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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 

دام آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخإستثمارية و أن ما به من 
لقيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار 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

 لإلستثمار القابضة أوراسكوم أمام أخري مره اآلفاق يفتح والتخصص التقسيم

 

 التقسيم والتخصص يفتح اآلفاق مره أخري أمام أوراسكوم القابضة لإلستثمار 
 نبذه عن التقسيم بصفة عامه 

فى خطوة الفتة، اتجهت عدة شركات مقيدة بالبورصة سواء لالعالن أو التوجه الفعلى نحو تقسيم الشركة ألكثر من شركة، وذلك بفصل 
دراجها ضمن كيانات جديدة، والتداول عليها بالسوق، األمر الذى يدفع للتساؤل عن مدى استفادة السوق عدد من  األنشطة الخاصة بها، وا 

 من تلك اإلجراءات؟ 
نجاحا وبكل تأكيد هذا اإلتجاه يمثل إشاره إيجابيه حيث إنه يتيح الفرصه أمام المؤسسات الكبري إلي التنويع بين القطاعات األكثر رواجا و 

للدخول واإلستثمار فيها وأيضا التخارج من القطاعات التي قد تمثل عبء علي هذه المؤسسات هذا باإلضافه إلي أسباب أخري ومنها 
    إتاحة الفرصه لتوسيع قاعدة المالك.

  تفاصيل تقسيم أوراسكوم القابضه لإلستثمار 
” أوراسكوم لالستثمار القابضة“على تقسيم الشركة إلى شركتين هما  (OIH.CA)وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة 

 "الشركة القاسمه" وسيتبعها باقي الشركات التسعه التابعه والشقيقه.
، وثروة (BTFH.CA)أوراسكوم المالية القابضة"، وسيتبعها شركتي بلتون المالية القابضة ”أما الشركه "المنقسمه" فستكون تحت مسمي 

، فضال عن حساب جارى مستحق لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة من شركة (SRWA.CA)لقابضة لالستثمارات المالية كابيتال ا
 في البورصة فور االنتهاء من عملية التقسيم.” أوراسكوم المالية القابضة“فيكتوار إنفستمنت، وسوف يتم إدراج 

شركة أوراسكوم لالستثمار )الشركة القاسمة( من خالل خفض القيمة االسمية ووفقا لنظام التقسيم األفقي سيخفض رأس المال المصدر ل
 قرشا ألسهم الشركة المنقسمة. 31قرشا للسهم و 11ألسهمها. بحيث تكون القيمة االسمية ألسهم الشركة القاسمة 

 نبذه عن الشركه واستثماراتها 
تاريخ، تعمل كشركة قابضة تقوم باالستثمار في مجال االتصاالت ، ومنذ ذلك ال2011تأسست شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة عام 

واإلعالم والتكنولوجيا وأعمال الكابالت. وتعد أوراسكوم لالستثمار القابضة وليدة تقسيم األصول االذي تم بين شركة أوراسكوم تيلكوم 
 القابضة وشركة ڤيون.

 رئيسية على االستثمار في القطاعات التي لها أهمية مستقبلية كبيرة، مثل  وتركز استراتيجية شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة بصورة
 .اإلتصاالت 
 .الخدمات المالية الغير مصرفيه 
 .الصناعات الغذائية 
 .التطوير العقاري 
 .التنمية الثقافية 
 .النقل والخدمات اللوجستية 
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قرشا للسهم. ويستحوذ رجل األعمال نجيب ساويرس  42اسمية مليار سهم بقيمة  5.2مليار جنيه موزعا على  2.2ويبلغ رأسمال الشركة 

% من أسهم أوراسكوم لالستثمار عبر شركة "أو تي إم تي أكوزيشن" وتمتلك أو تي إم تي أكوزيشن تلك الحصة فى شكل 51.7على 
 مليار سهم. 2.7شهادات إيداع دولية تعادل 

لية غير المصرفيه هما بدرجه كبيره المسيطران علي نتائج أعمال الشركة إلي والجدير بالذكر أن قطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات الما
% علي التوالي والذين يتمثالن في شركة كوريو لينك والموجوده في 23% و 59اآلن حيث تبلغ نسبة مساهمتهما في إيرادات الشركة 

تم معالجتها محاسبيا علي أنها شركة شقيقه وليست تابعه % من رأسمالها وي75كوريا الشماليه والتي تمتلك شركة أوراسكوم ما يقرب من 
 وشركة ثروه كابيتال.

  2020تعليق مبسط علي نتائج أعمال الشركه خالل الربع األول من عام 
  مقارنة ب  2020مليون جنيه بنهاية الربع األول  277% علي أساس سنوي حيث بلغت 15إنخفضت إيرادات الشركة بمعدل

اية الربع المقارن، وتجدر اإلشارة إلي أن قطاع الخدمات المالية هو القطاع الوحيد الذي إرتفعت إيراداته مليون جنيه بنه 327
 % في ظل إنخفاض إيرادات باقي القطاعات. 12وكان ذلك بمعدل 

  سنوي  % علي أساس34أيضا إنخفضت األرباح )الخسائر( قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك الشركة وذلك بمعدل
مليون جنيه بنهاية الربع المقارن، وتجدر اإلشارة  93.3مقارنة ب  2020مليون جنيه بنهاية الربع األول  61.4حيث بلغت 

% في ظل 143أيضا إلي أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفيه هو القطاع الوحيد الذي إرتفعت أرباحه وكان ذلك بمعدل 
 إنخفاض أرباح باقي القطاعات. 

 الرغم من إنخفاض اإليرادات واألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك إال أن الشركة في نهاية المطاف تحولت  علي
مليون جنيه بنفس الفتره خالل  78.86مليون جنيه أرباح وذلك من خسائر بلغت  51.6من الخساره إلي الربحية وذلك بتحقيق 
حقوق األقليه. والجدير بالذكر أن الداعم األساسي والرئيسي في التحول إلي الربحية هو  العام السابق مع األخذ في اإلعتبار
مليون جنيه بنهاية الربع األول من العام الحالي، باإلضافه إلي  69مره حيث بلغت  22إرتفاع اإليرادات التمويلية بمعدل 
 مليون جنيه. 50 مليون جنيه وذلك من 36% حيث بلغت 28إنخفاض تكاليف التمويل بمعدل 

  بعض الحقائق عن ثروه كابيتال(SRWA.CA)   
  شركة ثروة كابيتال من الشركات الرائده في مجال الخدمات الماليه الغير مصرفيه وخصوصا التمويل اإلستهالكي وتمويل شراء

العقاري والتأجير التمويلي وأخيرا التوريق ومن المعلوم أن كل هذه الخدمات أصبحت من الضروريات اآلن السيارات والتمويل 
 نظرا للظروف اإلقتصاديه الحاليه عالميا ومحليا أيضا.

  قرش. 16مليار سهم بقيمه إسميه تبلغ  1.2مليون جنيه مقسمه علي  192يبلغ راسمال الشركة المصدر 
 والباقي ينقسم بين صندوق المشروعات المصري األمريكي، وراسكوم لالستثمار 7سهم الشركة حوالي يمثل التداول الحر أل %

 % علي التوالي.8% و12%، 30% ، 44القابضة، وميلتون الماليه وعائلة بحبيش وذلك بنسب 
  بلغ معدل خطر عدم السداد(Default Risk)  مما يجعلها متربعه علي عرش هذا القطاع بجداره.0.03ما يقرب من % 
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  جنيه وذلك إعتمادا علي منهج السوق وتحديدا  2.46بلغت القيمه العادله لسهم شركة ثروه كابيتال
طريقة مضاعف الربحية المستقبلية، وبذلك تصبح القيمة العادله لسهم أوراسكوم القابضه لإلستثمار طبقا لنسبة إستثماراتها 

 %.55قرش مع إحتمال نمو يبلغ  73في ثروه كابيتال حوالي  فقط

وتري بحوث عربيه أون الين أن ما يحدث في السوق المحلي اآلن من قيام العديد من الشركات بإنشاء أذرع إستثماريه بهدف الدخول 
والتي  2020عات الرائجه في عام في قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه قد تطابق تماما مع رؤيتنا السابقه وتوقعاتنا للقطا

 وضعنا علي رأسها هذا القطاع. 
ونري أيضا أن الهدف األساسي من وراء التقسيم هو التركيز علي القطاع المالي غير المصرفي وخصوصا خدمات التمويل 

 ي مصر اآلن. اإلستهالكي والتأجير التمويلي والتوريق والتمويل المتناهي الصغر والتي تعد من األنشطه الواعده ف
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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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