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 األرباحتأثرت 
ً
ي جاءت : أنصبة األرباحبسبب انخفاض سلبيا [BINV]بضة نفستمنتس القاانتائج ن 

ي وبالمقارنة أضعف من المتوقع 2021األول خالل النصف 
جم مليون 73بلغت األرباح . بالعام الماض 

(.  عىل أساس سنوي% 33-)جم مليون 99البالغة اإليرادات نتيجة انخفاض ( عىل أساس سنوي% 41-)
كات االستثمارية التاب ي اإليرادات نتيجة النخفاض حصة األرباح من الشر

 
،BINVعة ل  جاء االنخفاض ف
توزيعات نقدية BINVتوزي    ع أدى (. عىل أساس سنوي% 60-)جم مليون 28.4بمقدار حيث ساهمت 

ذلك ظل تخفيض مركز النقدية، وعىل الرغم من إل ( جممليون 200حوالي )سهم /جم1.25بلغت 
 وبلغ 

ً
عىل الحفاظ  BINVذلك، تواصلباإلضافة إل (. من القيمة السوقية% 21)جم مليون 464صحيا

%.12شهر بلغ 12مركز مالي خالي من الديون مع عائد عىل متوسط حقوق الملكية آلخر 

ي جميع 
 
كات االستثمارية  التابعة ل  شهد أداء : القطاعاتنمو أبطأ ف  BINVالشر

ً
ي النصف األول نموا

 
أبطأ ف

2021:

ي حصةMNHDانخفضت مساهمة•
 
ي ممن  BINVف

ن األرباح بأكير من النصف مقارنة بالعام الماض 
جم       مليار 2.1إل MNHDالمبيعات التعاقدية ل  انخفضت . جممليون 15جم إل مليون 32
ي الرب  ع األول ( عىل أساس سنوي% 45-)

 
ي الذي حدث ف

وبإعادتها . 2020بسبب بيع األراض 
.عىل أساس سنوي% 18لمستوياتها الطبيعية، تراجعت المبيعات التعاقدية بمقدار 

كة ساهمت • ي مرص جورميهشر
 
(. قبل عامجم مليون 18رب  ح مقابل )جم مليون 9.4خسارة بلغت ف

ي يتم 
كة تنفيذها، مع خطط التوسع الت  ي . مرص لدورة نمو جديدةجورميهتستعد شر

 
الواقع، ف

 أضافت 
ً
 موسميا

ً
تالي سجلت وبالالمرصوفات، مما أدى إل ارتفاع جديدين، وفرعير  دائمير  فرعا

ي النصف األول % 10بمقدار خسارة صافية عىل الرغم من ارتفاع اإليرادات 
 
عىل أساس سنوي ف

2021.

متأثرة بتخفيض ، (عىل أساس سنوي% 47-)جم مليون 20إل ايجيبتتوتال انخفضت توزيعات •
تخفيضأدى هذا إل . وانخفاض توزيعات األرباح المدفوعة% 6.38إل % 7.97من  BINVحصة

عىل أساس سنوي % 1بمقدار طفيف بشكل ايجيبتحجم مبيعات توتال ارتفع . BINVنمو إيرادات 
ان والتجارة ي قطاعي الطير

 
ظل توعىل الرغم من ذلك، . حيث عوض قطاع التجزئة االنخفاض ف

.19-جائحة كوفيدما قبل مستوياتها األحجام أقل من 

ة قفزت إيرادات • ي ربحها إل سيستمزجي  
 
71و ( عىل أساس سنوي% 46)+جم مليار 2.1وصاف

فع نتج هذا عن المشاري    ع ذات الهامش المرت. عىل التوالي ، (عىل أساس سنوي% 23)+جم مليون 
ي مرص

 
نامج التحول الرقمي ف ة من أرباح  BINVعىل الرغم من ذلك، بلغت حصة . المتعلقة بي  جير 

ي النصف األول ( عىل أساس سنوي% 9-)مليون جم 19.8سيستمز
 
برنامج اإلثابة نتيجة 2021ف

ي أدت 
ة من  BINVحصةإل خفض للعاملير  وتوزيعات مجلس اإلدارة الت  .سيستمزأرباح جير 

 بمقدار ابتكارحققت •
ً
ي قيمة % 55نموا

 
ي المدفوعاتعىل أساس سنوي ف

المعامالت عىل منصت 
ونية  ي النصف األول 13لتصل إل اإللكي 

 
كة . 2021مليار جم ف مرص فودافونوقد أنهت شر

[VODE]  ي التابعتير
ون  ي الدفع اإللكي 

كت  ي للجهالة بشأن شر
 
كة إجراءات الفحص الناف "  ابتكار"لشر

ي ( BINVتعزى إلمليون جم 442)مليار جم 2.9مجتمعتير  ب  قدرنا قيمتهما اللتير  
 
تقرير التغطية ف

كة ابتكار . الخاص بنااألساسي   له أن يتم ال يزال الطرح العام األولي لشر
ً
.نهاية العامقبلمخططا

كة • ي وزعت شر
ي 600سوالر إنفينت 

ي الرب  ع الثان 
 
مما رفع اإليرادات بمقدار 2021ألف دوالر أمريكي ف

.جممليون 9.4

ي جميع 
 
القطاعاتتراجع النمو ف

ي والسعر المستهدف خالل  تعديله عقب شهر،12اإلبقاء عىل زيادة الوزن النست 
التوزيعات النقدية

يف العي   شر
محلل مالي 

202+ت 3300 5720

seletr@egy.primegroup.org

البيانات الرئيسية للسهم

160(مليون)عدد األسهم 

49%نسبة األسهم الحرة

ي رأس المال
 
2,194(مليون جم)السوف

ي رأس المال
140(مليون دوالر)السوف 

 52خالل مستوىأدن  -أعىل
ً
أسبوعا

(سهم/جم)
6.80-18.68

جمسنوات5جم منذ 100استثمار  125

 12ربحية السهم آخر 
ً
مرة(جم)شهرا 1.48

مرةشهر12مضاعف الربحية آخر  9.3

ية مرةمضاعف القيمة الدفي  1.1             

جمم2021السهم ربحية 5.2

مرةم2021مضاعف الربحية 9.6

ية  مرةم2021مضاعف القيمة الدفي  1.0

جمآلخر عام مالي التوزيعات 1.25

9%عائد التوزيعات

0.39أعوام5معامل بيتا 

بحية لر النمو السنوي المركب المتوقع
أعوام3–السهم 

1%

ج: المصدر .بلومي 

العادلةالقيمة

جم 15.5
ي 
2021مايو 18تم تحديدها ف 

 12السعر المستهدف خالل 
ً
شهرا

%(22)+جم16.7
ي تحديده تم 

2021مايو 18ف 

السعر

جم 13.71
ي 
2021أغسطس 16كما ف 

ي  زيادة الوزن النست  ارتصنيف االستثم

!!متوسطة !تصنيف المخاطرة
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(يسار)حجم التداول باأللف سهم 
BINV المعاد احتسابه
EGX 30 المعاد احتسابه

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-BINV-CoreCoverage-Ar.pdf
mailto:seletr@egy.primegroup.org
mailto:msaad@egy.primegroup.org
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كةتقارير : المصدر .بحوث برايم، الشر

ي رسوم بيانية
 
النتائج المالية ف

ي الحفاظ  قمنا بتعديل القيمة العادلة : شهر12المستهدف خالل والسعر عىل زيادة الوزن النست 
ي / جم1.25بعد توزي    ع كوبون نقدي بقيمة BINVوالسعر المستهدف ل  

 
مايو 27سهم تم سداده ف

 بمضاعف ربحية متوقع  BINVيتداول. سهم، عىل التوالي /جم16.7سهم و /جم15.5إل 2021
ً
حاليا

ية يبلغ 9.6يبلغ 2021لعام  ي حير  جاءت النتائج المالية .مرة1.0مرة ومضاعف قيمة دفي 
 
ي لرب  ع الثلف

ان 
ي 2021

 
كات االستثمارية ف ي  BINVأقل من توقعاتنا، فإننا نتطلع إل تحسن أداء الشر

ي النصف الثان 
 
ف

كة ابتكار لدعم القوائم المالية2021 صنيف زيادة ومن ثم، فإننا نحافظ عىل ت. والطرح العام األولي لشر
ي و السعر المستهدف خالل  %(.  22)+سهم /جم16.7شهر عند 12الوزن النست 

172 

245 231 

370 

148 
99 

2017 2018 2019 2020 2020 2021

العام بأكمله النصف األول

(مليون جم)BINVإيرادات 

133 
194 173 

286 

123 
73 

2017 2018 2019 2020 2020 2021

العام بأكمله النصف األول

ي رب  ح 
 
(مليون جم)BINVصاف

32.04 

21.80 

0.63 -

18.09 15.09 
19.84 

0.53 2.36 

(9.43)

عمير مدينة نرص لالسكان والت ة سيستمز جير  ابتكار بساطة جورميه مرص

كاتها BINVحصة  (مليون جم)من محفظة شر

2020النصف األول  2021النصف األول 
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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 حسي   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 ، الجير  المهندسير 

5700/770/650/649 3300 202+:ت

7543 3760 202+:ف

مرص الجديدة
ميدان الحجاز7

مرص، القاهرةمرص الجديدة، 

 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 مالي أو نصائح خاصة لمستخدمي التقرير، سواء
 
ي وردت ف

ي لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاطالمعلومات الت 
 
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

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

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

 
ال . أو قيمة واردة ف

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

 
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 ة العاملير  بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديري  ها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لي 
ي التقرير وقد يقوموا بعملي

ي األوراق المالية أو العمالت المشار إليها ف 
ة األجل ف  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 .  ف 
 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 يعت  هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات الت  ي ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقوانير  عددا من االلي  

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

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

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

ي 
 
وب الموقع اإللكي 
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