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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و 
لعادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار القيمة ا المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 صافي في طفرة تظهر أوتو بي لجي الفصليه األوليه األعمال نتائج مؤشرات
 األرباح

 

 مؤشرات نتائج األعمال األوليه الفصليه لجي بي أوتو تظهر طفرة في صافي األرباح 
  سيارات الركوب الخاصه وجي بي كابيتال مصدرا الدعم لإليرادات 

% علي أساس سنوي لتصل إلي 182، حيث بلغ 2020غير مسبوق بنهاية الربع األول لعام معدل نمو  (AUTO.CA)حققت جي بي أوتو 
مليون جنيه بنهاية الربع األول للعام السابق مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلية، وقد بلغ صافي الربح بعد  76.5مليون جنيه مقارنة ب 216.2

مليون جنيه بنهاية العام السابق. وقد أظهرت المؤشرات األوليه  26.1حل الدراسه مقارنة بمليون جنيه بنهاية الفتره م 138.4خصم حقوق األقليه 
 5.4مليار جنيه مقارنة ب 5.9% بنهاية الربع األول علي أساس سنوي حيث بلغت 0.8لنتائج األعمال أن إيرادات جي بي أوتو إرتفعت بمعدل 

 مليار جنيه للعام السابق.
يرادات جي بي كابيتال هما الداعمان األساسيان لنمو إيرادات الشركة بنهاية الربع األول وينبغي األخذ في اإلعتبار ، أن مبيعات السيارات الخاصه وا 

 % علي أساس سنوي علي التوالي.28% و 5.5، إذ بلغت معدالت النمو لهما 2020لعام 
 ماركة "أريزو". إنتعشت مبيعات السيارات الخاصه وذلك بدعم من المبيعات القويه في سيارات 
 جي بي كابيتال وهي أحد الشركات التابعه لجي بي أوتو والعامله في قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه مثل التأجير التمويلي، التمويل 

متناهي الصغر، والتمويل اإلستهالكي باإلضافه إلي خدمات التوريق وخدمات ماليه أخري. وقد بلغت محفظة قروض جي بي كابيتال 
% من إجمالي القروض. 1.5مليار جنيه مع العلم أن معدل القروض المتعثرة بلغت  10ما يقرب من  2020خالل الربع األول من 

نتعشت إيرادات الشركه بدعم من إيرادات شركة  للتمويل اإلستهالكي باإلضافه إلي إيرادات شركتي "مشروعي" و "تساهيل"  ”DRIVE“وا 
 ر.بقطاع التمويل المتناهي الصغ

  أيضا من مصادر اإليرادات القوية التأثير، إيرادات األنشطة خارج السوق المصري والمتمثله في "غبور العراق" والذي تقلصلت إيراداته
% وذلك بضغط من قيام الحكومه العراقية بفرض الحظر الكامل داخل البالد بداية من شهر مارس إال أنه من المتوقع خالل 5.7بمعدل 

مه حدوث حاله من التعافي إليرادات الشركة وذلك بسبب تخفيف الحكومه العراقية من إجراءات الحذر باإلضافه إلي أنه أصبح الفتره القاد
      اإلنجليزيه الشهيره.  ”MG“وكيال لماركة 

 2020الربع األول لعام  مليار جنيه بنهاية 1.1% علي أساس سنوي حيث بلغ 27.7، فقد حققت الشركه معدل نمو بلغ مجمل الربحوعلي صعيد 
% العام 14.7% مقارنة ب 18.6مليون جنيه لنفس الفتره خالل العام السابق. وتجدر اإلشارة إلي أن هامش مجمل الربح بلغ  860مقارنة ب
   السابق. 
س الفتره خالل العام السابق، محققة مليون جنيه لنف 405مقارنة ب 2020مليون جنيه بنهاية الربع األول لعام  541للشركه  الربح التشغيليوقد بلغ 

 % العام السابق. 6.9% مقارنة ب 9.2% علي أساس سنوي وتجدر اإلشارة إلي أن هامش الربح التشغيلي إرتفع ليبلغ 33.5بذلك معدل نمو 
نتهاء  مقارنة  2020ربع األول لعام مليون جنيه بنهاية ال 138.4بعد خصم حقوق األقليه فقد إرتفع بمعدل غير مسبوق حيث بلغ  بصافي الربحوا 

% علي أساس سنوي وتجدر اإلشارة إلي أن هامش صافي الربح 431مليون جنيه لنفس الفتره خالل العام السابق، ليحقق بذلك معدل نمو  26.1ب
 % العام السابق. 0.45% مقارنة ب 2.35إرتفع ليبلغ 

o  :التقييم 
  199% إلي 100جنيه/سهم بمعدل صعود ما بين  4.87إلي  3.25بلغت القيمة العادله لسهم جي بي أوتو ما بين .% 
  قمنا بتقييم سهم شركة جي بي أوتو، بإستخدام منهج السوق وتحديدا أسلوب مضاعفات الربحية وقد إعتمدنا في التقييم علي إستخدام

    . (Forward P/E)طريقة مضاعف الربحية المستقبلي 
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 قســــــم البــــــحوث
 

                                                                   مصطفى شفيع األستاذ /                                                                     
                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       MShafie@arabeyaonline.com        
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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