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 %93سهم | +\جنيه 6.81شراء س.م.    --    2021لسنة  الثانيالربع 

 استقرار حالة السوق وارتفاع معدالت الطلب بدعم من  2021 الثاني الربعفي مرات  3تتضاعف  المجمعة وتوأجي بي  أرباح

  

 
 

 القطاع / الصناعة 
 منتجات صناعية

  2021النصف الثاني نتائج اعمال  )سيارات(

وتو عن نتائج  
 
علنت جي بي ا

 
ولا

 
رباحا  ،اعمال النصف ال

 
حيث حققت ا

قلية بلغت 
 
مليون  363.02 بـمليار جنيه )مقارنة  815.4مجمعة قبل حقوق ال

 .ضعف 2.25قدرها  ( بزيادة2020ي فجنيه 
وتو حققت و 

 
رباحا  جي بي أ

 
قلية  يعدمجمعة  ا

 
مليون  673.1بلغت حقوق أل

رباح بلغت  جنيه، مقابل
 
مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من ألعام  254.2أ

   .2020 ألماضي
ولخالل ألشركة  مبيعات أرتفعت 

 
حققت حيث  %42.2بنسبة  ألنصف أل

   .2020مليار جنيه في ألفترة ألمقارنة من  9.91مليار جنيه، مقابل  14.09
 ارملي 2.01جنيه مقابل  ارملي 2.81حيث بلغ  ألفترة خالل مجمل الربحأرتفع  

 . %39.2ألي ألماضي أي بنسبة أرتفاع تصل جنيه خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام 

  الثاني:نتائج اعمال الربع 

ظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة  الثانيعلى صعيد الربع  
 
جي بي اوتو ا

 .%217.2ارتفاع ارباحها بنسبة 
رباحا  حققت حيث  

 
قلية قبل مجمعة  ا

 
مليون جنيه  465.89بلغت حقوق أل

رباح بلغت  ألماضي، مقابليوينو في  ألمنتهي ألثانيألربع خالل 
 
 146.87أ

 . 2020 مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي
مليار جنيه، مقابل  7.27خالل ألفترة إلى ألمجمعة ألشركة  مبيعات أرتفعتو 

   .%80.6 موبن .2019مليار جنيه في ألفترة ألمقارنة من  4.02
  921.56جنيه مقابل  ارملي  1.46خالل ألفترة حيث بلغ  مجمل الربحأرتفع  

 .%58ألي جنيه خالل ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي بنسبة أرتفاع تصل  مليون

 AUTO كود السهم 

 1,094.01 عدد االسهم

 1,094.01 رأس المال 

 4,386.98 رأس المال السوقي 

 %37.17 التداول الحر 

   

 4.01 اخر سعر 

 4.17 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 2.42 اسبوع 52 -اقل سعر

 %59.13 عائد السعر منذ سنة

 %20.78 عائد السعر منذ أول السنة 

   

 1.22 شهر  12ربحية السهم أخر 

 4.62 القيمة الدفترية اخر ربع

 3.28 مضاعف الربحية 

 0.87 مضاعف القيمة الدفترية 

 %6.2  عائد التوزيعات

 

 .. حيث تعمل الشركة علي جيدة مقارنة بالعام الماضينتائج مالية 
، كما تشهد جديدة في السوق المصري  سيارات موديالت 4طرح 

ومبيعات سيارات الركوب نموا قويا خالل النصف 
 
 .لال

يجابية   نتائج ا 

 محلل مالي |  جهاد ابوهشيمة



 

 

رباحألى أنه بعد تحديث نتائج ألعمال فان ألسهم يتدأول حاليا على مضاعف ربحية  أإلشارةر تجد
 
خر  ل

 
مرة  3.3يبغ شهر  12أ

ي مؤشرعف ربحية متوسط مضامقارنة ب)
 
سهمهمن والمدرجة ض 30جي اكس  ا

 
وتو ا

 
ي مرة(، 14.1ألبالغ  شركة جي بي ا

 
أنه  أ

 .×0.87، كما يتدأول ألسهم أقل من قيمته ألدفترية أذ يبلغ مضاعف ألقيمة ألدفترية %77يتدأول على خصم يبلغ 

 

 2021-جدول تحليل نتائج االعمال يونيو 

 2020 -2الربع  2021 -2الربع  البند 
التغير  
 السنوي

 2021 - 1الربع 
التغير  
 الفصلي 

ول 
 
  النصف ال
2021 

ول 
 
  النصف ال
2020 

التغير  
 السنوي

 % 42.2 9,913.48 14,096.61 %6.4 6,828.59 % 80.6 4,024.75 7,269.01 )بالمليون(  أليرأدأت

 % 39.2 2,019.74 2,811.24 %8 1,352.97 % 58 921.56 1,458.27 مجمل ألربح

 نقطة موئية  0.43- % 20.4 % 19.9 نقطة موئية  0.25 % 19.8 نقطة موئية  2.84- % 22.9 % 20.1 هامش مجمل الربح 

 % 124.6 363.02 815.41 % 33.3 349.53 % 217.2 146.87 465.89 ألربح/ألخسارةصافي  

 نقطة موئية  2.12 %3.7 %5.8 نقطة موئية  1.29 %5.1 نقطة موئية  2.76 %3.6 %6.4 هامش صافي الربح 

  

 

يرادات )  مليون جنيه(ال 
 -1النصف 
2021 

 -1النصف 
2020 

 التغير

 %45.9 4,486.8 6,546.5 سيارأت ألركوب

توبيسات
 
 %11.9- 580.9 511.7 سيارأت ألنقل وأل

 %59.5 1,786.4 2,848.9 درأجات بخارية/توك توك

 %26.0 2,287.0 2,882.8 ألخدمات ألمالية ألغير مصرفية

 %69.2 772.3 1,306.8 عمليات أخري 

 

 

جنبية
 
يرادات من العمليات ال ول  )مليون جنيه( ال 

 
ول  2021النصف ال

 
 التغير 2020النصف ال

 %67.5- 3,097.0 1,005.1 سيارأت ألركوب

 %60.1 2,835.3 4,539.1 درأجات بخارية/توك توك

 %6.5- 5,932.2 5,544.2 أإلجمالي

 ، الميزانيات النصف سنوية، بحوث بريمييرلشركة جي بي أوتو لنتائج اعمال يالبيان الصحف المصدر:

 

 

يراداتفاصيل القطاعية الت ولالنصف  لال 
 
 2020مقارنة  2021 ال



 

 

 على النتائج قلتعليا

رباحأنخفض  
 
 ألفترة.في ألربع ألمقارن من نفس  %22.9مقابل  %20.1حيث بلغ خالل ألربع ألثاني  هامش مجمل أل

ول، وكان ألفضل في ألمقام في ألربع ألمقارن من نفس ألفترة %3.6مقابل  %6.4حيث بلغ  هامش صافي ألربحبينما أرتفع  
 
في أرتفاع  أل

و  %33بنسبة  مصروفات ألفوأئدصافي هامش ألربح ألى أنخفاض 
 
ألى أنخفاض ألمخصصات بنسبة  باإلضافةمليون جنيه(،  71سنويا )أ

 .ريباتق 52%

ولكبيرة خالل ألنصف بنسبة  سيارأت ألركوب أيرأدأتأرتفعت  
 
من  %50مليار جنيه )وهو ما يمثل تقريبا  2.06ما يعادل  %46بلغت  أل

ولألنصف  إيرأدأتألزيادة في 
 
ولأرتفاع أعمال ألنصف في سيارأت ألأيرأدأت  مساهمة( مما يعكس حجم 2021من  أل

 
 .2021من  أل

يضاما أرتفعت ك  
 
بينما ترأجعت مبيعات ألنقل وألتوبيسات خال ألفترة %60بنسبة  ذأت ألثالث عجالتو يةرألدرجات ألبخا أتأيرأد أ

 سنويا. %12بنسبة 

يضا تأرتفع 
 
ولخالل ألنصف سنويا  %26بنسبة  "ي بي كابيتالنشاطات ألخدمات ألمالية غير ألمصرفية "ج أ

 
 2.9لتسجل  2021من  أل

يمليار جنيه، 
 
 مليون جنيه 600بارتفاع بلغ حوألي  أ

جنبية من ألعمليات  سيارأت ألركوبأنخفضت نسبة  
 
من ألعمليات  عجالت 3ألدرجات ألنارية / ألعربات ذأت بينما أرتفعت  %77 بنسبةأل

جنبية 
 
  .%13 بنسبةأل

 مستجدات الشركة:اخر 

علنت 
 
ربعة  دشانجان، لتعورسميا على وكالة سيارأت ألعالمة ألصينية  أستحوأذهاعن  ألشركة أ

 
سيارأت شانجان إلى ألسوق ألمصري با

حدث 
 
سعار تنافسية تلبي كافة أحتياجات وتطلعات ألمستهلك ليتمتع بتجربة قيادة فريدة مدعومة با

 
موديالت تتميز بقدرأت عالية وأ
مان 

 
ربعة تتمثل في ألسيارة  توألسالمة. ألموديالوسائل ألتكنولوجيا وأل

 
وهما من فئة  EADODT، وألسيارة New Alsvinأل

 ، وهما من فئة ألسيارأت ألرياضية متعددة ألستخدأمات.CS15و CS55ألسيارة  كألسيدأن، وكذل

عرض يعد  مليون جنيه يوجه لتمويل مصنع لتجميع ألسيارأت 250بقيمة  قرضمع عدة بنوك محلية للحصول على  ألشركةتتفاوض  
فرأد، سيكوتمويلى للمساهمة فى ألتكاليف ألستثمارية لمصنع تجميع سيارأت ألنقل »جاك« بغرض توفير عربات نقل 

 
بفائدة  ألقرض نلال

 لدعم ألصناعة. ألمصري  ألمركزي ضمن مبادرة ألبنك  8%

علنت  
 
عن أندماجها مع شركة "حال" ألمتخصصة في ألتكنولوجيا  ،للشركة ة"، ألتابعتي شركة ألمدفوعات أإللك ترونية ألهولندية "إم إن أ

سهم. ألمالية وخدمات ألتوصيل وألنقل ألتشاركي
 
ألذي سيحمل -ن ألناتج عن عملية ألندماج وسيكون ألكيا من خالل أتفاقية مبادلة أ

ول "تطبيق فائق" في ألسوق  -حال" -أسم "إم إن تي 
 
بما في ذلك ألمدفوعات  سيوفر باقة متنوعة من ألخدمات، ذألمصرية، إأ

ية ألتقنية لشركة ألبنية ألتحت ألموقعة ستدمجلالتفاقية  األتشاركي. ووفقألتوصيل وألنقل  ألصغر وخدماتمتناهي  أإللك ترونية وألتمويل
 "حال" مع قاعدة عمالء "إم إن تي" ألكبيرة ممن ل يمتلكون حسابات مصرفية من خالل منصة رقمية وأحدة.

علنت  
 
إضافة نشاط ألتمويل ألستهالكي إلى شركة ألحصول على موأفقة هيئة ألرقابة ألمالية ألنهائية على  نسابق، عألشركة في وقت أ

 .م بجانب تمويل ألسيارأتيدرأيف للتخص

علنت شركة 
 
بعد أستيفاء كافة ألشروط  ألهولندية MNT investments BVشركة  صفقة بيع شركة تابعة لجزء من مساهمتها فيتنفيذ   أوتوجي بي  أ

  وأإلجرأئية.ألقانونية 

 

 

https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=10125&lang=ar
https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=10125&lang=ar
https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=10125&lang=ar
https://www.arabfinance.com/ar/news/details/egypt-companies/537199
https://www.arabfinance.com/ar/news/details/egypt-companies/537199
https://www.arabfinance.com/ar/news/details/egypt-companies/537199


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالء المسؤوليةإ

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر بريميير منشركة  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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


