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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014

القاهرة في 6 أغسطس 2014

والشركة   ... الثاني  الربع  الصرف خالل  أسعار  تقلب  رغم  نتائج قوية  الشركة تسجل  جميع قطاعات 

تستأنف أعمال قطاعات الدراجات البخارية والتوك توك

جي بي أوتو تعلن نتائج الربع الثاني من 
عام 2014 

رصدنا بوادر التعافي 
بالسوق المصري وهو ما 

ينعكس في نمو مبيعات 
جميع قطاعات الشركة 

واقترابها من تحقيق معدالت 
قياسية جديدة.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )كود التداول في البورصة المصرية AUTO.CA( – الشركة الرائدة في مجال 
تجميع وتوزيع السيارات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية 
في 30 يونيو 2014، حيث بلغت اإليرادات 3081.5 مليون جنيه خالل الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 42.2%، مصحوًبا 
بنمو صافي األرباح بمعدل 147.6% ليبلغ 39.9 مليون جنيه خالل نفس الفترة، مع وصول هامش صافي الربح إلى 

1.3% فيما يعد ارتفاًعا بواقع 0.6 نقطة مئوية خالل الربع الثاني من عام 2014.
وخالل األشهر الستة األولى من عام 2014، ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل 35.3% لتبلغ 5749.2 مليون جنيه، 

مصحوًبا بنمو صافي األرباح بمعدل 38.6% ليبلغ 87.9 مليون جنيه واستقرار هامش صافي الربح عند %1.5.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن 
سروره برصد بوادر تعافي السوق المصري وهو ما ينعكس في نمو مبيعات جميع قطاعات الشركة واقترابها 
من تحقيق معدالت قياسية جديدة. وأوضح غبور أن  مبيعات سيارات الركوب خالل فترتي الربع الثاني والنصف 
األول من هذا العام هي األقوى منذ خمس سنوات. وتابع أن السوق بات مستعًدا النتعاشة جديدة بعد سنوات 

من التحديات الصعبة وهو ما يدعم ثقته في استمرار المبيعات القوية حتى نهاية العام.
وتوقع غبور أن تساهم مبيعات السوق المصري في تجاوز التحديات المرتقبة بالسوق العراقي خالل النصف 

الثاني من العام نظًرا لتدهور األوضاع مؤخًرا بعد األداء المتميز على مدار األشهر الستة الماضية.
وقد رصدت الشركة نمو مبيعات سيارات الركوب بمعدل سنوي 29.8% خالل الربع الثاني من عام 2014، وذلك 
بجميع الماركات واألسواق اإلقليمية، كما أن تميز منتجات الشركة بالجودة العالية والفئات السعرية المتنوعة 

انعكس في نمو إيرادات قطاع سيارات الركوب بنسبة 43.9% خالل نفس الفترة لتبلغ 2326.8 مليون جنيه.
وتجدر اإلشارة إلى أن أنشطة قطاع الدراجات البخارية والتوك توك بدأت العودة إلى طبيعتها عقب انتهاء حظر 
استيراد مكوناتها شهر مايو الماضي. وقد أثمرت هذه المستجدات – مصحوبة بخفض أسعار بعض المنتجات – 
عن تحقيق نتائج أقوى من المتوقع، حيث بلغت إيرادات القطاع 253.2 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 16.6% خالل 
الربع الثاني من عام 2014. وعلى هذه الخلفية تتوقع اإلدارة استمرار األداء المتميز خالل المرحلة المقبلة. كما ارتفعت 
إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء بنسبة 103.2% خالل الربع الثاني لتبلغ 224.9 مليون جنيه بفضل 

زيادة اإلنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر مما أدى إلى نمو مبيعات القطاع بنسبة %122.1.
الماضي، حيث  العام  الثاني من  بالربع  إيرادات قطاع اإلطارات بنسبة 5.7% مقارنة  ارتفعت  ومن جهة أخرى 
إيرادات  ارتفعت  القوية بأسواق المنطقة في تعويض تراجع مبيعات السوق المحلي. فيما  المبيعات  ساهمت 

نشاط التمويل بنسبة 40.9% خالل الربع الثاني لتبلغ 155.9 مليون جنيه.
وواصلت الشركة إحراز مزيد من التقدم خالل النصف األول من عام 2014 في القطاعات األخرى التي تتضمن 
الحمالت  انطلقت  حيث  المستعملة،  السيارات  ومبيعات  والتجزئة  والتشحيم  المحركات  زيوت  تداول  أنشطة 
التسويقية لترويج السيارات المستعملة بين الجمهور مع استمرار  االستعدادات بأنشطة تداول زيوت المحركات 

والتشحيم والتجزئة في إطار االنطالق المرتقب خالل النصف الثاني من العام. 
و تنفيذًا ألهداف اإلدارة خالل عام 2014، انخفض مجدًدا معدل المصروفات اإلدارية والعمومية إلى اإليرادات. وفي 
الوقت ذاته تعكف الشركة على إعداد الخطط الالزمة لتنفيذ وتمويل استراتيجية التوسع وعرضها على مجلس 
اإلدارة، وفي حالة التصديق عليها من قبل المجلس ستطلب الشركة الموافقات الرقابية على الدعوة النعقاد 
الجمعية العمومية غير العادية من أجل عرض المقترحات الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق حق األولوية في 

االكتتاب لقدامى المساهمين وإصدار أسهم جديدة بالقيمة االسمية.
واألنشطة  والمنتجات  باألسواق  التوسعية  الفرص  وتقييم  دراسة  في  مستمرة  الشركة  أن  غبور  واختتم 
المختلفة، مضيفًا أن أسواق الشرق األوسط  القطاعات  أو  أية تقلبات باألسواق  المتنوعة سعًيا للتحصين ضد 

وأفريقيا تحظى بالعديد من الفرص الجذابة التي تعتزم الشركة توظيفها خالل السنوات المقبلة.
يمكن تحميل تقرير نتائج الربع الثاني من عام 2014  لشركة جي بي أوتو، باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء 

.ir.ghabbourauto.com  :الشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014(

قائمة الدخل

ستة أشهر منتهية في ثالثة أشهر منتهية في 
التغيير30 يونيو 302014 يونيو 2013التغيير30 يونيو 302014 يونيو 2013)مليون جم(

40.7%43.93070.14319.7%1616.72326.8إيرادات السيارات المالكي
5.2-%16.6530.2502.4%217.2253.2إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك

91.6%103.2226.9434.7%110.7224.9إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء
6.0-%5.7221.8208.4%110.5116.8إيرادات اإلطارات 

42.3%40.9195.8278.7%110.6155.9إيرادات أنشطة التمويل
11.0%92.94.95.4%2.14.0إيرادات أخرى

35.3%42.24249.75749.2%2167.73081.5إجمالي إيرادات المبيعات
31.4%53.1577.9759.6%260.0398.0مجمل الربح

0.4-13.2%13.6%12.90.9%12.0%هامش الربح اإلجمالي
15.7%214.0-185.0-20.0%111.7-93.1-مصروفات البيع والتسويق

23.1%123.8-100.5-14.9%61.9-53.9-مصروفات إدارية
15.4%19.517.019.6%8.810.6اإليرادات /)المصروفات( األخرى

42.7%92.9309.4441.4%121.8234.9أرباح التشغيل
7.70.4%7.3%7.62.0%5.6%هامش أرباح التشغيل )%(

291.9%27.8-7.1--17.4-3.1صافي المخصصات والمصروفات غير العاملة
36.8%74.1302.3413.6%124.9217.5األرباح قبل الفوائد والضرائب

7.20.1%7.1%7.11.3%5.8%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(
187.7%68.7-23.9--50.8-4.3-أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

6.3%178.1-167.6-0.8-%88.6-89.3-صافي تكلفة التمويل
50.5%150.1110.9166.8%31.278.1األرباح قبل الضرائب

161.4%31.7-12.1--14.5-0.1-الضرائب
36.8%104.198.7135.1%31.263.6صافي األرباح قبل حقوق األقلية

33.7%47.2-35.3-57.5%23.7-15.1-حقوق األقلية
38.6%147.663.487.9%16.139.9صافي الربح

1.50.0%1.5%1.30.6%0.7%هامش صافي الربح )%(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

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

رئيس قطاع التمويل المؤسسي 
واإلستثمار

هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين

رانيا الشنوفي
محلل 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:
128.892.900 سهم:

http://auto.ca/
http://www.ghabbourauto.com/

