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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017

القاهرة في 11 مايو 2017 

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات ترصد نمو مجمل الربح خالل الربع األول من 
عام 2017 على خلفية األداء القوي للقطاعات التشغيلية الغير متعلقة بقطاع السيارات

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 31 مارس 2017

القطاعات التشغيلية الغير 
متعلقة بقطاع السيارات 

ستلعب دوًرا محورًيا في تسطير 
الصفحة المقبلة بمسيرة نمو 

جي بي أوتو، حيث أثبتت قدرتها 
على دعم نتائج الشركة وتنمية 

معدالت الربحية نظًرا لتأثرها 
البسيط بالتقلبات االقتصادية 

ودورات األعمال.

– وهي شركة رائدة   )AUTO.CA أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية
المالية  الخدمات  بتقديم  أفريقيا وتقوم  الشرق األوسط وشمال  بأسواق  السيارات  في مجال 
غير المصرفية في السوق المصري – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 
31 مارس 2017، حيث رصدت الشركة استقرار اإليرادات مقارًنة بالربع األول من عام 2016 على الرغم 
من التحديات التشغيلية التي واجهتها الشركة، بفضل النمو القوي بإيرادات معظم القطاعات 

التشغيلية بخالف قطاع السيارات.
وعلى هذه الخلفية بلغت اإليرادات 3 مليار جنيه تقريًبا خالل الربع األول من عام 2017، وهو نمو 
سنوي طفيف بنسبة 1.3% مقابل 2.9 مليار جنيه خالل الربع األول من العام السابق. وارتفع كذلك 
مجمل الربح بمعدل سنوي 13% ليبلغ 500.1 مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري، غير أن 
الشركة سجلت صافي خسائر بقيمة 154.5 مليون جنيه خالل نفس الفترة مقابل صافي أرباح 
بقيمة 28.6 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2016، نظًرا لتكبد خسائر فروق العملة بقيمة 104.5 
مليون جنيه )61.1 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2016( مصحوًبا بارتفاع مصروفات التمويل 

لتبلغ 277.8 مليون جنيه )121.5 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2016(.
وتعكس إيرادات الشركة خالل الربع األول بدء تعافي حجم المبيعات بشكل جزئي خالل 
شهر مارس، وذلك بعد مرور فترة التأقلم مع ارتفاع أسعار السيارات التي أعقبت تحرير سعر صرف 
الجنيه مطلع نوفمبر الماضي واستمرت طوال شهري يناير وفبراير. وتؤكد اإلدارة أن الشركة تنتهج 
المسار السليم الستعادة معدالت المبيعات السابقة، حيث تتوقع تعافي المبيعات بشكل كلي 

خالل فترة تتراوح بين 6 و12 شهًرا.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة 
جي بي أوتو، أن سوق السيارات المصري تعرض لموجة من التباطؤ الشديد استمرت تداعياتها 
خالل شهري يناير وفبراير، غير أن شهر مارس حمل بين طياته بوادر التعافي بعد استقرار سعر 
بتقديم  الشركة  قيام  بعد  وذلك  األسعار،  ارتفاع  مع  المستهلكين  تأقلم  وبدء  الدوالر  صرف 
مجموعة من العروض والحمالت الترويجية خالل مارس الماضي، والتي أثمرت عن نمو حجم 
المبيعات إلى 50% من معدالته السابقة وبما يتجاوز مبيعات يناير وفبراير بشكل ملحوظ. ولفت 
غبور أن القطاعات التشغيلية الغير متعلقة بقطاع السيارات ساهمت في دعم نتائج الشركة 
خالل الربع األول من العام الجاري نظًرا لعدم تأثرها نسبًيا بالتقلبات االقتصادية، وهو ما يعكس 
المردود اإليجابي لجهود اإلدارة خالل الفترة الماضية من أجل دعم نتائج جي بي أوتو وتطوير 

نموذج أعمالها.
وقد رصدت الشركة تراجع إيرادات قطاع سيارات الركوب في السوق المصري بمعدل سنوي 
36.4% لتبلغ 885.3 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2017، نتيجة تراجع حجم المبيعات بنسبة 
64.3% ليبغ 4.026 سيارة على خلفية ارتفاع األسعار وتأثير ذلك على مستويات المخزون المرتفعة 
لدى الموزعين وخاًصة منذ مطلع العام. وتعكس هذه النتائج حالة الركود التي يمر بها سوق 
سيارات الركوب المصري بوجه عام، حيث انخفض حجم مبيعاته بنسبة 41% ليبلغ 19.704 سيارة 

مقابل 33.381 خالل نفس الفترة من عام 2016.
العجلتين والثالث عجالت بمعدل  البخارية ذات  الدراجات  إيرادات قطاع  وانخفضت كذلك 
ما  وهو  بنسبة %42.5،  المبيعات  حجم  تراجع  خلفية  على  جنيه  مليون  لتبلغ 380.5  سنوي %10.4 
يعكس التأثير السلبي الرتفاع األسعار نظًرا لكون أغلب قاعدة المستهلكين بهذا القطاع من 
أصحاب الدخول القليلة. وتجدر اإلشارة إلى تعافي الطلب على الدراجات البخارية ذات العجلتين 
والثالث عجالت خالل مارس الماضي، وهو ما تراه اإلدارة بمثابة بشائر إيجابية لتعافي مبيعات 

القطاع في فترة زمنية وجيزة مقارًنة بقطاع سيارات الركوب.
ومن جانب آخر ارتفعت إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء بمعدل سنوي %9.7 
خالل الربع األول من عام 2017، على الرغم من تراجع حجم المبيعات بنسبة سنوية قدرها %52.1. 
كما قامت الشركة بزيادة هامش أرباح القطاع مما أسفر عن نمو مجمل الربح بمعدل سنوي 
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56.4% خالل الربع األول من العام الجاري. ويرجع الفضل بشكل أساسي في نمو اإليرادات إلى األداء 
المتميز لمبيعات الحافالت والشاحنات التجارية والسيما مبيعات حافالت النقل العام وحافالت 

النقل بين المحافظات، باإلضافة إلى نمو الطلب على الحافالت من جانب القطاع السياحي.
وقد واصل قطاع خدمات ما بعد البيع أدائه المتميز بفضل استقرار أنشطته ذات هامش 
الربح المرتفع خالل الربع األول من عام 2017، حيث بلغت إيرادات القطاع 239.1 مليون جنيه مقابل 
160.5 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجمل الربح 77.4 مليون جنيه خالل 
الربع األول من العام الجاري مقابل 48.3 خالل الربع األول من عام 2016، مصحوًبا بنمو هامش الربح 
اإلجمالي بواقع 230 نقطة مئوية ليبلغ 32.4%. ويرجع الفضل في نمو نتائج القطاع إلى اتجاه أغلب 
العمالء لصيانة مركباتهم من خالل شبكة جي بي أوتو وسط التخوفات السائدة من أسعار 
المركبات الجديدة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء قطاع خدمات ما بعد البيع لسيارات 

الركوب والدرجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء.
كما حقق قطاع اإلطارات أداًء مشرًفا باعتباره من القطاعات الداعمة لنتائج الشركة، حيث 
ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 10.8% خالل الربع األول من عام 2017. وترى اإلدارة فرصة واعدة 

لتنمية أعمال القطاع خالل الفترة المقبلة عبر طرح عالمات جديدة من اإلطارات.
وحققت أنشطة الشركة خارج السوق المصري أداًء جيًداخالل الربع األول من عام 2017، حيث 

رصدت الشركة تحسن اإليرادات ومجمل األرباح في سوقي الجزائر والعراق.
حيث  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  أداًء  األعلى  التمويلي  القطاع  أنشطة  كانت  وقد 
ارتفعت إيراداته بمعدل سنوي 71.6% لتبلغ 597.6 مليون جنيه، مصحوًبا بنمو مجمل الربع بنسبة 

83.8% ليبلغ 144.6 مليون جنيه خالل نفس الفترة.
واختتم غبور أن القطاعات التشغيلية الغير متعلقة بقطاع السيارات ستلعب دوًرا محورًيا في 
تسطير الصفحة المقبلة بمسيرة نمو جي بي أوتو، حيث أثبتت قدرتها على دعم نتائج الشركة 
وتنمية معدالت الربحية نظًرا لتأثرها البسيط نسبًيا بالتقلبات االقتصادية ودورات األعمال، وهو ما 
يؤكده أداء قطاعات خدمات ما بعد البيع وأنشطة التمويل واإلطارات وسط التحديات االقتصادية 

التي يمر بها السوق.
أوتو  بي  جي  لشركة  مارس 2017   31 في   المنتهية  المالية  الفترة  نتائج  تقرير  تحميل  يمكن 

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

http://ir.ghabbourauto.com
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017

قائمة الدخل

ثالثة أشهر منتهية في

)مليون جم(
31 مارس 

2016 
31 مارس 

التغيير2017
-36.4%1,391.1885.3إيرادات السيارات المالكي في السوق المصري

إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين 
-10.4%424.5380.5والثالث عجالت في السوق المصري

9.7%247.7271.7إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء في السوق المصري

10.8%91.1100.9إيرادات اإلطارات في السوق المصري

71.6%348.3597.6إيرادات أنشطة التمويل

49.0%160.5239.1إيرادات خدمات ما بعد البيع في السوق المصري

87.0%223.4417.8إيرادات األسواق األخرى

85.1%37.970.2إيرادات األنشطة أخرى

1.3%2,924.62,963.2إجمالي إيرادات المبيعات
مجمل الربح

-27.4%172.1125.0مجمل ربح السيارات المالكي في السوق المصري

مجمل ربح الدراجات البخارية ذات العجلتين 
-65.2%82.728.8والثالث عجالت في السوق المصري

56.4%33.151.7مجمل ربح العربات التجارية ومعدات اإلنشاء في السوق المصري

-10.5%20.818.6مجمل ربح اإلطارات في السوق المصري

83.8%78.7144.6مجمل ربح أنشطة التمويل

60.2%48.377.4مجمل ربح خدمات ما بعد البيع في السوق المصري

-0.339.8مجمل ربح األسواق األخرى

-6.414.0مجمل ربح األنشطة األخرى

13.0%442.4500.1مجمل الربح
16.91.7%15.1%هامش الربح اإلجمالي

41.4%-204.5-144.7مصروفات البيع والتسويق

24.4%-90.3-72.6مصروفات إدارية

41.1%11.316.0اإليرادات /)المصروفات( األخرى

-6.4%236.5221.3أرباح التشغيل
-7.50.6%8.1%هامش أرباح التشغيل )%(

45.7%-16.6-11.4صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية

-9.1%225.1204.7األرباح قبل الفوائد والضرائب
-6.90.8%7.7%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(

70.9%-104.5-61.1أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

--277.8-121.5صافي تكلفة التمويل

--42.5177.6األرباح قبل الضرائب
-13.8-28.3الضرائب

--14.1163.7صافي األرباح قبل حقوق األقلية

-36.3%14.59.2حقوق األقلية

--28.6154.5صافي الربح/الخسارة
-6.2-5.2%1.0%هامش صافي الربح )%(



4

.)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 وتقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري. وتمتد أنشطة 
عجالت،  والثالث  العجلتين  ذات  البخارية  والدراجات  الركوب،  سيارات  تضم  رئيسية  قطاعات  سبع  إلى  الشركة 
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 امجراند، شيري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافالت فولفو، متسوبيشي فوسو، واي تي أو، 
كاري، اس دي ال جي، أكسا، السا، يوكوهاما، جوديير، ويست ليك، تريانجل، جراندستون، دياموند باك، دوبل كوين، 
جامبو، مونروه، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر واألردن، 
اإلكتروني: الموقع  زيارة  المعلومات يرجى  الكبرى بمصر. لمزيد من  القاهرة  الرئيسي للشركة في  المقر   ويقع 

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

أندريا فالفانس
محلل مالي

سارة ماجد
محلل مالي

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/
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