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 %66سهم | + \جنيه  7.45م. س. – 2020لسنة  الرابعالربع 

 وفات الفوائد.وتراجع مصر اإليراداتبدعم من ارتفاع  سنويا، %80بـ تقفز  في الربع الرابعالمجمعة نيرز وباي أرباح

  

 
 

 2020 نتائج العام المالي الخدمات المالية  القطاع / الصناعة 

ظهرت ألقوأئم ألمالية ألمجمعة لشركة  
 
،  2020 خال ألعام ألمالي بايونيرز ألقابضةأ

رباحها بنسبة 
 
ساس سنوي.  20ترأجع أ

 
 بالمائة على أ

رباحا بلغت  
 
مليار  1.353مليار جنيه خالل ألعام )مقابل  1.086حيث حقق ألشركة أ

 (2019جنيه خالل 
مليار جنيه، مقابل  7.02إلى  %25بنسبة  وترأجعت مبيعات ألشركة خالل ألفترة 

 .2019 ألعاممليار جنيه في  9.39
، أال أن هامش مجمل %20بترأجع سنوي  2020مليار جنيه خالل  2بلغ مجمل ألربح  

  .%28.5نقطة مئوية ليبلغ  1.8ألربح سجل تحسنا بوأقع 
عمال ألمستقلة،  

 
رباح ألشركة في  أرتفعتوعلى مستوى أال

 
 156.75إلى  2020 عامأ

رباح بلغت 
 
 . 2019 ألعام ألماليمليون جنيه في  34.53مليون جنيه، مقابل أ

 2020على مستوى نتائج الربع الرابع 

رباح قفزة بنسبة  
 
مليون  219ربع سنويا لتسجل  %231سنويا و %80حققت أال

 تفاع أاليرأدأتجنيه، مدعومة بار 
، %64.4مليون جنيه، بزيادة سنوية  426بلغ مجمل ألربح في ألربع ألرأبع  

، أال أن هامش مجمل ألربح ترأجع في ألربع ألى %14.2وزيادة ربع سنوية 
 .2019في ألربع ألمقارن من  %37.5من  23.4%

شهرأرتفعت إيرأدأت ألشركة في ألثالثة  
 
خيرة من ألعام بنسبة كبيرة  أ

 
بلغت أال

 مليار جنيه. 1.82ربع سنوية، حيث بلغت  %11.3سنويا وبنسبة  162.9%

 PIOH كود السهم 

 1,054,805,160 عدد االسهم

 5,274,025,800 رأس المال 

 4,809,911,530 رأس المال السوقي 

 %39.93 التداول الحر 

   

 4.56 اخر سعر 

 5.94 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.63 اسبوع 52 -اقل سعر

 %72.7 عائد السعر منذ سنة

 %13.4 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 0.90 شهر  12ربحية السهم أخر 

 7.28 القيمة الدفترية اخر ربع

 5.08 مضاعف الربحية 

 0.63 مضاعف القيمة الدفترية 

 -- عائد التوزيعات

  

، أال أن ألربع ألرأبع من ألسنة 2020على ألرغم من ترأجع أعمال ألعام 
ربع سنويا.  %11سنويا و %163أظهر أدأًء قويا حيث أرتفعت أاليرأدأت

رباح 
 
 ربع سنويا. %231سنويا، و %80كما أرتفعت صافي أال

يجابية   نتائج ا 

 مدير البحوث |  عصام عبد العليم



 

 

 2020رابع نتائج الربع ال

 البند
 - 2الربع 

2020 

 - 2الربع 

2019 

التغير 

 السنوي

 - 1الربع 

2020 
 العام المقارن  العام المالي التغير الفصلي

التغير 

 السنوي

 % 25.2- 9,390.55 7,023.24 % 11.3 1,632.67 % 162.9 691.18 1,816.80 المبيعات )بالمليون(

 % 20.2- 2,509.22 2,001.67 % 14.2 372.98 % 64.4 259.11 425.91 مجمل الربح

 % 37.5 % 23.4 هامش مجمل الربح
نقطة   14.04-

 مئوية
22.8 % 

نقطة   0.60
 مئوية

28.5 % 26.7 % 
نقطة   1.78

 مئوية

 % 19.7- 1,353.28 1,086.05 % 231.0 66.14 % 80.3 121.44 218.93 صافي الربح/الخسارة

 % 17.6 % 12.1 هامش صافي الربح
نقطة   5.52-

 مئوية
4.1% 

نقطة   8.00
 مئوية

15.5 % 14.4 % 
نقطة   1.05

 مئوية

 التعليق على نتائج االعمال

، مدعومة بالنمو ألكبير في إيرأدأت ألقطاع %163حققت ألشركة نتائج خالل ألربع ألرأبع جيدة، أذ أرتفعت إيرأدأت ألشركة بنسبة  
مليون جنيه  933.85سنويا لتبلغ  %14.4ألصناعي بنسبة سنويا، كما أرتفعت أيرأدأت ألنشاط  %177ألعقاري وألذي سجل نموأ قدره 

 مليون جنيه. 21.3ليسجل  %15.5خالل ألربع. بينما حقق ألقطاع ألمالي ترأجعا في أإليرأدأت بنسبة 
للعام ، في حين كان هامش مجمل ألربح 2019في ألربع ألمماثل  %37.5مقابل  %23.4ترأجع هامش مجمل ألربح للربع ألرأبع ألى  

 نقطة مئوية  1.8( بارتفاع %28.5)  2020ألمالي 
ربع سنويا مدعوما باالرتفاع ألكبير في أإليرأدأت، ومدعوما  %231سنويا، و %80.3صافي ألربح على مستوى ألربع ألرأبع أرتفع بنسبة  

يضا باالنخفاض ألكبير في مصروفات ألتمويل ألتي أنخفضت بنسبة 
 
 سنويا  %42.7أ
رباح مبلغ بلغ نصيب ألسه 

 
متوسط قطاع ألخدمات  )مقابلمرة  5.08ما يعني أن مضاعف ألربحية للشركة يبلغ جنيه  0.90م في أال

ي، مرة 11.44مالية لأ
 
 .%56بخصم يبلغ  أ

ننتظر قرار  ، و%66، باحتمال ارتفاع عن سعر السوق الحالي بنسبة جنيه للسهم  7.45ستهدف مم وسعر ندعم توصيتنا بشراء السه 
 شركات بثالث قطاعات صناعي وعقاري ومالي. ثالثتقسيم الشركة الى 

 مستجدات الشركة:اخر 

سهم إجمالي بيع على ألمالية لالستثمارأت ألقابضة بايونيرز  إدأرة مجلس أفق 
 
 من سهم مليون 9.48 بنحو للشركة ألمملوكة ألخزينة أ

سهم
 
 2021مارس  2 – ألشركة أ
 9.83 إلى بالمائة 7.46 من ألشركة في مساهمته نسبة رفع( ألمنتدب وألعضو أإلدأرة مجلس رئيس) إبرأهيم زكي محمد وليد ألمساهم 

 2021فبرأير  17 – .بالمائة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 مسحويجب  ،  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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


