
جي يب أوتو هي رشكة رائدة يف مجال السيارات بأسواق الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتقوم بتقديم الخدمات املالية 

غري املرصفية يف السوق املرصي. ومتتد أنشطة الرشكة إىل سبع قطاعات رئيسية تضم سيارات الركوب، والدراجات 

البخارية ذات العجلتني والثالث عجالت، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء، واإلطارات، وأنشطة التمويل باإلضافة 

إىل خدمات ما بعد البيع وأنشطة الرشكة خارج السوق املرصي. وتركز عمليات الرشكة عىل أنشطة التجميع والتصنيع 

والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع.

حقائق أساسية - الربع األخير 2017

AUTO.CA :كود رويرتز

AUTO.EY :كود بلومربج

تاريخ القيد

9 يوليو 2007

عدد األسهم

1.094.009.733 سهم

أرقام كابيتال | بلتون املالية | يس آي كابيتال | املجموعة املالية هريميس | رينيسانس كابيتال

اتش يس لألوراق املالية | اتش اس يب يس | بنك الكويت الوطني كابيتال | نعيم القابضة | برايم القابضة لالستثامرات املالية التغطية البحثية

أداء سهم جي بي أوتو

 Free Float
عائلة غبور 

هيكل المساهمين 

%60,6

%39,4

السنة املالية املنتهية يف3 أشهر منتهية يفملخص قائمة الدخل

 التغيري %31 ديسمرب 312017 ديسمرب 2016 التغيري %31 ديسمرب 302017 سبتمرب 2017)مليون جنيه(

15.5%9.015285.717656.6%5032.25483.7إجاميل إيرادات املبيعات
-11.3%3.42202.11952.8%481.6497.9مجمل الربح

-20.4%18.11032.4821.6%181.4214.3أرباح التشغيل
-28.6%866.0618.2-46.3%161.987.0األرباح قبل الفوائد والرضائب

-23.9%-751.7-987.4-11.0%-201.2-181.2األرباح قبل الرضائب
-23.0%-666.9-865.7-60.3%-222.6-138.9صايف الربح

التواجد الجغرافي الفرتة املالية املنتهية يفملخص الميزانية

 التغيري %31 ديسمرب 312017 ديسمرب 2016)مليون جنيه(

-19.8%10723.58603.0إجاميل األصول املتداولة
16.5%6373.47427.4إجاميل األصول غري املتداولة

-6.2%17096.816030.4إجاميل األصول 
-12.3%10207.38952.4إجاميل االلتزامات املتداولة

50.1%1898.22848.4إجاميل االلتزامات غري املتداولة
-0.6%1169.61163.2حقوق األقلية

-19.8%3821.73066.5إجاميل حقوق املساهمني 
-6.2%17096.816030.4إجاميل االلتزامات وحقوق املساهمني

)اعتباًرا من 31 ديسمبر 2017(



املشابهة  التوضيحات  إىل  باإلضافة  “تنبؤ”  “توقعات”،  “مخطط”،  “سوف”،  مثل  التطلعية  األلفاظ  بعض  استخدام  خالل  من  البيانات  تلك  تحديد  يتم  أن  املمكن  ومن  أوتو  يب  جي  رشكة  بأنشطة  مرتبطة  معينة  تطلعية”  “بيانات  عىل  يحتوي  قد  املستند  هذا 

الحالية  الرؤى  البيانات  هذه  وتعكس  االستثامرات.  لتلك  املتوقع  والتأثري  أوتو  يب  جي  رشكة  قبل  من  تطويرها  أو  تنفيذها  الجاري  أو  لها  املخطط  لالستثامرات  أوصاف  عىل  البيانات  هذه  تحتوي  وقد  النوايا.  أو  الخطط  أو  االسرتاتيجيات  مناقشة  خالل  ومن 

أن  املمكن  من  مستقبلية  نتائج  أي  عن  مختلفة  أوتو  يب  جي  برشكة  الخاصة  الفعلية  والنتائج  والقرارات  واألداء  اإلنجازات  تصبح  أن  يف  عديدة  عوامل  تسبب  وقد  واالفرتاضات.  للمخاطر  عرضة  وهي  املستقبلية  األحداث  يخص  فيام  أوتو  يب  جي  لرشكة 

يتم استنتاجها أو استنباطها من هذه البيانات التطلعية.

1

ابتداًءا من الربع الثاين من عام 2017، قامت اإلدارة بتبني هيكل إفصاح جديد من أجل الفصل 

بني آليات إعداد التقارير املالية ألداء القطاعات الرئيسية يف صناعة املركبات عن نتائج أنشطة 

التمويل ذات هامش الربح املرتفع، وذلك عىل النحو املوضح يف الشكل التايل: 

جي بي أوتو تتبنى هيكل إفصاح جديد

أهم المستجدات التشغيلية

مبارش: 0485 3910 202+

فاكس: 0139 3539 202+

ir.ghabbourauto.com

ir@ghabbour.com :بريد إلكرتوين

منصور قباين

عضو مجلس اإلدارة

سارة ماجد

مسئول عالقات املستثمرين

أندريا فالفانس

مدير عالقات املستثمرين

تزاول جي بي أوتو أنشطتها المتنوعة من خالل ثمانية قطاعات تشغيلية

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

الحصة من إجمالي إيرادات 
الربع الثالث 2017

%44,8

%6,1

%3,6

%14,1

%12.4

%5.1

%12,3

%1,6

سيارات الركوب في 
السوق المصري

الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء 
في السوق المصري

اإلطارات في السوق المصري

أنشطة التمويل

الدراجات البخارية ذات العجلتين 
والثالث عجالت في السوق المصري

خدمات ما بعد البيع في 
السوق المصري

األسواق األخرى

قطاعات حديثة النشأة

• توزيع السيارات املجمعة محليًا )CKD( بطاقة إنتاجية تبلغ حوايل 70 ألف سيارة سنويًا	

• 	)CBU( توزيع السيارات املستوردة كاملة الصنع

• حلول التمويل من خالل رشكة درايف	

• العالمات التجارية: هيونداي، مازدا، جييل، شريي	

• تقوم جي يب كابيتال باإلرشاف عىل سري العمليات التشغيلية التي تقدمها خمس رشكات 	

تابعة يف مجال التمويل غري املرصيف، حيث تتخصص تلك الرشكات يف تقديم حلول التمويل 

ملختلف رشائح السوق وفئات املجتمع.

• 	GB Lease توفري حلول التأجري التموييل للرشكات من خالل رشكة

• 	 YTO توفري حلول التمويل للدراجات البخارية والتوك توك، وكذلك الجرارات ماركة 

والرتيسكل، من خالل مبادرة مرشوعي

• رشكة درايف توفر حلول وخدمات التخصيم للرشكات والعمالء األفراد	

• حلول التأجري التشغييل من خالل رشكة هرم للنقل السياحي	

• خدمات التمويل غري املرصفية من خالل رشكة تساهيل	

• األسواق: مرص	

• تجميع وتوزيع الشاحنات	

• تصنيع هياكل الحافالت وتوزيع الحافالت	

• تصنيع وتوزيع اللوري واملقطورة وعربات النقل الثقيل	

•  توزيع معدات الحفر والنقل وماكينات تخطيط الطرق 	

ومولدات الكهرباء

•  العالمات التجارية: متسوبييش، فولفو، إفيكو، فوسو، 	

واي يت أو، ماركو بولو، مونروه، كاري، شاحنات ومعدات 

إنشاء فولفو، اس دي ال جي، أكسا

•  توزيع إطارات سيارات الركوب 	

والشاحنات ومعدات اإلنشاء والحافالت

•  العالمات التجارية: يوكوهاما، السا، 	

ويست ليك، دوبل كوين، فريدي

• توزيع الدراجات البخارية ذات العجلتني والثالث عجالت	

• حلول التمويل من خالل مبادرة مرشوعي	

• العالمات التجارية: بجاج	

•  شبكة خدمات ما بعد البيع وتوزيع قطع الغيار لسيارات الركوب، والدراجات البخارية ذات 	

العجلتني والثالث عجالت، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء

• أكرب شبكة من نوعها عىل مستوى الجمهورية	

• شبكة خدمات دامئة النمو ومراكز صيانة متطورة	

•  توزيع السيارات املستوردة كاملة الصنع )CBU( يف العراق )هيونداي( والجزائر )جييل( إىل 	

جانب تقديم خدمات ما بعد البيع يف كال السوقني

•  توزيع الدراجات البخارية ذات العجلتني والثالث عجالت من عالمة بجاج يف العراق إىل جانب 	

تقديم خدمات ما بعد البيع

•  توزيع إطارات من عالمات ويست ليك، دياموند باك وجامبو يف العراق، وعالمات افون، 	

دياموند باك، تريانجل، واترفول وجمبو يف األردن، وعالمات جوديري والسا وجراندستون يف 

الجزائر 

• األسواق: الجزائر، العراق، األردن	

•  العالمات التجارية: هيونداي، جييل، بجاج، ويست ليك، واترفول، دياموند باك، جامبو، افون، 	

تريانجل، جوديري، السا، جراندستون

• 	 Gazprom Neft تقوم رشكة )إيجيب بال( بتوزيع منتجات زيوت املحركات والتشحيم ماركة 

يف مرص

•  أطلقت جي يب أوتو نشاط مبيعات السيارات املستعملة بالسوق املرصي وفق منوذج 	

احرتايف يضاهي األسواق الغربية

•  تقوم رشكة 360 املختصة بأنشطة التجزئة بتشغيل شبكة املبيعات والخدمات لتوزيع 	

اإلطارات وقطع غيارها وكذلك البطاريات وزيوت املحركات والتشحيم

• األسواق: مرص	

• الرشكات: إيجيبت بال، فربيكة، 360	

جي بي كابيتال
أنشطة التمويل

جي بي أوتو
صناعة المركبات

مجموعة  جي بي أوتو


