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                            HRHO EGX 30ي وقت مبكر من هذا ال: توزي    ع أسهم مجانية اليوم
ن
شهر عىل القرار وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ف

ميسالصادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية  بشأن برنامج  [HRHO]القابضة هير
ن  ي من شأنها 20سيتم توزي    ع أسهم مجانية بنسبة . إثابة العاملير

ن والت  ٪ من األرباح لخطة إثابة العاملير
مليار جم، سيتم تمويلها من األرباح 3.8مليار جم مقابل 4.6إىل HRHOزيادة رأس المال المدفوع ل  

مليون سهم بقيمة 153.7مليون جم موزعة عىل 768.6وبلغت قيمة الزيادة . HRHOالمحتجزة ل  
، سيصل إجماىلي عدد األسهم ل  . سهم/جم5.0اسمية بلغت  ي . مليون سهم922.3إىل HRHOوبالتاىلي

ن
ف

كة، قمنا بتعديل القيمة العادلة من  سهم إىل /جم15.4ضوء هذا اإلجراء المعتمد الذي اتخذته الشر
 من 12سهم، مع تعديل السعر المستهدف خالل /جم12.8

ً
.سهم/جم14.8سهم إىل /جم17.7شهرا

ي المستقبل
 
ي عام  HRHOشهدت: ما نراه ف

ن
، حيث بدأت أسواق رأس 2021بعض عالمات االنتعاش ف

ي االنتعاش بعد جائحة  
ن
 . 2020خالل عام 19-كوفيدالمال ف

ً
للنمو  تعتمد توصيتنا اإليجابية للسهم نظرا

دمات توسيع منصة الخدمات المالية غير المرصفية حيث كانت جميع أنشطة الخ( 1القوي الناجم عن 
ة بلغت المالية غير المرصفية مربحة ومتنامية، حيث ساهمت الخدمات المالية غير المرصفية بحص

ي الرب  ع األول % 48
ن
ي أرباح المجموعة ف

ن
 عن استحواذها عىل  HRHOأعلنت( 2. 2021من صاف

ً
مؤخرا

ي % 51حصة بلغت   للسهم،من أسهم بنك االستثمار العرب 
ً
 رئيسيا

ً
ه حافزا ، وبمثابة الضوء وهو ما نعتي 

ي HRHOاألخرصن لدخول 
ن
منصة قطاع بنك انتعاش أسواق رأس المال، مع عودة ( 3و . القطاع المرصف

ي HRHOل نالحظ أن النتائج المالية . 19-االستثمار إىل مسارها عقب تداعيات جائحة كوفيد
ن
الرب  ع ف

ي رب  ح بلغ 2021األول 
ن
من توقعاتنا لعام % 22مليون جم، وهو ما يمثل 292أظهرت تحقيقها صاف

 بمضاعف ربحية مستقبىلي يبلغ HRHOيتداول . مليار جم1.3البالغة 2021
ً
ومضاعف ،مرة7.9حاليا

ية مستقبىلي يبلغ 
%.9مرة بينما يبلغ العائد عىل متوسط حقوق الملكية المتوقع 0.7قيمة دفي 

تعديل القيمة العادلة والسعر المستهدف جراء األسهم 
المجانية

يف العي   شر
محلل ماىلي 

5720 3300 202+ت

seletr@egy.primegroup.org

البيانات الرئيسية للسهم

 922(مليون)عدد األسهم 

65.5%نسبة األسهم الحرة

ي رأس المال
              10,484(مليون جم)السوف 

ي رأس المال
           668(مليون دوالر)السوف 

 52خالل مستوىأدبن -أعىل
ً
أسبوعا

(سهم/جم)
13.42-9.92 

جمسنوات5جم منذ 100استثمار  165 

 12ربحية السهم آخر 
ً
1.63(جم)شهرا

 12مضاعف الربحية آخر 
ً
مرةشهرا 6.9

ية آخر   12مضاعف القيمة الدفي 
ً
مرةشهرا 0.7 

مرةم2021مضاعف الربحية  7.9

ية  مرة  م2021مضاعف القيمة الدفي  0.7 

جمآلخر عام ماىلي التوزيعات 0. 0

0%عائد التوزيعات

1.2أعوام5معامل بيتا 

ة لربحيالنمو السنوي المركب المتوقع
أعوام3–السهم 

%13

ج: المصدر .بلومي 

القيمة العادلة

جم 12.8
ي 
2020ديسمي  22تم تحديدها فن

 12السعر المستهدف خالل 
 
شهرا

%(30)+جم14.8
ي 
2020ديسمي  22تم تحديده فن

السعر

جم 11.4
 لسعر اإلغالق المعدل

ً
وفقا

ي 
2021يوليو 25كما فن

ي  زيادة الوزن النسب  ارتصنيف االستثم

!!متوسطة !تصنيف المخاطرة

mailto:msaad@egy.primegroup.org
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برايم لتداول األوراق المالية

الفروع

المركز الرئيسي 

البحوثالمبيعات

ي 
 

شوكت المراغ
العضو المنتدب

5622 3300 202+:ت

SElmaraghy@egy.primegroup.org

محمد عزت
مدير المبيعات والفروع

5784 3300 202+:ت

MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشماوي
مدير مبيعات المؤسسات

5612 3300 202+:ت

MAshmawy@egy.primegroup.org

CFTeعمرو عالء، 

المؤسسات--رئيس فريق 

5609 3300 202+:ت

AAlaa@egy.primegroup.org

محمد المتولي 
مدير

5610 3300 202+:ت

MElmetwaly@egy.primegroup.org

الصافوريعماد 
مدير

5624 3300 202+:ت

EElsafoury@egy.primegroup.org

شوكت رسالن
مدير فرع مرص الجديدة

8130 3300 202+:ت

SRaslan@egy.primegroup.org

نشوى أبو العطا
مدير فرع اإلسكندرية

5173 3300 202+:ت

NAbuelatta@egy.primegroup.org

 ، ي
CFAعمرو حسير  األلف 

رئيس قسم البحوث

5724 3300 202+:ت

AElalfy@egy.primegroup.org

.م.م.شبرايم لتداول األوراق المالية 
.179ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

.عضو بالبورصة المرصية

شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع2

ة، مرص ن ، الجير ن المهندسير

5700/770/650/649 3300 202+:ت

7543 3760 202+:ف

مرص الجديدة
ميدان الحجاز7

مرص، مرص الجديدة، القاهرة

 0600 2777 202+:ت

0604 2777 202+:ف

اإلسكندرية
ت األول7 شارع ألي 

مرص، سموحة، اإلسكندرية

 8170 3300 202+: ت

4622 3305 202+: ف

www.primeholdingco.com

إخالء المسئولية

ي هذا التقرير ال عالقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف ماىلي أو نصائح خاصة لمستخدمي التقرير، سواء
ن
ي وردت ف

ي لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاطالمعلومات الت 
ن
ونية متخصصة ف مواقع إلكي 

اء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما لم يذكر العكس  اتفإنهذا الشأن، وُينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة إليضاح المعلومات وليس دعوة لشر كة مسئولية وال ليس. أي بيانات سعريه تعد مجرد مؤشر عىل الشر
ي هذا التقرير

ن
ي أسعار الرصف عىل أي سعر . ضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة ف

ن
، فقد يؤثر التغير ف ات حول الوضع المستقبىلي ورة مؤشر ي هذا التقريرالنتائج الماضية ليست بالرصن

ن
ال . أو قيمة واردة ف

 عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليالت واالستنتاجات القائمة ع
ً
ي هذا التقرير قارئيها اعتبارها بديال

ن
لزم كافة البيانات الواردة ف

ُ
ة قد تكون محال للتغير حت  من داخل فروضهم وأحكامهم، وكافة اآلراء الواردىل ت

ايم نظرا لطبيعة الفروض المستخدمة، وال تتحمل برايم أية مسئولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها ن بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديري  ها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لي  ة العاملير
ي التقرير وقد يقوموا بعملي

ي األوراق المالية أو العمالت المشار إليها فن
ة األجل فن اء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغير ات أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصير ي أي وقتبيع أو شر

ال تتحمل مجموعة .  فن
 كانت وسيلة االطالع عل

ً
تخصصة بهذا الشأن، وتفرض سواء بشكل مباشر أو من خالل أية مواقع ميه برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسئوليه قانونية عن أي خسائر أو تلف ينتج عن إتباع هذا التقرير أيا

ي ال يمكن اإلفصاح عنها، وال يعتن هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات الت  ن ن عددا من االلي  ي ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقوانير

ن وق أي شخص قد يمتلكها فن عالوة عىل ذلك . القوانير
ي هذا التقرير

ن
كات الواردة ف كاتها قد تربطها أو ربطتها عالقة مع الشر .  فإن مجموعة برايم أو أية من شر

.مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزي    ع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة©2021جميع الحقوق محفوظة 

ي 
 
ون الموقع اإللكي 

mailto:SElmaraghy@egy.primegroup.org
mailto:MEzzat@egy.primegroup.org
mailto:MAshmawy@egy.primegroup.org
mailto:AAlaa@egy.primegroup.org
mailto:MElmetwaly@egy.primegroup.org
mailto:EElsafoury@egy.primegroup.org
mailto:SRaslan@egy.primegroup.org
mailto:NAbuelatta@egy.primegroup.org
mailto:AElalfy@egy.primegroup.org

