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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022

القاهرة في 14 أغسطس 2022 

الشركة تنجح في تحقيق نتائج مالية قوية وسط مختلف التحديات السوقية بفضل الطلب القوي على 
تشكيلة منتجاتها وتحسن سياسات التسعير

في  المنتهية  المالية  الفترة  نتائج  تعلن  أوتو  بي  جي 
30 يونيو 2022

الثاين  الربع  خالل  الرشكة  أداء  يعكس 
الرتفاع  اإليجايب  املردود   2022 عام  من 
الطلب عىل مختلف املنتجات والخدمات، 
الحذرة  االسرتاتيجيات  تبني  إىل  باإلضافة 
وتجاوز  مواجهة  من  الرشكة  مكنت  التي 

التحديات التشغيلية الصعبة.

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 30 يونيو 2022، حيث بلغت اإليرادات 7.8 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي 
بمعدل 7.8% على الرغم من التحديات السوقية، في ضوء الطلب القوي على باقة المنتجات التي تقدمها الشركة وتحسين سياسات 
التسعير في مختلف القطاعات التشغيلية التابعة للشركة خالل نفس الفترة، علًما بأن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري لم تسجل 
تغيًرا ملحوًظا عن الربع السابق. وبلغ صافي الربح 490.5 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي 
بمعدل 31.3%، بفضل استمرار الشركة في جني ثمار المبادرات الشاملة التي أطلقتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرتها على زيادة 
الدخل التشغيلي من نمو اإليرادات، بينما مثل ارتفاع ربع سنوي بنسبة 113.7% نظًرا لتأثر نتائج الربع األول من عام 2022 
بتسجيل خسائر فروق أسعار عملة. وخالل النصف األول من عام 2022، بلغت اإليرادات 15.7 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة سنوية 

11.2%، في حين ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 7.1% ليسجل 719.9 مليون جنيه خالل نفس الفترة.

وفي هذا السياق أوضح نادر غبور العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن أداء الشركة خالل الربع الثاني من عام 2022 
يعكس المردود اإليجابي الرتفاع الطلب على مختلف المنتجات والخدمات، باإلضافة إلى تبني االستراتيجيات الحذرة التي مكنت 
الشركة من مواجهة وتجاوز التحديات التشغيلية الصعبة. فقد حرصت الشركة على بدء العام بمستويات مخزون مرتفعة للتحوط 
من مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن واستمرار اضطراب أنشطة اإلمداد والتوريد وأزمة نقص أشباه الموصالت، باإلضافة إلى تفاقم 
األوضاع في السوق المصري بعد انخفاض قيمة الجنيه في مارس الماضي وفرض قيود جديدة على الواردات. وأضاف غبور أن 
قطاع المركبات ساهم في دعم نمو أعمال الشركة ونتائجها على أساس سنوي خالل الربع الثاني من عام 2022 بفضل تحسين 
تشكيلة منتجات القطاع وسياسات التسعير، مشيًرا إلى مرونة أداء قطاع المركبات وشركة جي بي كابيتال وسط التحديات السوقية 
الصعبة. ولفت غبور إلى التوقعات السائدة باستمرار التحديات المذكورة خالل الفترة المقبلة، إال أن اإلدارة تثق في قدرة الشركة 

على االستجابة للتغيرات السوقية وتحقيق أهداف النمو التي تتطلع إليها فور تعافي األوضاع االقتصادية.

بلغت إيرادات قطاع المركبات 5.8 مليار جنيه خالل الربع الثاني من عام 2021، وهو نمو سنوي بنسبة 1.1% وانخفاض ربع 
سنوي بمعدل 4.9%،. وخالل النصف األول من العام الجاري، بلغت إيرادات القطاع 11.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية 6.5%، في 
ضوء نمو حجم مبيعات الشركة بما يتجاوز متوسط معدالت السوق رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري والقيود المفروضة على 
الواردات، باإلضافة إلى تباطؤ فتح خطابات االعتماد بالبنوك. وقد شهد قطاع سيارات الركوب انخفاض حجم المبيعات، إال أنه 
لم يصل إلى نفس مستويات االنخفاض التي سجلها السوق خالل فترتي الربع الثاني والنصف األول من العام الجاري، علًما بأن 
الشركة نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق سيارات الركوب بحصة بلغت 24.8% خالل الربع الثاني من عام 2022، 
مقابل 19.5% خالل الربع الثاني من العام السابق. كما تأثر أداء قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بالقيود 
المفروضة على واردات الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت وتباطؤ فتح خطابات االعتماد بالبنوك واضطراب سالسل اإلمداد 
والتوريد، فضاًل عن تأثير استراتيجية الشركة لتصفية المخزون المتبقي من الدراجات البخارية ذات الثالث عجالت خالل الربع 
الثالث من العام الجاري. أما على صعيد الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء، فقد استفاد القطاع من تنوع مصادر اإليرادات ونمو 
مشاركته في مشروعات البنية األساسية في مصر. كما شهد قطاع خدمات ما بعد البيع تحسن أدائه خالل الربع الثاني من العام 
الجاري، مدعوًما بارتفاع معدالت الطلب على هذه الخدمات في ظل استمرار التوقعات التي تشير إلى نقص السيارات الجديدة أو 
تأخر توافرها في السوق. ومن جانب آخر، بلغت إيرادات أنشطة الشركة خارج السوق المصري 1.1 مليار جنيه خالل الربع 
الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 48.3% وارتفاع ربع سنوي بنسبة 11.9%. كما ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل 

سنوي 54.7% لتسجل 2.2 مليار جنيه خالل النصف األول من عام 2022.

وأعرب غبور عن فخره باإلنجازات التي حققتها الشركة في السوق العراقي، حيث تمكنت سيارات “ام جي” من ترسيخ مكانتها 
باعتبارها العالمة الصينية الرائدة في ذلك السوق الواعد بعد أن نجحت في احتالل المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.3% خالل 
الربع الثاني من عام 2022. وأضاف غبور أن أداء عالمة “ام جي” في العراق يدعم خطط اإلدارة للتوسع بأنشطة الشركة في 

هذا السوق، علًما بأن اإلدارة متفائلة بقدرة الشركة على تعظيم القيمة من أعمالها في السوق العراقي وتنويع مصادر اإليرادات. 
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بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك لقطاع المركبات 543.8 مليون جنيه خالل الربع 
الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 14.5%، وانخفاض ربع سنوي بنسبة 12.3%. وارتفع هامش األرباح التشغيلية قبل 
خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 9.3% خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.2% خالل الربع الثاني من 
العام السابق، غير أنه انخفض من 10.1% خالل الربع األول من عام 2022. ويعكس تراجع النتائج على أساس ربع سنوي تأثير 
انخفاض اإليرادات وارتفاع المخصصات التي سجلتها الشركة. وخالل النصف األول من عام 2022، ارتفعت األرباح التشغيلية 
قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك لقطاع المركبات بمعدل سنوي 27.5% لتسجل 1.2 مليار جنيه تقريبًا. ونتج 
عن ذلك نمو هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بواقع 1.6 نقطة مئوية إلى 9.7% خالل 
نفس الفترة. كما نجح القطاع في خفض نسبة صافي الدين إلى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
إلى 2.35 مرة. وتأتي هذه النتائج على الرغم من خسائر فروق أسعار العملة التي تكبدتها الشركة نتيجة تخفيض قيمة الجنيه 

المصري والقيود المفروضة على الواردات.

وبلغ صافي ربح قطاع المركبات 214.1 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بنسبة 7.6%، غير أنه 
مثل انخفاض ربع سنوي بنسبة 72.9% بسبب ارتفاع نتائج الربع األول من العام الجاري الذي شهد تسجيل دخل من األرباح التي 
قامت شركة جي بي كابيتال بتوزيعها في صورة أسهم مجانية. وبالتالي ارتفع صافي ربح النصف األول من عام 2022 بمعدل 

سنوي 145.1% إلى حوالي مليار جنيه نتيجة تسجيل دخل استثنائي من األرباح خالل الربع األول من العام الجاري.

وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال )نشاط التمويل(، بلغت اإليرادات 2.3 مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام 2022، 
وهو نمو سنوي بمعدل 27.2%، وارتفاع ربع سنوي بنسبة 18.7%، بفضل المردود اإليجابي لقوة معدالت الطلب على نتائج 
الشركات التابعة. وبلغ صافي الربح 276.9 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل %92.8، 
وارتفاع ربع سنوي بنسبة 127.1%. وبلغت محفظة التمويالت المقدمة 16.1 مليار جنيه خالل الربع الثاني من عام 2022، 
وهو نمو سنوي بمعدل 16.3% وارتفاع ربع سنوي بنسبة 2.4%. وخالل النصف األول من عام 2022، ارتفعت اإليرادات بنسبة 
سنوية 21.4% لتسجل 4.3 مليار جنيه. وصاحب ذلك نمو صافي الربح بمعدل سنوي 50.8% إلى 398.8 مليون جنيه خالل نفس 

الفترة. وتعكس نتائج النصف األول التأثير اإليجابي لتنفيذ عملية إصدار سندات توريق لشركة “تساهيل”. 

وتابع غبور أن النتائج القوية التي حققتها شركة جي بي كابيتال وسط التحديات التشغيلية الصعبة تعكس استفادة الشركة من الطلب 
القوي على خدماتها ومنتجاتها ونجاحها في تنمية محفظة التمويالت المقدمة مع تنفيذ مجموعة من المبادرات والتحسينات التشغيلية. 
وأشار إلى نجاح شركة جي بي أوتو رينتال )هرم للنقل السياحي سابقًا( في مواصلة تنمية أسطول مركباتها بما يمكنها من تحقيق 
أهدافها للعام الجاري، معربًا عن تطلعاته لتنفيذ مجموعة من الصفقات المحتملة التي ستدعم أنشطة التأجير التمويلي وستساهم في 
تنمية أعمال شركتي جي بي للتأجير التمويلي وجي بي أوتو رينتال خالل الفترة المقبلة. وعلى صعيد التطوير الرقمي، لفت غبور 
إلى استمرار نمو وتيرة أنشطة تطبيق “Forsa” التابع لشركة “درايف” في مجال التمويل االستهالكي منذ إطالقه في الربع األخير 
من عام 2021، علًما بأن شركة “درايف” مثلت أول شركة بمجال التمويل االستهالكي تقوم بإصدار سندات بقيمة 700 مليون 
حنيه. كما أضاف أن منصة خدمات اشتري اآلن وادفع الحقًا للبيع بالتقسيط التابعة لشركة “ام ان تي – حاال” شهدت نمًوا ملحوًظا 
خالل الربع الثاني من العام الجاري ونجحت في تعزيز مكانة الشركة على ساحة تكنولوجيا الخدمات المالية. وأعرب غبور عن 
ثقته في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق أهداف استراتيجية التطوير الرقمي التي تتبناها، مستفيدةً من مكانتها القوية في سوق 

تكنولوجيا الخدمات المالية المصري وقدرتها على مواصلة استحداث حلول التمويل االبتكارية.

وأوضح غبور أن اإلدارة تواصل دراسة مختلف التطورات االقتصادية وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين وأعمال الشركة 
بوجه عام، في ظل عدم وضوح رؤية المشهد الحالي لبيئة األعمال على الساحتين المحلية والعالمية. وأعرب عن ثقته في سالمة 
استراتيجيات النمو والمقومات الفريدة التي تحظى بها الشركة، وكذلك مرونتها الفائقة التي تمكنها من مواجهة وتجاوز تلك التحديات 
بما في ذلك الضغوط التضخمية واضطراب سالسل اإلمداد والتوريد. كما أكد غبور على التزام الشركة بمواصلة التركيز على 

تعظيم هوامش الربحية من المخزون المتبقي لديها وخفض مصروفات األنشطة الصناعية لحين تحسن األوضاع االقتصادية.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة 
.ir.ghabbourauto.com :عبر الموقع اإللكتروني
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6 أشهر منتهية يف3 أشهر منتهية يفقامئة الدخل

التغيري )%(30 يونيو 302022 يونيو 2021التغيري )%(30 يونيو 302022 يونيو 2021)مليون جم(

0.2%5,681.35,690.2-6.5%2,917.82,729.2إيرادات سيارات الركوب في مصر
-33.0%1,804.61,209.2-33.1%869.8581.7إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

74.5%409.7714.7-184.7389.0إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
30.2%7.0619.7806.9%337.0360.6إيرادات اإلطارات في مصر

29.4%33.52,882.63,730.2%1,506.12,010.2إيرادات أنشطة التمويل
30.5%32.0598.7781.1%304.9402.3إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
54.7%48.31,412.82,185.1%778.21,153.8إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

-18.7%687.2558.5-44.1%370.5207.0إيرادات المشروعات األخرى
11.2%7.814,096.615,675.8%7,269.07,833.8إجمالي إيرادات النشاط

42.7%49.32,811.24,010.8%1,458.32,177.2اإلجمالي العام لمجمل الربح
25.65.7%19.9%27.87.7%20.1%هامش الربح اإلجمالي

39.6%(1,753.0)(1,256.0)38.8%(906.4)(652.9)مصروفات البيع والتسويق
28.7%(297.9)(231.4)49.7%(183.8)(122.8)مصروفات إدارية

23.9%126.1156.2-21.5%87.668.8اإليرادات )المصروفات( األخرى
46.0%50.11,449.92,116.2%770.21,155.8أرباح النشاط

13.53.2%10.3%14.84.2%10.6%هامش أرباح النشاط )%(
-48.3%(51.4)(99.5)-50.0%(15.2)(30.3)صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-(30.5)--(3.2)-خسائر االستثمار بين الشركات الشقيقة
50.6%53.71,350.42,034.2%739.91,137.4األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

13.03.4%9.6%14.54.3%10.2%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(
-(224.6)18.1 -(13.4)10.1 أرباح )خسائر( فروق العملة 

3.2%(308.2)(298.5)26.1%(181.5)(143.9)صافي تكلفة التمويل
40.3%1,501.4 1,069.9 55.5%942.4 606.1 األرباح قبل خصم الضرائب

57.8%(407.6)(258.3)48.8%(214.2)(144.0)ضرائب الدخل
34.8%1,093.9 811.6 57.6%728.3 462.1 صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

-(374.0)(139.3)-(237.8)(88.6)حقوق األقلية
7.1%719.9 672.3 31.3%373.5490.5 صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

-4.60.2%4.8%6.31.2%5.1%هامش صافي الربح )%(
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.)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، شانجان، هافال، كاري، 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، وجي بي أوتو رينتال، وكابيتال للتوريق، وبداية، وكاف، وتطبيق “فرصة” التابع لشركة “درايف” في مجال 
التمويل االستهالكي. 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.

املقر الرئييس:

طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي – ك 28 – 

املنطقة الصناعية – أبو رواش – الجيزة – مرص

عالقات املستثمرين:

منصور قباين

عضو مجلس اإلدارة

مارينا كامل

مدير أول عالقات املستثمرين

سارة ماجد

مدير االتصاالت لعالقات 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 30 يونيو 2022

لة غبور  عائ
Free Float 

%62,9

%37,1

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

