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القاهرة في 12 مايو 2019 

الشركة تحقق نمًوا ملحوًظا بإيرادات قطاع المركبات خالل الربع األول من عام 2019 على 
اإليجابية  المساهمة  ارتفاع  استمرار  وترصد  األخيرة،  االقتصادية  التغيرات  تأثير  الرغم من 

لشركة جي بي كابيتال.

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

تثق اإلدارة في قدرة الشركة 
على االستفادة من التعافي 

المتوقع بمعدالت الطلب 
بفضل قوة ومرونة نموذج 

أعمالها وتنوع تشكيلة 
منتجاتها.

– 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 مارس 2019، حيث بلغت 
اإليرادات 5.88 مليار جنيه خالل الربع األول من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 23.5%. وانخفض صافي 

الربح بنسبة سنوية 52.2% ليسجل 16.0 مليون جنيه خالل نفس الفترة.

أن  أوتو،  بي  جي  لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  غبور  رؤوف  أوضح  السياق  هذا  وفي 
السيارات  المنظمة لصناعة  القوانين  التي شهدتها  بالمستجدات األخيرة  زال متأثًرا  المصري ما  السوق 
وكذلك التغيرات التي طرأت على المشهد االقتصادي في مصر، حيث يواصل قطاع صناعة السيارات 
شهدت  االقتصادية  األوضاح  أن  غبور  وتابع  الجمارك.  من  األوروبية  الركوب  سيارات  إعفاء  مع  التأقلم 
تحسًنا ملحوًظا في ضوء ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدوالر، مما دفع المستهلكين إلى إعادة 
تقييم قوتهم الشرائية وفًقا لتغيرات العرض والطلب، فضاًل عن توجه الموردين إلى تعديل المنتجات 
المعروضة. ولفت غبور أن إدارة الشركة قامت بتبني واتباع منهج استباقي الستيعاب تلك التغيرات عبر 
تنويع باقة المنتجات إجراء التعديالت الالزمة عليها، مما أثمر عن نمو إيرادات قطاع المركبات بمعدل 

سنوي 23.3% خالل الربع األول من العام الجاري.

وقد بلغت إيرادات قطاع المركبات 4.95 مليار جنيه خالل الربع األول من عام 2019، وبلغت إيرادات قطاع 
سيارات  قطاع  ربح  مجمل  وارتفع  ملحوظ.  سنوي  تغير  ودون  جنيه  مليار   1.56 منفرًدا  الركوب  سيارات 
الربح  الركوب بمعدل سنوي 10.8% ليبلغ 151.7 مليون جنيه خالل نفس الفترة، وصاحب ذلك نمو هامش 
اإلجمالي إلى 9.7% صعوًدا من 8.7% خالل الربع األول من العام السابق بفضل مواصلة تحسين تشكيلة 
منتجات القطاع. وعلى الرغم من تلك النتائج، إال أن قطاع المركبات تكبد صافي خسائر نظًرا لتراجع 

حجم المبيعات والتباطؤ المؤقت بمعدالت الطلب. 
 

بلغت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت 722.6 مليون جنيه خالل الربع األول 
البخارية  الدراجات  مبيعات  نمو  تباطؤ  ذلك  يعكس  حيث   ،%2.4 بنسبة  سنوي  تراجع  وهو   ،2019 عام  من 
خالل  قوًيا  أداًء  اإلنشاء  ومعدات  التجارية  الشاحنات  قطاع  حقق  آخر  جانب  ومن  عجالت.  الثالث  ذات 
الربع األول من عام 2019، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوي 22.8% لتسجل 384.7 مليون جنيه بفضل 
نمو حجم المبيعات، وكذلك مردود تعديل هيكل األسعار. وبلغت إيرادات قطاع اإلطارات 287.0 مليون 
جنيه خالل الربع األول من العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 59.7%. وقد رصدت الشركة استمرار تعافي 
أنشطتها خارج السوق المصري، حيث سجلت اإليرادات نمًوا سنوًيا بمعدل الضعف تقريًبا لتبلغ حوالي 

1.59 مليار جنيه خالل الربع األول من عام 2019.

وأضاف غبور أن اإلدارة تأمل في قيام الحكومة بإجراء التعديالت الالزمة على قوانين صناعة السيارات 
للتوجهات السوقية الجديدة، كما تتوقع اإلدارة تعافي معدالت الطلب لمستوياتها  في مصر وفًقا 
الطبيعية خالل النصف الثاني من عام 2019 وتعكف على تعزيز استفادتها من شبكة عالقاتها القوية 
قدرة  في  ثقته  على  غبور  وأكد  الربحية.  معدالت  وتنمية  المرتقب  النمو  توظيف  في  الموردين  مع 
أعمالها  نموذج  ومرونة  قوة  بفضل  الطلب  بمعدالت  المتوقع  التعافي  من  االستفادة  على  الشركة 

وتنوع تشكيلة منتجاتها.
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جنيه  مليار   1.2 لتسجل   %18.3 سنوي  بمعدل  اإليرادات  ارتفعت  كابيتال،  بي  جي  شركة  صعيد  وعلى 
خالل الربع األول من عام 2019 )قبل استبعاد الخصومات المتبادلة بين قطاعات الشركة(. وقد رصدت 
على  المتزايد  الطلب  تلبية  في  ونجحت  األخيرة  الفترات  خالل  ملحوظ  بشكل  أعمالها  نمو  الشركة 
خدمات ومنتجات التمويل االستهالكي، مما أثمر عن نمو محفظة التمويالت المقدمة بمعدالت تتجاوز 
التمويل  خدمات  تقديم  في  المتخصصتين  وتساهيل  مشروعي  لشركتي  كابيتال  بي  جي  تقديرات 
إيرادات  متناهي الصغر، وكذلك شركة درابف المتخصصة في تقديم خدمات التخصيم. وقد بلغت 
بزيادة سنوية  الربع األول من عام 2019  شركتي مشروعي وتساهيل مجتمعًة 547.6 مليون جنيه خالل 
الربع  خالل  تقريًبا  جنيه  مليار   8.6 كابيتال  بي  جي  بواسطة  المقدمة  التمويالت  محفظة  وبلغت   .%30.3
األول من عام 2019 بزيادة سنوية قدرها 37.5%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.18% من إجمالي 
التمويالت المقدمة خالل نفس الفترة. وعلى هذه الخلفية بلغ صافي الربح 118.6 مليون جنيه خالل الربع 
األول من العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 36.6%، بينما ارتفع هامش صافي الفائدة السنوي بواقع 191 

نقطة أساس ليبلغ 13.1% خالل نفس الفترة.

يعزز  ما  وهو  الجاري،  العام  من  األول  الربع  خالل  كابيتال  بي  جي  لشركة  القوي  األداء  إلى  غبور  ولفت 
ثقة اإلدارة في مواصلة تنمية أعمال الشركة وتعزيز معدالت ربحيتها بالتوازي مع الحفاظ على جودة 
محفظة التمويالت المقدمة. ثم أضاف أن اإلدارة تعتزم تنمية تشكيلة منتجات وخدمات التمويل التي 
تقدمها جي بي كابيتال مع العمل على تطوير نموذج أعمال الشركة، مشيًرا إلى قيام الشركة مؤخًرا 
بالدخول في شراكة استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس لتقديم 
في  الراغبين  من  المصريين  للشباب  القيمة  تعظيم  في  للمساهمة  سعًيا  العقاري،  التمويل  خدمات 

شراء منازل جديدة بالتوازي مع تنمية باقة منتجات الشركة من الخدمات المالية غير المصرفية.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس 2019 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء 
.ir.ghabbourauto.com :الشركة عبر الموقع اإللكتروني



3

 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

قائمة الدخل
3 أشهر منتهية في

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

-0.1%1,566.71,564.9إيرادات سيارات الركوب في مصر

-2.4%740.5722.6إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

22.8%313.3384.7إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

59.7%179.7287.0إيرادات اإلطارات في مصر

24.3%748.6930.2إيرادات أنشطة التمويل

9.9%260.5286.3إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر

88.0%843.01,585.3إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

8.1%108.5117.2إيرادات المشروعات األخرى

23.5%4,760.85,878.4إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح

10.8%137.0151.7مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

-14.8%108.392.4مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

2.5%48.850.0مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

32.4%33.244.0مجمل الربح - اإلطارات في مصر

48.8%206.0306.5مجمل الربح -  أنشطة التمويل

-12.7%68.359.6مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر

35.7%92.3125.3مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

8.9%13.614.8مجمل الربح - المشروعات األخرى

19.3%707.6844.3اإلجمالي العام لمجمل الربح
-14.40.5%14.9%هامش الربح اإلجمالي

45.0%-377.6-260.4مصروفات البيع والتسويق

-13.0%-119.6-137.5مصروفات إدارية

34.0%31.241.9اإليرادات )المصروفات( األخرى

14.1%340.9389.0أرباح النشاط
-6.60.5%7.2%هامش أرباح النشاط )%(

--19.410.1صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

5.1%360.3378.9األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
-6.41.1%7.6%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(

-45.5-0.2أرباح )خسائر( فروق العملة 

19.9%-337.3-281.3صافي تكلفة التمويل

10.5%78.887.1األرباح قبل خصم الضرائب
25.1%-20.9-16.7ضرائب الدخل

6.6%62.166.2صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

75.6%-50.2-28.6حقوق األقلية

-52.2%33.516.0صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة
-0.30.4%0.7%هامش صافي الربح )%(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA( هي شركة رائدة في مجال السيارات بأسواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم 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 في السوق 
العراقي. وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع، 
جيلي، شيري،  مازدا،  تشمل هيونداي،  الرائجة،  العالمات  من  متنوعة  لمجموعة  توكيالت حصرية  تمتلك  حيث 
باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، كاري، 
اس دي ال جي، سينوتراك، أكسا، السا، يوكوهاما، بيريللي، ويست ليك، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج 
وجازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق. كما تقوم الشركة بتقديم 
باقة من الخدمات المالية غير المصرفية من خالل شركة جي بي كابيتال، ويشمل ذلك خدمات التأجير التمويلي 
والتمويل االستهالكي والتمويل متناهي الصغر  والتأجير التشغيلي من خالل شركاتها التابعة جي بي للتأجير 
التمويلي ومشروعي ودرايف وتساهيل وهرم للنقل السياحي. 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 مارس 2019

لة غبور  عائ
Free Float 

%62,9

%37,1

http://www.ghabbourauto.com/
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