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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

القاهرة في 24 فبراير 2022 

الشركة تحقق مستويات قياسية باإليرادات وصافي األرباح مدفوعةً بالطلب القوي على تشكيلة منتجاتها 
وتحسن سياسات التسعير

في  المنتهية  المالية  الفترة  نتائج  تعلن  أوتو  بي  جي 
31 ديسمبر 2021

تعتز اإلدارة بأداء الرشكة خالل الربع األخري 
تحقيق  عام 2021، حيث نجحت يف  من 
أعىل نتائج يف تاريخ الرشكة بفضل الطلب 
القوي عىل باقة املنتجات والخدمات التي 

تقدمها.

تعتز اإلدارة بأداء الرشكة خالل الربع األخري 
تحقيق  عام 2021، حيث نجحت يف  من 
أعىل نتائج يف تاريخ الرشكة بفضل الطلب 
القوي عىل باقة املنتجات والخدمات التي 

تقدمها.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية AUTO.CA( – وهي 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 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت اإليرادات 9 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األخير من عام 2021، وهو نمو سنوي 
القوي على تشكيلة  التابعة والطلب  التشغيلية  للقطاعات  القوي  األداء  بنسبة 9.1% بفضل  بمعدل 25.6% وارتفاع ربع سنوي 
منتجاتهم خالل نفس الفترة. وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة 472.6 مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 2021، وهو نمو 
سنوي بمعدل 64.2% وارتفاع ربع سنوي بنسبة 42.3%. وخالل عام 2021، بلغت ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي %34.9 
لتسجل 31.4 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 61.2% إلى 1.5 مليار جنيه تقريبًا خالل نفس الفترة، حيث 
تعكس تلك النتائج نجاح الشركة في جني ثمار المبادرات الشاملة التي أطلقتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرتها على زيادة الدخل 

التشغيلي من نمو اإليرادات، فضالً عن تحسن معدالت الطلب خالل العام.

وفي هذا السياق أعرب نادر غبور العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن اعتزازه بأداء الشركة خالل الربع األخير من عام 
2021، حيث نجحت في تحقيق أعلى نتائج في تاريخ الشركة بفضل الطلب القوي على باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها على 
الرغم من التحديات السوقية الصعبة وتأثير اضطراب سالسل اإلمداد والتوريد على صناعة السيارات عالميًا. وأوضح أن نتائج 
الشركة لعام 2021 تعكس المساهمة القوية لقطاع المركبات الذي نجح في تعظيم االستفادة من الطلب المتزايد على منتجاته عبر 
تعديل تشكيلة المنتجات وتحسين سياسات التسعير، مما نتج عنه الحفاظ على هوامش ربحية القطاع وسط الضغوط التضخمية التي 
شهدها العام. وأضاف أن معدل صافي الدين إلى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بلغ 2.56 
بنهاية العام، وهو أقل معدل تسجله الشركة خالل السنوات الماضية ويعد شهادة على قوة منظومة العمليات بالشركة. ولفت غبور 
إلى نجاح قطاع سيارات الركوب في تجاوز أزمة نقص أشباه الموصالت وتحقيق نتائج قوية مع تعزيز استفادته من العالمات 
التجارية الجديدة “شانجان” و”هافال” التي تم إطالقهم مؤخًرا ضمن تشكيلة منتجات القطاع، بينما شهد قطاع الدراجات البخارية 
ذات العجلتين والثالث عجالت استمرار نمو حجم المبيعات وبالتالي اإليرادات، في ضوء الطلب القوي على تشكيلة منتجات 
القطاع. وتابع أن قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء شهد نمو مبيعات الحافالت في ضوء بدء انتعاش القطاع السياحي 
بعد تخفيف القيود االحترازية المتعلقة بفيروس )كوفيد – 19(، علًما بأن مبيعات الشاحنات شهدت نمًوا ملحوًظا بفضل مشاركة 
الشركة في تنفيذ مجموعة من مشروعات البنية األساسية الوطنية. وأعرب غبور عن فخره بقدرة الشركة على تجاوز عام آخر من 

التحديات مع تحقيق نتائج إيجابية، وكذلك تفاؤل اإلدارة بأداء الشركة خالل العام المقبل.

بلغت إيرادات قطاع المركبات 7.2 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األخير من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 30.2% وارتفاع 
ربع سنوي بنسبة 9.4%. وخالل عام 2021، بلغت إيرادات القطاع 24.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية 38.7%. ويرجع نمو إيرادات 
القطاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدالت الطلب، مصحوبًا بارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما أانعكس إيجابيًا على نتائج 
قطاعي سيارات الركوب والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات أنشطة الشركة 
خارج السوق المصري 807.1 مليون جنيه، وهو تراجع سنوي بمعدل 0.9% وانخفاض ربع سنوي بنسبة 8.3% نظًرا للتأخر 
الناتج عن تغيير اإلجراءات والقوانين المنظمة للجمارك في العراق. وخالل عام 2021، بلغت إيرادات القطاع 3.1 مليار جنيه 

تقريبًا، وهو انخفاض سنوي بنسبة %14.5.

وأشار غبور إلى نمو الطلب على عالمة “ام جي” في السوق العراقي على الرغم من التحديات السوقية الصعبة هناك، وهو ما 
يؤكد على سالمة خطط اإلدارة لتنمية أنشطة الشركة خارج السوق المصري، معربًا عن اعتزازه باألداء القوي الذي حققته عالمة 
“ام جي” خالل فترة وجيزة من إطالقها في السوق العراقي، في ضوء تصنيفها كخامس أكبر عالمة سيارات ركوب في العراق 
واألولى على مستوى السيارات الصينية هناك بنهاية عام 2021، وهو ما يعد أحد اإلنجازات البارزة للشركة. وأكد غبور على 
تطلعاته اإليجابية للسوق العراقي، والذي تعتزم الشركة تنمية تواجدها به وتعظيم القيمة منه على المدى الطويل بالتزامن مع نمو 

االقتصاد العراقي.

بلغت األرباح التشغيلية لقطاع المركبات قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 1.9 مليار جنيه تقريبًا خالل عام 
2021، وهو نمو سنوي بمعدل 53.0%، وصاحب ذلك ارتفاع هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
الشحن  تكاليف  ارتفاع  من  الرغم  على  النمو  هذا  ويأتي  الفترة.  نفس  خالل   %7.6 ليبلغ  مئوية  نقطة   0.8 بواقع  واالستهالك 
كفاءة  وتحسن  لإليرادات  القوي  النمو  مردود  ذلك  يعكس  حيث  العالمي،  المستوى  على  والتوريد  اإلمداد  سالسل  واضطراب 
المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية، علًما بانها ارتفعت بمعدل سنوي 22.8% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خالل عام 2021، غير 

أنها انخفضت كنسبة من اإليرادات إلى 7.3% مقابل 8.3% خالل العام السابق.
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وبلغ صافي ربح قطاع المركبات 204.9 مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل %173.4 
وارتفاع ربع سنوي بنسبة 10.4%. وخالل عام 2021، سجل صافي ربح القطاع نمًوا قويًا ليبلغ 800.2 مليون جنيه، صعوًدا 

من 284.8 مليون جنيه خالل العام السابق بفضل ارتفاع اإليرادات بشكل ملحوظ.

ولفت غبور إلى اإلنجازات التشغيلية التي ساهمت في تحسين أداء قطاع المركبات، في ضوء مشاركة جي بي أوتو في دعم 
المبادرة الرئاسية إلحالل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط باعتباره أحد األهداف الرئيسية الستراتيجية التوسعات 
وخطة االستدامة التي تتبناها وتنفذها الشركة، حيث نجحت الشركة خالل عام 2021 في تحويل 1,370 مركبة من أصل 8,490 
مركبة تم توريدهم ضمن المبادرة حتى اآلن، علًما بأن الشركة تتطلع إلى توظيف شبكة المراكز التابعة وتنمية حصة الشركة في 
سوق الغاز الطبيعي المضغوط. وأضاف غبور أن الشركة تعتز بنجاحها في توريد 24 حفالة بمعايير جودة تضاهي المواصفات 

العالمية ليتم استخدامها في بطولة كأس األمم االفريقية التي أقيمت بالكاميرون في بداية عام 2022.

وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال، بلغت اإليرادات 2.3 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األخير من عام 2021، وهو نمو سنوي 
بمعدل 13.6% وارتفاع ربع سنوي بنسبة 12.5% بفضل استمرار تحسن أداء الشركات التابعة بالتزامن مع تعافي األوضاع 
االقتصادية المحلية. وخالل عام 2021، ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 24.2% لتسجل 7.9 مليار جنيه تقريبًا. وبلغت محفظة 
التمويالت المقدمة 14.3 مليار جنيه خالل الربع األخير من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 23.5%. وواصلت نسبة 
القروض المتعثرة انخفاضها، حيث بلغت 2.02% خالل الربع األخير من عام 2021 مقابل 2.28% في الربع الثالث من نفس 
العام و2.48% خالل الربع األخير من العام السابق، وهو ما يعكس الخطة الشاملة التي نفذتها اإلدارة لتحصيل مستحقات الشركة 
من العمالء المتأخرين في السداد، باإلضافة إلى تحسن بيئة األعمال بوجه عام. وبلغ صافي الربح 267.9 مليون جنيه خالل الربع 
األخير من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 25.9% وارتفاع ربع سنوي بنسبة 83.1%. وخالل عام 2021، ارتفع صافي 
الربح بمعدل سنوي 7.4% ليسجل 678.7 مليون جنيه. وتجدر اإلشارة إلى تأثر أداء الشركة خالل العام بتسجيل تكاليف متعلقة 
باتفاقيات مستوى الخدمة التي تم تنفيذها مع شركاتها التابعة، والتي في حالة استبعادها يرتفع صافي الربح بمعدل سنوي %24.3 

خالل عام 2021.

وأوضح غبور أن شركة جي بي كابيتال حققت أداء جدير باإلشادة خالل عام 2021، حيث نجحت في تنمية محفظة التمويالت 
المقدمة وتنفيذ مجموعة من المبادرات والتحسينات التشغيلية، مدعومةً بتحسن ظروف السوق والطلب القوي على باقة منتجات 
وخدمات الشركة، في ضوء ارتفاع عدد طلبات التمويل ومعدل التحصيل. وأضاف غبور أن شركة جي بي للتأجير التمويلي نجحت 
في إتمام صفقتي توريق بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار جنيه، وهي أكبر عملية إصدار سندات توريق تنفذها شركة عاملة في مجال 
التأجير التمويلي بمصر، وهو ما أثمر عن تصنيفها كثالث أكبر شركة تأجير تمويلي في مصر اعتباًرا من نوفمبر 2021. وأعرب 
غبور عن سرور اإلدارة بالتقدمات المحرزة على صعيد التطوير الرقمي ألنشطة التمويل االستهالكي، حيث شهد العام إضافة 
150 متجر متنوع ضمن شبكة المتاجر التابعة لتطبيق التمويل االستهالكي، علًما بأن الشركة تعتزم مواصلة التوسع بشبكة المتاجر 
خالل عام 2022. كما تواصل الشركة زيادة تواجدها عبر إطالق فروع وأكشاك جديدة من أجل خدمة المزيد من العمالء. كما 
أعرب عن اعتزازه بأداء منصة تكنولوجيا الخدمات المالية للشركة خالل الربع األخير من عام 2021، مما يمهد الطريق إلحراز 

المزيد من التقدم على صعيد استراتيجية التطوير الرقمي التي تتبناها الشركة خالل العام المقبل.

وفي الختام، أعرب غبور عن تطلعاته لكتابة صفحة جديدة بمسيرة نمو شركة جي بي كابيتال عبر دراسة فرص تنمية أعمالها 
وتعزيز تواجدها على ساحة خدمات التمويل غير المصرفي، مشيًرا إلى تفاؤل اإلدارة بمستقبل الشركة وقدرتها على تقديم أفضل 
المنتجات والخدمات االبتكارية في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية المصري. وعلى صعيد قطاع المركبات، تتطلع اإلدارة إلى 
استمرار تحسن الظروف السوقية وكذلك الطلب القوي على منتجات القطاع، فضالً عن مواصلة تعديل سياسات التسعير للحد من 
أثر اضطراب سالسل اإلمداد والتوريد والضغوط التضخمية. كما أعرب غبور عن تطلعاته لمواصلة نجاحات الشركة خالل العام 

الجديد مع تعظيم القيمة والعائد االستثماري للسادة المساهمين.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة 
.ir.ghabbourauto.com :عبر الموقع اإللكتروني
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السنة املالية املنتهية يف3 أشهر منتهية يفقامئة الدخل

التغيري )%(31 ديسمبر  312021 ديسمبر  2020التغيري )%(31 ديسمبر  312021 ديسمبر 2020)مليون جم(

67.3%37.57,699.012,880.4%2,780.43,824.4إيرادات سيارات الركوب في مصر
26.3%8.32,944.73,719.9%943.31,021.4إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

36.8%251.6770.11,053.4%114.8403.8إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
27.3%50.21,125.11,431.7%279.9420.3إيرادات اإلطارات في مصر

22.1%11.05,337.96,516.7%1,698.11,885.1إيرادات أنشطة التمويل
21.7%19.81,098.71,336.6%303.6363.8إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
-14.5%3,627.43,099.7-0.9%814.1807.1إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

97.6%20.5708.01,399.2%266.8321.4إيرادات المشروعات األخرى
34.9%25.623,310.831,437.5%7,201.19,047.4إجمالي إيرادات النشاط

32.3%26.24,764.46,302.6%1,495.21,886.3اإلجمالي العام لمجمل الربح
-20.00.4%20.4%20.80.1%20.8%هامش الربح اإلجمالي

39.5%(2,867.6)(2,056.1)30.2%(914.7)(702.7)مصروفات البيع والتسويق
0.3%(558.6)(557.0)27.8%(179.3)(140.3)مصروفات إدارية

-46.0%425.6230.0-29.7%46.132.4اإليرادات )المصروفات( األخرى
20.5%18.12,576.83,106.3%698.3824.7أرباح النشاط

-9.91.2%11.1%-9.10.6%9.7%هامش أرباح النشاط )%(
-61.9%(104.0)(272.9)-54.7(95.0)صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-(40.6)----خسائر االستثمار بين الشركات الشقيقة
28.5%45.82,304.02,961.7%603.3879.4األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

-9.40.5%9.9%9.71.3%8.4%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(
-11.9(13.3)-83.1%(3.5)(20.6)أرباح )خسائر( فروق العملة 

-26.4%(563.5)(765.8)12.0%(124.0)(110.8)صافي تكلفة التمويل
58.1%59.31,524.92,410.1%471.9751.9األرباح قبل خصم الضرائب

37.8%(563.3)(408.8)8.6%(163.6)(150.6)ضرائب الدخل
65.5%83.11,116.11,846.9%321.3588.3صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

85.3%(368.9)(199.1)-(115.7)(33.5)حقوق األقلية
61.2%64.2917.01,478.0%287.8472.6صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

4.70.8%3.9%5.21.2%4.0%هامش صافي الربح )%(



4

 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

.)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، شيري، ام جي، شانجان، هافال، باجاج، ماركو 
بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، اس دي ال جي، هايجر، شاكمان، السا، يوكوهاما، 
ويست ليك، دبل كوين، جوديير، ثاندرر، فيردي، تيكينج، سن فول، ام جي، 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 والقروض ضئيلة الحجم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وخدمات اشتر اآلن وادفع الحقًا والتحصيل وخدمات التحويل والمدفوعات الرقمية )P2P( وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل 
والتخصيم والتوريق والتمويل العقاري والتأمين، وذلك من خالل شركاتها التابعة جي بي ليس، ودرايف، وام ان تي - حاال، وهرم، 
وكابيتال للتوريق، وبداية، وكاف. ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع 

www.ghabbourauto.com :اإلكتروني

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

مدير عالقات 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 31 ديسمرب 2021

لة غبور  عائ
Free Float 

%62,9

%37,1

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

