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القاهرة في 7 أغسطس 2019 

في  السيارات  لسوق  المنظمة  بالقوانين  المركبات  قطاع  تأثر  تعكس  الشركة  نتائج 
مصر، وكذلك المساهمة القوية لشركة جي بي كابيتال وأنشطة الشركة خارج السوق 

المصري.

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 30 يونيو 2019

ترى اإلدارة أن المستجدات األخيرة 
بسوق سيارات الركوب ال يمكن 
اتخاذ  ويجب  استدامتها  ضمان 
الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات 
لحماية أنشطة التصنيع المحلية 
والتصنيعية  التقنية  والمعرفة 
والقدرات التي يحظى بها سوق 

الصناعات الوطني.

– وهي شركة رائدة في صناعة   )AUTO.CA أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية 
السيارات بأسواق الشرق األوسط وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري 
– عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغت اإليرادات 11.53 مليار 
جنيه خالل النصف األول من عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 6.8%. ونتج عن ذلك تسجيل صافي أرباح 
بقيمة 7.1 مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل الربع الثاني منفرًدا، بلغت اإليرادات 5.66 مليار جنيه، وهو 
انخفاض سنوي بمعدل 6.3%. وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 8.9 مليون جنيه خالل الربع الثاني 

من العام الجاري.

أن  أوتو،  بي  جي  لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  غبور  رؤوف  أوضح  السياق  هذا  وفي 
فترة الربع الثاني من العام الجاري قد شهدت استمرار تداعيات التحديات التي واجهتها الشركة منذ 
نهاية العام الماضي، حيث ما زال سوق سيارات الركوب المصري يعاني من تراجع معدالت الطلب أقل 
والمغربية  األوروبية  الركوب  سيارات  لصالح  الجمارك  احتساب  في  االختالل  إلى  باإلضافة  المتوقع  من 
الدول  من  المستوردة  االقتصادية  والسيارات  محلًيا  المجمعة  السيارات  حساب  على  الصنع  والتركية 
األخرى، وهو ما أدى إلى تحول األنماط االستهالكية إلى تفضيل السيارات الفاخرة المستوردة على تلك 
ال  المستجدات  هذه  أن  إلى  وأشار  األوروبي.  االتحاد  خارج  من  المستوردة  أو  محلًيا  تجميعها  يتم  التي 
المحلية  التصنيع  أنشطة  الالزمة لحماية  التصحيحية  اتخاذ اإلجراءات  يمكن ضمان استدامتها ويجب 
والمعرفة التقنية والتصنيعية والقدرات التي يحظى بها سوق الصناعات الوطني، فضاًل عن توفير فرص 
متكافئة لجميع الشركات المتواجدة بسوق السيارات بهدف دعم استقرار السوق وتحسين استخدام 

موارد الدولة من العمالت األجنبية وكذلك إيرادات الرسوم الجمركية.

سنوي  نمو  وهو   ،2019 عام  من  األول  النصف  خالل  جنيه  مليار   9.64 المركبات  قطاع  إيرادات  بلغت  وقد 
إيرادات  انخفضت  حيث  التشغيلية،  القطاعات  ببعض  المبيعات  تباطؤ  من  الرغم  على   %4.3 بمعدل 
الجاري.  العام  النصف األول من  لتبلغ 3.09 مليار جنيه خالل   %27.0 الركوب بمعدل سنوي  قطاع سيارات 
كما انخفضت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بمعدل سنوي 33.7% لتبلغ 
1.02 مليار جنيه خالل نفس الفترة على الرغم من ارتفاع الطلب على منتجات القطاع، حيث يرجع ذلك 

إلى القيود الجديدة التي تم فرضها على ترخيص الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت.

المفروضة  الجديدة  بالقيود  تأثرت  قد  عجالت  الثالث  ذات  البخارية  الدراجات  مبيعات  أن  غبور  وتابع 
إلى  بدوره  أدى  الذي  األمر  شهرًيا،  ترخيصها  يتم  التي  البخارية  الدراجات  عدد  وخاصة  ترخيصها،  على 
تراجع العرض في السوق المصري الذي يتسم بارتفاع معدالت الطلب. وأوضح غبور أن تلك التداعيات 
أدت إلى تقييد حركة السوق الحيوي للدراجات البخارية ذات الثالث عجالت، والتي تمثل مصدًرا لتوفير 
المنخفضة  الدخول  ذوي  المصريين  من  الماليين  عشرات  النتقال  العملية  البدائل  وأحد  العمل  فرص 
داخل المناطق التي ال تغطيها وسائل النقل التقليدية. وأشار غبور إلى ارتفاع أسعار أجرة النقل بشكل 
الفئات  القيود، والتي أصبحت تمل عبًئا إضافًيا على  تلك  ملحوظ خالل خمسة أشهر فقط من فرض 

األشد احتياًجا من أصحاب الدخول المنخفظة.  

ومن جانب آخر، بلغت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري 1.78 مليار جنيه خالل الربع الثاني من 
عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل يتجاوز الضعف مقابل 698.9 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام 
العجلتين  البخارية ذات  والدراجات  الركوب  السابق، حيث يعكس ذلك مردود تحسن مبيعات سيارات 
والثالث عجالت بالسوق العراقي. وخالل النصف األول من العام الجاري، ارتفعت إيرادات أنشطة الشركة 

خارج السوق المصري لتسجل 3.37 مليار جنيه تقريًبا.
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بفضل  العام  بداية  منذ  ملحوًظا  نمًوا  شهدت  المصري  السوق  خارج  الشركة  أنشطة  أن  غبور  وقال 
الشركة بشكل  العراقي ومردوده على تحسن مبيعات  السوق  تحسن األوضاع األمنية والتجارية في 
الثلثين  بواقع  عجالت  والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  الدراجات  مبيعات  ارتفعت  حيث  هناك،  ملحوظ 
الموديالت  المنتجات لعرض  النصف األول من عام 2019 في ضوء قيام الشركة بتعديل تشكيلة  خالل 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارًنة  الضعف  من  بأكثر  الركوب  سيارات  مبيعات  ارتفعت  بينما  الجديدة، 
السابق. وأضاف أن األداء القوي ألنشطة الشركة خارج السوق المصري ساهم في الحد من األثر السلبي 
تنمية  إلى  وأدى  عجالت  والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  والدراجات  الركوب  سيارات  مبيعات  لتراجع 
خارج  الشركة  أنشطة  بأن  علًما   ،2019 عام  من  األول  النصف  خالل  عام  بوجه  المركبات  قطاع  إيرادات 

السوق المصري احتلت صدارة المساهمة في تنمية مجمل ربح قطاع المركبات.

 .%6.2 سنوية  بزيادة   2019 عام  من  الثاني  الربع  خالل  جنيه  مليون   294.9 اإلطارات  قطاع  إيرادات  وبلغت 
وخالل النصف األول من العام الجاري، ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 27.2% لتسجل 581.9 مليون 
جنيه. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء 777.5 مليون جنيه خالل 

النصف األول من عام 2019، وهي زيادة سنوية قدرها %8.0.

عام  من  الثاني  الربع  خالل  تقريًبا  جنيه  مليار   1.22 اإليرادات  بلغت  كابيتال،  بي  جي  شركة  صعيد  وعلى 
ربع  )نمو   %9.1 الشركة(، وهو نمو سنوي بمعدل  بين قطاعات  المتبادلة  2019 )قبل استبعاد الخصومات 
سنوي بنسبة 6.8%(. وخالل النصف األول من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي %14.6 
لتسجل 2.36 مليار جنيه تقريًبا. واستقرت محفظة التمويالت المقدمة عند 8.6 مليار جنيه في 30 يونيو 
2019 ودون تغير سنوي ملحوظ، نظًرا لتنفيذ صفقة توريق لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 767 
محفظة  سترتفع  الصفقة،  قيمة  احتساب  عدم  حالة  في  بأنه  علًما  الماضي،  يونيو  في  جنيه  مليون 
التمويالت المقدمة بمعدل سنوي 37.7% )نمو ربع سنوي بنسبة 9.3%( لتبلغ 9.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 
2019. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23% من إجمالي التمويالت المقدمة خالل الربع الثاني من العام 
الربع  خالل  جنيه  مليون   169.4 األقلية  حقوق  خصم  بعد  الربح  صافي  بلغ  الخلفية  هذه  وعلى  الجاري. 
الثاني من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 66.1% )نمو ربع سنوي بنسبة 42.8%(. وخالل النصف األول 
قدرها  سنوية  بزيادة  جنيه  مليون   288.1 األقلية  حقوق  خصم  بعد  الربح  صافي  بلغ  الجاري،  العام  من 

.%52.5

واختتم عبور أن الشركة تواصل استفادتها من تنوع نموذج أعمالها ودوره في دعم أدائها ونتائجها ، 
مشيًرا إلى قيام اإلدارة بتبني منهج استباقي بهدف احتواء األثار الناجمة عن آخر التطورات التي شهدها 
المنتجات  وباقة  الركوب  سيارات  قطاع  منتجات  تشكيلة  على  التعديالت  إجراء  إلى  باإلضافة  السوق، 
علًما  السائدة،  واالستهالكية  السوقية  التوجهات  مواكبة  أجل  من  عام،  بوجه  الشركة  تقدمها  التي 
الدراجات  ارتفاع عدد  بالتزامن مع  الثالث عجالت  البخارية ذات  الدراجات  تتوقع نمو مبيعات  اإلدارة  بأن 
المسموح بترخيصها. كما أعرب غبور عن ثقته في سرعة توجه الحكومة إلى تعديل القوانين المنظمة 

لسوق السيارات المصري خالل الفترة القريبة المقبلة، سعًيا لتعزيز نمو السوق وضمان استدامته.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت 
.ir.ghabbourauto.com :اإلدارة ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني
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6 أشهر منتهية في3 أشهر منتهية فيقائمة الدخل

التغيير )%(30 يونيو 302019 يونيو 2018التغيير )%(30 يونيو 302019 يونيو 2018)مليون جم(

-27.0%4,226.03,086.0-42.8%2,659.31,521.0إيرادات سيارات الركوب في مصر

-33.7%1,531.71,015.6-63.0%791.2293.0إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

8.0%719.8777.5-3.4%406.5392.8إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

27.2%6.2457.5581.9%277.8294.9إيرادات اإلطارات في مصر

21.7%19.31,557.01,894.6%808.4964.4إيرادات أنشطة التمويل

4.7%529.6554.3-0.4%269.1268.0إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر

-1,541.93,369.3-698.91,784.0إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

7.7%7.4237.2255.5%128.7138.2إيرادات المشروعات األخرى

6.8%10,800.611,534.8-6.3%6,039.85,656.4إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح

-43.0%389.2221.8-72.2%252.270.1مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

-39.3%217.3131.9-63.7%108.939.6مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

22.5%44.194.1115.3%45.365.3مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

28.1%25.180.3102.9%47.158.9مجمل الربح - اإلطارات في مصر

61.1%71.8441.0710.3%235.0403.8مجمل الربح -  أنشطة التمويل

-7.8%143.1131.9-3.3%74.872.4مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر

48.3%61.3182.2270.3%89.9145.0مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

32.7%56.627.236.1%13.621.2مجمل الربح - المشروعات األخرى

9.3%1.11,574.41,720.5%866.8876.2اإلجمالي العام لمجمل الربح
14.90.3%14.6%15.51.1%14.4%هامش الربح اإلجمالي

39.4%-754.5-34.2541.2%-376.9-280.8مصروفات البيع والتسويق

19.8%-265.5-73.4221.6%-145.9-84.1مصروفات إدارية

4.9%70.674.1-18.1%39.432.3اإليرادات )المصروفات( األخرى

-12.2%882.2774.7-28.7%541.3385.7أرباح النشاط
-6.71.5%8.2%-6.82.1%9.0%هامش أرباح النشاط )%(

--52.6-1.2--42.5-20.6صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-18.0%881.0722.1-34.1%520.7343.3األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
-6.31.9%8.2%-6.12.6%8.6%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(

-82.3-11.6-36.8-11.4أرباح )خسائر( فروق العملة 

18.2%-689.5-16.6583.5%-352.3-302.1صافي تكلفة التمويل

-59.8%285.9114.9-86.6%207.127.8األرباح قبل خصم الضرائب
-95.4%-1.4-30.4-19.5-13.6ضرائب الدخل

-55.6%255.6113.5-75.6%193.547.3صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

--106.4-51.1--56.2-22.5حقوق األقلية

-96.5%204.57.1--171.08.9صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة
-0.11.8%1.9%-3.0-0.2%2.8%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 وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم أعمال  الشركة 
والشاحنات  عجالت،  والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  والدراجات  الركوب،  سيارات  وهي  رئيسية  قطاعات  ستة 
التجارية ومعدات اإلنشاء، واإلطارات، باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وأنشطة الشركة في السوق العراقي. 
وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع، والتسويق والمبيعات والتوزيع 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، 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 30 يونيو 2019
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