
 

 بلتون المالية القابضة
 مقابل 2017 عام جنيه مليون 9 األقلية حقوق خصم بعد األرباح بلغت .2017 في قوية تشغيلية أعمال نتائج تصدر المالية بلتون
 ،2016 عام جنيه مليون 87 األرباح االستثنائية من فروق تحويل العملة بنحو باستثناءإال أنه  .2016 عام جنيه مليون 44

، )بعد استبعاد أورباك جرايسون( المستقلة األعمالوعلى أساس نتائج  .2016 عام جنيه مليون 43 بنحو خسارة الشركةتسجل 
 .2017مليون جنيه في  55بلغت أرباح بلتون 

 

 رجعيمما  ،2016 عام جنيه مليون 231 مقابل 2017 عام جنيه مليون 700 يراداتاإل إجمالي بلغ التشغيلي، المستوى على
 غيليةأورباك جرايسون من األعمال التش تبعادباسو. المتحدة بالواليات رايسونج أورباك شركة على االستحواذ إلى رئيسي بشكل

اإليرادات  بلغت ،2016 عام من فروق تحويل العملة بلتون شركة حققتها التياالستثنائية  المكاسبفضًلا عن  2017 عام بلتونل
 .جنيه مليون 144 بنحو 2016وهو ضعف اإليرادات المستقلة المسجلة في  –مليون جنيه  276 بلتونالمستقلة ل

 

 رئيسية تهمساهم وكانت ،٪114 بنسبة سنوي أساس على قويا نموا لسمسرةحقق قطاع ا ،ةمستقلنتائج األعمال ال أساس على
إيراداته  ارتفعت ( والذييراداتاإل من ٪24 )بنسبة يليه قطاع الترويج وتغطية االكتتاب ،(٪65بنسبة  (يراداتاإل إجمالي في

 خفضتان حين في ،بنجاح سينا إبن و ـ إم. إم جروبل األولي العام اتكتتابإغًلق اال بفضل سنوي، أساس على أضعاف ثًلث
 .سنوي أساس على ٪10 بنسبة( اإليراداتإجمالي  من ٪11لتمثل ) األصول إدارة قطاع إيرادات

 

 ذلكو ،2016 عام جنيه مليون 164 مقابل ،2017 عام جنيه مليون 704 المصروفات إجمالي بلغ ،بالتكاليففيما يتعلق 
 على ٪ 29 بنسبةمصروفات شركة بلتون  ارتفعت وعلى مستوى النتائج المستقلة. رايسونج كأوربا شركةًلستحواذ على ل

 .2017 عام سنوي أساس
 

 ،وقالس منقطعة النظير في الدوليةاألساسية  هاأعمال على أورباك جرايسون تركيز إعادةانشغلت إدارة الشركة ب ، 2017 عام خًلل
منذ أكثر من  مستوياتها علىأل األسهم تداول عموالتارتفاع جهود مجلس اإلدارة قابلها إال أن . متكررة غير نفقات إلى أدى مما
 األول الربع منذ ٪25 بحوالي خفض النفقات التشغيلية إلى الجهود المبذولة على أعمال أورباك جرايسون أدتحيث . سنوات 10
 .أكبر تشغيلية كفاءات خلق علىالشركة تعمل  إدارةوال تزال . 2017 من

 سنوي أساس على 2017 2016 التشغيلية الإيرادات

 %114  163             76               السمسرة

 %238  61                18               االكتتاب وتغطية الترويج

 %10-  28                31               األصول إدارة

 %116  252             125            لبلتون التشغيلية الإيرادات

 n/m 423    -                جرايسون بأورباك السمسرة

 %442  675             125            التشغيلية الإيرادات إجمالي

 

 

 سنوي أساس على 2017 2016 التشغيلية المصروفات

 %22 (110)          (90)            ببلتون مرتبات

 %37 (100)          (73)            أخرى مصروفات

 %28 (210)          (164)          بلتون مصروفات

 n/m (193)             -                جرايسون أورباك مرتبات

 n/m (301)             -                (جرايسون أورباك) أخرى مصروفات

 %329 (704)          (164)          أخرى مصروفات

 



 
 
 
 

 قطاع السمسرة 
نجاح  بعد ذلك جاء. 2016 عام ما سجلته أضعاف ثمانية حوالي بزيادة ،2017 عام جنيه مليون 586 بنحو ةقياسيإيرادات  السمسرة قطاع سجل

 163 مصر في السمسرة أعمال سجلت نفسه، الوقت وفي. اإليرادات في جنيه مليون 423 بنحو ساهمت التي رايسونج أورباك على شركة االستحواذ
 .الشركة تحققهأعلى معدل  وهو ،2016 عامعن  مقارنة ٪240 بأكثر من مصر في المستقلة األعمال نمو إلى أدى مما جنيه، مليون

 200 أكثر منو ،2016 عام من ٪84 بارتفاع جنيه، مليار 36.24 بلتونب تنفيذات قطاع السمسرة حجم بلغ ،تنفيذات األسهم مستوى وعلى 
 .عالمية سوق 100 من أكثرفي  رايسونج كأوربا قبل من ةعالمي تنفيذات جنيه مليار

 تنوع إلى مما يؤديوالمتقدمة كافة األسواق المبتدئة والناشئة  علىتداول في الوقت الحالي منصة  قطاع السمسرة لدى بلتونأعمال  توفر 
 .مناطقال بكافة اإليرادات تدفق

 سنوي، أساس على ٪48 بنسبةجيداا  نموا يظهرحيث  سمسرةال قطاعبإيرادات  قويا مساهما ال يزال االستثمار في أدوات الدخل الثابت 
 .السمسرة في مصرإيرادات  إجمالي من ٪7.5 بنحو مساهما

  بالمؤسسات الخاص الطرح تغطية تم، حيث 2017تمكن قطاع السمسرة لدى بلتون من إدارة أكثر االكتتابات نجاحا في مصر خًلل عام 
ابن سينا فارما،  ، باإلضافة إلى إدارة اكتتاب شركةمرة 19.3 عند العام الطرح تغطية وتم مرة 9.2 عند جيدة بنسبةلشركة إم إم جروب 

مليار جنيه،  2.5مرة بقيمة تزيد عن  18مرة وتم تغطية الطرح العام بما يزيد عن  17الذي تم تغطية الطرح الخاص بالمؤسسات بأكثر من 
 عدة اكتتابات طرح خاص أخرى بنجاح.  قهذا إلى جانب إغًل

 مليار  2باألسواق العالمية بقيمة تزيد عن  وتكميليةأولية  تمكنت أسواق المال لدى أورباك جرايسون من المشاركة في طروحات عامة
من  الى أكثر األسهممن أسواق الًلتينية وآسيا وأوروبا. مما أدى لزيادة إيرادات  وأمريكادولة في أفريقيا  14امتدت إلى  2017دوالر عام 

 .2016بعام أربعة أضعاف مقارنة 

 أكثر  ةاستضاف إلى باإلضافة ، واحد عام خًلل مؤتمرات بأربعةزيادة تواجد الشركة  جرايسونأورباك و بلتون بين المشتركة الجهود أتاحت
 في ُعقد مؤتمر أكبر كان. عالميةال األسواق في استثماراتهمإمكانية متابعة  لعمًلئنا أتاح مما ،مؤتمرا عالميا والمشاركة فيهم 24 من 

 من شركة 50 من وأكثر من مدراء الصناديق 100 من أكثر حضره الذي ،المبتدئة والناشئةر أورباك جرايسون لألسواق مؤتم هو نيويورك
ا المؤتمرات تضمنتو. العالم حول دولة 27 ا أيضا ا ، القاهرة ٌعقد في مصرياا مؤتمرا ا ، القاهرة في وإفريقيا مصرياا ومؤتمرا  واحداا ومؤتمرا
 .دبي عقد في آسيا جنوب عن

 

 :2017السوق كما يلي لعام كل توزيع عموالت األسهم بحسب  

  
  

 
 المؤشرات الرئيسية لقطاع السمسرة

 % مصري جنيه مصري جنيه 

 2016 2017  

 %84 بليون 36.2  بليون 19.7 ببلتون المستقلة السمسرة تنفيذات

 %114.5 مليون 163 مليون 76 ببلتون المستقلة السمسرة إيرادات

  بليون 200  جرايسون أورباك تنفيذات

  مليون 423  جرايسون أورباك إيرادات

 

 



 قطاع الترويج وتغطية االكتتاب

 وخًلل. مصري جنيه مليون 57.1 مسجلة ، سنوي أساس على ٪219 بنسبة الترويج وتغطية االكتتاب ببلتون إيرادات ارتفعت ، 2017 في 

ببلتون بتنفيذ ثًلثة صفقات في سوق رأس المال، تتضمن إدارة اثنين من الطرح العام األولي  قام قطاع الترويج وتغطية االكتتاب الفترة، تلك
 .المصرية البورصة في

 جنيه الخاص مليون 708 الـ طرح تغطية تم .البورصة في جروب ام.ام العام األولي لشركة الطرح مديربمهام  بلتون قامت ،بريلأ في 
 .مرة 19.3 عند العام الطرح تغطية وتم مرة 9.2 عند جيدة بنسبة بالمؤسسات

 داولج من للتنمية القابضة أوراسكوم لشركة المصرية اإليداع شهادات قيد لشطب الوحيد المالي المستشار بدور الشركة قامت ، مايو في 
 .مصري جنيه مليون 990 بقيمة البورصة

 17.1بـ  جنيه مليون 1560 طرح الـ تغطية تم. لمصريةا صةرلبوا في مارفا قامت الشركة بدور مدير الطرح لشركة ابن سينا ،يسمبرد في 
 .في االكتتاب العام مرة 18.2و بالمؤسسات في االكتتاب الخاص مرة

 بقيمة قراض لًل التمويل وتوفير الهيكلة عمليتين إلعادةفي بدور المستشار قام قطاع الترويج وتغطية االكتتاب لدى بلتون  ، 2017 خًلل
  مليار جنيه.  11تزيد عن 

 
 
 

 إدارة األصول
 

 عام من الثاني النصف في ٪8 بنسبة مرتفعة ،2017 عام نهاية في دوالر( مليار 1.6جنيه ) مليار 27.9 المدارة لدى بلتون األصول بلغت 
 سوقية بحصة المصرية السوق في الرائدة تهمكان على لدى بلتون األصول إدارة حافظ قطاع الفترة، تلك خًللو. بأكمله للعام ٪57 و 2017
 نطاق توسيع إلى ببلتون األصول إدارة تتطلع كما. قصيرة األجل استثمارات سوق المال من ٪47 و صناديق االستثمار من ٪43 بلغت
 .العالمية واألسواق أفريقيا وشمال األوسط الشرق أسواق في الجدد العمًلء متطلبات وتلبيةالعمًلء  وقاعدة المنتجات تقديم

 و 2017 عام من الثاني النصف في ٪6 بنسبة جنيه، مليار 20.8 ارتفعت استثمارات الدخل الثابت في السوق المصري، التي تقدر بإجمالي 
 الفائدة أسعار ارتفاع استمرارو 2016 نوفمبر في إصدار شهادات إدخارية مرتفعة الفائدة ظروف من الرغم علىوذلك  بأكمله، للعام 58٪

 .بشكل عام الفائدة أسعار وظروف ارتفاع البنوك من قبل األجل قصيرة

 2017 يونيو عن ٪17 قدرها بزيادة ،2017 ديسمبر فيمليار جنيه  6.7 أفريقيا وشمال األوسط والشرق مصر في األسهم استثمارات بلغت 
 وغير الفعالة سواء المصرية، األسهم استثمارات شهدتو. األصول المدارة إجمالي من ٪24 يمثل مام ، بأكمله للعام ٪54 بنسبة وزيادة
ا قوياا إقباالا  الفعالة،  .2016 نوفمبر في الجنيه تعويم بعد ملحوظ بشكل المصري الكلي االقتصاد ظروف لتحسن نظرا

 والذي يهدف 2017 ربوکتأ في يقيارفأ فيالثابت  الدخل بأدوات االستثمار صندوقبلتون أول  تلقأط ، فيما يتعلق بتوسعات أعمال الشركة ،
لشركة ا وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار استراتيجيةإلى توفير إمكانية لًلستثمار في أسواق الدخل الثابت المصرية واألفريقية للمستثمرين. 

إدارة  في كبير نمو لتحقيق الطريق يمهد مما ، حكومية محفظة بإدارة أولفاز قطاع إدارة األصول ببلتون  الشركة، عمًلء قاعدة تنويع في
 .األصول إدارة رسوم هيكل تحسين و محافظ األسهم


