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 %93سهم | +\جنيه 6.81شراء س.م.       --     2020لسنة  الرابعالربع 

 قطاع التوكتوك والخدمات المصرفية إيراداتبدعم من زيادة  2020في العام المالي  مرات 4تتضاعف  المجمعة وتوأجي بي  أرباح

  

 
 

 القطاع / الصناعة 
  منتجات صناعية

 2020لعام المالي نتائج اعمال ا )سيارات( 

علنت 
 
وتو عن نتائج أعما  أ

 
رباحاحققت ، حيث 2020ل ألعام جي بي أ

 
مجمعة  أ

قليةوق قبل حق
 
قي  مليون جنيه 223.6مليار جنيه )مقارنة بـ 1.1بلغت  أل

 أضعاف 4ها بزيادة قدر  (2019
وتو جحققت و 

 
رباحا  ي بي أ

 
قليةبعد حقوق  ةمجمع ا

 
مليون  916.96بلغت  أل

رباح بلغت  جنيه، مقابل
 
مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من ألعام  42.67أ

 ضعف 20بوأقع  .2019 ألماضي
حققت حيث  %8.2بنسبة بشكل طفيف خالل ألعام ألشركة  مبيعاتترأجعت  

   .2019مليار جنيه في ألفترة ألمقارنة من  25.39مليار جنيه، مقابل  23.31
  ار ملي 3.82جنيه مقابل  ارملي 4.76حيث بلغ  عامخالل أل مجمل الربحأرتفع  

 . %25ألي ألماضي أي بنسبة أرتفاع تصل جنيه خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام 

 نتائج اعمال الربع الرابع : 

ظهرت ألقوأئم ألمالية ألمجمعة لشركة على صعيد ألربع ألرأبع  
 
جي بي أوتو أ

رباحهاتضاعف 
 
ساس سنوي رةم 5.5 بنسبة ا

 
 . 2020في ألربع ألرأبع  أ

رباحا  حققت حيث  
 
قليةة بعد حقوق مجمع ا

 
مليون جنيه  287.77بلغت  أل

رباح بلغت  ألماضي، مقابل ديسمبرفي  ألمنتهي ألربع ألرأبعخالل 
 
  43.83أ

 . 2019 مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي
مليار جنيه، مقابل  7.20خالل ألفترة إلى ألمجمعة ألشركة  مبيعات أرتفعتو 

 .  %1.5نمو  بنسبة.2019مليار جنيه في ألفترة ألمقارنة من  7.09
 ارملي 1.14جنيه مقابل  ارملي 1.50خالل ألفترة حيث بلغ  مجمل الربحأرتفع  

 .%31ألي جنيه خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي أي بنسبة أرتفاع تصل 

 AUTO كود السهم 

 1,094.010 عدد االسهم

 1,094.010 رأس المال 

 4343.219 رأس المال السوقي 

 %36.42 التداول الحر 

   

 3.97 سعر اخر 

 3.98 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 1.44 اسبوع 52 -اقل سعر

 %72 عائد السعر منذ سنة

 %20 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 0.84 شهر  12ربحية السهم أخر 

 4.23 القيمة الدفترية اخر ربع

 4.74 مضاعف الربحية 

 0.94 مضاعف القيمة الدفترية 

 %6.3 ** عائد التوزيعات

 ** بناًء على المقترح من مجلس االدارة

يجابية بشكل عام بالرغم من  يرادات تراجعتعتبر نتائج الشركة ا   ال 
رباححيث قفزت السنوية، 

 
ت مؤشرات التعافي على  3 ال

 
مرات وبدا
  .2020 الظهور في الربع الرابع

يجابية   نتائج ا 

 جهاد ابوهشيمة|  اسم المحلل



 

 

 :2020الرابع نتائج الربع 

 التغير الفصلي 2020 - 3الربع  التغير السنوي 2019 - 4الربع  2020 - 4الربع  البند 
العام المالي  

2020 
العام المقارن  

2019 
 التغير السنوي

 %8.2- 25,398.05 23,310.76 %16.2 6,196.20 %1.5 7,093.60 7,201.09 ألمبيعات )بالمليون(

 %24.9 3,815.98 4,764.36 %20 1,249.46 %31 1,138.05 1,495.16 ألربحمجمل 

 %16.0 %20.8 هامش مجمل ألربح 
نقطة   4.72

 مئوية 
20.2% 

نقطة   0.60
 مئوية 

20.4% 15.0% 
نقطة   5.41

 مئوية 

 %399.2 223.56 1,116.06 %25.6- 431.75 %320.1 76.48 321.28 صافي ألربح/ألخسارة 

 %1.1 %4.5 هامش صافي ألربح 
نقطة   3.38

 مئوية 
7.0% 

نقطة   2.51-
 مئوية 

4.8% 0.9% 
نقطة   3.91

 مئوية 

 التعليق على نتائج العمال

ثار أن ألشركة  ،ألرأبعوخاصة ألربع  2020للعام ألمالي تعكس ألنتائج ألمالية  
 
أذ أن  19تدأعيات أنتشار فيروس كوفيد قد تخطت أ

رباح  فيأرتفاع ألشركة حققت 
 
جنبيةأنخفاض في على ألرغم من وذلك  خالل ألعام ألماضي بشكل ملحوظ.أل

 
  % 35بنسبة  المبيعات ال

 .(%57أنخفضت بنسبة من ألعمليات ألخارجية  سيارات الركوبحيث أن )
تي  .2020ربع سنويا مقارنة بالربع ألثالث  %16.2و ، سنويا %1.5بنسبة  2020أبع من في ألربع ألر  ألمبيعات أرتفعت 

 
في  ألنموويا

الخدمات المالية وأرتفاع أيضا في ) سنويا %80( بنسبة الدراجات البخارية و التوك توك)مبيعات  فيألكبير تفاع مدعوما بالر ألمبيعات 
 .%28بنسبة  ("جي بي كابيتال" الغير مصرفية

  76.5، مقابل 2020ي ألربع ألرأبع ف ون جنيهيمل 321.3ليصل ألى ككل( قفزة  2020ألعام  )وفيحقق صافي ألربح في ألربع ألرأبع   
ساسبينما جاء منخفضا على سنويا،  %320نمو بلغت ، بنسب 2019في ألفترة ألمقارنة من 

 
 . %26فصلي )ربع سنوي( بنسبة  أ

رباحكان ألرتفاع ألسنوي في و  
 
يضا ومدعوما  (،2019في ألربع ألمماثل  %84مقابل  %79) ألتكاليفنسبة مدفوعا بانخفاض كبير  أل

 
  أ

   ، نتيجة تخفيض ألمركزي لمعدلت ألفائدة.%33ألتي أنخفضت في ألعام ككل بنسبة  ألمصروفات ألتمويلية بانخفاض في

 مستجدات الشركة:اخر 

علنت 
 
جير بي جي التابعة شركةال أ

 
 سيتم .جنيه مليار 2.04 إجمالية بقيمة ألتوريق، لسندأت إصدأر عملية ثاني بإتمام ،التمويلي للتا

 ودعم ألبنوك لدى جديدة أئـتمانية خطوط خلق وكذلك ألمالي، ألمركز وتعزيز ألشركة مديونيات خفض في ألتوريق عملية عائدأت توظيف
 .ألمستقبلية ألنمو خطط

علنت 
 
نه.جنيه مليون 892 أجمالية بقيمة توريق عملية ثاني بإتمام الركوب سيارات تمويل لخدمات الشركة التابعة درايف أ

 
 سيتم أ

 .ألمستقبلية ألنمو فرص من وألستفادة مديونياتها خفض في ألتوريق عملية عائدأت توظيف

خيرة للشركة : 
 
 التوزيعات ال

رباح عن للمساهمين نقدية توزيعات أوتو،إجرأء بى جى شركة إدرأة مجلس أقترح  
 
ن.2020ألماضي  ألعام أ

 
 273.5 توزيع يتضمن ألمقترح  أ

 .للسهم قرشا   25 كوبون بوأقع ألمساهمين على جنيه مليون

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث قسم


