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جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية
المنتهية في  30سبتمبر 2017
الشركة الرائدة في تجميع وتوزيع السيارات وخدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري
تعلن نتائج الربع الثالث من عام  ،2017وترصد نمو اإليرادات بمعدل سنوي  %16.4بفضل قوة
وأيضا التحسن الطفيف
األداء المالي والتشغيلي لقطاع خدمات التمويل غير المصرفي
ً
بنتائج قطاع المركبات
القاهرة في  6نوفمبر 2017

تعكف جي بي أوتو في الوقت
الحالي على استعادة هامش
الربح إلى معدالته الطبيعية
وتقليص مستوى الديون
بشكل عام.

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية  – )AUTO.CAوهي شركة رائدة في صناعة
السيارات بأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي
بالسوق المصري ،عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  ،2017حيث بلغت
اإليرادات المجمعة  5.03مليار جنيه خالل الربع الثالث منفردً ا ،وهو نمو سنوي بمعدل  .%16.4وخالل أول 9
أشهر من عام  2017بلغت اإليرادات المجمعة  12.17مليار جنيه فيما يعد نموً ا بمعدل  %8.9مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
ويعكس نمو اإليرادات قوة األداء المالي والتشغيلي لقطاعات الشركة ،بما في ذلك قطاع المركبات
ً
وأيضا قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة شركة جي بي كابيتال ،وذلك
والمنتجات ذات العالقة
رغم تحديات المشهد االقتصادي في مصر والتي أثرت بصورة مباشرة على سوق السيارات بوجه خاص
منذ مطلع العام الجاري.
وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو،
عن سروره بتحسن المؤشرات المالية لنتائج الربع الثالث رغم تأثر قطاع المركبات بموجة التحديات
االقتصادية التي عصفت بسوق السيارات خالل الفترة الماضية وأسفرت عن تراجع معدالت الطلب بين
مختلف فئات السوق .وأضاف غبور أن قطاع سيارات الركوب رصد بوادر تعافي الطلب ،حيث نجحت
الشركة في الحفاظ على حصتها السوقية فوق  %30وتتوقع أن تشهد تحس ًنا تدريجيًا الستعادة
علما بأن إيرادات قطاع سيارات الركوب ارتفعت خالل
معدالتها التاريخية عند  %33بنهاية العام الجاري،
ً
الربع الثالث بمعدل  %76.2مقارنة بالربع السابق ،مقابل نمو إيرادات الربع الثاني بمعدل  %43.1عن الربع
األول من العام الجاري.
وقد واصلت شركة جي بي كابيتال أداءها المتميز على الصعيدين المالي والتشغيلي ،حيث بلغت
إيرادات الشركة  604.9مليون جنيه خالل الربع الثالث منفردً ا (بعد استبعاد الخصومات المتبادلة بين
قطاعات الشركة) .ويمثل ذلك  %12من إجمالي إيرادات المجموعة ،وقرابة  %24.8من معدل نمو اإليرادات
خالل الفترة .وخالل أول  9أشهر من عام  ،2017ساهمت جي بي كابيتال بنسبة  %14.7من إجمالي إيرادات
المجموعة ،وهو ما يعكس نمو إيرادات الشركة بمعدل  %46.7مقارنة بأول  9أشهر من عام .2016
وتابع غبور أن الفترة األخيرة شهدت تأقلم المستهلكين مع معالم الواقع االقتصادي الجديد رغم
حالة التباطؤ في سوق السيارات بوجه عام مقارنة بالعام الماضي ،مشيرًا إلى أن الشركة تجني ثمار
خطة تخفيض المخزون التي بدأت في تطبيقها مطلع العام الجاري ،حيث وصل إلى المستوى الذي
لن يشكل عب ًئا على استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة خالل الفترة المقبلة .وأوضح غبور أن اإلدارة
تتطلع حاليًا إلى استعادة هامش الربح إلى معدالته الطبيعية وتقليص مستوى الديون بشكل عام.
وقد انخفض مجمل الربح ليبلغ  481.6مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  .2017وبلغ هامش الربح
اإلجمالي  %9.6مقابل  %12.6خالل الربع الثالث من عام  ،2016وذلك على خلفية استمرار الشركة في
تقديم العروض السعرية الخاصة وغيرها من المزايا لتنمية حجم المبيعات .ومن جانب آخر ،شهدت
المصروفات البيعية واإلدارية والعمومية ارتفاعً ا سنويًا بمعدل  %35.4خالل الربع الثالث مع ارتفاع
مصروفات التمويل بنسبة  %109.9لتبلغ  344.2مليون جنيه خالل نفس الفترة .وعلى هذه الخلفية تكبدت
جي بي أوتو صافي خسائر بقيمة  138.9مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ،2017فيما بلغ صافي
الخسائر  444.3مليون جنيه خالل أول  9أشهر من العام الجاري.
وأوضح غبور أن اإلدارة تعكف على تطبيق استراتيجية أكثر صرامة للتخفيف من أثر التحديات التشغيلية
التي شهدها سوق السيارات خالل الفترة الماضية ،حيث قامت باتخاذ مجموعة من التدابير ترتكز
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على خفض المصروفات التشغيلية ،مع استحداث منهج انتقائي ومحدد إلدارة مصروفات الدعاية
والتسويق ،وكذلك مراجعة هيكل الموارد البشرية في جميع القطاعات واإلدارات الداخلية ،فض ً
ال عن
دراسة وتطبيق وسائل ترشيد استهالك الطاقة في جميع المقرات والمنشآت التابعة للشركة .وأشار أن
جي بي أوتو نجحت في تقليص إجمالي مديونيات قطاع المركبات لتبلغ  5.6مليار جنيه تقريبًا في نهاية
الربع الثالث ،وبالتالي تعتزم مواصلة ذلك التوجه خالل األشهر المقبلة.
وختاما ،لفت غبور أن الخبرة الهائلة التي تحظى بها الشركة في صناعة السيارات مكنتها من توظيف
ً
دروس الماضي ،وأهمها أن تبني نموذج أعمال مؤسسي يتميز بالمرونة والقدرة على مواكبة التحوالت
والمستجدات السوقية ،وكذلك تبني األهداف االستراتيجية المدروسة بعناية ،لن يمكنها فقط من
تجاوز تحديات المشهد االقتصادي في الوقت الراهن ،ولكن ً
أيضا إحداث تحول جوهري في مسيرتها
التشغيلية خالل المرحلة القادمة .وأكد غبور أن جي بي أوتو نجحت في ترسيخ ريادتها على الساحة
اإلقليمية بفضل تنوع باقة المنتجات والخدمات ،وأنه على ثقة تامة في قدرة الشركة على مواصلة
تنمية اإليرادات خالل المرحلة المقبلة مع تحسن األوضاع المالية للمستهلكين وتأقلمهم مع هيكل
األسعار الجديدة.
يمكن تحميل تقرير نتائج الفترة المنتهية في  30سبتمبر  2017لشركة جي بي أوتو باإلضافة إلى تحليالت
اإلدارة ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني.ir.ghabbourauto.com :
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو (الفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر 2017
قائمة الدخل
 3أشهر منتهية في
(مليون جم)
إيرادات سيارات الركوب في مصر
إيرادات الدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت في مصر
إيرادات الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
إيرادات اإلطارات في مصر
إيرادات أنشطة التمويل
إيرادات خدمات ما بعد البيع في مصر
إيرادات األنشطة خارج السوق المصري
إيرادات المشروعات األخرى
إجمالي إيرادات النشاط
مجمل الربح
مجمل الربح  -سيارات الركوب في مصر
مجمل الربح  -الدراجات البخارية ذات
العجلتين والثالث عجالت في مصر
مجمل الربح  -الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء في مصر
مجمل الربح  -اإلطارات في مصر
مجمل الربح  -أنشطة التمويل
مجمل الربح  -خدمات ما بعد البيع في مصر
مجمل الربح  -األنشطة خارج السوق المصري
مجمل الربح  -المشروعات األخرى
اإلجمالي العام لمجمل الربح
هامش الربح اإلجمالي
مصروفات البيع والتسويق
مصروفات إدارية
اإليرادات (المصروفات) األخرى
أرباح النشاط
هامش أرباح النشاط ()%
صافي المخصصات والمصروفات غير التشغيلية
األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب ()%
أرباح (خسائر) فروق العملة
صافي تكلفة التمويل
األرباح قبل خصم الضرائب
ضرائب الدخل
صافي األرباح (الخسائر) قبل خصم حقوق األقلية
حقوق األقلية
صافي أرباح (خسائر) خالل الفترة
هامش صافي الربح ()%

 9أشهر منتهية في
 30سبتمبر
2016
5925.4
1,369.5
814.2
314.9
1218.1
553.8
850.5
128.5
11174.9

 30سبتمبر
2017
4384.8
1524.4
756.1
500.5
1787.4
749.3
2267.8
202.6
12172.9

%26.0%11.3
%7.1%59.0
%46.7
%35.3
%57.7
%8.9

225.4

%65.7%17.4%1.1
%41.1
%65.5
%29.3
%36.0
%6.42.0%44.0
%16.2
%29.42.7%36.83.2%14.05.4-

 30سبتمبر
2016
2464.3
499.5
283.4
101.2
428.1
204.0
280.0
60.8
4321.4

 30سبتمبر
2017
2232.4
608.2
245.1
232.8
604.9
266.5
775.2
67.1
5032.2

%9.4%21.8
%13.5%41.3
%30.6
%10.3
%16.4

214.5

42.7

%80.1-

656.4

66.2

73.6

%11.1

203.4

167.9

54.4
19.5
109.1
66.2
3.7
11.5
545.0
%12.6
156.496.10.4292.1
%6.8
12.2
304.4
%7.0
80.8164.059.6
12.647.0
7.639.4
%0.9

37.3
44.0
157.7
74.3
41.9
9.9
481.6
%9.6
233.3108.541.7
181.4
%3.6
19.6161.9
%3.2
1.1
344.2181.240.1
141.12.3
138.9%2.8-

%31.4%44.6
%12.2
%13.2%11.63.0%49.2
%12.9
%37.93.2%46.83.83.7-

130.0
64.6
278.6
173.6
25.3
22.8
1554.7
%13.9
453.2259.517.8
859.7
%7.7
19.2840.6
%7.5
147.9426.2266.6
81.7184.9
7.5
192.4
%1.7

131.4
91.2
461.1
224.4
122.5
31.0
1454.9
%12.0
652.5301.6106.4
607.3
%5.0
76.1531.1
%4.4
127.2954.6550.675.1
475.531.2
444.3%3.6-

التغيير ()%

التغيير ()%
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المقر الرئيسي:
طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي
– ك  – 28المنطقة الصناعية –
أبو رواش – الجيزة – مصر
عالقات المستثمرين:
منصور قباني
عضو مجلس اإلدارة
أندريا فالفانس
مسئول عالقات المستثمرين
سارة ماجد
مسئول عالقات المستثمرين
مباشر+202 3910 0485 :
تليفون+202 3539 1201 :
فاكس+202 3539 0139 :
ir@ghabbour.com
ir.ghabbourauto.com
معلومات للمساهمين:
كود رويترزAUTO.CA :
كود بلومبرجAUTO.EY :

شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية .)AUTO.CA
جي بي أوتو (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )AUTO.CAهي شركة رائدة في مجال السيارات بأسواق
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتتخصص في تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري .وتضم
أعمال الشركة سبعة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب ،والدراجات البخارية ذات العجلتين والثالث عجالت،
والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء ،واإلطارات ،واألنشطة التمويلية ،باإلضافة إلى خدمات ما بعد البيع ،وأنشطة
الشركة خارج السوق المصري .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 ،شيري ،باجاج ،ماركو بولو ،إفيكو ،شاحنات وحافالت فولفو ،متسوبيشي فوسو ،واي تي أو ،كاري،
اس دي ال جي ،أكسا ،السا ،يوكوهاما ،جوديير ،ويست ليك ،تريانجل ،جراندستون ،دياموند باك ،دوبل كوين،
جامبو ،مونروه ،جازبرومنيفت .وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر واألردن،
ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى بمصر .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني:
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.

عدد األسهم:
 1,094,009,733سهم
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