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جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020
الشركة تنجح في تعزيز اإليرادات وتسجيل أعلى صافي ربح في تاريخها وقطاع المركبات يحقق
معدالت ربحية قوية بنهاية عام 2020
القاهرة في  25فبراير 2021
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أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية  – )AUTO.CAوهي شركة رائدة في صناعة السيارات بأسواق
الشرق األوسط وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2020حيث بلغت اإليرادات  7.2مليار جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو ربع سنوي
بمعدل  %16.2ونمو سنوي بنسبة  %1.5بفضل تعافي األسواق خالل نفس الفترة .وبلغ صافي الربح  287.8مليون جنيه خالل
الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو بمعدل سبع أضعاف تقريبًا ،مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخالل عام  ،2020تراجعت اإليرادات بمعدل سنوي  %8.2لتبلغ  23.3مليار جنيه بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد
–  )19خالل النصف األول من العام ،بينما ارتفع صافي الربح بشكل ملحوظ ليسجل  917.0مليون جنيه خالل عام ،2020
مدفوعًا بالتحسينات التشغيلية التي قامت الشركة بإجرائها.
وفي هذا السياق أوضح رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو ،أن التحديات الصعبة التي
مر بها العام الماضي أثبتت المرونة الفائقة التي يتميز بها نموذج أعمال الشركة ومكانتها الرائدة في السوق .فقد شهد النصف
ّ
األول من العام ذروة انتشار فيروس (كوفيد –  )19وما صاحبه من فرض حظر التجوال على مستوى البالد ،إضافة إلى تطبيق
مجموعة من القيود االحترازية األخرى ،بما في ذلك تقييد األنشطة السياحية ،مما أسفر عن انخفاض معدالت الطلب على
منتجات جميع قطاعات الشركة خالل نفس الفترة .وقد استجابت الشركة على الفور لتلك التطورات ،حيث قامت بتعزيز الرقابة
على مستويات المخزون وتحسين إدارة رأس المال العامل سعيًا إلى ضمان استمرارية أعمالها ،وتقليص التأثير السلبي للتحديات
المذكورة على مختلف أنشطتها وعملياتها .غير أن النصف الثاني من العام شهد تحسن نتائج الشركة نتيجة بدء تعافي األسواق
وارتفاع الطلب على تشكيلة منتجاتها نتيجة تخفيف القيود االحترازية في جميع أنحاء البالد وتحسن قدرة المستهلكين على التأقلم
مع الوضع الراهن ،حيث حقق قطاع سيارات الركوب نتائج قوية تتجاوز نتائج العام السابق ،وصاحب ذلك تحسن أداء قطاع
الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت على الرغم من تأثير انتشار فيروس (كوفيد –  )19على أعمال الشركة خالل
النصف األول من عام  .2020وأكد غبور أن المردود اإليجابي إلجراءات االستجابة السريعة والمبكرة التي اتخذتها اإلدارة
انعكس على جميع أنشطة الشركة ،حيث ساهمت في تعزيز قدرتها على االستفادة من تحسن األوضاع السوقية خالل النصف
الثاني من العام ،وبالتالي اختتام هذا العام االستثنائي بتحقيق نتائج إيجابية.
بلغت إيرادات قطاع المركبات  5.5مليار جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو بنسبة  %13.6مقارنة بالربع السابق
بفضل استمرار تعافي األسواق ،غير أنها مثلت انخفاضًا سنويًا بنسبة  %4.2بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –  )19في
نظرا لعدم استقرار المشهد االقتصادي
مصر خالل النصف األول من عام  2020وتباطؤ أنشطة الشركة خارج السوق المصريً ،
في العراق .وعلى هذه الخلفية ،انخفضت إيرادات القطاع بمعدل سنوي  %14.6لتسجل  18مليار جنيه تقريبًا خالل عام .2020
وقد بلغت إيرادات قطاع سيارات الركوب  2.8مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو ربع سنوي بنسبة
 %28.6ونمو سنوي بمعدل  ،%25.7في ضوء ارتفاع حجم مبيعات القطاع على خلفية تعافي السوق ،باإلضافة إلى ارتفاع
نموا سنويًا بنسبة  %1.3لتبلغ حوالي
مبيعات سيارات “هيونداي” و”شيري” خالل نفس الفترة ،عل ًما بأن إيرادات القطاع سجلت ً
 7.7مليار جنيه خالل عام  .2020وبلغت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت  943.3مليون
جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو ربع سنوي بنسبة  %16.8ونمو سنوي بمعدل  ،%65.7بفضل ارتفاع حجم
المبيعات وزيادة الطلب على منتجات القطاع خالل نفس الفترة .كما ارتفعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين
والثالث عجالت بنسبة سنوية  %40.2لتسجل  2.9مليار جنيه خالل عام  ،2020بفضل األسس القوية الداعمة للسوق .ومن
جانب آخر ،بلغت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري  814.1مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو
نظرا لعدم استقرار ألوضاع االقتصادية بالسوق العراقي خالل نفس
انخفاض بمعدل ربع سنوي  %9.6ومعدل سنوي ً ،%59.4
الفترة .كما انخفضت إيرادات القطاع بمعدل سنوي  %49.3لتسجل  3.6مليار جنيه خالل عام .2020
وأوضح غبور أن تراجع أداء أنشطة الشركة خارج السوق المصري خالل عام  2020يعكس تأثير حالة اإلغالق الكامل التي تم
فرضها بالسوق العراقي خالل الفترة بين مارس ويوليو الماضي ،عالوة على تقلبات أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار العراقي
ورغم تلك األوضاع السوقية الصعبة ،نجح قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث في تحقيق أداء قوي
بنهاية العامُ .
خالل العام بفضل طبيعة منتجات القطاع التي تمثل مصدر لإليرادات .كما أثمر نجاح الشركة في إطالق عالمة “ام جي” الجديدة
بالسوق العراقي خالل شهر سبتمبر الماضي ،عن إحراز نتائج واعدة على مستوى المنطقة .وأكد غبور أن هذه المستجدات
اإليجابية إلى جانب إلمام الشركة التام بأنماط وتوجهات السوق العراقية ،تمهد الطريق الحتالل عالمة “ام جي” مكانة رائدة على
مستوى المنطقة ،مع مواصلة نمو أنشطة الشركة خارج السوق المصري مستقبالً.
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ومن جانب آخر ،بلغت إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء  114.8مليون جنيه خالل الربع األخير من عام
 ،2020وهو انخفاض بمعدل ربع سنوي  %31.6ومعدل سنوي  %60.2بسبب تراجع أنشطة القطاع السياحي في مصر .كما
تراجعت إيرادات القطاع بنسبة سنوية قدرها  %44.8لتبلغ  770.1مليون جنيه خالل عام  .2020ومن جانب آخر ،بلغت
إيرادات قطاع خدمات ما بعد البيع  303.6مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو ربع سنوي بمعدل ،%4.4
ونمو سنوي بنسبة  %2.4في ضوء زيادة اإلقبال على مراكز الصيانة التابعة للشركة .وخالل عام  ،2020انخفضت إيرادات
نظرا لتأثير تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –  )19خالل النصف
القطاع بمعدل سنوي  %5.1لتسجل حوالي  1.1مليار جنيهً ،
األول من العام .وبلغت إيرادات قطاع اإلطارات  279.9مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو انخفاض ربع
نموا بنسبة  %4.2مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .وخالل عام  ،2020بلغت إيرادات
سنوي بنسبة  ،%8.4غير أنها مثلت ً
قطاع اإلطارات  1.1مليار جنيه ،وهو انخفاض سنوي بنسبة  %4.7بسبب األوضاع السوقية الصعبة التي شهدها النصف األول
من العام ،باإلضافة إلى ارتفاع مستويات المخزون لدى الموزعين خالل الربع األول من العام وتأثيرها على تراجع الطلب من
جانبهم في نفس الفترة.
وأشار غبور إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاع المركبات بنهاية عام  ،2020مما يعكس األثر اإليجابي لحالة التعافي التي
يشهدها السوق على أنشطة الشركة .ولفت إلى نجاح الشركة في إدارة رأس المال العامل والحفاظ على مستويات الدين بكفاءة
مر بها ،فضالً عن قدرتها على تعظيم االستفادة من االنخفاض التدريجي
فائقة خالل العام على الرغم من التحديات االستثنائية التي ّ
ألسعار الفائدة على مدار العام ،وهي الجهود التي أثمرت عن األداء اإليجابي لقطاع المركبات خالل العام.
وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال ،بلغت اإليرادات  2مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األخير من عام ( 2020قبل استبعاد
الخصومات المتبادلة بين قطاعات الشركة) ،وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة  ،%25.2وكذلك نمو سنوي بمعدل  %24.7خالل نفس
الفترة .كما ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي  %19.7لتبلغ  6.4مليار جنيه تقريبًا خالل عام  ،2020مدعومةً باستمرار
الطلب على خدمات الشركة .وقد نجحت جي بي كابيتال في تنمية محفظة التمويالت المقدمة لتبلغ  11.6مليار جنيه خالل
الربع األخير من العام الجاري بزيادة سنوية قدرها  ،%27.6غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى  %2.48من إجمالي
التمويالت المقدمة خالل نفس الفترة مقابل  %1.60خالل الربع السابق ،نتيجة تراكم مستحقات الشركة على خلفية قيام البنك
المركزي بتقديم إعفاء من سداد أقساط القروض لمدة  6أشهر ،والتي تم تحصيلها خالل الربع األخير من عام  ،2020عل ًما
بأن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة يرجع كذلك إلى انخفاض مستحقات الشركة بعد تنفيذ صفقتين إلصدار سندات توريق خالل
الربع األخير من عام  .2020وتجدر اإلشارة إلى التأخر المتوقع في تحصيل مستحقات الشركة دفع اإلدارة إلى تبني منهج حذر
وتسجيل مخصصات إضافية على مدار عام  2020لتغطية أقساط القروض المتأخرة ،غير أن اإلدارة تتوقع رد تلك المخصصات
تدريجيًا خالل عام  2021في ضوء تحسن أوضاع السوق وعودة أنشطة التحصيل إلى مستوياتها الطبيعية .وبلغ صافي الربح
 212.8مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  ،2020وهو نمو ربع سنوي بنسبة  %51.8ونمو سنوي بمعدل  %17.6بفضل
إتمام اثنين من صفقات التوريق بشركتي “درايف” و”جي بي ليس” خالل نفس الفترة .وخالل عام  ،2020ارتفع صافي الربح
بعد خصم حقوق األقلية بمعدل سنوي  %2.7ليسجل  632.2مليون جنيه.
وتابع غبور أن شركة جي بي كابيتال حققت أدا ًء قويًا خالل عام  2020بفضل استمرار الطلب على خدماتها واألسس القوية
الداعمة لمنتجاتها وخدماتها في السوق ،فقد نجحت شركة جي بي للتأجير التمويلي في تحقيق أبرز إنجازاتها وتأسيس معيار
يحتذى به للشركات المماثلة عبر تنفيذ أكبر صفقة إصدار سندات توريق بقيمة  2مليار جنيه ،بينما نجحت شركة هرم للنقل
السياحي في إتمام أكبر صفقة تأجير تشغيلي في مصر ،حيث قامت بتوفير أسطول سيارات ركوب يضم  636سيارة في يوليو
 .2020ومن جانب آخر قامت شركة درايف بإتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة  892مليون جنيه ،وهو ما عزز
قدرة الشركة على زيادة استفادتها من فرص النمو التي يطرحها سوق تمويل سيارات الركوب في مصر .وأوضح غبور
أن اإلدارة تعكف على دراسة فرص التوسع بأعمال شركة جي بي كابيتال خالل الفترة المقبلة وتنمية حصتها السوقية بسوق
الخدمات المالية غير المصرفية ،عل ًما بأن الشركة بادرت بإطالق مجموعة من مبادرات التحول الرقمي ،والتي ستساهم في زيادة
مستوى الكفاءة بالشركة ،باإلضافة إلى بدء نقل أنشطة التحصيل واالستعالم ليتم تنفيذها ضمن العمليات الداخلية بالشركة ،حيث
من المتوقع أن تساهم تلك الخطوة في زيادة معدالت الكفاءة بشكل ملحوظ وخفض هيكل التكاليف .كما تعتزم اإلدارة التوسع
بأنشطة التأجير التمويلي في األسواق التي تعمل بها وتتطلع إلى إطالق فروع جديدة بشركة درايف وتنمية فريق عمل شركة جي
بي للتأجير التمويلي من أجل التوسع بتغطية خدمات الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .وعلى صعيد خدمات التمويل
نظرا لما يطرحه من فرص نمو واعدة
متناهي الصغر ،تعتزم اإلدارة تعزيز استقادتها من قانون التمويل متناهي الصغر الجديد ً
أمام شركة تساهيل ،حيث سيتم بمقتضاه مضاعفة الحد التمويلي ليصل إلى  200ألف جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع المركبات ،أوضح غبور أن الشركة تتطلع إلى االستفادة من حالة التعافي التي يشهدها السوق وارتفاع الطلب
مشيرا إلى توقعات اإلدارة بنمو أعمال القطاع
االستهالكي على منتجات الشركة ،من أجل تعزيز أداء القطاع خالل الفترة المقبلة،
ً
بعد إطالق سيارات جديدة من عالمة “هيونداي” ،وكذلك تخطيط الشركة لمواصلة تحديد فرص النمو التي تساهم في تعظيم القيمة
من أعمال قطاع سيارات الركوب .كما تعتزم الشركة تحقيق أقصى استفادة من البرنامج القومي إلحالل وتجديد السيارات الذي
أطلقته الحكومة بهدف إحالل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) ً
بدل من الوقود التقليدي ،عل ًما بأن الشركة
انتهت من إعداد طراز جديد يعمل بالوقود المزدوج لكل من فئة “النترا  ”HDو”أكسنت  .”RBوأعرب غبور عن تفاؤله بنمو
مصدرا
أعمال قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت ،مدعو ًما بارتفاع الطلب على منتجات القطاع باعتبارها
ً
لتحقيق الدخل ،فضالً عن تحسن أداء مبيعات الدراجات البخارية ذات العجلتين ليقارب حجم الدراجات ذات الثالث عجالت،
حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمتها في إجمالي إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت .كما تتوقع
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الشركة تحسن أداء قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء ،في ضوء التعافي التدريجي بأنشطة السياحة عالميًا بالتزامن مع
طرح اللقاحات الخاصة بفيروس (كوفيد – .)19
واختتم غبور بتفاؤله حول أداء الشركة خالل الفترة المقبلة في ضوء استمرار نمو معدالت الطلب خالل الربع األول من العام
الجاري ،مؤكدًا على التزام اإلدارة بتنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها بالتوازي مع تعظيم العائد االستثماري المساهمين.
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في  31ديسمبر  2020لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة
عبر الموقع اإللكتروني.ir.ghabbourauto.com :
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جي بي

أوتو )(AUTO.CA

بيان صحفي :تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020

 3أشهر منتهية ف ي�

قائمة الدخل
(مليون جم)
إيرادات سيارات الركوب في مصر
إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر
إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
إيرادات اإلطارات في مصر
إيرادات أنشطة التمويل
إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
إيرادات األنشطة خارج السوق المصري
إيرادات المشروعات األخرى
إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح
مجمل الربح  -سيارات الركوب في مصر
مجمل الربح  -الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر
مجمل الربح  -الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
مجمل الربح  -اإلطارات في مصر
مجمل الربح  -أنشطة التمويل
مجمل الربح  -خدمات ما بعد البيع في مصر
مجمل الربح  -األنشطة خارج السوق المصري
مجمل الربح  -المشروعات األخرى
اإلجمالي العام لمجمل الربح
هامش الربح اإلجمالي
مصروفات البيع والتسويق
مصروفات إدارية
اإليرادات (المصروفات) األخرى
أرباح النشاط
هامش أرباح النشاط ()%
صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب ()%
أرباح (خسائر) فروق العملة
صافي تكلفة التمويل
األرباح قبل خصم الضرائب
ضرائب الدخل
صافي األرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق األقلية
حقوق األقلية
صافي أرباح (خسائر) خالل الفترة
هامش صافي الربح ()%

 31ديسمبر  31 2019ديسمبر2020

السنة المالية المنتهية ف ي�
التغيري ()%

 31ديسمبر  31 2019ديسمبر 2020

التغيري ()%

2,212.5
569.1
288.5
268.7
1,347.8
296.6
2,006.7
103.7
7,093.6

2,780.4
943.3
114.8
279.9
1,698.1
303.6
814.1
266.8
7,201.1

%25.7
%65.7
%60.2%4.2
%26.0
%2.4
%59.4%1.5

7,597.8
2,100.2
1,394.6
1,180.8
4,349.3
1,157.5
7,156.6
461.2
25,398.0

7,699.0
2,944.7
770.1
1,125.1
5,337.9
1,098.7
3,627.4
708.0
23,310.8

%1.3
%40.2
%44.8%4.7%22.7
%5.1%49.3%53.5
%8.2-

161.9
64.9
40.9
62.9
562.5
61.1
179.4
4.4
1,138.1
%16.0
()488.1
()128.3
50.0
571.7
%8.1
()171.6
400.1
%5.6
25.2
()295.9
129.3
()79.8
49.5
()5.7
43.9
%0.6

322.5
171.1
()6.8
67.6
743.9
52.4
136.4
8.1
1,495.2
%20.8
()702.7
()140.3
46.1
698.3
%9.7
()95.0
603.3
%8.4
()20.6
()110.8
471.9
()150.6
321.3
()33.5
287.8
%4.0

%99.1
%7.4
%32.3
%14.2%23.9%81.4
%31.4
4.8
%44.0
%9.4
%7.9%22.1
1.6
%44.6%50.8
2.8
%62.6%88.8
3.4

482.0
280.4
205.0
236.2
1,668.9
272.4
619.4
51.5
3,816.0
%15.0
()1,661.6
()522.6
157.5
1,789.3
%7.0
()306.3
1,483.0
%5.8
182.1
()1,349.1
316.0
()92.4
223.6
()180.9
42.7
%0.2

834.0
536.8
62.3
272.8
2,314.4
202.5
492.8
48.7
4,764.4
%20.4
()2,056.1
()557.0
425.6
2,576.8
%11.1
()272.9
2,304.0
%9.9
()13.3
()765.8
1,524.9
()408.8
1,116.1
()199.1
917.0
%3.9

%73.0
%91.4
%69.6%15.5
%38.7
%25.7%20.4%5.5%24.9
5.4
%23.7
%6.6
%44.0
4.1
%10.9%55.4
4.1
%43.2%10.1
3.7
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بيان صحفي :تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020

شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية .)AUTO.CA
ين
المساهم�
هيكل
ديسم� 2020
ف ي� 31
ب

%37,1
%62,9

جي بي أوتو (كود البورصة المصرية  )AUTO.CAهي 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 والتأمين ،وذلك من خالل شركاتها التابعة جي بي ليس ودرايف ومشروعي وتساهيل وهرم وكابيتال للتوريق
وبداية .ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني:
www.ghabbourauto.com

عائلة غبور
Free Float

ئيس:
المقر الر ي
القاهرة-السكندرية الصحرواي – ك – 28
طريق
إ
المنطقة الصناعية – أبو رواش – ي ز
الج�ة – مرص
عالقات المستثمرين:
ن
قبا�
منصور ي
الدارة
عضو مجلس إ

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.

سارة ماجد
مدير االتصاالت لعالقات المستثمرين
مارينا كمال
مسئول لعالقات المستثمرين
ش
مبا�+202 3910 0485 :
تليفون+202 3539 1201 :
فاكس+202 3539 0139 :
ir@ghabbour.com
ir.ghabbourauto.com
ين
للمساهم�:
معلومات
كود ت
روي�زAUTO.CA :
بلوم�جAUTO.EY :
كود ب
عدد أ
السهم:
 1,094,009,733سهم
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