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من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية  بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

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

 التي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني و 

 
 المصرية بالبورصه فاينانس إي وطرح المخاطر من الخالي اإلستثمار

 اإلستثمار الخالي من المخاطر 
 

 .آي فاينانس للتكنولوجيا الماليةورقه بحثية عن الطرح المرتقب لشركة 
 

  تقييم قسم البحوث اإلقتصادية والمالية 

وذلك وفقا لمنهج السوق وتحديدا طريقة  آي فاينانس للتكنولوجيا الماليةقامت بحوث عربية أون الين بتقييم سهم شركة 
وقمنا بإحتساب مضاعف الربحية المستقبلي للقطاع بناء علي إختيار  Forward P/Eمضاعفات الربحية المستقبلية 

حددنا القيمة وبناء عليه مجموعه من الشركات العاملة بنفس القطاع ولكن بأسواق ناشئة أخري وأسواق متقدمة أيضا 
% بالمقارنة 17إلي  6بمعدل صعود من جنيه كحد أقصي  16.31جنيه و كحد أدني  13.26شركة بين العادلة لسهم ال

  بتقييم المستشار المالي.
 

 مقدمة عن نشاط الشركة 

واحد من أهم القطاعات الواعدة والقوية ليس فقط علي المستوي المحلي بل  (Fin Tech)يعتبر قطاع التكنولوجيا المالية والرقمية 
عليها،  العالمي أيضا حيث يتجه العالم بأكمله إلي رقمنة العمليات المالية والتجارية وإضفاء حالة من التعامل المالي الغير بشري

وخصوصا في ظل الشمول المالي الذي تسعي الحكومه إلي والجدير بالذكر أن النهج العام في مصر بدأ يتحرك صوب هذا الطريق بقوه 
هي الالعب والمنفذ األساسي والرئيسي والوحيد لهذا القطاع في مصر  (أحد أذرع الحكومه) E financeتطبيقه حاليا. وتعتبر شركة 

 كالتاليه من خدمات عديدة وذلك نظرا لما تقدم
 حجم تنمية في ومساندتها الرقمي التحول في تعمل والتي الشركة بها تساهم التي للشركات اإلداريو والمالي الفني الدعم تقديم 

 أعمالها.

 وتشمل خارجها أو العربية مصر جمهورية داخل سواء واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ألنظمة المتخصصة التشغيل خدمات تقديم 

 يلي: ما الخدمات هذه

 اآللي الحاسب وشبكات ومعدات األجهزة كافة وصيانة وتشغيل إدارة. 

 الذكية للبطاقات نظام وتشغيل وإدارة وتغليف وطباعة وإصدار إنتاج.   

 وتداول اإللكتروني الدفع وخدمات تاالنترن شبكة خالل ومن الهاتف خالل من البنكية دماتالخ بتقديم اصةالخ التطبيقات يلوتشغ إدارة 

 إلكترونيا. مؤقتهال ئقالوثا

 المركزية والحاسبات الشبكات يلوتشغ ارة وإد وتنفيذ الهاتف، خالل من العمالء خدمة كزمرا وإدارة أنظمة وتشغيل وإدارة إقامة 

 .للبنوك الداخلية واألنظمة

 المعلومات تكنولوجيا نقل مراكزو الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء. 

 العمالء خدمة مراكزو البنكية دماتالخ بتقديم اصةخال والتطبيقات البطاقات ونظام اآللي الحاسب وصيانة وإدارة يلتشغ على التدريب 

 .االلكتروني الدفع دماتبخ اصةالخ والتطبيقات

 وانشطة البيانات مراكز االلكترونيات، وتطوير وتصميم صناعية انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة 

 .التكنولوجي والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد،

 انواعها تلفبمخ الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال. 

 عليها والتدريب هاوتشغيل المدمجه النظم وتطوير انتاج. 

 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال. 

 البيانات وتداول نقل شبكات وإدارة تنفيذ. 

 
  المصريةمعلومات عن الطرح بالبورصه 

 تقريبا% 16.1 حتي بنسبة سهممليون  257.7 عدد أقصي حد لبيع الثانوياألولي و السوق في والخاص العام الطرح في اإلكتتاب
 ويتكون من: شركةال سمالأر أسهم كامل من

  مليون سهم )سوق أولي( 177.7زيادة رأسمال بعدد 

  ثانوي(مليون سهم )سوق  80تخارج من المساهمين األساسين بعدد 
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 الطرح الخاص
 مليون 232 بعدد األسهم من أقصي حد لبيع آخرين مستثمرين بعض إلي باإلضافة سلفا محددة مالية لمؤسسات خاص طرح

 % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.14.5األسهم المطروحه و  إجمالي % من90سهم ويمثل 
 

 الطرح العام
 األسهم إجمالي من تقريبا% 10 نسبة تمثل، مليون سهم 25.7 بعدد األسهم من أقصي حد لبيع للجمهور عام طرح

جم كحد  13.98جم للسهم و  12.5وذلك بقيمه عادلة بحد أدني  % من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.1.6و  المطروحة
 أقصي.

 
 وبعد الطرح هيكل رأس المال الحالي 

  مليار جنيه. 4رأس المال المرخص به 

  جنيه. مليون 800رأس المال المصدر 

  جنيه 0.5القيمة اإلسمية للسهم 

  مليار سهم  1.6عدد األسهم الحالي 

  مليار سهم. 1.78عدد األسهم المتوقع بعد الزيادة 

 
 الطرح في البائعين القدامى المساهمين للسادة المال راس وزيادة الطرح بعد المتوقع الملكية هيكل 

 المساهمة %نسبة  عدد األسهم )مليون سهم( إسم المساهم
 %54.4 967.3 بنك اإلستثمار القومي
 %7.8 138.2 البنك األهلي المصري

 %7.8 138.2 بنك مصر
 %7.8 138.2 التكنولوجي للتقدم مصر بنوك شركة

 %7.8 138.2 االستثمارية للمشروعات المصرية الشركة
 %14.5 257.78 العام االكتتاب
 %100 )مليار سهم(1.78 اإلجمالي

 
 أطراف الطرح 

 مديري الطرح 

  المالية األوراق في وتغطية االكتتاب لترويج ايجيبترنيسانس كابيتال. 

 المالية األوراق في وتغطية االكتتاب لترويج سي آي كابيتال. 

  المالية. األوراق في وتغطية االكتتاب لترويجفاروس 

 مستشار الطرح 

 المالية. لالستثمارات القابضة كابيتال أي إن شركة
 مراقب الحسابات 

KPMG حسن حازم 
 المستشار المالي

 .المالية راقاألو عن المالية راتلالستشا كيز او دي بي
 شركات السمسرة للطرف البائع 

 .شركة األهلي فاروس لتداول األوراق المالية 

 .شركة التجاري الدولي لتداول األوراق المالية 

 .شركة عربية أون الين لتداول األوراق المالية 
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 الشركات التابعه 

 م.م.ش الرقمية المدفوعات لخدمات خالص شركة. 

 eCards .م..م.ش الذكية البطاقات تشغيل تكنولوجيا شركة 

 eAswaaq Misr .م..م.ش األسواق اإللكترونيه تشغيل تكنولوجيا شركة 

 eNable .ش.م.م. التعهيد لخدمات نابل إي شركة 

 
 بيان القضايا 

 الشركة.ال يوجد قضايا من أو ضد 
 
 التسهيالت اإلئتمانيه 

 الشركة تسهيالت إئتمانيه في كثير من البنوك ولكن ال يتم إستخدامها. يوجد لدي
 
 بيان بالرهون 

 ال توجد أية رهون علي الشركة.
 
 السهم سعر إستقرار آلية  

حساب إستقرار سعر السهم لصالح الطرح العام فقط بإجمالي نسبة الطرح العام خالل ثالثين يوما منذ بدء التداول بسعر الطرح و 

 بالتالي االفراد معرضون فقط لخطر فقدان الفرصة البديلة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



lh 

 
من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية  بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

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

 التي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني و 

 
 المصرية بالبورصه فاينانس إي وطرح المخاطر من الخالي اإلستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بحوث عربية أون الين إدارة
 مصطفى شفيع

 أول مالي محلل
                                                               MShafie@arabeyaonline.com   

 

 األستاذ/ باسم أبو غنيمه
  رئيس قسم التحليل الفنى

bghanima@arabeyaonline.com 
 
 

   ريهام ياسر                             عمر حسين                 
 مؤسساتلتداول امدير إدارة                                   تداول األفرادإدارة  مدير          

OHussein@arabeyaonline.com                  RYasser@arabeyaonline.com           
 

 ليلي طارق                     معتز عشماوي                
           الفروع   –العضو المنتدب                                 العضو المنتدب                 

 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
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