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 2020لسنة  الثانىالربع 

 %220كورونا، اال ان ارباحها تنتعش  فٌروس تداعٌاتب اتأثر – 2020 من األول النصف فً% 14 تتراجع غبور اوتو  اٌرادات
 

 .0202الثانً من عام اعلنت شركة غبور أوتو عن نتائج اعمال الربع  السٍارات القطاع / الصناعة

 363 بلغت أرباحا   حققت أنها مصر لبورصة بٌان فً الشركة وأوضحت

 بلغت أرباح مقابل ،0202 ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الستة خالل جنٌه ملٌون

، بارتفاع 0219 الماضً العام من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌون 113.5

 لٌة.% سنوٌا. مع االخذ فً االعتبار حقوق االق002

، بعد خصم حقوق 0202ٌونٌو  32كما بلغت ارباح الستة اشهر المنتهٌة فً 

ملٌون جنٌه مقابل ارباح بعد حقوق االقلٌة عن فترة المقارنة  052االقلٌة 

 ملٌون جنٌه. 7.1بلغت 

 11.5 مقابل جنٌه، ارملٌ 9.9 إلى الفترة خالل الشركة مبٌعات وتراجعت

 %12، بنسبة تراجع بلغت 0219 من المقارنة الفترة فً جنٌه ارملٌ

)الربع الثانً( حققت  0202على صعٌد الثالثة اشهر المنتهٌة فً ٌونٌو 

ملٌون جنٌه،  36.9ملٌون جنٌه مقابل ارباح  126.9الشركة ارباح بلغت 

 .0202% عن الربع االول من 30%، وبانخفاض 098بزٌادة سنوٌة بلغت

ملٌون جنٌه فً الربع الثانً  115.8وبلغت االرباح بعد خصم حقوق االقلٌة 

 .0219ملٌون جنٌه عن الربع المماثل من  19مقابل خسائر بلغت  0202

% 09بنسبة  0202وتراجعت اٌضا مبٌعات الشركة خالل الربع الثانً من 

 ملٌار جنٌه. 2.23% ربع سنوٌا لتسجل 30سنوٌا و

 

 AUTO كىد السهم

 0.190,1 عدد االسهم

 0.111,1 رأس المال

 9.607,9 رأس المال السىقً

 %09,91 التداول الحز

  

 9,09 اخز سعز

 0,79 اسبىع 52 -اعلى سعز 

 0,00 اسبىع 52 -اقل سعز

 %90,9- عائد السعز منذ سنة

 %99,2- عائد السعز منذ أول السنة

  

 1,09 شهز 12ربحٍة السهم أخز 

 9,70 القٍمة الدفتزٌة اخز ربع

 0,29 الزبحٍةمضاعف 

 1,79 مضاعف القٍمة الدفتزٌة

 %1,1 عائد التىسٌعات

  

 الفصلً التغٍز 2020 - 1 الزبع السنىي التغٍز 2019 - 2 الزبع 2020 - 2 الزبع البند

 %90,6- 0.222,6 %99,9- 0.799,1 0.190,2 )ببلمليون( االيرادات

 %07,0- 0.192,9 %6,0 271,6 990,7 مجمل الربح

 نقطة مئوية 0,9 %02,7 نقطة مئوية 6,2 %00,0 %99,9 هبمش مجمل الربح

 %99,0- 907,9 %992,1 97,9 007,9 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطة مئوية 1,1 %9,6 نقطة مئوية 9,1 %1,7 %9,7 هبمش صبفي الربح



 

 

 السنىي التغٍز 2019 - 1 النصف  2020 - 1النصف  البند

 %00,0- 00.090,2 9.909,0 )ببلمليون( اتااليراد

 %06,0 0.691,7 9.109,6 مجمل الربح

 نقطة مئوية 0,0 %00,9 %91,0 هبمش مجمل الربح

 %909,9 009,0 979,1 صبفي الربح/الخسبرة

 نقطة مئوية 9,6 %0,1 %9,6 هبمش صبفي الربح

 الشركة قطاعات جمٌع على تهوتداعٌا  19 – كوفٌد فٌروس انتشار ذروة شهدت الجاري العام من الثانً الربع فترة

ا  إلدارة المؤقت واإلغالق التجول حظر بإجراءات المركبات قطاع تأثر حٌث الماضٌٌن، وماٌو أبرٌل شهري خالل وتحدٌد 
 الركوب سٌارات بقطاع الطلب معدالت تراجع إلى أدى مما الفطر، وعٌد رمضان شهر خالل السوق وتباطؤ المرور

وهو ما ادى الى تراجع المبٌعات سواء خالل النصف االول او الربع  المصري السوق فً عجلتٌنال ذات البخارٌة والدراجات
 الثانً.

 السبب وراء انخفاض المبٌعات 

 وعٌد رمضان شهر خالل السوق وتباطؤ المرور إلدارة المؤقت واإلغالق التجول حظر بإجراءات المركبات قطاع تأثر
 السوق فً العجلتٌن ذات البخارٌة والدراجات الركوب سٌارات بقطاع طلبال معدالت تراجع إلى أدى مما الفطر،

 .المصري

مقابل  0202فً النصف االول من ملٌون  582% ،حٌث بلغت -36بنسبة  سٌارات النقل و األوتوبٌساتانخفضت  

 . 0219ملٌون جنٌه من نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق  927
ملٌون جنٌه  6,312مقابل فً النصف االول  ملٌون 2,289% ،حٌث بلغت -09بنسبة  الركوب سٌاراتانخفضت  

 .0219من نفس الفترة المقارنة من العام المالً السابق 

 التعلٌق على نتائج األعمال:

 انخفاض بمعدل جنٌه، ملٌون 22202 اإلٌرادات حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوائم وفقا المبٌعات تراجعت 

 فٌروس انتشار نتٌجة .0219ملٌون جنٌه من نفس الفترة من العام المالً الماضً  52693% .مقابل 09.3- يسنو

 .كورونا
ملٌون جنٌه من نفس الفترة من العام  86227.مقابل  0202 عام من الثانً الربع خالل 901.6 الربح مجمل بلغ 

جة انخفاض التكالٌف كنسبة من المبٌعات سواء % سنوٌا وذلك نت7ٌ، اي انه تحسن بنسبة 0219المالً الماضً 

وذلك كان بفضل تحسن اٌرادات جً بً كابٌتال )القطاع المالً( ذو هامش  فً الربع الثانً او النصف االول كله

 الربح مجمل هامش سجل . وهو ما ادى الى ان%(22.5مجمل الربح المرتفع )هامش مجمل الربح للقطاع المالً 

  نقطة مئوٌة( 7.8)+ السابق العام من الفترة نفس خالل%15.1 مقابل% 00.9للشركة 
 287م الماضً لتسجل % عن العا02بنسبة  0202انخفضت اٌضا المصروفات التموٌلٌة فً النصف االول من  

 ملٌون جنٌه مما ساهم فً ارتفاع هامش صافً الربح بشكل جٌد 627ملٌون جنٌه مقابل 
، وهو ما اضاف اٌضا الى 0202ملٌون جنٌه خالل النصف االول من  025سجلت الشركة اٌرادات اخرى بواقع  

 صافً الربح
ملٌون جنٌه من نفس  113مقابل .0202 عام من النصف االول خالل جنٌه ملٌون 363 الربح صافً بلغحٌث  

% فً 1% مقابل 3.7% وتحسن هامش صافً الربح لٌبلغ 002، بارتفاع 0219الفترة من العام المالً الماضً 

 نقطة مئوٌة 0.7النصف المقارن بتحسن 

 



 

 

 

 لشركة قوٌةال المساهمة الربحٌة بفضل معدالت دعم تأثرت الشركة بتداعٌات فٌروس كورونا و لكن نجحت فًبشكل عام 
  التكالٌف . خفض وتدابٌر كابٌتال بً جً

 مستجدات الشركة:اخر  

 المال رأس زٌادة اكتتاب متحصالت من جنٌه ملٌون 147736 نحو 2020 ٌونٌو 30 حتى استخدمت الشركة  

 فنٌة كأتعاب جنٌه ملٌون 127.36الـ تاستخدام.جنٌه ملٌون 958.67 والبالغة ،0215 ٌونٌو فً الشركة

 .ومعدات وآالت تشارٌةواس
 بعد ما خدمات وتوفر وتوزٌع ستسوق،العراق فً التجارٌة عالمتها محفظة إلى" جً إم" اضافت" أوتو بً جً" 

 بدء الشركة وتوقعت.بالكامل المستوردة للوحدات العراق فً جً إم شركة لمركبات الضمان وخدمات البٌع
 .0202 من بعالر الربع أوائب أو الثالث الربع أواخر العملٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 فاظاالحت دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول همنظر وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولً االتصال

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


