
تعد جي بي أوتو شركة مصرية رائدة في مجال صناعة السيارات، حيث تمتد أعمالها في أسواق وقطاعات 
استراتيجية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتتنوع أنشطة جي بي أوتو بين التجميع والتصنيع 
والتوزيع والمبيعات والتمويل )غير المصرفي(، وخدمات ما بعد البيع بما في ذلك خدمات الصيانة وقطع 

الغيار والمنتجات ذات العالقة، من خالل أنشطتها المتنوعة في ستة قطاعات رئيسية.

حقائق أساسية - الربع األول 2016

AUTO.CA :كود رويترز
AUTO.EY :كود بلومبرج

تاريخ القيد
9 يوليو 2007

عدد األسهم
1.094.009.733 سهم

أرقام كابيتال | بلتون المالية | سي آي كابيتال | المجموعة المالية هيرميس
اتش سي لألوراق المالية | اتش اس بي سي | بنك الكويت الوطني كابيتال | نعيم القابضة | برايم القابضة لالستثمارات المالية التغطية البحثية

أداء سهم جي بي أوتو

عائلة غبور 
 Free Float

هيكل المساهمين 

%58.8

%41.2

ثالثة أشهر منتهيةملخص قائمة الدخل

 التغيير %31 مارس 312016 مارس 2015)مليون جنيه(
-8.6%924.6 200.32 3إجمالي إيرادات المبيعات

9.9%402.5442.4مجمل الربح
7.4%220.2236.5أرباح التشغيل

4.4%215.6225.1األرباح قبل الفوائد والضرائب
-37.9%68.442.5األرباح قبل الضرائب

-45.1%52.128.6صافي الربح

التواجد الجغرافي الفترة المالية المنتهية فيملخص الميزانية

 التغيير %31 مارس 312016 مارس 2015)مليون جنيه(

4.6%610.8 274.27 7إجمالي األصول المتداولة
11.4%041.8 5245 4إجمالي األصول غير المتداولة

7.2%652.7 798.212 11إجمالي األصول 
5.7%698.3 334.16 6إجمالي االلتزامات المتداولة

18.3%799.5 521.01 1إجمالي االلتزامات غير المتداولة
9.2%608.7664.7حقوق األقلية

4.7%490.2 334.43 3إجمالي حقوق المساهمين 
7.2%652.7 798.212 11إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين



%15.6%9.6

%3.7%11.9

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.

1

قامت شركة جي بي أوتو بتوقيع اتفاقية مع شركة باجاج 
الهندية بهدف التوسع بعمليات تصنيع وتجميع الدراجات 

البخارية والتوك توك في السوق المصرية. وقامت شركة 
باجاج بتزويد جي بي أوتو بالبيانات الهندسية والخبرة 

الفنية الخاصة بتصنيع وتجميع موديالت Boxer 150 و
.Auto-Rickshaw

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في بناء المنشآت الصناعية 
الخاصة بتصنيع وتجميع الوحدات الجديدة، إلى جانب شراء 
الماكينات والمعدات لورش الطالء وأعمال اللحام بالمصنع 

الجديد، علمًا بأن الشركة تتفاوض حاليًا على الموقع 
الخاص بالمشروع

جي بي أوتو توقع اتفاقية مع شركة باجاج 
الهندية للتوسع بالسوق المصري

2

فازت شركة جي بي أوتو بمناقصة جديدة من هيئة النقل 
العام المصرية، وذلك لتوريد عدد 260 أوتوبيس إلى 
هيئتي النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية خالل الربع 

الثالث من عام 2016.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المناقصة في تعزيز المكانة 
والحصة السوقية لشركة جي بي أوتو بقطاع األوتوبيسات 

حتى نهاية عام 2016. كما قامت شركة جي بي بولو 
بتسليم الوحدات األولى من أوتوبيسات ماركوبولو على 
شاسيهات فولفو للجنة الفحص الفني في هيئة النقل 
العام بالقاهرة، حيث وافقت اللجنة على استالم جميع 

الوحدات المتفق عليها بعد االنتهاء من أول فحص فني 
خالل األشهر األخيرة من عام 2015.

 جي بي أوتو تفوز بمناقصة جديدة 
لتوريد 260 أوتوبيس

3

قامت شركة جي بي أوتو خالل مارس 2016 بتأسيس مركز 
جديد للمبيعات وخدمات الصيانة وقطع الغيار في اإلسكندرية 

لخدمة سيارات الركوب والشاحنات التجارية من العالمات 
التجارية التابعة للشركة، حيث بلغ معدل الطاقة التشغيلية 

50% بعد شهر واحد من بدء التشغيل، وتتوقع الشركة أن 
ترتفع هذه النسبة خالل الفترة المقبلة.

وتعد خدمات ما بعد البيع من األنشطة الرئيسية التي تساهم 
بشكل ملحوظ في أرباح الشركة. وتعتزم اإلدارة مواصلة 

التركيز على تنمية وتطوير شبكة فروع الخدمات، كما تتوقع 
اإلعالن عن طرح مجموعة جديدة من المنتجات داخل مراكز 

الخدمات التابعة للشركة وكذلك محطات الخدمة المعتمدة.

وتقدم خدمات الصيانة الحصرية لعمالئها 
بالقاهرة على مدار 24 ساعة

أهم المستجدات التشغيلية

مباشر: 0485 3910 202+
فاكس: 0139 3539 202+

ir.ghabbourauto.com
ir@ghabbour.com :بريد إلكتروني

)CFA( منة اهلل صادق
الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار

أندريا فالفانس
محلل مالي

سارة ماجد
محلل مالي

 توزيع السيارات المجمعة محليًا )CKD( بطاقة إنتاجية 	 
تبلغ حوالي 50 ألف سيارة سنويًا بالسوق المصري

 توزيع السيارات المستوردة كاملة الصنع )CBU( في 	 
أنحاء المنطقة

 شبكة خدمات ما بعد البيع وتوزيع قطع الغيار 	 
المتنوعة

 حلول التمويل من خالل شركة درايف في السوق 	 
المصري 

األسواق: مصر | العراق | الجزائر 	 

توزيع الدراجات البخارية والتوك توك	 
شبكة خدمات ما بعد البيع وتوزيع قطع الغيار المتنوعة	 
حلول التمويل من خالل مبادرة مشروعي	 
األسواق: مصر | العراق	 

تجميع وتوزيع الشاحنات	 
تصنيع هياكل األوتوبيسات وتوزيع األوتوبيسات	 
تصنيع وتوزيع اللوري والمقطورة وعربات النقل الثقيل	 
توزيع معدات اإلنشاء والمعدات الزراعية	 
توزيع مولدات الكهرباء	 
شبكة خدمات ما بعد البيع وتوزيع قطع الغيار المتنوعة	 
األسواق: مصر	 

 توزيع إطارات السيارات وعربات الفان والشاحنات 	 
ومعدات اإلنشاء وإطارات األوتوبيسات

األسواق: مصر | العراق | الجزائر  | األردن	 

 أنشطة التمويل بشركة جي بي أوتو تطرح الحلول 	 
والعروض التمويلية لعمالء الشركة بجميع قطاعات 

النشاط
 توفير حلول التأجير التمويلي للشركات من خالل شركة  	 

GB Lease
 توفير حلول التمويل للدراجات البخارية والتوك توك، 	 

وكذلك الجرارات ماركة YTO والتريسكل، من خالل مبادرة 
مشروعي

 شركة درايف توفر حلول وخدمات التخصيم للشركات 	 
والعمالء األفراد

 حلول التأجير التشغيلي من خالل شركة الهرم للنقل 	 
السياحي

 خدمات التمويل غير المصرفية من خالل شركة 	 
تساهيل

األسواق: مصر	 

 توزيع منتجات زيوت المحركات والتشحيم ماركة  	 
Gazprom Neft في مصر

 تعمل جي بي أوتو على إطالق نشاط مبيعات السيارات 	 
المستعملة السوق المصري وفق نموذج احترافي 

يضاهي األسواق الغربية
 يعمل قطاع التجزئة على تشغيل شبكة المبيعات 	 

والخدمات لتوزيع اإلطارات وقطع غيارها وكذلك 
البطاريات وزيوت المحركات والتشحيم

األسواق: مصر	 

تزاول جي بي أوتو أنشطتها المتنوعة من خالل ستة قطاعات رئيسية

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

الحصة من إجمالي إيرادات الربع األول 2016

%57.9

%1.3

سيارات الركوب

اإلطارات

الدراجات البخارية 
والتوك توك

أنشطة التمويل

الشاحنات التجارية 
ومعدات اإلنشاء

القطاعات األخرى


