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القاهرة في 27 فبراير 2019 

الشركة تحقق نمًوا ملحوًظا بنتائج قطاع المركبات خالل عام 2018 وترصد تحسن معدالت 
الربحية مع نمو صافي ربح شركة جي بي كابيتال.

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ستركز جي بي أوتو خالل 
عام 2019 على تعظيم العائد 

االستثماري للمساهمين 
عبر تحسين كفاءة قطاع 

المركبات.

– 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 ديسمبر 2018، حيث بلغت 
اإليرادات 7.04 مليار جنيه خالل الربع األخير من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 28.4%. وسجلت الشركة 
صافي ربح بقيمة 93.8 مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل عام 2018 كاماًل، ارتفعت اإليرادات بمعدل 
سنوي 46.2% لتبلغ 25.81 مليار جنيه. ونتج عن ذلك تسجيل صافي ربح بقيمة 515.7 مليون جنيه خالل عام 

.2018

وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، 
أن عام 2018 شهد تعافًيا ملحوًظا بأداء السوق مصحوًبا بنمو نتائج الشركة على الرغم من التحديات 
التي حملها العام ين طياته، مشيًرا إلى نجاح الشركة في تحسين باقة وتشكيلة المنتجات والخدمات 
المقدمة لتالئم التوجهات السوقية المتغيرة واالستفادة من تعافي معدالت الطلب، وذلك بالتوازي 
مع استيعاب األثار الناجمة عن التغيرات التي طرأت على المشهد االقتصادي والقوانين المنظمة لسوق 
السيارات. ولفت غبور أن السوق تعافى بشكل قوي خالل عام 2018 باستثناء الربع األخير منه، حيث أدت 
من  بدًءا  الصنع  أوروبية  الركوب  سيارات  على  الجمركي  اإلعفاء  تطبيق  بخصوص  السائدة  التوقعات 
يناير 2019 إلى تراجع الطلب على سيارات الركوب بشكل مؤقت خالل فترة الربع األخير. وأضاف غبور أن 
الشركة حققت نتائج مشرفة وسط التحديات المذكورة، حيث ارتفعت إيرادات قطاع المركبات بمعدل 
سنوي 26.7% خالل الربع األخير من عام 2018، كما سجلت إيرادات القطاع نمًوا سنوًيا بنسبة 46.5%  خالل 

العام كاماًل، وهو ما يعكس المكانة القوية التي تحظى بها الشركة في سوق دائم النمو.

وخالل عام 2018 كاماًل، بلغت إيرادات قطاع المركبات 22.1 مليار جنيه بفضل نمو إيرادات قطاع سيارات 
الفترة على خلفية نمو حجم  10.41 مليار جنيه تقريًبا خالل نفس  الركوب بمعدل سنوي 52.2% لتسجل 
حيث  المركبات،  قطاع  ربحية  تحسن  إلى  ذلك  أدى  وقد  القطاع.  منتجات  تشكيلة  وتحسن  المبيعات 
تضاعف مجمل ربح القطاع بمعدل يتجاوز ثالث مرات ليبلغ 986.3 مليون جنيه خالل عام 2018، مصحوًبا 

بنمو هامش الربح اإلجمالي إلى 9.5% صعوًدا من 4.1% خالل عام 2017. 

ومن جانب آخر ارتفعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت بمعدل سنوي 
1.1 مليار جنيه خالل عام 2018،  57.3% لتبلغ 3.47 مليار جنيه خالل عام 2018. وبلغت إيرادات قطاع اإلطارات 
وهو نمو سنوي قوي بنسبة 57.8%، علًما بأن القطاع نجح في تنمية أعماله بشكل ملحوظ، حيث بلغت 
إيراداته 203.2 مليون جنيه فقط منذ ثالث سنوات. كما سجلت إيرادات الشركة خارج السوق المصري نمًوا 
سنوًيا بنسبة 35.3% لتبلغ 3.98 مليار جنيه خالل عام 2018، وذلك على خلفية نمو مبيعات سيارات الركوب 
والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  الدراجات  قطاع  بنجاح  مصحوًبا   ،2018 عام  خالل   %34.4 سنوي  بمعدل 

عجالت في السوق العراقي في ضوء تضاعف مبيعاته بأكثر من ثالث مرات خالل نفس الفترة.

االقتصادية  المعطيات  مع  التأقلم  على  الماضية  الفترة  خالل  انصب  الشركة  تركيز  أن  غبور  وقال 
عام  خالل  ستركز  الشركة  وأن  السابقة،  مستوياتها  إلى  الربحية  معدالت  تنمية  مع  بالتوازي  الجديدة 
2019 على تعظيم العائد االستثماري للمساهمين عبر تحسين كفاءة قطاع المركبات. وتابع أن اإلدارة 
تعتزم تحسين كفاءة رأس المال العامل بهدف تعزيز أداء قطاع المركبات، من خالل تحسين مستويات 
إلدارة  الكفاءة  عالي  نموذج  تبني  مع  والسداد  التحصيل  لسياسات  ميسرة  شروط  وتوفير  المخزون 

التدفقات النقدية.
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وأكد غبور أن الشركة تعمل على تعديل تشكيلة المنتجات أواًل بأول لتالئم القوانين التنظيمية الجديدة، 
وأن استراتيجية اإلدارة ستتمثل أبرز مالمحها في التوسع بأنشطة تجميع السيارات محلًيا خالل النصف 
الثاني من العام الجاري بالتوازي مع تنمية تشكيلة منتجات السيارات المستوردة كاملة الصنع، من أجل 
تعزيز المكانة التنافسية التي تنفرد بها الشركة.  وأضاف غبور أن جي بي أوتو تضع على رأس أولوياتها 
على  بالقدرة  وتحظى  السيارات  وتوريد  إنتاج  مجال  في  رائدة  شركة  باعتبارها  مكانتها  على  الحفاظ 

االستفادة من مختلف فرص النمو التي يطرحها السوق.

وعلى صعيد شركة جي بي كابيتال، سجلت اإليرادات نمًوا سنوًيا بنسبة 47.2% لتبلغ 1.48 مليار جنيه خالل 
ارتفع  حين  في  الشركة(،  قطاعات  بين  المتبادلة  الخصومات  استبعاد  )قبل   2018 عام  من  األخير  الربع 
صافي الربح بمعدل سنوي 44.8% ليبلغ 125.4 مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل عام 2018 كاماًل، بلغت 
اإليرادات 5.12 مليار جنيه تقريًبا، وهو نمو سنوي بمعدل 51.4%. وبلغ صافي الربح 359.4 مليون جنيه خالل 
عام 2018 بزيادة سنوية قدرها 39.3%. كما ارتفعت محفظة التمويالت المقدمة بنسبة سنوية قدرها %41 
لتبلغ 8.13 مليار جنيه خالل عام 2018 )يشمل ذلك تأثير عملية التوريق(، علًما بأن نسبة القروض المتعثرة 
بلغت 1.2% خالل نفس الفترة. وتجدر اإلشارة إلى ارتفاع ربحية الشركة في ضوء انخفاض أسعار الفائدة 

مرتين خالل شهري فبراير ومارس من عام 2018.

وأشار غبور إلى اإلنجازات التي حققتها شركة جي بي كابيتال خالل عام 2018 وعلى رأسها تعزيز مركزها 
فضاًل  المتعثرة،  القروض  نسبة  خفض  مع  المقدمة  التمويالت  محفظة  جودة  على  والحفاظ  المالي 
عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة Development Partners International المتخصصة في 
بشكل  التابعة  التمويل  أنشطة  أعمال  تنمية  في  نجحت  اإلدارة  أن  واختتم  المباشر.  االستثمار  مجال 

ملحوظ خالل العام الماضي، وأعرب عن تفاؤله بأداء السوق وهذا القطاع الحيوي خالل عام 2019.

يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة 
.ir.ghabbourauto.com :ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018(

قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في3 أشهر منتهية في

التغيير )%(31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2017التغيير )%(31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2017)مليون جم(

52.2%6,840.510,407.8-0.3%2,455.72,447.9إيرادات سيارات الركوب في مصر

57.3%52.52,206.23,470.2%681.81,039.5إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

38.0%32.91,092.21,507.1%336.1446.5إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

57.8%40.2699.11,103.5%198.6278.4إيرادات اإلطارات في مصر

44.2%38.62,561.63,693.5%774.31,073.2إيرادات أنشطة التمويل

9.9%9.01,028.21,129.9%278.9304.0إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر

35.3%93.32,940.83,977.7%673.01,301.2إيرادات األنشطة خارج السوق المصري

81.4%75.6287.9522.2%85.3149.8إيرادات المشروعات األخرى

46.2%28.417,656.625,812.0%5,483.77,040.5إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح

-283.4986.3-58.0211.2مجمل الربح - سيارات الركوب في مصر

89.9%63.6253.3481.0%85.3139.5مجمل الربح -  الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر

-8.4%176.8161.9-46.4%45.424.3مجمل الربح - الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر

37.0%1.6131.8180.5%40.641.2مجمل الربح - اإلطارات في مصر

58.1%60.1656.21,037.6%195.1312.2مجمل الربح -  أنشطة التمويل

0.5%294.0295.5-0.5%69.669.3مجمل الربح - خدمات ما بعد البيع في مصر

-112.1367.4-64.8-10.4مجمل الربح - األنشطة خارج السوق المصري

18.4%45.353.7-10.2%14.312.9مجمل الربح - المشروعات األخرى

82.5%75.81,952.83,564.0%497.9875.5اإلجمالي العام لمجمل الربح
13.82.7%11.1%12.43.4%9.1%هامش الربح اإلجمالي

38.7%-1,207.6-59.9870.4%-348.4-217.9مصروفات البيع والتسويق

20.0%-494.9-16.5412.3%-129.1-110.8مصروفات إدارية

14.2%18.9151.5173.1%45.153.6اإليرادات )المصروفات( األخرى

-821.62,034.6-214.3451.6أرباح النشاط
7.93.2%4.7%6.42.5%3.9%هامش أرباح النشاط )%(

-70.9%-59.1-203.4-12.6-127.2صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-618.21,975.4-87.0464.1األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب

7.74.2%3.5%6.65.0%1.6%هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب )%(

-67.5%-30.1-92.6--34.65.0أرباح )خسائر( فروق العملة 

-9.4%-1,157.2-1,277.4-11.3%-286.4-322.8صافي تكلفة التمويل

-788.1-751.7-172.7-201.2األرباح قبل خصم الضرائب
--9.028.1151.4%-51.3-47.0ضرائب الدخل

-636.7-723.7-121.5-248.2صافي األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

--56.8121.0--25.627.7حقوق األقلية

-515.7-666.9-93.8-222.6صافي أرباح )خسائر( خالل الفترة

2.05.8%-3.8%1.35.4%-4.1%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 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، شيري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، واي 
تي أو، كاري، اس دي ال جي، أكسا، السا، يوكوهاما، بيريللي، ويست ليك، دبل كوين، دبل ستار، فيردي، تيكينج 
مونروه، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر واألردن، 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

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

