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القاهرة في 8 أغسطس 2017 

الشركة الرائدة في تجميع وتوزيع السيارات وخدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري 
تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2017، وترصد نمو اإليرادات بمعدل 41٪ مقارنة بالربع السابق 
بفضل قوة األداء المالي والتشغيلي لمختلف قطاعات الشركة مع التحسن التدريجي بنتائج 

قطاع السيارات 

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 30 يونيو 2017

نعتز بترسيخ ريادة جي بي أوتو 
على الساحة اإلقليمية بفضل 
تنوع باقة المنتجات والخدمات، 
ونجدد ثقتنا في قدرة الشركة 

على مواصلة تنمية اإليرادات 
بعد انحسار موجة التحديات 

التي عصفت بسوق السيارات 
خالل الفترة الماضية.

– وهي شركة رائدة في صناعة   )AUTO.CA أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية 
السيارات بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق 
المصري، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017، حيث بلغت اإليرادات 7.1 
مليار جنيه خالل النصف األول من عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 4.2%. وخالل الربع الثاني منفرًدا بلغت 

إيرادات الشركة 4.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 6.3% مقارنة بنتائج الربع الثاني من عام 2016.

وقد نجحت الشركة في تنمية اإليرادات رغم تحديات المشهد االقتصادي في مصر وتأثيرها المتمثل 
في تباطؤ سوق السيارات، وهو ما يعكس قوة مؤشرات األداء المالي والتشغيلي للقطاعات األخرى – 
بما في ذلك قطاعات التمويل واإلطارات والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت وخدمات ما 
بعد البيع والمشروعات األخرى – حيث مثلت تلك القطاعات حوالي 40.0% من إجمالي اإليرادات وتجاوزت 
سيارات  قطاع  تعافي  بوادر  الشركة  رصدت  وقد  التقرير.  فترة  خالل  الربح  مجمل  من   %70 مساهمتها 
شهد  حيث   ،2016 نوفمبر  مطلع  في  الصرف  سعر  تحرير  بعد  المتوقع  الركود  من  فترة  بعد  الركوب 
السابق، وذلك مقابل  بالربع  43.1% مقارنة  الركوب بمعدل  إيرادات سيارات  الثاني من عام 2017 نمو  الربع 

االنخفاض البالغ 57.7% خالل الربع األول من عام 2017 مقارنة بالربع األخير من عام 2016.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، 
الماضية،  الفترة  خالل  السيارات  بسوق  عصفت  التي  االقتصادية  التحديات  موجة  النحسار  ارتياحه  عن 
مشيًرا إلى أن مبيعات سيارات الركوب مازالت تحت 50.0% من معدالت العام الماضي، ولكن هناك تأقلم 
ملحوظ مع هيكل األسعار الجديدة بين مختلف شرائح وفئات السوق. وأضاف غبور أن حجم المبيعات 
بالتزامن   %30.0 تتجاوز  التي  السوقية  حصتها  استعادة  في  الشركة  نجحت  وبالتالي  التعافي  في  بدأ 
الربع األول نظًرا لتراكم  المبيعات إلى شبكة الموزعين المعتمدين بعد انقطاعها خالل  مع استئناف 
المخزون لدى الموزعين. وعلى هذه الخلفية تعكف الشركة حالًيا على خفض مستوى المخزون إلى 

معدالت قياسية بنهاية العام الجاري.

وتركز جي بي أوتو حالًيا على تنمية حجم المبيعات من خالل تقديم العروض السعرية الخاصة وغيرها 
من المزايا والمكافآت لشبكة الموزعين المعتمدين، وهو ما أدى إلى تراجع مجمل الربح بقطاع سيارات 
الركوب، وبالتالي انعكس ذلك في انخفاض مجمل الربح على مستوى جي بي أوتو بنسبة 16.6% ليبلغ 
خالل   %14.4 مقابل   %11.3 اإلجمالي  الربح  هامش  وبلغ   .2017 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   473.3
الربع الثاني من عام 2016. ومن جانب آخر شهدت المصروفات البيعية واإلدارية والعمومية ارتفاًعا سنوًيا 
بمعدل 30.6% خالل الربع الثاني وهذا باإلضافة إلى زيادة سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس خالل نفس 
الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   150.9 بقيمة  خسائر  صافي  الشركة  تكبدت  تقدم،  لما  ونتيجة  الفترة. 

منفرًدا، و305.5 مليون جنيه خالل النصف األول من عام 2017.

وتابع غبور أن اإلدارة تركز حالًيا على خفض المصروفات التشغيلية وقامت باتخاذ مجموعة من التدابير 
الالزمة للحفاظ على نسبة المصروفات البيعية واإلدارية والعمومية من إجمالي المبيعات، كما تعمل 
استحداث  مع  الداخلية،  واإلدارات  القطاعات  جميع  في  البشرية  الموارد  هيكل  مراجعة  على  اإلدارة 
ترشيد  وسائل  وتطبيق  دراسة  عن  فضاًل  والتسويق،  الدعاية  مصروفات  إلدارة  ومحدد  انتقائي  منهج 
التابعة للشركة. وأضاف غبور أن الشركة تعمل على  استهالك الطاقة في جميع المقرات والمنشآت 
خفض التسهيالت واألعباء التمويلية، حيث نجحت في تقليص صافي الديون وااللتزامات المالية بواقع 
التكافؤ  الجاري، وذلك في إطار خطتها لتحقيق  العام  بالربع األول من  660 مليون جنيه تقريًبا مقارًنة 
المقبلة تمهيًدا لخفض  المخزون واألصول خالل األشهر  التمويلي ومستويات  الهيكل  بين  النموذجي 

سعر الفائدة إلى المستويات السابقة.
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تراجع  وهو   ،2017 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليار   1.2 الركوب  سيارات  قطاع  إيرادات  بلغت  وقد 
سنوي بمعدل 38.8% نتيجة انخفاض حجم المبيعات بنسبة 55.4% ليبلغ 6483 سيارة خالل الربع الثاني. 
ويعكس ذلك حالة التباطؤ التي يمر بها سوق السيارات المصري بوجه عام، والذي شهد انخفاًضا سنوًيا 
بنسبة 44% لتسجل المبيعات 39.9 ألف سيارة فقط خالل النصف األول من عام 2017. وتجدر اإلشارة إلى 
الثاني، حيث رصدت جي بي أوتو نمو حجم  الربع  أن مبيعات سيارات الركوب بدأت في التعافي خالل 
 %43.1 بنسبة  اإليرادات  ارتفاع  ذلك  وصاحب  الجاري،  العام  من  األول  بالربع  مقارنة   %61 بمعدل  المبيعات 

خالل نفس الفترة.

الربع  خالل  جنيه  مليون   535.8 عجالت  والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  الدراجات  قطاع  إيرادات  وبلغت 
وتعكس  السابق.  بالربع  مقارنة   %40.8 بنسبة  وارتفاع   %20.3 بمعدل  سنوي  نمو  وهو   ،2017 عام  من  الثاني 
النتائج المالية تعافي حجم المبيعات بصورة ملحوظة ابتداًء من شهر مارس 2017 وذلك في ضوء مرونة 

الطلب على منتجات القطاع وال سيما الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت.

خالل  جنيه  مليون   239.4 اإلنشاء  ومعدات  التجارية  الشاحنات  قطاع  إيرادات  بلغت  آخر  جانب  ومن 
إيرادات  النصف األول كاماًل، بلغت  الثاني من عام 2017، وهو انخفاض سنوي بمعدل 15.4%. وخالل  الربع 
القطاع  أداء  تفوق  إلى  اإلشارة  وتجدر   .%3.7 بنسبة  طفيف  سنوي  تراجع  وهو  جنيه  مليون   511.1 القطاع 
على مؤشرات السوق والذي شهد تراجع حجم المبيعات بنسبة 50.0% على غرار سوق سيارات الركوب. 
وتتوقع اإلدارة استمرار تحسن بقطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء وبالتالي نمو حجم المبيعات 
خالل الفترة المقبلة بالتزامن مع تعافي القطاع السياحي، وخاصة مع نمو الطلب بشكل متزايد بعد 

توسعات الشركة في تصنيع حافالت النقل العام وحافالت النقل بين المحافظات.

وحقق قطاع اإلطارات أداًء متميًزا خالل الربع الثاني من عام 2017، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 
36% لتبلغ 166.7 مليون جنيه )نمو بنسبة 65.2% مقارًنة بالربع السابق(، بفضل نمو الطلب بشكل مستمر 
على اإلطارات باعتبارها سلعة أساسية ال غنى عنها. وترى اإلدارة فرصة واعدة لتنمية أعمال القطاع من 

خالل طرح العالمات الجديدة خالل الفترة المقبلة.

وارتفعت كذلك إيرادات خدمات ما بعد البيع بمعدل سنوي 28.7% لتبلغ 243.6 مليون جنيه خالل الربع 
إيرادات القطاع 482.8 مليون جنيه، وهو نمو  العام بلغت  النصف األول من  الثاني من عام 2017. وخالل 
سنوي بمعدل 38% مقابل 349.7 مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام 2016. ويعكس نمو اإليرادات زيادة 
الطلب على خدمات ما بعد البيع وخاصة خدمات الصيانة التي تقدمها جي بي أوتو من خالل شبكة 

مراكز الخدمة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

حيث  الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  خالل  متميًزا  أداًء  المصري  السوق  خارج  الشركة  أنشطة  وحققت 
بالسوق  الركوب  سيارات  مبيعات  نمو  ذلك  ويعكس  تقريًبا.  جنيه  مليار   1.1 لتبلغ  اإليرادات  تضاعفت 
الدراجات  العراقي وسط تحسن األوضاع السوقية وتزايد حالة استقرار داخلًيا، إلى جانب نمو مبيعات 

البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت على الساحة اإلقليمية.

سنوي  نمو  وهو   ،2017 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   584.8 التمويل  أنشطة  إيرادات  وبلغت 
الربح اإلجمالي بواقع 6 نقاط  ارتفاع هامش  الربح 158.7 مليون جنيه مع  بمعدل 32.4%. وقد بلغ مجمل 

مئوية خالل نفس الفترة.

واختتم غبور أن اإلدارة توقعت حزمة من التحديات خالل عام 2017 على خلفية التحوالت الجذرية التي 
طرأت على معالم الواقع االقتصادي، وأن جي بي أوتو نجحت في تجاوز النصف األول مع ترسيخ ريادتها 
على الساحة اإلقليمية بفضل تنوع باقة المنتجات والخدمات. وأعرب غبور عن ثقته في قدرة الشركة 
معدالت  تحسن  في  تدريجًيا  سينعكس  ما  وهو  المقبلة  المرحلة  خالل  اإليرادات  تنمية  مواصلة  على 

الربحية في ضوء التراجع المرتقب ألسعار الفائدة مع سعي الشركة لتقليص مستويات الديون.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت 
.ir.ghabbourauto.com :اإلدارة ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني

http://ir.ghabbourauto.com
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017

قائمة الدخل

6 أشهر منتهية في3 أشهر منتهية في

التغيير )%(30 يونيو 302017 يونيو 2016التغيير )%(30 يونيو 302017 يونيو 2016)مليون جم(

-37.8%3461.12152.4-38.8%2069.91267.1إيرادات سيارات الركوب في مصر
5.3%20.3870.0916.3%445.5535.8إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

-3.7%530.8511.1-15.4%283.1239.4إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
25.3%36.0213.7267.6%122.6166.7إيرادات اإلطارات في مصر
49.7%32.4790.01182.4%441.7584.8إيرادات أنشطة التمويل

38.0%28.7349.7482.8%189.2243.6إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
-570.51492.6-347.11074.8إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

-67.7135.5-29.765.3إيرادات المشروعات األخرى
4.2%6.36853.47140.7%3928.84177.4إجمالي إيرادات النشاط

مجمل الربح
-58.7%441.9182.7-78.6%269.957.7مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات 
-31.2%20.5137.194.3%54.465.5العجلتين والثالث عجالت في مصر

24.4%75.694.1-0.5%42.642.4مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
4.6%17.645.147.1%24.228.5مجمل الربح - اإلطارات في مصر
78.9%74.7169.5303.4%90.8158.7مجمل الربح -  أنشطة التمويل

39.8%23.1107.4150.1%59.172.7مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر
-90.821.680.6%21.440.8مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

85.6%42.411.321.1%4.97.0مجمل الربح - المشروعات األخرى
-3.6%1009.7973.3-16.6%567.3473.3اإلجمالي العام لمجمل الربح

-13.61.1%14.7%-11.33.1%14.4%هامش الربح اإلجمالي
41.2%-419.2-41.1296.8%-214.7-152.2مصروفات البيع والتسويق

18.2%-193.1-13.2163.4%-102.8-90.9مصروفات إدارية
-18.264.8-6.848.8اإليرادات )المصروفات( األخرى

-25.0%567.6425.9-38.2%331.1204.6أرباح النشاط
-6.02.3%8.3%-4.93.5%8.4%هامش أرباح النشاط )٪(

80.2%-56.6-99.931.4%-39.9-20.0صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
-31.1%536.2369.3-47.1%311.1164.6األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

-5.22.7%7.8%-3.94.0%7.9%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )٪(
91.2%-128.3-67.1--23.8-6.0أرباح )خسائر( فروق العملة 

--610.4-262.2--332.6-140.7صافي تكلفة التمويل
--206.9369.3--164.5191.8األرباح قبل خصم الضرائب

-35.0-69.1-21.2-40.7ضرائب الدخل
--137.9334.3--123.8170.6صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

91.7%15.128.9-0.619.7حقوق األقلية
--152.9305.5--124.4150.9صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

-6.5-4.3%2.2%-6.8-3.6%3.2%هامش صافي الربح )٪(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

السيارات  مجال  في  رائدة  شركة  هي   )AUTO.CA كود  تحت  المصرية  البورصة  في  )المقيدة  أوتو  بي  جي 
بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتقوم بتقديم 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 امجراند، شيري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، 
كاري، اس دي ال جي، أكسا، السا، يوكوهاما، جوديير، ويست ليك، تريانجل، جراندستون، دياموند باك، دوبل كوين، 
جامبو، مونروه، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر واألردن، 
اإلكتروني: الموقع  زيارة  المعلومات يرجى  الكبرى بمصر. لمزيد من  القاهرة  الرئيسي للشركة في  المقر   ويقع 

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
مسئول عالقات المستثمرين

سارة ماجد
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

