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 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016

القاهرة في 10 أغسطس 2016 

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات ترصد معدالت نمو قياسية بنتائج الربع 
الثاني، وذلك للمرة األولى منذ اندالع ثورة 2011

جي بي أوتو تعلن نتائج الفترة المالية 
المنتهية في 30 يونيو 2016

نجحت الشركة في 
تحقيق أداء غير مسبوق 

بنتائج الربع الثاني مع 
الوصول بهامش األرباح 

والحصة السوقية لمستويات 
قياسية، وذلك على الرغم 

من التحديات السوقية 
واالقتصادية الراهنة. 

في  الرائدة  الشركة   –  )AUTO.CA المصرية  البورصة  )كود  أوتو  بي  جي  شركة  اليوم  أعلنت 
مجال تجميع وتوزيع السيارات بالشرق األوسط وشمال أفريقيا – النتائج المالية المجمعة للفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث بلغت اإليرادات 3.92 مليار جنيه خالل الربع الثاني من عام 2016، 
وهو نمو سنوي بمعدل 22.6%، كما ارتفع صافي الربح بأكثر من الضعف ليبلغ 124.4 مليون جنيه 
خالل نفس الفترة، مقابل 50.3 مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 2015، وذلك مع نمو هامش 
قياسًيا  نمًوا  الثاني  الربع  نتائج  أظهرت  وقد   .%3.2 ليبلغ  مئوية  نقطة   1.6 بواقع  األرباح  صافي 

بمعدالت ربحية الشركة وحصتها السوقية منذ اندالع ثورة يناير 2011.
وتعكس نتائج الربع الثاني مردود التدابير والخطوات الحاسمة التي اتخذتها الشركة لتعزيز 
مستويات المخزون ودعم قدرة الشركة على تلبية الطلب السوقي، حيث أثمرت تلك التدابير 
الظروف  رغم  الثاني،  الربع  خالل  للشركة  السوقية  الحصة  تنمية  مع  األرباح  هامش  نمو  عن 

الصعبة التي يمر بها السوق بسبب نقص السيولة الدوالرية.
النصف  18.1% خالل  الركوب بمعدل سنوي  إيرادات قطاع سيارات  وقد رصدت الشركة نمو 
األول من عام 2016 على الرغم من انخفاض معدالت الطلب وما يصاحب ذلك من تراجع حجم 
سنوي  نمو  وهو  جنيه،  مليار   2.09 القطاع  إيرادات  بلغت  منفرًدا  الثاني  الربع  وخالل  المبيعات. 

بمعدل 31.5%، بفضل سياسة التسعير التي تتبناها جي بي أوتو.
وعلى الصعيد اإلقليمي، ارتفعت إيرادات خدمات ما بعد البيع في الجزائر بمعدل سنوي %28 
خالل الربع الثاني من عام 2016، مما ساهم في تعويض أثر انخفاض مبيعات سيارات الركوب، 
في ظل التحديات التنظيمية الراهنة في السوق الجزائري. ومن ناحية أخرى واصلت االضطرابات 
تأثيرها السلبي على نمو حجم األعمال واألنشطة االقتصادية  العراق  الراهنة في  السياسية 

بوجه عام، غير أن الشركة رصدت نمو إيرادات القطاع بنسبة 65% مقارًنة بالربع األول من العام.
تراجعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية وعربات التوك توك بمعدل سنوي 3.9% خالل الربع 

الثاني من عام 2016، نظًرا الرتفاع األسعار وما ترتب على ذلك من تراجع حجم المبيعات. 
وارتفعت إيرادات قطاع الشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء بمعدل سنوي 3.6% خالل الربع 
الثاني من عام 2016، على الرغم من انخفاض مبيعات القطاع بنسبة 25.5% خالل نفس الفترة، 
حيث يرجع يذلك إلى األداء القوي بمبيعات الحافالت )األوتوبيسات( والشاحنات الثقيلة، علًما بأن 
إدارة الشركة تتوقع استمرار نمو مبيعات الحافالت والشاحنات الثقيلة خالل النصف الثاني من 
العام الجاري. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ المناقصة التي فازت بها لتوريد 170 
أوتوبيس إلى شركات القطاع العام )هيئات النقل العام(، مما سيساهم في تعزيز أداء القطاع 
خالل الربع الثالث واألخير من عام 2016. كما تتوقع إدارة الشركة تحسن أداء قطاع الشاحنات 
التجارية ومعدات اإلنشاء بوجه عام على المدى القصير والمتوسط، في ضوء زيادة استثمارات 

القطاعين العام والخاص بمشروعات اإلنشاءات والبنية األساسية خالل الفترة المقبلة.
الثاني من عام 2016، حيث  الربع  ومن ناحية أخرى واصل قطاع اإلطارات أداءه القوي خالل 
ارتفعت اإليرادات بأكثر من الضعف مقارًنة بنفس الفترة من العام الماضي، وصاحب ذلك نمو 
هامش صافي الربح بواقع 10 نقاط مئوية ليبلغ 19.8% خالل نفس الفترة. وحققت أنشطة التمويل 
نتائج قياسية خالل الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت اإليرادات 441.7 مليون جنيه، بزيادة 
سنوية قدرها 91.7%، علًما بأن شركة “درايف” احتلت صدارة الشركات التابعة ألنشطة التمويل من 

حيث معدالت الربحية.
وتجميع  تصنيع  إلى  الرامية  استراتيجيتها  بتنفيذ  قدًما  تمضي  الشركة  أن  بالذكر  جدير 
الدراجات البخارية والتوك توك في السوق المصرية لموديالت Auto-Rickshaw و Boxer، حيث 
للمكونات  المصنعة  الشركات  مع  الفنية  واالتفاقيات  النهائية  العقود  الشركة  إدارة  أبرمت 

األصلية، تمهيًدا لبدء اإلنتاج خالل الربع األول من عام 2018.
أوتو  بي  جي  لشركة   2016 يونيو   30 في  المنتهية  المالية  الفترة  نتائج  تقرير  تحميل  يمكن 

.ir.ghabbourauto.com :باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة ألداء الشركة عبر الموقع اإللكتروني
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016

قائمة الدخل

ستة أشهر منتهية فيثالثة أشهر منتهية في

)مليون جم(
31 مارس 

2015 
31 مارس 

التغيير2016
30 يونيو

2015 
30 يونيو

التغيير 2016

18.1%31.52,929.73,461.1%1,574.42,069.9إيرادات السيارات المالكي

-6.2%927.6870.0-3.9%463.6445.5إيرادات الدراجات البخارية والتوك توك

-24.6%3.6704.0530.8%273.2283.1إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء

-100.6213.7-56.1122.6إيرادات اإلطارات في السوق المصري

70.8%91.7462.6790.0%230.4441.7إيرادات أنشطة التمويل

28.4%35.7272.4349.7%139.5189.2إيرادات خدمات ما بعد البيع

-41.9%981.9570.5-23.6%454.1347.1إيرادات األسواق األخرى

-26.767.7-14.029.7إيرادات األنشطة أخرى

7.0%22.66,405.66,853.4%3,205.23,928.8إجمالي إيرادات المبيعات
مجمل الربح

38.9%61.8318.1441.9%166.8269.9مجمل ربح السيارات المالكي

-11.7%155.3137.1-26.2%73.754.4مجمل ربح الدراجات البخارية والتوك توك

-10.5%44.984.575.6%29.442.6مجمل ربح العربات التجارية ومعدات اإلنشاء

-11.945.1-5.524.2مجمل ربح اإلطارات في السوق المصري

58.2%62.3107.1169.5%56.090.8مجمل ربح أنشطة التمويل

36.3%41.478.8107.4%41.859.1مجمل ربح خدمات ما بعد البيع

-40.3%33.036.221.6%16.121.4مجمل ربح األسواق األخرى

-11.3-0.5-4.9-مجمل ربح األنشطة األخرى

27.6%45.8791.51,009.7%389.1567.3مجمل الربح
14.72.4%12.4%14.42.3%12.1%هامش الربح اإلجمالي

21.3%-296.8-15.8244.7%-152.2-131.4مصروفات البيع والتسويق

-7.1%-163.4-175.8-8.6%-90.9-99.4مصروفات إدارية

20.1%15.118.2-9.4%7.56.8اإليرادات /)المصروفات( األخرى

47.0%99.6386.1567.6%165.9331.1أرباح التشغيل
8.32.3%6.0%8.43.3%5.2%هامش أرباح التشغيل )%(

صافي المخصصات والمصروفات 
--31.4-12.9--20.0-8.3غير التشغيلية

43.7%97.4373.2536.2%157.6311.1األرباح قبل الفوائد والضرائب
7.82.0%5.8%7.93.0%4.9%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(

-10.8%-67.1-75.2-65.7%-6.0-17.4أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 

50.1%-262.2-65.1174.6%-140.7-85.2صافي تكلفة التمويل

67.7%123.4206.9-55.0164.5األرباح قبل الضرائب
28.3%-69.1-24.853.8%-40.7-32.6الضرائب

98.2%69.5137.9-22.4123.8صافي األرباح قبل حقوق األقلية

-54.1%32.815.1-97.9%27.90.6حقوق األقلية

49.4%102.4152.9-50.3124.4صافي الربح
2.20.6%1.6%3.21.6%1.6%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 
التجميع والتصنيع، والتسويق والتمويل  التمويلية. وتركز عمليات الشركة على أنشطة  واإلطارات، واألنشطة 
تشمل  الرائجة،  العالمات  من  متنوعة  لمجموعة  حصرية  توكيالت  تمتلك  حيث  البيع،  بعد  ما  وخدمات 
إفيكو، شاحنات وأوتوبيسات فولفو، متسوبيشي  باجاج، ماركو بولو،  امجراند، شيري،  هيونداي، مازدا، جيلي 
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

أندريا فالفانس
محلل مالي

سارة ماجد
محلل مالي

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:
1,094,009,733 سهم


