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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

القاهرة في 1 مارس 2015

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات ترصد نمو اإليرادات وصافي األرباح بالقطاعات الخمسة 
الرئيسية، مع رصد مؤشرات إيجابية ألداء الشركة خالل عام 2015 

جي بي أوتو تعلن نتائج العام المالي 
المنتهي في 31 ديسمبر 2014 

الشركة تعتزم تمويل 
التوسعات المخططة جزئًيا 

باستخدام حصيلة زيادة 
رأس المال الجارية، األمر الذي 
سيمثل خطوة تحول هامة 

في استراتيجية الشركة 
لتنويع منتجاتها وتوسيع 

النطاق الجغرافي ألنشطتها.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية AUTO.CA( – الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع 
الربع األخير من عام 2014، حيث  المجمعة لفترة  المالية  النتائج  عن   – أفريقيا  بالشرق األوسط وشمال  السيارات 
بلغت اإليرادات 3491.5 مليون جنيه، بزيادة سنوية 23.9%. وبلغ صافي األرباح 32.1 مليون جنيه خالل الربع األخير، 
وهو انخفاض سنوي بمعدل 28.9% على خلفية الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف وكذلك ارتفاع االلتزامات 

الضريبية للشركة، ونتج عن ذلك وصول  هامش صافي األرباح إلى 0.9% خالل الربع األخير من عام 2014.
وبلغت إيرادات الشركة 12.3 مليار جنيه خالل عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 35%، وصاحب ذلك ارتفاع صافي 

األرباح بمعدل 50% ليبلغ 174 مليون جنيه، ووصول هامش صافي األرباح إلى 1.4% خالل نفس الفترة.
أوتو،  المنتدب لشركة جي بي  اإلدارة والعضو  الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس  السياق أعرب  وفي هذا 
عن سروره بأداء الشركة خالل عام 2014، وتفاؤله بتقديرات نمو المبيعات خالل الفترة المقبلة، مشيًرا إلى نمو 
الشركة من خالل مشروع جي بي بولو،  افتتحتها  التي  التصدير  المصري وأسواق  الشركة في السوق  أعمال 
وكذلك التوسعات المخططة على المدى المتوسط والبعيد في إطار العمل على إقامة مصانع جديدة لتجميع 
الدراجات البخارية والتوك توك وكذلك تصنيع اإلطارات. ولفت غبور أن الشركة تعتزم تمويل هذه التوسعات جزئًيا 
باستخدام حصيلة زيادة رأس المال الجارية، األمر الذي سيمثل خطوة تحول هامة في استراتيجية الشركة لتنويع 

منتجاتها وتوسيع النطاق الجغرافي ألنشطتها.
وأوضح غبور أن شركة جي بي أوتو – شأنها شأن جميع الشركات المصرية المتخصصة في صناعة وتجميع 
السيارات بالسوق المحلي – تعاني من تأثير االمتيازات التي يحصل عليها المنافسون بمقتضى اتفاقيات الشراكة 
األوروبية والتركية والمغربية، األمر الذي يضع صناعة السيارات المحلية تحت وطأة ضغوطات هائلة وغير مسبوقة، 
وهو ما يشكل تهديد مباشر لفرص العمل التي تفتح أبواب الرزق لمئات اآلالف من أصحاب المهارات الفريدة في 
مجال تجميع السيارات وغيرها من الصناعات المغذية. وطالب غبور الحكومة المصرية باتخاذ التدابير واإلجراءات 
الشركاء  اإلخالل بحقوق ومصالح  الماهرة دون  العمالة  أرزاق  المحلية والحفاظ على  الصناعة  إلى حماية  الرامية 

التجاريين على الساحة الدولية.
ورصدت الشركة نمو إيرادات قطاع سيارات الركوب بمعدل سنوي 13.3% خالل الربع األخير من عام 2014 لتبلغ 
2303.6 مليون جنيه في ضوء األداء المتميز إلدارة المبيعات وخدمات ما بعد البيع. وبلغت إيرادات قطاع الدراجات 
البخارية والتوك توك 546.7 مليون جنيه خالل الربع األخير، وهو نمو بمعدل سنوي بمعدل 32.5% في ضوء ارتفاع 

معدالت الطلب مصحوًبا بانتهاء حظر استيراد مكونات الدراجات البخارية وعربات التوك توك.
وانعكس المردود اإليجابي لبرامج اإلنفاق الحكومي بمشروعات البنية األساسية على نتائج قطاع الشاحنات 
التجارية ومعدات اإلنشاء، حيث رصدت الشركة نمو مبيعات القطاع بنسبة 91.7% خالل الربع األخير من عام 2014، مما 
أثمر عن نمو اإليرادات بمعدل سنوي 106.7% لتبلغ 265.5 مليون جنيه. وارتفعت كذلك إيرادات قطاع اإلطارات بنسبة 
الملحوظ بمبيعات السوق  النمو  المنطقة، وكذلك  القوية بأسواق  المبيعات  الربع األخير، في ضوء  16.6% خالل 

المحلي. فيما ارتفعت إيرادات نشاط التمويل بنسبة 67% لتبلغ 257.2 مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 2014.
وحققت القطاعات األخرى إيرادات قدرها 11.6 مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 2014، مستفيدة من إدماج 
أنشطة مبيعات السيارات المستعملة بمعارض ومقرات جي بي أوتو، إلى جانب إطالق مبيعات زيوت المحركات 

والتشحيم، مع استمرار االستعدادات بأنشطة التجزئة في إطار االنطالق المرتقب خالل عام 2015.
و تنفيذًا ألهداف اإلدارة المتعلقة بخفض المصروفات خالل عام 2014، انخفض مجدًدا معدل المصروفات اإلدارية 
والعمومية كنسبة من اإليرادات، غير أن األداء التشغيلي المتميز خالل الربع األخير تأثر بتسجيل خسائر بقيمة 
65.7 مليون جنيه من فروق أسعار الصرف، مقابل أرباح قدرها 3.7 مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 2013. 

وتزامن ذلك مع مضاعفة االلتزامات الضريبية الخاصة بشركة جي بي أوتو مما ترتب عليه تراجع صافي األرباح. 
يمكن تحميل تقرير نتائج الربع األخير من عام 2014 ونتائج العام المالي 2014 لشركة جي بي أوتو، باإلضافة إلى 

.ir.ghabbourauto.com  :تحليالت اإلدارة ألداء الشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني

http://ir.ghabbourauto.com
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014(

قائمة الدخل

السنة المالية المنتهية في ثالثة أشهر منتهية في 

)مليون جم(
31 ديسمبر 

2013
31 ديسمبر 

التغيير2014
31 ديسمبر 

2013
31 ديسمبر 

التغيير2014

36.3%13.36,536.98,909.9%2,033.82,303.6إيرادات السيارات المالكي
8.5%32.51,229.01,334.0%412.7546.7إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك

89.8%106.7481.0912.9%128.4265.5إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء
6.4%16.6390.4415.2%91.8107.0إيرادات اإلطارات 

49.0%67.0485.1722.7%154.0257.2إيرادات أنشطة التمويل
-4.427.4-2.011.6-إيرادات أخرى

35.0%23.99,126.712,322.1%2,818.93,491.5إجمالي إيرادات المبيعات
35.2%19.01,170.31,581.7%347.5413.5مجمل الربح

12.80.0%12.8%0.5-11.8%12.3%هامش الربح اإلجمالي
17.6%439.6-373.8-8.0%117.1-108.4-مصروفات البيع والتسويق

24.1%272.6-219.6-15.7%73.4-63.4-مصروفات إدارية
85.6%279.130.055.7%7.026.7اإليرادات /)المصروفات( األخرى

52.5%36.7606.9925.2%182.6249.6أرباح التشغيل
7.50.9%6.6%7.10.7%6.5%هامش أرباح التشغيل )%(

232.4%67.8-20.4-102.5%14.2-7.0-صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
46.2%34.0586.5857.4%175.6235.4األرباح قبل الفوائد والضرائب

7.00.5%6.4%6.70.5%6.2%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(
-157.1-17.1--65.7-3.7أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

5.4%374.4-355.2-1.4%99.5-98.1-صافي تكلفة التمويل
52.2%13.5214.2325.9-%81.270.2األرباح قبل الضرائب

202.8%90.2-29.8-161.8%41.6-15.9-الضرائب
27.8%56.2184.4235.7-%65.328.6صافي األرباح قبل حقوق األقلية

9.8-%61.7-68.4-116.9-%20.23.4-حقوق األقلية
50.0%28.9116.0174.0-%45.132.1صافي الربح

1.40.1%1.3%0.7-0.9%1.6%هامش صافي الربح )%(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

تجميع  مجال  في  الرائدة  الشركة  كود AUTO.CA( هي  تحت  المصرية  البورصة  في  )المقيدة  أوتو  بي  جي 
قطاعات  خمس  إلى  الشركة  أنشطة  وتمتد  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  أسواق  في  السيارات  وتوزيع 
اإلنشاء،  ومعدات  التجارية  والشاحنات  توك،  والتوك  البخارية  والدراجات  الركوب،  سيارات  تضم  رئيسية 
والتسويق  والتصنيع،  التجميع  أنشطة  على  الشركة  عمليات  وتركز  التمويلية.  واألنشطة  واإلطارات، 
الرائجة،  العالمات  من  متنوعة  لمجموعة  حصرية  توكيالت  تمتلك  حيث  البيع،  بعد  ما  وخدمات  والتمويل 
تشمل هيونداي، مازدا، جيلي امجراند، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وأوتوبيسات فولفو، متسوبيشي 
تريانجل، جراندستون،  ليك،  يوكوهاما، جوديير، ويست  أكسا، السا،  ال جي،  كاري، اس دي  أو،  تي  واي  فوسو، 
في  رئيسية  بصورة  أنشطتها  الشركة  وتزاول  جازبرومنيفت.  مونروه،  جامبو،  كوين،  دوبل  باك،  دياموند 
ويقع  المنطقة.  أسواق  بباقي  التوسعية  الفرص  دراسة  على  وتحرص  والجزائر،  وليبيا  والعراق  مصر  أسواق 
اإلكتروني: الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات  من  لمزيد  بمصر.  الكبرى  القاهرة  في  للشركة  الرئيسي   المقر 

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:
منة اهلل صادق

الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار

هدى يحيى
نائب رئيس مساعد - قطاع التمويل 

المؤسسي

رانيا الشنوفي
مدير 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:
135.337.545 سهم:

http://www.ghabbourauto.com/
mailto:ir%40ghabbour.com?subject=
http://ir.ghabbourauto.com

