على هامش نشرة الطرح ||

 0ابريل 5308



بيانات الشركة
البيانات االساسية

تطرح شركة ام ام جروب للصناعة و التجارية

العالمية نسبة  %03من اسهمها فى السوق الثانوى بغرض
توسيع قاعدة الملكية للتداول فى البورصة المصرية .

"االرقام بالمليون"



الشريحة االولى  :طرح للمؤسسات و االفراد ذوى

كود رويترز

MTIE.CA

عملة التداول

جم

المالءة المالية بعدد اسهم  033.003مليون سهم بنسبة %08

عدد االسهم

396

من األسهم المطروحة  ،و التى تمثل  %58.8من اجمالى

القيمة االسمية "جم"

0.62

رأسمال الشركة .

راس المال المصدر

245.52

راس المال المرخص

1000



الحد االدني للطلبات فى الطرح الخاص  033الف

سهم بدون حد اقصى.
بيانات الطرح
إجمالى عدد اسهم الطرح

118.8



"االرقام بالمليون"

الشريحة الثانية :طرح عام لالفراد لبيع 08.05

مليون سهم تمثل نسبة  %08من االسهم المطروحه للشركة

نسبتها الى اسهم الشركة

30%

عدد اسهم الطرح العام

17.82

وتمثل  %5.8اجمالى اسهم رأسمال الشركة .

نسبة الطرح العام السهم الشركة

4.50%



نسبة الطرح العام السهم الطرح

15%

بيانات خاصة بسعر السهم "جم"
اقصى سعر للطرح
القيمة العادلة تقديرات المستشار
المالى المستقل
القيمة العادلة تقديرات ثمار

6.06
6.75
قيد التحديد

الحد االدني للطلبات فى الطرح العام  033سهم بحد

اقصى  033الف سهم .


فترة تلقى االوامر من  5ابريل الى  6ابريل.



على شركات السمسره ايداع نسبة  %52على

االقل من قيمة كل طلب على اساس  6.36جنية للسهم .


الحد االقصى لسعر الطرح  6.36جنية على ان يتم

تحديد سعر الطرح النهائي يوم 5ابريل ،
تواريخ هامة
بداية الطرح العام

 5ابريل

اعالن السعر النهائي
نهاية الطرح العام

 4ابريل
 6ابريل



اليه استقرار سعر السهم فى السوق عقب الطرح

يتم تمويل حساب استقرار سعر السهم بـ  %08من اجمالى
حصيلة الطرح ( 030مليون جنيه) و تكون مدة الحساب
ثالثون يوما من اول ايام التداول ،و يلتزم مدير الطرح بإيداع

امر شراء مفتوح بسعر الطرح و لمده  03يوم ـ و يحق للمشترين فى الطرح العام فقط ايداع اوامر
البيع من خالل شركات السمسره طوال المده .

تعريف بالشركة ||
 تعتبر الشركة احد اكبر شركات التوزيع فى مصر بتغطية جغرافية تبلغ  %03من مساحة مصر  ،و
تمتلك  08فرع توزيع فى كل انحاء الجمهورية و يتبعة  53الف منفذ بيع تقريبا  ،و  50محل تجزئة
 ،لتغطى الشركة حوالى  %03من مساحه جمهورية مصر العربية .
 تمارس الشركة اربع انشطة رئيسية و هى :
 أوال  -توزيع منتجات سامسونج .
 ثانيا  -توزيع منتجات فودافون .
 ثالثا  -بيع السيارات الفاخره .
 رابعا  -تجميع و توزيع الجرارات و المواسير.
 أوال  :نشاط توزيع منتجات سامسونج.
 حصة الشركة من قيمة مبيعات المحمول الرسمية فى مصر  %53من .5308
 الحصة السوقية لسامسونج من سوق الهواتف الذكية  %80من السوق المصرى للهواتف
الذكية فى  5308مقارنه بـ  %85فى  ، 5305و هى وفقا الدارة الشركة حصة سوقية
استثنائية  ،خاصة فى ظل ظروف اشتداد المنافسة عالميا و محليا و دخول انواع و منتجات
للسوق تستطيع ان تقلص هذه الحصة من السوق .
 تتنوع مصادر الحصول على االيرادات فى قطاع الهواتف الذكية ما بين ايرادات توزيع
،ايرادات خدمات ما بعد البيع  ،ايرادات البيع بالتجزئه  ،و ايرادات التصدير  ،و االخيرة
هى ايرادات "اعادة تصدير" لهواتف سامسونج و هى احد حلول الشركة لتوفير الدوالر .
 حصة ام ام جروب التوزيعية من اجمالى حصة سامسونج فى مصر ( %08يوجد 0
موزعين فى مصر اكبرهم ام ام جروب ) .
 تنتشر فى مصر ظاهره السوق غير الرسمى لمبيعات الهواتف بحصى تقترب من %03
و تتوقع ادارة الشركة تراجعها
 ادخلت الشركة مؤخرا توزيع تكيفات و شاشات تليفزيون سامسونج"مصنع بنى سويف" ،
و تعتزم انشاء خط تجميع تكيفات تحت اشراف سامسونج على ان يبدأ العمل فى تاريخ
متوقع . 5308
 تعمل الشركة على توزيع تكيفات كارير و هى الماركة االكثر انتشارا فى مصر و االكبر
من حيث الحصة السوقية .

 ثانيا  :نشاط توزيع قطاع االتصاالت .
 تعمل الشركة فى توزيع منتجات فودافون من كروت شحن و خطوط محمول.
 حصة الشركة من اعمال فودافون ( %58واحده من  5موزعين ).
 تقوم الشركة بتشغيل  00محل تجزئة نيابة عن فودافون و تستهدف زيادتهم الى  08محل
بحلول .5353
 ثالثا  :نشاط قطاع الجرارات و المواسير.
 الشركة هى الموزع الحصرى للجرار الزراعى بيالروس و المواسير الغير موصوله
عاليه الجوده الالزمة لمشروعات البنية التحتية و الغاز و البترول  ،هو اقدم نشاط تمارسة
الشركة .
 الجرار البيالروس هو احد اكثر الماركات شهره فى السوق المصرى بقوه  03الى 068
حصان .
 بدأت الشركة تجميع جرار هندى يحمل االسم التجارى سوليس بهدف اختراق سوق
الجرارات ذات  53الى  03حصان .
 رابعا  :نشاط السيارات الفاخره .
 الشركة هى الموزع الحصرى لسيارات جاجوار ،الند روفر  ،مزراتي  ،فيرارى ،بنتلي
فى مصر .
 اضافت الشركة نشاط الدراجات النارية الفاخره مثل دوكاتى و فيكتورى و بوالريس الى
قائمة منتجاتها .
 التطور فى عدد السيارات المباعه تاريخيا كما يلى :
العالمه التجارية /عدد السيارات المباعه

2013

2014

2015

سبتمبر30-66-

جاجور

25

32

36

33

الند روفر

45

25

44

57

رانج روفر

91

117

109

58

مزاراتى

0

0

0

5

فرارى

3

3

2

0

بنتلى

3

6

1

3

االجمالى

167

183

192

156

 التطور فى اسعار السيارات لدى الشركة تاريخيا و حتى نهاية الربع الثالث من العام
 5306كما يلى
العالمة التجارية /متوسط السعر"بااللف"

2013

2014

2015

سبتمبر30-66-

جاجور
الند روفر
رانج روفر
مزاراتى
فرارى
بنتلى

445
341
611
1,855
1,804

532
389
656
1,831
1,732

596
498
869
2,222
1,670

868
445
903
1,212
1,980

على هامش النشاط التشغيلى للشركة ندون مبدئيا ما يلى ..
 يعتبر سعر الصرف عامال مؤثرا على على نشاط سامسونج و نشاط السيارات و بشكل اقل على نشاط
التجميع  ،و قد شهد سعر الصرف فى مصر فى العام الماضى قفزات كبيره وسط ندرة فى النقد
االجنبى و اجراءات بنكية لترتيب اولويات تدبير العملة للشركات و هو ما دفع كل شركات مصر الغير
مصنفة ضمن اولويات تدبير العملة لدى البنوك و منها ام ام جروب الى البحث عن طرق بديلة لتوفير
ما تحتاجه من نقد اجبنى  ،و هو ما اختفى تماما االن بعد قرار تحرير سعر الصرف و وفقا الدارة
الشركة فإن البنوك االن تدبر لها كامل احتياجاتها من الدوالر .
 قرار التعويم قلص القوه الشرائية للسوق المحلى و غير من اولويات االنفاق لدى االسر و هو ما يتوقع
تأثيرة على احجام المبيعات فى قطاع السلع االستهالكية الكمالية و منها الهواتف الذكية .
 ال تفرض مصر اى جمارك على ورادات المحمول اى الرسوم الجمركية تساوى صفر .
 بالتبعية شهدت اسعار بيع السلع فى القطاع االستهالكى ارتفاعات قياسية خالل  5306و بدايات 5308
 ،و هو ما يدعم ايرادات القطاع على الرغم من تراجعات حجم المبيعات او معدالت النمو الضعيفة
جدا عند بعض المنتجين او الموزعين .
 فى قطاع سامسونج يجب ان نوضح ان نسبة مستخدمى االنترنت من خالل الهواتف الذكية الى االن
فى السوق المصرى تبلغ  %03فقط  ،و هى نسبة تعطى فرصا كبيرة للنمو المستقبلى  ،خاصة فى
ظل الحاجه المتزايدة الستخدام االنترنت و كذلك خروج ترخيص الجيل الرابع للنور فى مصر .
 بالتبعية تشهد السوق المصرية انحصار لمبيعات الهواتف غير الذكية (الجيل االول و الثاني) ،و كذلك
تشهد موجات استبدالها بالهواتف الذكية .
 متوسط فترة استخدام الموبايل (الفترة الالزمة لالستبدال) فى مصر  0سنوات  ،بينما فى العالم تقل
هذه الفترة الى من  0اشهر الى سنة .
 تمتعت الشركة خالل تلك الفتره بقدره كبيرة على ادارة موقفها المالى و التحكم فى موقف النقد االجنبى
لديها (رصيد النقدية لدى الشركة محتفظ به بالدوالر) .
 تاريخيا  ،امتلكت الشركة المرونه الكاملة للتحول من موزع لسيمنز فى السوق المصرى ثم نوكيا و
اخيرا لسامسونج .
 ال تفرض العالقة التعاقدية بين سامسونج و الشركة اى قيود على الشركة او سامسونج للدخول فى
وكاالت جديده فى السوق المصرى .

 الشركة تعمل على توزيع شاشات سامسونج و لها حصة سوقية  %50من السوق  ،و يتركز النمو
فى هذه الشريحه من عمليات الشركة فى الدلتا و الصعيد .
 التركيبة الديمغرافية الشبابية للسكان فى مصر و من ثم معدالت حاالت الزواج عامل مهم و مؤثر فى
مبيعات الشركة فى التكيفيات و الشاشات .
 تدعم مشروعات االسكان الجديدة فى مصر سواء فاخر او متوسط مبيعات الشركة من الشاشات و
التكيفات .
 حصة تكيفات سامسونج من السوق  ، %0بينما حصة تكيفات كارير من السوق  ، %53و عن طريق
كارير دخلت الشركة الى البيع فى كل فصول السنة .
 تعد الشركة وكيال و موزعا رئيسيا لشركة فودافون مصر حيث تقوم ببيع و توزيع كروت الدفع المقدم
الخاصة بشركة فودافون و تشغل الشركة عدد من فروع خدمة عمالء فودافون فيما يعرف ضمنيا
بنشاط فودافون .
 العالقة التعاقدية بين فودافون و وكالئها فى مصر هى عالقة حصرية على الطرفين (.عدد الوكالء 5
من بينهم ام ام جروب بحصص متساوية) .
 معدل اختراق سوق المحمول فى مصر "عدد خطوط المحمول " يبلغ  %038تقريبا بالنسبة لعدد
السكان متراجعا عن مستوى  %006.5فى .5300


الحصة السوقية لفودافون من السوق المصرى هى االكبر بشريحة عمالء تبلغ %50.5

".قراءه سبتمبر

"5306


نسبة انظمة الكارت المدفوع مقدما من اجمالى عدد مشتركين فودافون يبلغ %00.5

".قراءه سبتمبر "5306

 ستدخل الشركة المصرية لالتصاالت الى سوق المحمول خالل الفترة القادمة و بالتالى ال ينبغى توقع
احتفاظ شركة فودافون بنفس حصتها السوقية  ،و كذلك بالنسبة للشركتين المنافستين فى السوق
المحلى اورانج و اتصاالت مصر.
 االيرادات المتولده من نشاط السيارات عباره ايرادات بيع السيارات و ايرادات الدراجات النارية و
ايرادات خدمات ما بعد البيع .
 نتوقع تأثر طفيف لعدد السيارات المباعه خالل الفترة السابقة على الرغم من ارتفاع سعر الصرف و
ذلك بسبب انها سيارات رفاهية و عالمات تجارية فاخره  ،و ال نتوقع ان تتأثر شريحه الطلب عليها
بشكل كبير .

 وفقا لالتفاقيات الدولية فإنة من المتوقع ان تصل الجمارك على السيارات المستورده الى الصفر فى
.5300
 نتوقع ان تصدر استراتيجية صناعة السيارات و تحمل فى طياتها اخبار غير سارة لمستوردى السيارات
على الرغم من الضغوط الداخلية و الخارجية لتأجيل صدورها .
 تقوم الشركة فى نفس النشاط بالمتاجره ببيع دراجات نارية حديثة و قد وصل عدد الدرجات المباعه
فى  0اشهر من  5306الى  0دراجات بمتوسط سعر بيع  056الف جنية  .و قد انخفض العدد من
 50دراجه فى  5300بمتوسط سعرى  000الف جنية .
 يعتبر مشروع استصالح  0.8فدان (المرحلة االولى من استصالح  5مليون فدان) هو اهم محفز لنشاط
الجرارات الزراعيه بيالروس و سوليس.
 بينما تعتبر مشروعات البنية التحتيه هى اهم محفزات نشاط المواسير بالنسبة للشركة .
 تمتلك الشركة حصص فى رؤوس اموال شركات للدفع االلكتروني حصتها السوقية  %55من سوق
الدفع االلكترونى فى مصر .
 تتعامل الشركة مع  53الف تاجر فى المحافظات .
 الشركة ليس عليها اى قروض .
 تتوقع ادارة الشركة ان تسير خطتها فى التوزيعات النقدية بمعدل  %83من االرباح السنوية .
 تتوقع ادارة الشركة اضافة ماركات اخرى لسله منتجات الشركة .
 دورة راس المال فى الشركة بااليام تبلغ  58يوما تقريبا .

قائمة الدخل المختصرة
البيان :
المبيعات
مجمل الربح

االرقام بالمليون جنية

الربح قبل احتساب الفوائد و الضرائب و االهالكات

صافى الربح(خسارة) بعد الضرائب

2016
4,963
539
364

2015
4,250
347
261

2014
3,894
244
164

2013
3,385
155
103

2012
2,254
102
67

353

222

91

76

57

حققت الشركة خالل  5166ارباح من فروق العملة تبلغ  6.96مليون جنية.مقابل خسارة  494مليون جنية خالل 5162
نسبة مساهمة االنشطة المختلفة فى المبيعات فى
5166
قش االرز
%1

المواسير
%1

جرارات
%6
سيارات
%4

هامش مجمل ربح كل نشاط فى 5166
45%
40%
39%

35%
30%
25%

أجهزه
الكترونية
%65

25%

20%

اتصاالت
%44

20%

15%
10%

14%

5%
3%

0%
أجهزه
الكترونية

اتصاالت

سيارات

جرارات

المواسير

توقع السعر المستهدف و التوصية :
بعد مقارنة الشركة بمثيالتها فى منطقة الشرق االوسط و الدول الناشئة باستخدام اسلوب
المضاعفات (اخترنا المقارنه باستخدام مضاعف قيمة المنشأة الى الربح قبل الفوائد و الضرائب
و االهالكات) فقد وجدنا ان سهم الشركة عند الحد االقصى لسعر الطرح ( 6.36جنية)سيتداول
بمضاعف قيمة المنشأه الى الربح قبل الفوائد و الضرائب و االهالكات مقدر بـ  6.6مره  ،مقابل
تداول الشركات النظائر لها بالمنطقة و االسواق الناشئة حول مستوى متوسط  0.6مره لنفس
المضاعف ،و هو ما يجعل السعر المستهدف لسهم الشركة حول مستوى  394جنية .و عليه
نوصى المستثمر قصير و متوسط االجل بالمشاركة فى االكتتاب .

إبراء الذمة :
هذا التعليق معد لتقديم نصيحة استشارية غير ملزمة للمستثمرين الذين يقومون بأخذ قرارتهم األستثمارية
بأنفسهم والذين يتحملون المسئولية القانونية والمادية المترتبة عليها دون أدني مسئولية على الشركة
المصرية العربية ( ثمار ) لتداول األوراق المالية  .،وإذ تبذل الشركة المصرية العربية ( ثمار ) للوساطة
في األوراق المالية الجهد في أن تكون المعلومات والبيانات الموجودة بالتعليق صحيحة وكاملة إال أنها
تخلي مسئوليتها عن أي خطأ أو سهو  .كما نؤكد أن هذا التعليق استخدم بيانات من مصادر متعارف
على مصداقيتها باإلضافة إلي تضمنه بعض التقديرات المهنية

