الربح -  أنشطة التمويل

-14.0%316.9272.4-17.4%73.961.1مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر

68.6%367.4619.4-64.8179.4مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

-4.1%53.751.5-65.5%12.94.4مجمل الربح - المشروعات األخرى

4.6%16.03,647.43,816.0%980.71,138.1اإلجمالي العام لمجمل الربح
15.00.8%14.2%16.02.0%14.0%هامش الربح اإلجمالي

40.3%)1,661.6()1,184.5(41.9%)488.1()343.9(مصروفات البيع والتسويق

7.6%)522.6()485.8(0.1%)128.3()128.1(مصروفات إدارية

-0.9%157.5 158.9 -1.0%50.0 50.6 اإليرادات )المصروفات( األخرى

-16.2%2.22,136.01,789.3%571.7 559.3 أرباح النشاط
-7.01.3%8.3%8.10.1%8.0%هامش أرباح النشاط )%(

-)306.3()59.1(-)171.6(12.6صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-28.6%2,076.91,483.0-30.0%571.9400.1األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
-5.82.3%8.1%-5.62.5%8.1%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(

-182.1 )30.1(-25.2 )5.0(أرباح )خسائر( فروق العملة 

13.0%)1,349.1()1,193.5(-1.7%)295.9()301.1(صافي تكلفة التمويل

-63.0%853.3316.0-51.4%265.8129.3األرباح قبل خصم الضرائب
-49.0%)92.4()181.0(2.7%)79.8()77.7(ضرائب الدخل

-66.7%672.3223.6-73.7%49.5 188.2 صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

41.9%)180.9()127.5(-83.4%)5.7()34.1(حقوق األقلية

-92.2%544.842.7-71.5%43.9 154.1 صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة
-0.21.9%2.1%-0.61.6%2.2%هامش صافي الربح )%(
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)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 
وهي  رئيسية  قطاعات  ستة  الشركة  أعمال  وتضم  المصري.  بالسوق  المصرفي  غير  التمويل  خدمات  وتقدم 
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.

المقر الرئيسي:
طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي 

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

عالقات المستثمرين:
منصور قباني

عضو مجلس اإلدارة

أندريا فالفانس
نائب رئيس مساعد لعالقات 

المستثمرين

سارة ماجد
مدير االتصاالت لعالقات المستثمرين

مارينا كمال
مسؤول لعالقات 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

هيكل المساهمين

في 31 ديسمبر 2019

لة غبور  عائ
Free Float 

%62,9

%37,1

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

