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GB Auto Releases First Quarter 2009 Results  

Market-leader GB Auto posts a profit for the first quarter of 2009 and points to market 
developments that suggest that Egypt’s automotive industry may be headed for a recovery 

13 May 2009 

(Cairo, Egypt)  — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) announced today its consolidated 
results for the first quarter of 2009, reporting net income of LE 7.2 million, down 91.5% from the 
same quarter of 2008 as sales fell 41.8% to LE 642.0 million, in line with previously disclosed 
expectations as a result of the rapid slowdown in the Egyptian automotive market that began in the 
fourth quarter of last year.  

“Heading into 2009, we expected a challenging first quarter,” said GB Auto Chief Executive Officer 
Raouf Ghabbour. “I am pleased to report that we have risen to that challenge thanks to decisive 
action by senior management, the fundamental strength of our business model, and the unrivaled 
breadth of our product offering.” 

GB Auto continued cutting overheads in the first quarter of 2009, in line with a plan implemented in 
the fourth quarter of last year. In the second quarter, the company expects to start reaping the 
benefits of the cost cutting and of preferential pricing from its global network of suppliers, who have 
had the advantages of falling transportation and raw materials prices since 2008. 

Meanwhile, GB Auto sees domestic demand supported by several factors, including fading consumer 
expectations of price cuts, the national taxi replacement program, and the banning of drawbar 
trailers. The company is also seeing signs of growing consumer finance activity in the market as local 
banks take over from foreign financial institutions who either withdrew from the market or who are 
holding back during the ongoing global financial crisis.  

On the export front, both GB-Allab Remorque and GB Polo will begin operations this year. Similarly, 
the company’s investment in its after-sales network continues and GB Auto will break ground this 
year on its largest after-sales center to date, to be located on the Cairo-Ismaliyya Highway. 

“While we obviously cannot rule out an external shock sufficient to impact either consumer sentiment 
in specific or the economy at large, we are cautiously optimistic that our efforts will begin to pay off 
in the second quarter, when we expect stronger sales to combine with lower overheads and lower 
interest charges to produce a healthier gross profit margin,” notes Ghabbour.  

“We have, in essence, invested in 1Q09 to create the conditions for healthier growth and stronger 
margins throughout the remainder of 2009,” he concluded. 

— Ends — 
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GB Auto Results for the First Quarter 2009 

(LE million) 1Q2008 1Q2009 % Change 
Passenger Cars Revenues 758.2 366.7 -51.6 
Commercial Vehicles Revenues 193.7 120.9 -37.6 
Motorcycles & Three-Wheelers Revenues 98.7 122.5 24.1 
Tires Revenues  21.8 7.5 -65.6 
Construction Equipment Revenues 19.4 4.8 -75.3 
Transportation Services Revenues  9.4 15.5 64.9 
Miscellaneous Revenues 2.7 4.2 55.6 

Total Sales Revenue 1,103.8 642.0 -41.8 
Gross Profit 188.4 85.2 -54.8 
Gross Profit Margin 17.1 13.3 -3.8 
Selling & Administration -64.4 -51.1 -20.65 
Others – Income / (Expenses) 4.8 9.5 97.9 
Operating Profit 128.8 43.7 -66.0 
Net Provisions -0.7 8.7 - 
EBIT 128.1 52.4 -59.1 
Foreign Exchange Gains (Losses) 2.8 -7.6 - 
Net Finance Cost -25.8 -36.0 39.5 
Earnings Before Tax 105.1 8.8 -91.6 
Taxes -20.1 -1.9 -90.5 
Net Profit Before Minority Interest 85.0 6.9 -91.9 
Minority Interest -0.4 0.3 - 
Net Income 84.6 7.2 -91.5 

Net Profit Margin 7.7 1.1 -6.6 

 
About GB Auto S.A.E. 
GB Auto S.A.E. (Stock Symbol: AUTO.CA) is the leading automotive producer and distributor in the 
Egyptian market. The company assembles, imports and distributes passenger cars under the Hyundai 
brand as well as commercial vehicles (buses, trucks and trailers) under the Volvo, Mitsubishi, Hyundai 
and Ghabbour brands. In addition, it distributes motorcycles and scooters under the Bajaj brand, tires 
under the Lassa brand and construction equipment under the Volvo, Linde and Ingersol Rand brands. 
The company also operates Egypt's largest network of service centers and automotive accessories 
sales points as well as passenger and cargo transportation services. GB Auto is headquartered in 
Giza, Greater Cairo Area, Egypt. (www.ghabbourauto.com) 
 
Investor Relations Contact Information: 

Mr. Bassem El-Shawy, Investor Relations Officer 
Email: ir@ghabbour.com 
 
Tel: +20 (0) 2 3910 0485 
Fax: +20 (0) 2 3539 0139 
Address: Cairo-Alexandria Desert Road, Km. 28, Industrial Zone, Abou Rawash 
 P.O. Box 120, Giza, Egypt 
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Forward-Looking Statements 
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the Company’s business. 
These may be identified in part through the use of forward-looking terminology such as “will,” 
“planned,” “expectations” and “forecast” as well as similar explanations or qualifiers and by 
discussions of strategy, plans or intentions. These statements may include descriptions of investments 
planned or currently under consideration or development by the Company and the anticipated impact 
of these investments. Any such statements reflect the current views of the Company with respect to 
future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many factors could 
cause the actual results, performance, decisions or achievements of the Company to be materially 
different from any future results that may be expressed or implied by such forward-looking 
statements. 
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  بيان صحفي

   2009نتائج الربع األول لعام 

  

   2009جي بي أوتو تعلن نتائج الربع األول لعام 

   

في ظل تطورات الســوق التــي تشــير  تقدمهاوتواصل  ،2009خالل الربع األول لعام  شركة جي بي أوتو الرائدة تحقق أرباحاً 
  إلى أن صناعة السيارات في مصر في طريقها نحو االنتعاش

   2009مايو  13ي القاهرة ف

النتــائج  عــن ) اليــومAUTO.CAمصــر) أعلنــت شــركة جــي بــي أوتــو (المقيــدة فــي البورصــة المصــرية تحــت كــود  –(القــاهرة 
ليون جــم بانخفــاض قــدره م 7.2، والتي أظهرت تحقيق الشركة لصافي ربح بلغت قيمته 2009المجمعة للربع األول من عام 

% لتصـــل إلـــى 41.8، حيـــث تراجعـــت مبيعـــات الشـــركة بنســـبة 2008ول) مـــن عـــام % مقارنـــة بـــنفس الفتـــرة (الربـــع األ91.5
لتوقعات التــي ســبق اإلعــالن عنهــا نتيجــة التبــاطؤ الســريع الــذي يشــهده ســوق الســيارات قد أتي ذلك مؤيدًا لمليون جم، و  642

  المصري والذي بدأ في الربع األخير (الرابع) من العام الماضي.

أن يكــون الربــع األول مــن كــان مــن المتوقــع " رؤوف غبــور قــائالً د. يــذي لشــركة جــي بــي أوتــو ومــن جهتــه صــرح المــدير التنف
مســـتوى تلـــك التحـــديات وذلـــك بفضـــل  فـــوقألننـــا اســـتطعنا االرتقـــاء بالشـــركة لكننـــي ممـــتن ملـــيء بالتحـــديات. و  2009عـــام 

القــوة األساســية فــي نمــوذج األعمــال الخــاص الخطوات الحكيمة واإلجراءات الحاسمة التي اتخذتها اإلدارة العليــا، والتــي تمثــل 
  في تقديم وعرض منتجاتنا". الفريدبنا، والتوسع 

"ال يســـعنا إال أن نشـــعر باإلمتنـــان بمـــا حققنـــاه مـــن نتـــائج فـــي ظـــل هـــذه غبـــور وتعليقـــًا عـــن هـــذه النتـــائج المعلنـــة أضـــاف د. 
وقت الذي تعاني فيه الكيانات العالمية من الخســائر األوضاع التي تواجهها صناعة السيارات محليًا وعالميًا. حيث أنه في ال

فــي األســواق الناضــجة والتــي بكــل تأكيــد قــد اثــرت علــى أنشــطتهم الدوليــة، حققنــا نحــن األربــاح. ونحــن علــى اقتنــاع راســخ أن 
 تحمل آفاقًا للنمو سوف نراها تتحقق على المدى الطويل"الزالت مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

، وذلك في إطار التوافــق 2009واصلت شركة جي بي أوتو خفض النفقات والمصروفات العامة خالل الربع األول لعام وقد 
، تتوقــع الشــركة أن تبــدأ 2009مع خطة تم تنفيذها وتطبيقها في الربع الرابع من العام السابق. وخالل الربع الثــاني مــن عــام 

ية لشــبكتها العالميــة مــن المــوردين الــذين يمتلكــون مزايــا انخفــاض وهبــوط فــي جنــي فوائــد خفــض التكــاليف واألســعار التفضــيل
  .2008أسعار النقل والمواد الخام منذ عام 



 

 www.ghabbourauto.com 2 

 

 

توقعــات  تراجــع :مــدعوم بالعديــد مــن العوامــل ومنهــافــي مصــر ومن جهة أخرى، ترى شركة جي بي أوتو أن الطلــب المحلــي 
ي الســتبدال ســيارات التاكســي وحظــر المقطــورات. كمــا تــرى الشــركة المســتهلكين بانخفــاض وتراجــع األســعار، البرنــامج القــوم

أنه توجد مؤشرات حول تنامي نشاط تمويــل المســتهلكين فــي الســوق حيــث تقــوم البنــوك المحليــة بأخــذ أدوار المؤسســات  أيضاً 
ليــة العالميــة فــي الوقــت المالية األجنبية التي إما أنها انسحبت من السوق أو التي توقفت عن مــنح التمويــل خــالل األزمــة الما

  الراهن.

 GB) وجــي بــي بولــو (GB-Allab Remorqueأما على صعيد التصدير، فسوف يبدأ كل من جي بــي ألــب ريموركيــو (

Polo في عمليات التصدير هذا العام. وعلى نفس المستوى، يتواصل استثمار الشركة في شبكة خدمات ما بعــد البيــع كمــا (
األساســية ألكبــر مركــز تــابع لهــا لخدمــة مــا بعــد البيــع حتــى اآلن، والــذي  البنيــةلعــام بوضــع ســتقوم شــركة جــي بــي أوتــو هــذا ا

  سيكون موقعه على طريق القاهرة/اإلسماعيلية.

تكــون كافيــة للتــأثير فــي معنويــات أخــرى والتــي قــد  خارجيــة اتصــدمأي  ال نســتبعد حــدوثبالرغم من أننــا غبور "د. وأضاف 
صــاد بشــكل عــام، إال أننــا نتمتــع بتفــاؤل حــذر بأننــا ســنبدأ فــي جنــي وحصــد نتــائج جهودنــا المســتهلكين بشــكل خــاص أو االقت

االنخفــاض فــي المصــروفات وانخفــاض  مــعخالل الربع الثاني من العــام، حيــث نتوقــع ارتفــاع معــدالت المبيعــات بشــكل كبيــر 
  أعلى لهامش مجمل ربح". تمعدال تحقيقرسوم الفائدة وهو ما سيؤدي إلى 

تهيئــة الظــروف الالزمــة  فــي 2009"لقــد قمنــا، بشــكل أساســي وجــوهري، باســتثمار الربــع األول مــن عــام  ديثه قائالً اختتم حثم 
  ".2009لتحقيق معدالت أكبر من النمو ونسب أعلى من الهوامش طوال الفترة المتبقية من عام 

  

  --نهاية البيان--

   2009نتائج أعمال شركة جي بي أوتو عن الربع األول لعام 

الربع األول   2008الربع األول   بالمليون جنيه مصري)(
2009   

  نسبة التغيير

 51.6- 758.2366.7  إيرادات سيارات الركوب

 37.6- 193.7120.9 إيرادات المركبات التجارية

إيــرادات الــدراجات البخاريــة والمركبــات ذات 
  الثالث عجالت

98.7 122.5 24.1 

  65.6-  7.5 21.8  إيرادات اإلطارات 

  75.3-  4.8 19.4  إيرادات معدات اإلنشاء

  64.9  15.5 9.4  إيرادات خدمات النقل
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 55.6 2.74.2  إيرادات متنوعة

 41.8- 642.0 1.103.8  إجمالي إيرادات المبيعات

 54.8- 188.485.2  مجمل الربح

 3.8- 17.113.3  ھامش مجمل الربح

 20.65- 51.1-64.4-  مصروفات البيع واإلدارة

 97.9 4.89.5 يرادات /(المصروفات) األخرىاإل

 66.0- 43.7 128.8  أرباح النشاط

 - 0.78.7-  صافي المخصصات

 59.1- 128.152.4 األرباح قبل الفوائد والضرائب

أربــاح تغيــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة 
  (الخسائر)

2.8  -7.6  -  

 39.5 36.0- 25.8-  صافي تكلفة التمويل

 91.6- 105.18.8  رائباألرباح قبل الض

 90.5- 1.9-20.1-  الضرائب

 91.9- 6.9 85.0صافي األرباح قبل حقوق األقلية

 - 0.3 0.4-  حقوق األقلية

 91.5- 7.2 84.6  صافي األرباح

 6.6- 1.1  7.7  ھامش صافي الربح

  

  عن شركة جي بي أوتو (ش.م.م)

كات إنتاج وتوزيــع الســيارات فــي الســوق المصــري حيــث تقــوم ) هي رائدة شر AUTO.CAشركة جي بي أوتو (كود البورصة: 
 –الشـــاحنات  –الشــركة بتجميــع واســـتيراد وتوزيــع ســيارات الركـــوب ماركــة هيونـــداي وكــذلك المركبــات التجاريـــة (األتوبيســات 

لـــدراجات المقطـــورات) ماركـــات فولفـــو، ميتسوبيشـــي، هيونـــداي وغبـــور. كمـــا تقـــوم الشـــركة أيضـــا بتوزيـــع الـــدرجات البخاريـــة وا
الصــغيرة ماركــة باجــاج واإلطــارات ماركــة الســا ومعــدات اإلنشــاء ماركــات فولفــو ولينــد وانجيرســول رانــد. وتقــوم الشــركة أيضــا 
بتشغيل أكبر شبكة في مصر لمراكز الخدمات ومنافذ بيع اكسيسوارات (كماليات) السيارات وخدمات نقل الركاب والبضــائع. 

  )www.ghabbourauto.comمصر. ( –الجيزة  –أوتو في منطقة القاهرة الكبرى ويقع المقر الرئيسي لشركة جي بي 

  

  لالتصال بعالقات المستثمرين:
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  مدير إدارة عالقات المستثمرين –السيد/ باسم الشاوي 

  r.comir@ghabbouبريد اليكتروني: 

   2 3910 0485 (0) 20+هاتف: 

  2 3539 0139 (0) 20+فاكس: 

  أبو رواش –المنطقة الصناعية  – 28ك  –اإلسكندرية الصحرواي - العنوان: طريق القاهرة

 مصر           –الجيزة  – 120ص.ب: 

  

  

  بيانات تطلعية

ومــن الممكــن أن يــتم تحديــد تلــك البيانــات مــن  هــذا المســتند قــد يحتــوي علــى "بيانــات تطلعيــة" معينــة مرتبطــة بأنشــطة الشــركة
خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل "ســوف"، "مخطــط"، "توقعــات"، "تنبــؤ" باإلضــافة إلــى التوضــيحات المشــابهة ومــن 
خــالل مناقشــة االســتراتيجيات أو الخطــط أو النوايــا. وقــد تحتــوي هــذه البيانــات علــى أوصــاف لالســتثمارات المخطــط لهــا أو 

اري تنفيذها أو تطويرها من قبل الشركة والتــأثير المتوقــع لتلــك االســتثمارات. وتعكــس هــذه البيانــات الــرؤى الحاليــة للشــركة الج
اضات. وقد تسبب عوامل عديــدة فــي أن تصــبح النتــائج واألداء فيما يخص األحداث المستقبلية وهي عرضة للمخاطر واالفتر 

والقرارات واإلنجازات الفعلية الخاصة بالشركة مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو استنباطها من 
 هذه البيانات التطلعية.

 




