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ات المالية أهم المؤشر

ي 
 
2021برايم القابضة تعلن نتائج أعمالها عن الرب  ع الثان

ي سنويأساسعىل%55بمقداروالعموالت األتعابإيراداتإجمالي ارتفع•
 
49.5إلليصل،2021المالي العاممناألولالنصفف

ي والعموالت األتعابإيراداتإجمالي استقر بينما جم؛مليون
 
ي الرب  عف

21.6إلليصلسنويأساسعىل2021المالي العاممنالثان 
 جم؛مليون

 
.سنويرب  عأساسعىل%23بمقدارمنخفضا

ي جممليون54.7إللتصلسنوي،أساسعىل%67بمقدارالمجمعةاإليراداتارتفعت•
 
،2021المالي العاممناألولالنصفف

 سنويرب  عأساسعىل%30وسنويأساسعىل%24بمقدارالمجمعةاإليراداتانخفضتبينما 
 
.جممليون22.6مسجلة

 اآلنحت  العامهذا التشغيليةاألرباحسجلت•
 
 رقما

 
ي السالبالرقمعن%49بمقدارواتسعتجم،مليون17.7بلغسالبا

 
ةف الفت 

ي التشغيليةاألرباححققتبينما المقارنة،
 
ي الرب  عف

 2021المالي العاممنالثان 
 
 رقما

 
بلغموجبرقممقابلجممليون14.3بلغسالبا

،عاممنذ جممليون5.3  مض 
 
 ورقما

 
ي جممليون3.5بلغسالبا

 
.السابقالرب  عف

ي سجل•
 
 2021المالي العاممناألولالنصفأرباحصاف

 
 رقما

 
ي جممليون13.9بلغسالبرقممقابلجممليون22.1بلغسالبا

 
العامف

، ي
ي سجلبينما الماض 

 
ي الرب  عأرباحصاف

 2021المالي للعامالثان 
 
 رقما

 
البالغةالسابقالرب  عخسائر مقابلجم،مليون14.4بلغسالبا

.عامقبلجممليون3.6بلغتبأرباحومقارنةجممليون7.2

ي المرصفيةغت  الماليةالخدماتأنشطةحققت•
 إطالقهاتمالت 

 
 مؤخرا

 
ي ارتفاعا
 
ي جممليون4.6إلاإليراداتف

 
بلغتخسائر وصاف

ي جممليون18.6
 
.2021المالي العاممناألولالنصفف

تحليل اإليرادات. 1

 القابضةبرايمشهدت•
 
 تحسنا

 
ي ملحوظا
 
الستةشهر األ خاللاإليراداتف

 العام،مناألول
 
ي الرقممزدوجبنمو مدفوعة

 
بنكأنشطةغالبيةف

دماتالخمنصةخاللمناألولالدخلتوليد إلباإلضافةاالستثمار 
ي .المرصفيةغت  المالية

 
ي الرب  عخاللنفسه،الوقتوف

العام،منالثان 
داتإيراانخفاضخلفيةعىلسنوي،أساسعىلاإليراداتتراجعت

زانةالخأدواتأنشطةإيراداتانخفاضجانبإلالماليةاالستشارات
اإليراداتأظهرتسنوي،رب  عأساسعىل.المالسوقوعمليات
 
 
 انخفاضا

 
ي عامتباطؤ عنناجما

 
ي االستثمار،بنكأنشطةف

 
حي   ف

ي اإليراداتأظهرت
رصفيةالمغت  الماليةالخدماتأنشطةحققتها الت 

 
 
.سنويرب  عأساسعىلنموا

ي من العام المالي 
 
2021اإليرادات المجمعة للرب  ع الثان

جممليون 22.6

جممليون 11.5ةالماليالوساطة
مليون جم  4.9صولاأل إدارة 

مجمليون 60.االستشارات المالية
جممليون 1.2أمناء الحفظ 
جممليون 1أسواق المال

جمألف 119خدمات اإلدارة 
مليون جم3.3الخدمات المالية غت  المرصفية

 سنوي،أساسعىل%55بمقداروالعموالت األتعابإجمالي إيراداتارتفعت•
 
ي جممليون49.5مسجلة

 
العاممناألولالنصفف

ي جممليون32مقابل2021المالي 
 
ي والعموالت األتعابإجمالي ظلبينما ،2020المالي العاممناألولالنصفف

 
ي الرب  عف

منالثان 
ي العاممستواهعند تغيت  دون2021المالي العام

.%23بمقدارتراجعسنويرب  عأساسوعىلجممليون21.6البالغالماض 

 الماليةالوساطةنشاطكان•
 
ي جممليون24.7إللتصل%62بمقدارالماليةالوساطةإيراداتزيادةإلأدىمما للغاية،ديناميكيا

 
ف

ي جممليون15.2مقابل2021المالي العاممناألولالنصف
 
ي السابق،العامف

 
رتأظهوبالمثل،.التداوالت قيمةارتفاعأعقابف

ي الماليةالوساطةإيرادات
 
ي الرب  عف

 2021المالي العاممنالثان 
 
جممليون11.5بلغتحيثسنوي،أساسعىل%32بمقدارارتفاعا

ي جممليون7.8ب مقارنة
 
.%13بمقدارالوساطةإيراداتانخفضتسنوي،رب  عأساسوعىل.المقارنالرب  عف

 األصولإدارةحققت•
 
 نموا

 
ي %87بمقدارمذهل

 
ي جممليون11.5بلغتحيثاألصول،إدارةإيراداتف

 
العاممناألولالنصفف

ي جممليون6.2مقابل2021المالي 
 
 ذلكويرجع،2020المالي العاممناألولالنصفف

 
كذلك،.األداءُحسنأتعابارتفاعإلأساسا

ي األصولإدارةإيراداتارتفعت
 
ي الرب  عف

4.9إللتصلتطورتحيثسنوي،أساسعىل%12بمقدار2021المالي العاممنالثان 
 الرب  عخاللأظهرتبينما جم،مليون4.4ب مقارنةجممليون

 
.سنويرب  عأساسعىل%26بمقدارانخفاضا

ي جممليون5.2بلغتإيراداتالماليةاالستشاراتأنشطةحققت•
 
%33بمقداربانخفاض،2021المالي العاممناألولالنصفف

ي جممليون7.7مقابل
 
ي الرب  عاللخالماليةاالستشاراتبإيراداتيتعلقوفيما .المنفذةللصفقاتأقلحجممعالسابق،العامف

الثان 
 يمثلما وهو جم،مليون0.6بلغتفقد ،2021المالي العاممن

 
 سنويأساسعىل%93بمقدارانخفاضا

 
%88بمقداروانخفاضا

.سنويرب  عأساسعىل
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 ،%22بمقدارالحفظأمناءنشاطإيراداتارتفعت•
 
ي جممليون3.2مسجلة

 
2.6مقابل2021المالي العاممناألولالنصفف

.جممليار16.2إللتصلالسابق،بالعاممقارنة%88بمقداربها المحتفظاألصولحجمبارتفاعمدفوعةعام،قبلجممليون
ي الحفظأمناءإيراداتأظهرتوبالمثل،

 
ي الرب  عف

 2021المالي العاممنالثان 
 
1.2إللتصلسنوي،أساسعىل%54بمقدارتحسنا

.%37بمقدارسنويرب  عأساسعىلانخفضتبينما جم،مليون

(مليون جم)إيرادات نشاط أمناء الحفظ (مليار جم)األصول المحتفظ بها 

0.8 

2.0 
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 -
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 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 2021العام المالي  2الرب  ع  2021العام المالي  1الرب  ع  2020العام المالي  2الرب  ع 

ي جممليون5.2مسجلة%575بمقدارقفزتفقد ،المالسوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةبإيراداتيتعلقفيما•
 
النصفف

ي جممليون0.8مقابل،2021المالي العاممناألول
 
الماليةاألصولقيمةجاءتحيث،2020المالي العاممناألولالنصفف

ي جممليون5.7سالبمعمقارنةصفريةبقيمةالخسارةأو الرب  حخاللمنالعادلةبالقيمة
 
.2020المالي العاممناألولالنصفف

رب  عأساسعىل%77وسنويأساسعىل%88بمقدارالمالسوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةإيراداتتراجعتالرب  ع،خالل
ي جم،مليونإللتصلسنوي،

 
ي المحققةالخسارةأو الرب  حخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةلألصولالسالبةالقيمةأعقابف

 
ف

.المقارنالرب  ع

ي تشغيلهبدأالذي،فينتكبرايمالمرصفية،غت  الماليةالخدماتذراعحقق•
 
ايرنهايةف كةأولخاللمن،2021فتر لها،تشغيلشر

ي جممليون4.6بلغتإيراداتإندورس،
 
ي جممليون3.3تتضمن،2021المالي العاممناألولالنصفف

 
ي الرب  عف

العاممنالثان 
ي مما ،2021المالي 

.سنويرب  عأساسعىل%141بمقدارقفزةيعت 

ي سنويأساسعىل%67بمقدارنموتحقيقإلأعالهالمذكورةالتطوراتأدت•
 
جممليون54.7إللتصلالمجمعة،اإليراداتف

ي 
 
ي جممليون32.8ب مقارنة2021المالي العاممناألولالنصفف

 
ةف المجمعةاإليراداتسجلتأخرى،ناحيةمن.المقارنةالفت 

ي الرب  عخاللجممليون22.6
 يمثلما وهو ،2021المالي العاممنالثان 

 
 سنويأساسعىل%24بمقدارانخفاضا

 
وانخفاضا

.سنويرب  عأساسعىل%30بمقدار
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جميع األرقام باأللف جم  ما لم يذكر خالف ذلك

الربع 2 

العام المالي 

2021

الربع 1 

العام المالي 

2021

الربع 2 

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2021

    11,542      6,161      4,408      6,615      4,927إيرادات إدارة األصول

         239          267         133         120         119إيرادات خدمات اإلدارة

    24,733    15,237      8,724   13,236   11,497إيرادات الوساطة المالية

      3,220      2,633         810      1,976      1,244إيرادات نشاط أمناء الحفظ

      5,155      7,742      7,554      4,600         555إيرادات االستشارات المالية

    44,889    32,040   21,629   26,547   18,342إجمالي أتعاب وعموالت بنك االستثمار

      4,633           -          -      1,359      3,274إيرادات الخدمات المالية غير المصرفية

-          

    49,522    32,040   21,629   27,906   21,616إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

      5,184          768      8,081      4,228         956إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال

    54,706    32,808   29,710   32,134   22,572اإليرادات المجمعة
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( جممليون )حسب النشاط 21العام المالي 2إيرادات الرب  ع 
(مرصي

(مليون جم)حسب النشاط 21العام المالي 1النصف إيرادات 

ي الرب  ع تقسيم األتعاب 
 
ي الرب  ع 2020المالي العام 2والعموالت ف

 
2021العام المالي 2تقسيم األتعاب والعموالت ف

  20  إدار  األصول

  1    مات اإلدار 

   الو ا ة المالية

 0  
     أمناء الحفظ

   اال  شارات المالية
    

   2  إدار  األصول

  1    مات اإلدار 

   الو ا ة المالية
    

     أمناء الحفظ

اال  شارات 
     المالية

ال  مات المالية     
   1  المرص ية

ي تقسيم األتعاب 
 
ي 2020المالي العام 1النصف والعموالت ف

 
2021العام المالي 1النصف تقسيم األتعاب والعموالت ف

   2  إدار  األصول

    مات اإلدار 

0.   

   الو ا ة المالية
 0  

     أمناء الحفظ

   اال  شارات المالية
10  

ال  مات المالية     
     المرص ية
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ال  مات المالية  يةاال  شارات المال أمناء الحفظ الو ا ة المالية   مات اإلدار  إدار  األصول

     المرص ية

أدوات ال  انة 

وعمليات  و  
 المال

ي 
 
ي  2020الرب  ع الثان

 
 2021الرب  ع الثان
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ي •
 
ي الرب  عف

القابضةبرايمتكبدت،2021المالي العاممنالثان 
ساهمتحيثجم،مليون36.8إجماليهابلغتشغيليةمرصوفات
.منها%34بلغتبحصةالمرصفيةغت  الماليةالخدماتعمليات
 اإلجمالي الرقمارتفع

 
.السابقرب  عللالتشغيليةالمرصوفاتعنقليل

ايالمتعلقةالتشغيليةالمرصوفاتأدتأخرى،ناحيةمن فينتكمبتر
ةزيادةإل ي كبت 

 
ونمو ويسنأساسعىلالسنويةرب  عالمرصوفاتف

ي سنوي
 
ما عننتج.2021المالي العاممناألولالنصفمرصوفاتف

ي تشغيليةخسائر ذكرهسبق
 
 أوسعخسائر وصاف

 
الجدير نم.نطاقا

ايمالتشغيلمرصوفاتتبويبإعادةتمتأنهبالذكر  للرب  عينتكفلتر
ةالمختلفالمحاسبيةالمعالجةلتعكس2021المالي العاممناألول
.المعلوماتبتكنولوجياالعاملي   ألجور 

ي من العام الالمرصو ات 
 
2021مالي ال شغيلية للرب  ع الثان

جممليون 8.  

جممليون 25.3األجور
مليون جم6.8عمومية وإدارية أخرى                      

مجمليون 3.3مرصوف الفائدة
جممليون1.6اإلهالك

تحليل التكاليف 2

ي جممليون72.4التشغيليةالمرصوفاتبلغت•
 
 أظهرتحيث،2021المالي العاممناألولالنصفف

 
عىل%62بمقدارارتفاعا

ي ذلكانعكسوقد .جممليون44.7والبالغة2020المالي العاممناألولبالنصفبالمقارنةسنويأساس
 
نسبةارتفاعف

ي %139مناإليرادات/التشغيليةالمرصوفات
 
باستبعاد أنهبالذكر الجدير.%244إل2020المالي العاممناألولالنصفف

.%11بمقدارطفيفةالسنويةالزيادةفإنالمرصفية،غت  الماليةالخدماتلقطاعالتشغيلمرصوفات

جممليون36.8إللتصلسنويرب  عأساسعىل%3بمقدارالتشغيليةالمرصوفاتارتفعتالسنوية،رب  عبالمقارنةيتعلقفيما•
ي معها بالمقارنة

 
 .جممليون35.6والبالغة2021المالي العاممناألولالرب  عف

 
/التشغيلمرصوفاتنسبةارتفعتلذلك،وفقا

أساسعىل%51بمقدارالتشغيليةالمرصوفاتارتفعتذلك،إلباإلضافة.%163إلأساسنقطة5200بمقداراإليرادات
.سنوي

ي جممليون50.1إللتصلسنوي،أساسعىل%61بمقدارالعاملي   أجور ارتفعت•
 
2021المالي العاممناألولالنصفف

ي جممليون31.1مقابل
 
ةف ي االرتفاعلتقابلالمقارنة،الفت 

 
 %169لتبلغاإليرادات/العاملي   مرصوفاتف

 
أما .%97منارتفاعا

ي مما جم،مليون25.3بلغتفقد السنويةرب  عالعاملي   لمرصوفاتبالنسبة
 يعت 

 
 سنويأساسعىل%43بمقدارنموا

 
وارتفاعا

ي ذكرهسبقما انعكس.سنويرب  عأساسعىل%2بمقدار
 
%59مقابل%112إلاإليرادات/العاملي   مرصوفاتنسبةارتفاعف

ي %77و
 
ي الرب  عف

.التوالي عىل2021المالي العاممناألولوالرب  ع2020المالي العاممنالثان 

 أظهروافقد األخرى،واإلداريةالعموميةبالمرصوفاتاألمريتعلقما وبقدر •
 
14.2إلسنوي،أساسعىل%30بمقدارارتفاعا

ي جممليون
 
ي جممليون10.9مقابل2021المالي العاممناألولالنصفف

 
،العامف ي

تالمرصوفانسبةارتفاعإلأدىمما الماض 
ي %34مقابل%48إلاإليرادات،/واإلداريةالعمومية

 
،الرب  عخالل.السابقالعامف ي

ريةواإلداالعموميةالمرصوفاتسجلتالثان 
 يمثلما وهو جم،مليون6.8األخرى

 
ي الرب  عخاللاألخرىواإلداريةالعموميةالمرصوفاتعن%28بمقدارارتفاعا

العاممنالثان 
 جم،مليون5.3البالغة2020المالي 

 
ي عنها %9بمقداروانخفاضا

 
عىل.جممليون7.4والبالغة2021المالي للعاماألولالرب  عف

ي %18مقابل%30إلاإليرادات/األخرىواإلداريةالعموميةالمرصوفاتنسبةارتفعتالنحو،هذا
 
ي العامف

ي %23والماض 
 
ف

.السابقالرب  ع

جميع األرقام باأللف جم  ما لم يذكر خالف ذلك

الربع 2 

العام المالي 

2021

الربع 1 

العام المالي 

2021

الربع 2 

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2021

  (50,114)   (31,086)  (17,610)  (24,856)  (25,258)أجور العاملين

  (14,200)   (10,893)    (5,296)    (7,427)    (6,773)المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

     (5,236)     (1,102)        (294)    (1,986)    (3,250)مصروف الفائدة

     (2,880)     (1,639)    (1,227)    (1,325)    (1,555)اإلهالك

  (72,430)   (44,720)  (24,427)  (35,594)  (36,836)المصروفات التشغيلية
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(النصف األول)اإليرادات /الشغيليةالمرصو ات (الرب  ع  نوية)اإليرادات /الشغيليةالمرصو ات 

لمحة عىل قائمة المرك  المالي   

المالي المرك  قائمةعىللمحة  

ي •
 
ي بلغ،إندورستشغيلبدءضوءف

 
بها تساهمجممليون0.8منهاجم،مليون83.9اإلجماليةالقبضالمستحقةالقروضصاف

ي الرصيد ويتكوناالستهالكي التمويلأعمال
.التمويىلي التأجت  منالمتبق 

ي (سهم/جم1.02)جممليون356الملكيةحقوقبلغت•
 
قيمتهعن%4بلغبخصميتداولالسهمأنإليشت  مما الرب  ع،نهايةف

ية .الدفت 

ي وما النقديةبلغت•
 
ي جممليون61.2حكمهاف

 
ةنهايةف .المعنيةالفت 

59%

18%

1% 4%

82%77%

23%

6% 4%

111%112%

30%

14%
7%

163%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

 المرصو ات العمومية أجور العامل    
 واإلدارية األ ر 

إجمالي المرصو ات  اإل    مرصو  الفائ  

 ال شغيلية

 2021العام المالي  2الرب  ع  2021العام المالي  1الرب  ع  2020العام المالي  2الرب  ع 

97%

34%

3%

5%

139%

169%

48%

18%

10%

244%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

 أجور العامل    

 المرصو ات العمومية واإلدارية األ ر 

 مرصو  الفائ  

 اإل   

 إجمالي المرصو ات ال شغيلية

 2020العام المالي  1النصف  2021العام المالي  1النصف 
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أنشطة تحت الضوء

(ةبرايم لت اول األورا  المالي)الو ا ة المالية –1

ي :قويأداء•
 
ي الرب  عف

حافظت،2021المالي العاممنالثان 
،نموهاعىلالماليةاألوراقلتداولبرايم ثحيالصحي

 حققت
 
 رقما

 
ي قياسيا
 
ي المنفذةالتداوالت قيمةف

بلغتالت 
أعالهالمذكورةالتداولقيمةوتمثل.جممليون913,5
 
 
 نموا

 
ي المنفذةالتداوالت قيمةعن%105بمقدارممتازا

 
ف

ي الرب  ع
مليون889,2والبالغة2020المالي العاممنالثان 

 جم
 
 وتوسعا

 
ي عنها %68بمقدارقويا

 
ةالبالغاألولالرب  عف

.جممليون518,3

ات األداء الرئيسية للرب  ع  2021العام المالي 2مؤشر

 1رقم 

تيب  ال ر
بالبورصة 
المرصية

2. %

الحصة 
السوقية

جممليار  

قيمة 
الت اوالت 

(ألف جم)ايرادات الو ا ة المالية  (مليون جم)قيمة الت اوالت المنفذ  

ي :الكب   الحجمذاتالصفقاتتنفيذ •
 
ي الرب  عف

ذاتصفقاتأرب  عالماليةاألوراقلتداولبرايمنفذت،2021المالي العاممنالثان 
،حجم ةحصصبيعتضمنتكبت  ي كبت 

 
كاتف :أدناهالواردةالشر

العقاريللتطوير الندمارك1.

السياراتلتجارةالبافارية2.

كة3. اد المرصيةالشر والتصديرلالستت 

الطبيةللصناعاتالمرصيةالمجموعة4.

ي ال تمرارا•
 
ي الرب  عنهايةبحلول:األ اسي التحليلأبحاثتغطيةنطا تو يعف

تغطيةشملت،2021المالي العاممنالثان 
،41برايمبحوث

 
ي بما سهما

 
كاتثالثبرايمبحوثأضافتالرب  ع،خالل.واألساسيةاألوليةالتغطيةذلكف التغطيةعالمإلشر

اكشونأوراسكوموهي األساسية، ي ،[CIEB]مرصأجريكولكريدي،[ORAS]كونست  .[BINV]القابضةإنفستمنتسونر

ي الTAKEStockالمسماةالجديدةالبحثيةسلسلتها برايمبحوثأطلقتذلك،إلباإلضافة
أحداثعىلالمحللي   آراءتضمنتت 

ي معينة
 
ي برايمبحوثتغطيةامتدت،2021يونيونهايةبحلول.السوقف

 
كاتلتسعاألساسي التحليلف إجماليةقيةسو بقيمةشر

ي .لمرصالسوقيةالقيمةإجمالي من%20حوالي أو جممليار 140تتجاوز
 
تنفسه،الوقتوف ي برايمبحوثنشر

 
ي عالرب  ف

منالثان 
 27مجموعهما 2021المالي العام

 
ي والتحليلاألسهمتغطي تقريرا

.واالقتصادالفت 

ي التداولقيمةإجمالي نمو مع•
 
،بشكلالسوقف ي الماليةاألوراقلتداولبرايمحصةتقلصتكبت 

 
%2.9إلفيفطبشكلالسوقف

ي %3.2مقابل
 
حصةأنبالذكر والجدير .أساسنقطة20بمقدارسنويأساسعىلارتفعتفقدذلك،منالرغموعىلالسابق؛الرب  عف

ي الماليةاألوراقلتداولبرايم
 
.%3بلغتقد2021المالي العاممناألولالنصفف

2,889 
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 2021العام المالي  2الرب  ع  2021العام المالي  1الرب  ع  2020العام المالي  2الرب  ع 

8,724 
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11,497 
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 10,000

 12,000

 14,000

 2021العام المالي  2الرب  ع  2021العام المالي  1الرب  ع  2020العام المالي  2الرب  ع 

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210412-ORAS-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210413-CIEB-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-BINV-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210608-ETEL-TAKEStock-Ar.pdf
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ي من النشط مواكبة السو  •
ي من العام المالي :  ل تغطية التحليل الفن 

ي الرب  ع الثان 
 
ت بحوث برايم تقرير التحليل 2021ف ، نشر

ي ضمن سلسلة 
سلط الضوء عىل خمسة أسهم حققتالذي ، "كما طار وقعال  إما طار طت  و ارتفع "، بعنوان TECHViewالفت 

ة، مما يزيد من فرص حدوث موجات تصحيح عنيفة بها ة زمنية قصت 
ي الواقع، . ارتفاعات سعرية غت  مسبوقة عىل مدى فت 

 
ف

ة احتفاظ بلغت حوالي % 37  هبطت أربعة من هذه األسهم الخمسة بمتوسط بلغ  شهر، مسجلة نسبة نجاح 1.5بمتوسط   فت 

ي الوقت نفسه، تمت إضافة قسم جديد بعنوان %. 80بلغت 
 
للتحليل اليومي ، التقرير TECHTalkإل " توصيات المدى القريب"وف

ي من بحوث برايم، مما يوفر للعمالء المزيد من األفكار التجارية عىل مدى 
.جلسات تداول5-1الفت 

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210517-Egypt-TECHView-WhatGoesUp-En.pdf
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(اتبرايم ل   ثمار )إدار  األصول  2
ي جممليون6,187إللتصلسنوي،أساسعىل%9بمقدارالمدارةاألصولارتفعت:الكب   الم ار األصول•

 
يونيو30ف

ي جممليون5,668ب مقارنة2021
 
.السابقالعامف

ايمالمدارةاألصولارتفعت،2021المالي العاممناألولالرب  عخالل ي منها أعىل%2بمقدارلالستثماراتلتر
 
البالغةو األولالرب  عف

.جممليون6,087

(مليون جم)يرادات إدار  األصول إ (مليون جم)األصول الم ار  

ي المتم    األداء•
 
ي التفوقمنلالستثماراتبرايمقبلمنالمدارةاألسهمصناديقتمكنت:األ همأ وا ف

 
معيار عىلداءاأل ف

 النقد أسواقصناديقأداءكانبينما األداء،
 
.األداءلمعيار مماثل

أل وا  النق  المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء

EGX30المجمعة ل  PIمحفظة 
مح د األوزان مقارنة بمعيار األداء

 EGX30ل المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء 

5,668 
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ي العام المالي 
 
ي العام المالي  2021الرب  ع األول العام المالي  2020الرب  ع الثان

 
 2021الرب  ع الثان

ي العام المالي 
 
ي العام المالي  2021الرب  ع األول العام المالي  2020الرب  ع الثان

 
 2021الرب  ع الثان

-2.06%

-5.43%

-6.00% -4.00% -2.00% 0.00%

EGX30 EGX30المجمعة ل   PIمحفظة 

4.87%
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-0.09%

-3.27%

-4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00%

EGX 30 مح د األوزان 

 مح د األوزان   EGX30المجمعة ل   PIمحفظة 
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ي الرب  عكان:اإليراداتعىلويؤثر الصفقات؛إتماميؤ ركو ي تأث   •
 الثان 

 
ي عامتباطؤ معبالتحدياتمليئا

 
حيثالنشاط،ف

ةانخفاضاتإلأدىمما المالية،االستشاراتأعمالعىلكوفيد جائحةأثرت ي كبت 
 
أساسعىلاليةالماالستشاراتإيراداتف

 المتوقعمن.سنويورب  عسنوي
 
ي يتسببأنأيضا

 
:أدناهالصفقاتإتمامتأخت  ف

ي أولي عامطرحأول1.
 
 المتوقعمنكانوالذيالمحلة؛غزلالقدم،كرةلناديمرص ف

 
ي منهاءاالنتهيتمأنسابقا

 
ف

ي منهاالنتهاءيتمأناآلنالمتوقعومن،2021المالي العاممنالثالثالرب  ع
 
.2021المالي العاممنالرابعالرب  عف

ي أبو بنكحصةعىلاالستحواذ 2. ي %51.5البالغةالتجاريظتر
 
ي ،الطبيةللخدماتاإلسكندريةمستشق  ف

والت 
ميديكال،وسبيد،فيستواليمالقابضة،تواصلمنيتكونلكونسورتيوماستشاراتكابيتالبرايمفيها تقدم
 كانوالذي

 
ي منهاالنتهاءمتوقعا

 
ي الرب  عف

ي اآلنولكنه،2021المالي العاممنالثان 
 
الموافقاتبعضانتظار ف

.التنظيمية

ي يةقياسبإيراداتالعامكابيتالبرايمتختتمأنالمتوقعمنيزالال أنهبالذكر الجدير منذلك،منالرغموعىل
 
ضوءف

.القويةالتنفيذ محلالصفقات

ي :إبرامهاتممهمةصفقة•
 
ي الرب  عف

المشورةقدمتحيثمهمة،صفقةكابيتالبرايمأبرمت،2021المالي العاممنالثان 
اءجانبل كةعىلأمريكي دوالر مليون800بلغتبقيمةلالستحواذالشر ي قبلمنلألدويةآمونشر

 
ي أبوصندوف سياديالظتر

.السياديومرص 

ي أ ر ا  شارات•
 
اءجانبف ي أخرىملكيةنقلصفقاتتنفيذتم:الشر

 
،الرب  عف ي

جانبكابيتالايمبر نصحتحيثالثان 
اء كاتالمتضمنةالشر :أدناهالواردةالشر

العقاريللتطوير الندمارك1.

السياراتلتجارةالبافارية2.

كة3. اد المرصيةالشر والتصديرلالستت 

الطبيةللصناعاتالمرصيةالمجموعة4.

ي كابيتالبرايماستمرار مع:العم ءقاع  تو يع•
 
قبلمنمرةألولةاستشاريعقود عىلحصلتلديها،التعاقداتزيادةف

.عمالئهاقاعدةتوسيعوتواصلالجنسياتمتعدديجديدينعميلي   

(كابيتالبرايم)الماليةاال  شارات– 
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ي :متنوعةقطاعاتتسته  متنامية؛تمويىلي تأج   محفظة•
 
ي الرب  عف

كةتمكنت،2021المالي العاممنالثان  التابعةالشر
كة ي توسيعمنفينتكبرايملشر

 
مليون83.1مسجلةسنوي،رب  عأساسعىل%152بمقدارالتمويىلي التأجت  محفظةصاف

ي كما جممليون33مقابلجم،
 
المحفظةمناألكتر الجزءالصناعيةوالمعداتاآلالتوتشكل.2021مارس31ف

.(%15)الزراعيةوالمعدات(%16)التوزي    عمعداتتليها ،%62بلغتبمساهمة

(تك ينبرايم)المرص ية    الماليةال  مات– 

محفظة التأج   التمويىلي حسب القطاع ي محفظة التأج   التمويىلي 
 
(مليون جم)صاف

ي الرب  عشهد :للموزع    التمويىلي التأج   برنامج رح•
جديد تمويىلي تأجت  برنامجإطالق2021المالي العاممنالثان 

كاتيستهدف ي النقلشر
اءإلتهدفالت  .موجودأسطولترقيةأو توزي    عأسطولشر

ي :اال ته كي التمويلأنشطةانط  •
 
ي الرب  عف

كةقدمت،2021المالي العاممنالثان  ي أعمالها إندورسشر
 
التمويلمجالف

، ي لعمالئها،نوعهامنفريدةرقميةرحلةإلباإلضافةشاملة،رقميةبدورةمدعومةاالستهالكي ي العمالءاجاتاحتيتلتر
 
ف

اكاتتدشي   تم.المرصيالسوق :التاليةالكياناتمعشر

الدوليةرمسيسمدرسة1.

 المعروف)ادفا2.
 
(سالمتكباسمسابقا

التأمينيةللوساطةفوري3.

ي جممليون0.8االستهالكي التمويلمحفظةبلغت
 
.2021يونيو30ف

ي :ل نط  جا   (الت صيم)التوري  لسلةتمويلأعمال•
 
ي الرب  عف

المنصةإندورسأتمت،2021المالي العاممنالثان 
ي الرقمية

ي استخدامها سيتمالت 
 
ي التخصيمملياتعلبدءالطريقيمهد مما واختبارها،الرقميةالتوريد سلسلةتمويلف

 
ف

.2021المالي العاممنالثالثالرب  ع

33
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الدخل المجمعةقائمة 

ع األرقام باأللف جم  ما لم يذكر خالف ذلك جمي

ع 2  الرب  

العام المالي 

2021

ع 1  الرب  

العام المالي 

2021

ع 2  الرب  

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2020

النصف 1 

العام المالي 

2021

    11,542      6,161      4,408      6,615      4,927إيرادات إدارة األصول

         239          267         133         120         119إيرادات خدمات اإلدارة

    24,733    15,237      8,724   13,236   11,497إيرادات الوساطة المالية

      3,220      2,633         810      1,976      1,244إيرادات نشاط أمناء الحفظ

      5,155      7,742      7,554      4,600         555إيرادات االستشارات المالية

ر ستثما     44,889    32,040   21,629   26,547   18,342إجمالي أتعاب وعموالت بنك اال

رصفية دمات المالية غير الم       4,633           -          -      1,359      3,274إيرادات الخ

-          

ت     49,522    32,040   21,629   27,906   21,616إجمالي إيرادات األتعاب والعموال

      5,184          768      8,081      4,228         956إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال

    54,706    32,808   29,710   32,134   22,572اإليرادات المجمعة

ن   (50,114)   (31,086)  (17,610)  (24,856)  (25,258)أجور العاملي 

  (14,200)   (10,893)    (5,296)    (7,427)    (6,773)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

     (5,236)     (1,102)        (294)    (1,986)    (3,250)مرصوف الفائدة

     (2,880)     (1,639)    (1,227)    (1,325)    (1,555)اإلهالك

  (72,430)   (44,720)  (24,427)  (35,594)  (36,836)المرصوفات التشغيلية

  (17,724)   (11,912)      5,283    (3,460)  (14,264)األرباح التشغيلية

     (3,361)           -          -    (2,834)        (527)المخصصات

      1,484          279         260      1,174         310اإليرادات )المرصوفات( األخرى

يبة ي األرباح قبل الرصر
ر

  (19,601)   (11,633)      5,543    (5,120)  (14,481)صاف

ائب      (2,381)     (2,155)    (1,921)    (1,987)        (394)الرصن

يبة د الرصر ي األرباح بع
ر

  (21,982)   (13,788)      3,622    (7,107)  (14,875)صاف

        (105)        (114)          (63)          (61)          (44)حقوق األقلية

د البنود غير العادية وحقوق األقلية ي األرباح بع
ر

  (22,087)   (13,902)      3,559    (7,168)  (14,919)صاف



2021أغسطس 11األربعاء، 

13

المركز المالي المجمعةقائمة 

ع األرقام باأللف جم 30- يونيو-312021- مارس- 302021-يونيو-2020جمي

ي حكمها
ن
             61,216          117,607              151,947النقدية وما ف

           139,115          119,076              100,452أوراق القبض

             14,205               9,710                       -القروض مستحقة القبض

             30,336             25,357                13,283األصول المتداولة األخرى

داولة            244,872          271,750              265,682إجمالي األصول المت

             69,726             22,859القروض مستحقة القبض

ي األصول الثابتة
ن
             50,964             49,255                33,024صاف

           220,156          220,156              208,156شهرة المحل

ي صندوق ضمان التسويات
ن
               2,849               3,076                  2,223المساهمة ف

                   903               1,992                13,415االستثمارات

داولة            344,598          297,338              256,818إجمالي األصول غير المت

           589,470          569,088              522,500إجمالي األصول

ة األجل            110,306             81,769                58,687القروض قصي 

             40,013             69,744                55,009حسابات العمالء الدائنة

             60,141             23,463                       -القروض طويلة األجل

             13,277             16,447                10,765الخصوم األخرى

           223,737          191,423              124,461إجمالي الخصوم

ت                7,895               7,831                  5,597المخصصا

               1,803               1,942                  1,745حقوق األقلية

           356,034          367,892              390,697إجمالي حقوق األقلية

           589,469          569,088              522,500إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

جممليون 350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمتر المالي نهاية العام 

زكود  PRMH.CAرويت 

جكود  PRMH EYبلومتر

CFAحالوة، جيهان 
+21001258181: موبايل

ghalawa@egy.primegroup.org

محمد سيد مصطق  
+20233005663: مباشر تليفون
+201229224441: موبايل

msayed@egy.primegroup.org

المستثمرينعالقات إدارة
ir@primegroup.org

افيةالمعلوماتبعضالتقرير هذا يتضمن ي االستشر
كةنظر وجهةتعكسالت  ي الشر

 
لبعضتتعرضقد فهي الي وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحالي الوقتف

اضاتوالشكوكالمخاطر  كةالفعليةالنتائجبي   جوهريةفروقوجود إلالعواملمنالعديد تؤديأنيمكن.واالفت  واألداءالنتائجوبي   ها وإنجازاتأدائها حيثمنللشر
افية،واإلنجازات ي أو مباشر بشكلعنها الحديثيتمقد العواملوهذهاالستشر

افية،الرؤىهذهخاللمنضمت  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االستشر
ي والسياسي االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الشر ي والتغت 

 
اتيجيةف كةاست  اضاتإلباإلضافةالشر ي االفت 

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغت  تكونقد الت 
ي المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف ي بتحذير نقوموعليه.صحيحةغت  الرئيسيةاالفت 

عىلاالعتماد منتقرير الهذا متلق 
افيةالمعلومات كةتتعهد ال .االستشر افيةالبياناتبتحديثالشر اتلتعكساالستشر ي التغت 

 
.األحداثأو الظروفف

معلومات السهم

جم0.98(2021أغسطس 9)سعر اإلغالق 

ي 
 
جم1.29أسبوع52أعىل سعر ف

ي 
 
جم0.63أسبوع 52أدن  سعر ف

مليون3.8متوسط كمية التداول

مليون جم 3.6متوسط قيمة التداول

mailto:ghalawa@egy.primegroup.org
mailto:msayed@egy.primegroup.org
mailto:ir@primegroup.org

