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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015

القاهرة في 12 مايو 2015 

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بالمنطقة تسجل نمو اإليرادات وصافي األرباح رغم 
التحديات واألوضاع غير المواتية باألسواق اإلقليمية واستمرار الضغط على العمليات المحلية خالل الربع 

األول من عام 2015 

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 31 مارس 2015 

سنواصل التوسعات 
المخططة مع ترسيخ مكانة 

الشركة في األسواق اإلقليمية 
حتى تجتاز التحديات الصعبة 

التي تمر بها في الوقت 
الحالي، مثلما واجهنا الفترات 
الصعبة التي مر بها السوق 

المصري خالل السنوات 
الماضية، ومن ثم نتطلع إلى 

التوسع بمنتجات وأعمال 
الشركة وتنمية القيمة 

المضافة لمنتجاتنا من أجل 
تعظيم الربحية خالل المرحلة 

المقبلة.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية AUTO.CA( – الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع 
السيارات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية المجمعة لفترة الربع األول من عام 2015، حيث بلغت 
إيرادات الشركة 3.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  20%. ونتج عن ذلك تحقيق صافي أرباح بقيمة 52.1 مليون 

جنيه، بزيادة سنوية قدرها 8.5%، وبلغ هامش صافي األرباح 1.6% خالل نفس الفترة.
وفي هذا السياق قال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن 
نتائج الربع األول تعكس األداء المتميز لقطاعات الشركة بالسوق المحلية رغم انخفاض سعر صرف الجنيه المصري  

وازدياد حدة المخاطر واالضطرابات التي تعوق توسعات الشركة بعدد من األسواق اإلقليمية في الوقت الحالي.
وأضاف غبور أن الشركة ستواصل التوسعات المخططة مع ترسيخ مكانتها في األسواق اإلقليمية حتى تجتاز 
التحديات الصعبة التي تمر بها في الوقت الحالي، مثلما واجهنا الفترات الصعبة التي مر بها السوق المصري 
خالل السنوات الماضية. ومن ثم نتطلع إلى التوسع بمنتجات وأعمال الشركة وتنمية القيمة المضافة لمنتجاتنا 

من أجل تعظيم الربحية خالل المرحلة المقبلة.
وقد بلغت إيرادات قطاع سيارات الركوب 1.93 مليار جنيه خالل الربع األول من عام 2015، وهو انخفاض سنوي 
بمعدل 3.1% رغم األداء القوي لعروض سيارات هيونداي بالسوق المصرية. ويرجع ذلك إلى تأثير التحديات الراهنة 
بالسوق العراقي، باإلضافة إلى قرار اإلدارة بتغيير السياسة المتبعة في توريد سيارات جيلي بصورة مؤقتة نظًرا 

لتراكم المخزون لدى الموزعين خالل الربع األخير من عام 2014. 
ومن جهة أخرى تضاعفت إيرادات قطاع الدراجات البخارية والتوك توك لتبلغ 488.6 مليون جنيه في ضوء زيادة 

اإلقبال ونمو معدالت الطلب بصورة ملحوظة خالل الربع األول من عام 2015 .
ورصدت اإلدارة استمرار األداء المتميز بقطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل 
سنوي 116.2% لتبلغ 453.5 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2015. وارتفعت كذلك مبيعات قطاع اإلطارات على 
الساحة اإلقليمية مع تباطؤ الطلب في السوق المحلية خالل الفترة األخيرة نتيجة اتجاه الشركة إلى تبني نظام 

التحصيل النقدي المباشر من الموزعين.
وبلغت إيرادات أنشطة التمويل 232.2 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2015، بزيادة سنوية قدرها %89.1، 

وذلك في ضوء نمو اإليرادات ومجمل الربح بالشركات األربع التابعة في هذا القطاع.
2015، مستفيدة من  عام  من  األول  الربع  جنيه خالل  مليون   12.6 قدرها  إيرادات  الناشئة  القطاعات  وحققت 
إدماج مبيعات السيارات المستعملة بمعارض ومقرات جي بي أوتو، إلى جانب التوسع بمبيعات زيوت المحركات 

والتشحيم.
وبلغت المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية 189.9 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2015، بزيادة سنوية 
قدرها 15.6% مقابل 164.1 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. وتجدر اإلشارة إلى نجاح الشركة في 
خفض معدل المصروفات كنسبة من اإليرادات للربع الثالث على التوالي باعتباره من أبرز األهداف التي وضعتها 

إدارة الشركة منذ عام 2014.
وارتفع صافي األرباح بمعدل سنوي 8.5% ليبلغ 52.1 مليون جنيه خالل الربع األول من عام 2015، وذلك على الرغم 
من ارتفاع مصروفات التمويل وزيادة الخسائر من فروق أسعار الصرف بمعدل 223.3% لتبلغ 57.8 مليون جنيه، علًما 
بأن الشركة تكبدت أغلب تلك الخسائر خالل شهر يناير. وتجدر اإلشارة إلى أن صافي أرباح الشركة سيتضاعف في 
حالة استبعاد الخسائر المذكورة باعتبارها مصروفات استثنائية منذ قرار البنك المركزي الصادر في شهر فبراير 

الماضي.
المستويات السابقة حيث قامت الشركة  إلى  المقبلة عودة مبيعات جيلي  الفترة  وتوقع غبور أن تشهد 
باستئناف التوريدات المعتادة، مشيًرا إلى أن األداء القوي بالسوق المحلية سيحد من تأثير التباطؤ الراهن في 
العراق والجزائر. كما طالب غبور الحكومة المصرية باتخاذ التدابير واإلجراءات الهادفة إلى حماية صناعة السيارات 
المحلية، في ظل المعاناة من تأثير االمتيازات التي يحصل عليها المنافسون بمقتضى اتفاقيات الشراكة األوروبية 

والتركية والمغربية.
اإلدارة ألداء  إلى تحليالت  باإلضافة  أوتو،  األول من عام 2015 لشركة جي بي  الربع  نتائج  تقرير  يمكن تحميل 
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015(

قائمة الدخل

ثالثة أشهر منتهية في
التغيير31 مارس 312015 مارس 2014)مليون جم(

-3.1%1,992.81,930.9إيرادات السيارات المالكي
96.0%249.3488.6إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك

116.2%209.7453.5إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء
-10.1%91.682.4إيرادات اإلطارات 

89.1%122.8232.2إيرادات أنشطة التمويل
-1.412.6إيرادات أخرى

20.0%2,667.73,200.3إجمالي إيرادات المبيعات
11.3%361.5402.5مجمل الربح

-12.61.0%13.6%هامش الربح اإلجمالي
10.8%-113.4-102.3مصروفات البيع والتسويق

23.6%-76.5-61.8مصروفات إدارية
-16.1%9.17.6اإليرادات /)المصروفات( األخرى

6.7%206.4220.2أرباح التشغيل
-6.90.9%7.7%هامش أرباح التشغيل )%(

-55.4%-4.6-10.4صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
10.0%196.1215.6األرباح قبل الفوائد والضرائب

-6.70.6%7.4%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(
223.3%-57.8-17.9أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

-0.1%-89.4-89.5صافي تكلفة التمويل
-22.9%88.768.4األرباح قبل الضرائب

23.7%-21.2-17.2الضرائب
-34.1%71.547.1صافي األرباح قبل حقوق األقلية

-121.0%4.9-23.5حقوق األقلية
8.5%48.052.1صافي الربح

-1.60.2%1.8%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*:

* سيرتفع عدد أسهم الشركة إلى 1,094,009,733 سهًما بعد إتمام زيادة 

رأس المال الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

http://www.ghabbourauto.com/
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