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ي فاينانس   سهم إلشركة بسعر طرح    % 16.1طرح   - إلمالية وإلرقمية في إلبورصة إلمصرية    لالستثمارإتطرح شركة إ 
 
 جنيه للسهم  13.98من إجمالي إ

سست شركة اي فأينأنس عأم 
 
كشركة مصرية متخصصة في تطوير وادارة البنية  2005تأ

 وادارة وتشغيلللمعلومأت المألية والرقمية وتم تكليف الشركة في ذلك الوقت ببنأء  التكنولوجية

عمألهأالشبكة المألية للحكومة المصرية ونجحت اي فأينأنس في التوسع 
 
لتغطي جميع االسواق  بأ

للمعأمالت الرقمية  التكنولوجيةوتشغيل شبكأت  وادارةالرقمية في مصر وهي شركة رائدة في تطوير 

الخدمأت  تكنولوجيأجأنب منظومة  والىالحديث في مصر.  بألمعنى "Fin-Tech"شركة  لواو

عدة شركأت تأبعة تتخصص كل منهأ في مجأل محدد لضمأن قدرة الشركة  إي فاينانسالمألية تضم 

عمألهأعلى التنوع 
 
ترليون  2.1معأمالت مألية حكومية بقيمة اجمألية قدرهأ وقد قأمت الشركة ب. بأ

كبر إي فاينانستمتلك و .جنيه مصري 
 
 وافريقيأبطأقأت الذكية في مصر الشركة متخصصة في انتأج  ا

والمتكأملة للقطأع المصرفي وكذلك قطأعأت النقل والثقأفة ة بتقديم بأقة من الحلول الذكي وتختص

 لتشغيل المنشوخدمأت المدن الذكية وايضأ هنأك شركة إي فأينأنس  والتعليم واالندية الريأضية
 
ت أ

 .المألية

تتمتع المجموعة بمكأنة رائدة في مجأل المدفوعأت الرقمية في مصر، حيث تمتلك شركة خألص  

 أتكنولوجيمجأل التجأرة االلك ترونية تمتلك المجموعة شركة  وفيلخدمأت المدفوعأت االلك ترونية 

تشغيل منصأت التجأرة  يأتكنولوجفي  المتخصصة "e-aswaaq"تشغيل االسواق االلك ترونية 

ك ثر وتضمفي مصر  والسيأحة والتجأرة والصنأعةااللك ترونية لخدمأت قطأعأت الزراعة 
 
 300من  ا

لف
 
 .الراهنتأجر في الوقت  ا
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 التارخيي للشركة ورأس ماهلا:التطور 
 

 هيكل امللكية بعد الطرح
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 إي فاينانس لإلستثمارات املالية والرقميةنبذة عن شركة 
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امللخص املايل للشركة 
 2020عأم  الى    2018عأم    خالل الفترة منالشركة    إيراداتارتفعت   

جنيه   أرملي 1.23لتبلغ متوسط  سنويمعدل نمو  %30بحوالي 
، كمأ ارتفع صأفي الربح جنيه 2018مليون في العأم  733مقأبل 

كبرخالل نفس الفترة 
 
كمتوسط   %41، بنسبة من الضعف بأ

مليون جنيه )مع االخذ في االعتبأر حقوق  352.3ليبلغ سنوي، 
 . 2018مليون جنيه في  176االقلية( مقأبل 

/ فقد نم ايراداتهأ في 2021بألنسبة لنتأئج اعمأل الشركة في عأم  
مليون  904 لتشكلسنويأ  %80، بنسبة 2021الصنف االول من 

مليون  275.6لتصل الى  %81االربأح بنسبة  ارتفعتجنيه، كمأ 
 . 2021جنيه بنهأية النصف االول 

بتحسن  %48.3، حوالي 2020بلغ هأشم مجمل الربح في يونيو  
ط مئوية سنويأ، كمأ بلغ هأمش الربح التشغيلي قبل أنق 2.6

نقطة مئوية.  امأ هأمش  2.8بتحسن  %41.8حوالي  اإلهالكأت
في نهأية    %30.5الى    2018في   %24.1صأفي الربح فقد تحسن من  

  .2021النصف االول 
خألية  بميزانيةع الشركة تعن مؤشرات ونسب الشركة االخرى، تتم 

يونيو المأضي، وتبلغ اجمألي االلتزامأت الى   30من الديون في 
 مرة.  0.55ونسبة الرافعة المألية  مرة )جيد(، 0.8حقوق الملكية 

 .مرة 2.2 كمأ تبلغ نسبة السيولة العأدية
وعن مؤشرات التقييم بنأًء على متوسط سعر الطرح، فيبلغ مضأعف  

 17.5مرة، بينمأ يبلغ مضأعف القيمة الدفترية 47ربحية الشركة 
 مرة.

 
  

 2020إلنمو  2019إلنمو  2020 2019 2018 مليون جنيه
-  1إلنصف 
2020 

-  1إلنصف 
2021 

 إلنمو 

 %80.66 904.4 500.6 %25.24 %34.22 1,232.3 984.0 733.1 إلمبيعات 

 %91.13 437.1 228.7 %32.30 %41.32 582.2 440.1 311.4 مجمل الربح

 نقطة مئوية 2.6 %48.34 %45.69 نقطة مئوية 2.5 نقطة مئوية 2.2 %47.25 %44.72 %42.48 الربح هأمش مجمل  

 %93.40 377.6 195.3 %35.92 %30.13 465.8 342.7 263.3 الربح ق. االستقطأعأت 

نقطة  1.1- %37.80 %34.83 %35.92 هأش الربح ق. االستقطأعأت 
 مئوية

 نقطة مئوية 2.8 %41.76 %39.01 نقطة مئوية 3.0

 %80.76 275.6 152.5 %30.21 %53.43 352.3 270.6 176.4 صأفي الربح 

 نقطة مئوية 0.0 %30.47 %30.46 نقطة مئوية 1.1 نقطة مئوية 3.4 %28.59 %27.50 %24.06 هأمش صأفي الربح 

هم إلمؤشرإت إلمالية للسهم بناء على متوسط سعر إلطرح، وطبقا لميزإنية  
 
ول  إ

 
       2021إلنصف إل

سهم
 
 1،332.2 اجمألي حقوق المسأهمين جنيه للسهم  .50 القيمة االسمية للسهم  سهم مليون 1،600 عدد اال

س المأل  مليون جنيه 
 
 2،315.2 اجمألي االصول  جنيه للسهم 0.80 القيمة الدفترية للسهم مليون جنيه   800 را

 13.7 مضأعف االيرادات  17.5 الدفترية مضأعف القيمة  47.0 مضأعف الربحية  مليون جنيه 
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 التعليق على التقييم
مضأعف الربحية، مضأعف الربح التشغيلي قبل االهالكأت، طريقة  -منهج السوق و ،التدفقأت النقدية المخصومةطريقة  -منهج الدخل للتقييم همأ؛  بمنهجينتم تقييم الشركة بواسطة المستشأر المألي المستقل 

 جنيه إلجمألي حقوق المسأهمين للشركة(. أرملي 22.37جنيه للسهم )مأ يسأوي  1.13.98. وقد بلغت القيمة العأدلة للشركة بنأء على متوسط التقييم مضأعف الربح التشغيلي

 ملخص إلتقييم كالتالي: وكان

 إلقيمة إلعادلة إلمرجحة إلوزن إلنسبي )نسبة إلترجيح( )مليون جنيه( إلقيمة طريقة إلتقييم 

 14،485.34 % 70.0 20،693.35 القيمة الحألية للتدفقأت النقدية لحقوق المسأهمين 
 7،887.31 % 30.0 26،291.05 قيمة حقوق المسأهمين وفقأ لطريقة المضأعفأت

 22،372.66   لحقوق إلمساهمينإلقيمة إلعادلة إلمرجحة 
سهم الشركة

 
 1،600.0   عدد ا

 13.98   إلقيمة إلعادلة لسهم إلشركة

دنيكحد  – سعر إلطرح 
 
 13.98   إ

، وهي نسبة مقبولة في ظل االفتراضأت الخأصة بألسوق المصري الحألي،  %17.8تعليقأ على التقييم بأستخدام منج الدخل، طريقة التدفقأت النقدية، استخدم المقيم معدل تكلفة حقوق المسأهمين عند  
سنويأ، وهي نسبة نعتقد بأنهأ مرتفعة نسبيأ، بأستثنأء ذلك نعتقد بأن  %55افتراض متوسط نمو سنوي مركب يبلغ حوالي الربح التشغيلي المتوقع( فقد تم ) المستقبليةاال انه بألنظر الى التدفقأت النقدية 

 القيمة النأتجة عن خصم التدفقأت النقدية الحرة تعكس سعرا عأدال الستثمأرات الشركة بنأًء على خطتهأ المستقبلية.

نعة نسبيأ، حيث ان بعض فاستخدام متوسطأت للمضأعفأت تعتبر مرتامأ عن طريقة منهج السوق، فقد اظهر التقييم  
 
 فقط %30في التقييم طريقة المضأعفأت  وزن  ولكن يبقى التقييم مقبول خأصة وا

  يبلغ مرة(، كمأ  100.9لوحيد للشركة على مضأعف يبلغ بينمأ يتداول سهم فوري الذي يعتبر هو الممأثل امرة ) 47شهر يبلغ  12الملخص، ان التقييم يعكس مضأعف ربحية حألي للسهم على اربأح اخر  
مرة، وبألتألي فأن السوق يستوعب ان يتداول هذا النوع من الشركأت على مضأعفأت مرتفعة بشكل كبير عن نطأق  39 حوالي وسعر الطرح  ،2021مستقبلي على اربأح سهم إي فأينأنس المضأعف ربحية 
 السوق المصري.

و مؤشر البيج ) اخيرا بألنظر الى نسبة 
 
شهر(، وهو مأ  12× على مضأعف الشركة الفعلي )0.84سنوات تبلغ حوالي  PEG Ratio" 5"( مضأعف الربحية الى النمو المتوقع في االربأح، نجد ان PEG Ratioا

وبمأ ان  وجود احتمأل ارتفأع لسعر السهم نتيجة للنمو الكبير في الشركة. يح يعنياذ ان انخفأض المؤشر عن الواحد الصح جأذبية،يعكس نموا متوقعأ كبيرا في االربأح المستقبلية، تجعل من السهم محل 
 عن سعر الطرح، مستقبال، في ظل تحقق االفتراضأت الخأصة بألتقييم.  %43هذا يعني احتمأل ارتفأع لسعر السهم يبلغ  ،PEG  للالواحد الصحيح يعتبر هو المؤشر المتوازن 
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 إي فاينانس لإلستثمارات املالية والرقمية طرح شركة  نشرة بيانات
 

االك تفأء   سوف يتمي حألة عدم تغطية االسهم المخصصة للطرح العأم بألكأمل، ف .1
  وشطببمأ تم تغطيته حأل توافر الحد االدنى المنصوص عليه في قواعد القيد 

شركأت السمسرة بتوفيق اوضعهأ لدى شركة مصر للمقأصة  وتلتزم االوراق المألية 
 بأيداع المبألغ المتبقية الستكمأل قيمة كأمل االسهم المخصصة  وذلك

يجوز لرئيس مجلس االدارة مجتمع مع نأئب رئيس مجلس االدارة بعد موافقة الهيئة  .2
ايأم عمل   5العأمة للرقأبة المألية مد فترة تلقي االوامر للطرح العأم لمده اقصأهأ 

ايأم من    3ايأم بشرط االعالن في الصحف وعلى شأشة البورصة قبل    3وال تقل عن  
 ب التأريخ المحدد لغلق بأب االك تتأ 

يتم االعالن على شأشأت التداول بألبورصة عن تنفيذ الطرح وتأريخ بدء التداول   .3
 على السهم 

سهم مطروحة في الطرح   .4
 
ال يجوز لمشتري السهم في الطرح الخأص طلب شراء ا

 العأم 
 التزام مدير الطرح بسرية بيأنأت ومعلومأت نسبة التغطية خالل فترة تلقي االوامر  .5
ن للعمالء عن تغطية الطرح مرة واحدة خالل فترة تلقي  يلتزم مدير الطرح بأإلعال .6

، وال يتم االعالن عن النسبة  % 100االوامر حأل تحقق تغطية الطرح بنسبة 
 النهأئية اال بعد اخصأر الهيئة. 

يحق للمشترى في الطرح العأم الغأء اوامر الشراء الصأدرة منه حتى اخر يوم تلقي   .7
صلية او المدة الممتدة اوامر الشراء في الطرح سواء في ال

 
 مدة اال

يلتزم مدير الطرح بأالشتراطأت الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العأمة للرقأبة   .8
   2019لسنة   48المألية رقم 

يلتزم سمسأر الطرح بأالشتراطأت الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العأمة للرقأبة  .9
 2019لسنة   48المألية رقم 

ة مراعأة الفصل التأم بين حسأبأت العمالء النقدية بين  على كل شركأت السمسر  .10
 الشرائح وداخل كل شريحة 

في حألة عدم االلتزام بمأ سبق ستقوم البورصة المصرية بأتخأذ مأ تراه من اجراءات   .11
عمأل وسيتم عرض المخألفأت على لجنة العضوية بألبورصة المصرية  
 
شئونهأ من    ال

 تدابير بحق المخألفين 

 األحكام العامة
 إلطرح إلخاص إلطرح إلعام   بيان  

 مصري جنيه مليون  3،243.36 جنيه مصري مليون  360.37 حجم إلطرح 
سهم إلمزمع طرحها بالبورصة قصى عدد  %10 عدد إل  سهم بمأ  25,777,778من إجمألي الطرح بحد ا 

سهم الشركة.  1.61يمثل نسبة   % من إجمألي ا 
قصى عدد  من 90% سهم بمأ  232,000,000إجمألي الطرح بحد ا 
سهم الشركة  14.5يمثل   .% من إجمألي ا 

دنى عدد  حدود إلطلبات  سهم المخصصة لتلك   100حد ا  قصى اال  سهم وبحد ا 
 . الشريحة

دنى للمستثمرين االفراد ذوي المال ة المألية مليون جنيهًأ  ء حد ا 
دنى للمؤسسأت المأ  قصى. حد ا  لية عشرة مليون  مصري وبدون حد ا 

قصى.    جنيهًأ مصري وبدون حد ا 

وامر في حدود النطأق والسعر المحدد من مدير   إلسعر  يتم تلقى وتسجيل اال 
قصى الالطرح ورئيس مجلس ا   13,98دارة وذلك بسعر حده اال 

الواحد وسوف يتم تحديد السعر النهأئي وفقأ لنظأم ال   للسهم
Book Building   قصى يوم وسوف يعلن عن السعر النهأئي بحد ا 
ك توبر  12الثالثأء الموافق   .في الصحف وبألبورصة 2021ا 

قصى  وامر بسعر حده اال  جم للسهم  13.98يتم تلقى وتسجيل اال 
ك توبر  10الواحد وذلك اعتبأر من يوم عمل االحد الموافق   2021ا 

علمأ بأنه سيتم تحديد السعر النهأئي بعد غلق الطرح الخأص الذي  
وذلك بأعالن في الصف   Book Buildingسيتم وفقأ لنظأم ال 

ك توبر  12وبحد اقصى يوم الثالثأء الموافق    2021ا 

وامر إيداع نسبة  طريقة إلسدإد  قل   25على شركأت السمسرة متلقية اال  % على اال 
ص لتغطية الطرح لدى بنوك  صقيمة كل طلب في الحسأب المخمن  

  االحد المقأصة وذلك في موعد غأيته قبل نهأية سأعأت عمل يوم 
ك توبر  17الموافق  وامر  ،2021ا  غلق  )المحدد لنهأية فترة تلقى اال 

وامروفي حألة عدم اك تمأل التغطية  (،بأب الطرح العأم يلتزم   لال 
وتلتزم شركأت  سهم المخصصة لهم. االشخأص بتقديم بأقي قيمة اال

السمسرة بسداد بأقي قيمة الطلبأت التي تحدد بنأء على السعر  
سأس نتيجة التخصيص في حألة زيأدة قيمة الكمية   النهأئي وعلى ا 

 . المخصصة عن قيمة مأ سبق سداده 

سهم يلتزم مقدموا اوامر الطرح الخأص بأيداع المقأبل النقدي    لال 
ذ عملية الطرح ويستثنى من ذلك عمالءء  المخصصة لهم قبل تنفي

 . DVPال 

 12/10/2021حتى  6/10/2021من  17/10/2021حتى  10/10/2021من  موعد إلك تتاب 
يتم السمأح بتسجيل االوامر لدى شركأت السمسرة بنظأم التداول   طريقة تسجيل إلوإمر 

اعتبأرا من يوم االحد الموافق   OPRبألبورصة على شأشأت ال 
  حد ولمدة خمسة ايأم عمل تنتهي في يوم اال 10/10/2021
17/10/2021. 

 يتم وفقأ للطريقة التي يحددهأ مدير الطرح 

شركات إلسمسرة إلمسموح لها  
 إلك تتاب بتغطية 

جميع شركأت السمسرة العأملة والمرخص لهأ من الهيئة العأمة  
للرقأبة المألية بمزاولة النشأط مع مراعأة قرارت لجنة العضوية  

 بألبورصة المصرية 

جميع شركأت السمسرة العأملة والمرخص لهأ من الهيئة العأمة  
ة  للرقأبة المألية بمزاولة النشأط مع مراعأة قرارت لجنة العضوي

 بألبورصة المصرية 

حكأم قواعد القيد بألبورصة المصرية  طريقة إلتخصيص وإلتنفيذ بالبورصة سيتم التخصيص بمأ يتفق وا 
وبعد استيفأء الشروط السأبقة وفي حألة زيأدة إجمألي كمية طلبأت  
الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العأم سيتم إجراء تخصيص  

 والتنأسب. لكل طألب شراء بألنسبة 

 bookنظأم يتم التخصيص للشريحة الثأنية بواسطة مدير الطرح ب
building  وهو نظأم دولي متعأرف عليه 

ي فاينانس   سهم إلشركة بسعر طرح    % 16.1طرح   - إلمالية وإلرقمية في إلبورصة إلمصرية    لالستثمارإتطرح شركة إ 
 
 جنيه للسهم  13.98من إجمالي إ



 

 
  5صفحة | 

 استقرار سعر السهم أحكام وآلية 
نشأءطبقأ لنشرة الطرح، يتعهد المسأهمين البأئعين في الطرح وكذلك شركة التجأري الدولي للسمسرة في االوراق المألية بصفتهأ مدير الطرح 
 
والحفأظ على التداول وفقأ للضوابط حسأب خأص لدعم واستقرار السهم  ال

 االتية:

سهم بسعر الطرح  وق لصالح إلمساهمين وذلك بالتعامل من خاللهدف إلحساب دعم إستقرإر سعر إلسهم بالس
 
مر شراء لال

 
سهم الشركة المصدرة في حألة عدم استقرار سعر السهم من خالل ا

 
مدير الطرح على ا

 بقيمة المبلغ المنصوص عليه بألفقرة التألية 

، وذلك من حسأب المسأهمين من اجمألي حصيلة الطرح جنيه    360،373،333وقدره    %10تم تمويل حسأب استقرار سعر السهم بنسبة  ي  ،2021سبتمبر    15وفقأ لقرار الجمعية العأمة غير العأدية للشركة بتأريخ    -
  البأئعين كل حسب نسبة مسأهمته في الطرح.

سهم الشركة بألبورصة المصرية ويلتزم مدير 
 
ول يوم تداول ال

 
 من ا

 
يأم عمل على االقل من نهأية مدة الحسأب بأإلعالن على شأشأت تكون مدة الحسأب ثالثون يومأ ميالدية تبدا

 
الطرح المشأر اليه بأإلفصأح قبل ثالثة ا

وامر البيع لدي نظأم الحسأب المفتوح
 
خر تأريخ يحق للراغبين في البيع إيداع ا

 
وامركأمل هأية مدة الحسأب سو يتم تنفيذ ي ن، وفالبورصة عن ا

 
سهمشترط في المودعة. وي اال

 
يع ان تكون هي تي يتم عرضهأ في البال اال

سهم
 
 من خالل الطرح العأم فقط. المشتراة اال

يام عمل من إنتهاء مدة إلثالثون يومًا إلميالدية 
 
و كالهما كالتالييتم تصفية إلحساب خالل خمسة إ

 
و مبالغ إ

 
سهم إ

 
عادة حصيلة إلحساب من إ ن يتم إ 

 
مر إلشرإء على إ

 
ليها وتنفيذ إ  إلمشار إ 

 ه.كل حسب نسبة تمويل في حألة وجود مبألغ يتم إعأدتهأ الي المسأهم الرئيسي ممول الحسأب -

سهم -
 
سهم الي المسأهم الرئيسي ممول الحسأب على ان يتم نقل ملكية تلك اال

 
سهم تؤول هذه اال

 
 من خالل عملية محمية بألبورصة وفقًأ للقواعد المنظمة لذلك بألبورصة المصرية.  في حألة وجود ا

 

 

 

 

 

 



 

 
  6صفحة | 

 

 

 

 

و بشراء توصية بهذا التقرير ُيقصد ال. للجمهور  المتأحة المعلومأت إلى التقرير هذا يستند و شراء عرض يعتبر ال كمأ بيع، ا  وراق بيع ا 
 
 المعلومأت إعداد لقد تم. المذكورة فيه المألية اال

راء
 
بحأث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واال نهأ يعتقد مصأدر شركة بريميير من ا  ية تتحمل ال. نشرهأ وقت في موثوق فيهأ ا  و قأنونية مسؤولية شركة بريميير ا   عن  مسؤولية ا 

و الخسأئر ضرار ا 
 
و المنشور  هذا استخدام عن النأتجة اال راء ل شركة بريميير تغيير يحق . محتويأته ا 

 
 .مسبق  إشعأر دون التقرير هذا في الواردة اال

و  القأرئ  يكن  لم  إذا المقصودين، المستقبلين إلى فقط  نقلهأ  ُيقصد معلومأت على( المالحق  جميع ذلك  في  بمأ)  البحثي التقرير هذا يحتوي   المتلقي هو  البحثي التقرير لهذا المتلقي ا 
ي االحتفأظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح الفور، على بريميير إخطأر يرجى المقصود،

 
ي جزء بأ

 
شكأل من  شكل بأ

 
و  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير االستخدام إن. اال  ا 

و نشره و  توزيعه ا  ي قبل من إنتأجه إعأدة ا   .تمأًمأ محظور  المقصود المتلقي  بخالف  شخص ا 

بحأث محللو/محلل يؤكد
 
و) الشركة يغطون الذين اال ن التقرير هذا في المذكورة( الشركأت ا  و) الشركة حول نظرهم وجهأت ا  وراقهم( الشركأت ا   . بدقة عنهأ التعبير تم المألية وا 
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