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ات المالية أهم المؤشر

2021برايم القابضة تعلن نتائج أعمالها عن العام المالي 

 والعموالت األتعابإيراداتإجمال  شهد•
 
إجمال  بلغبينما ؛2021المال  العامبنهايةجممليون89إلليصل%37بمقدارارتفاعا

  جممليون16.2والعموالت األتعابإيرادات
 
  مما ،2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

.%10بمقدارسنويانخفاضيعن 

  جممليون100.6إللتصلسنوي،أساسعىل%28بمقدارالمجمعةاإليراداتارتفعت•
 
أظهرتبينما ،2021المال  العامف

 المجمعةاإليرادات
 
  سنويأساسعىل%7بمقدارتراجعا

 
 2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

 
.جممليون19.8مسجلة

  جممليون43.8التشغيليةالخسائر سجلت•
 
.مض  عاممنذ جممليون33.4معبالمقارنة2021المال  العامف

  التشغيليةالخسائرتراجعت•
 
قبلجممليون17.6مقابلجممليون12.7إل%28بمقدار2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

.عام

  سجل•
 
 2021المال  العامأرباحصاف

 
 رقما

 
  جممليون24.5مقابلجممليون56.6قدرهسالبا

 
ةف   العاممنالمقارنةالفبر

.الماض 

  سجل•
 
 2021المال  العامالرابعالرب  عأرباحصاف

 
 رقما

 
.عامقبلجممليون7.2ب مقارنةجممليون21.7قدرهسالبا

تحليل اإليرادات. 1
أظهرتحيثالرسي    ع،النمومسار عىلالقابضةبرايمتزالال •

 االستثمار بنوكأنشطةمعظم
 
 نموا

 
ا   كببر

 
عىلراداتاإليف

  العام،مدار
 
بر غالماليةالخدماتعملياتانطالقأنحير  ف

  المرصفية
 
عززقد ،2021المال  العاممناألولالرب  عف

  .المجمعةاإليراداتمن%11بمقداربمساهمةالزخم
 
وف

تراجعتالعام،مناألخبر الرب  عخاللنفسه،الوقت
إيراداتانخفاضبسببسنويأساسعىلاإليرادات
ية،المالاألوراقلسوقالمعاكسةالظروفبسببالوساطة

  ماليةالاالستشاراتإيراداتلردالسلنر  التأثبر جانبإل
النر

.محققةغبر كانت

2021لعام المالي لاإليرادات المجمعة 

جممليون 100.6

جممليون 49.1ةالماليالوساطة
مليون جم  15.9األصول                               إدارة 

مجمليون 11.6والخزانة عمليات أسواق المال 
جممليون 6.4أمناء الحفظ 

جممليون 5.6االستشارات المالية
جمألف 631خدمات اإلدارة 

مليون جم11.3الخدمات المالية غبر المرصفية

 سنوي،أساسعىل%37بمقداروالعموالت األتعابإجمال  إيراداتارتفعت•
 
  جممليون89مسجلة

 
مقابل2021المال  العامف

  جممليون65.1
 
  .2020المال  العامف

 
 والعموالت األتعابإجمال  شهد ،2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

 
بمقدارانخفاضا

اجعكانسنوي،رب  عأساسعىلبينما جم؛مليون18مقابلجممليون16.2إللتصلسنويأساسعىل10% .%30بمقدارالبر

 أداء  الماليةالوساطةنشاطحقق•
 
  الئقا
 
 أظهرتحيث،2021المال  العامف

 
  %27بمقدارارتفاعا

 
تطورتحيثالوساطة،إيراداتف

  جممليون38.5مقابلجممليون49.1إل
 
  .2020المال  العامف

 
  جمماليير  9الوساطةإيراداتسجلتذلك،غضونف

 
الرب  عف

  جممليون12.3مقابل2021المال  العاممنالرابع
 
  %27بمقدارانخفاضإليشبر مما ،2020المال  العاممنالرابعالرب  عف

 
ف

.%42بمقدارالوساطةإيراداتتقلصتسنوي،رب  عأساسوعىلذلك،عىلعالوة.األسهملسوقالمواتيةغبر الظروفضوء

 األصولإدارةذراعسجل•
 
 ارتفاعا

 
  %61بمقدارمذهل

 
  جممليون15.9مسجالاإليرادات،ف

 
9.9ب مقارنة2021المال  العامف

  جممليون
 
  جممليون3.7األصولإدارةإيراداتبلغت.المرتفعةاألداءحسنأتعابإلالنمو معظمُيعزى.2020المال  العامف

 
ف

 يمثلما وهو ،2021المال  العاممنالرابعالرب  ع
 
رب  عأساسعىل%461بمقداروتوسعسنويأساسعىل%51بمقدارارتفاعا

.سنوي

  جممليون5.6بلغتإيراداتبتحقيقالماليةاالستشاراتأنشطةقامت•
 
11.6مقابل%52قدرهبانخفاض،2021المال  العامف

  جممليون
 
منالرابعلرب  عاخاللالماليةاالستشاراتإيراداتأنبالذكر الجدير ومن.المنفذةللصفقاتأقلحجممعالسابق،العامف

 تأثرتقد 2021المال  العام
 
.محققةغبر ماليةاستشاراتإيراداتردمنسلبا
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  جممليون6.4إللتصل،%44بمقدارالحفظأمناءإيراداتارتفعت•
 
  جممليون4.5مقابل2021المال  العامف

 
المال  العامف

  كما جممليار17.1بلغحيث،%17بمقدارالمدارةاألصولحجمنمو منالقويالنمو هذا ينبع.2020
 
2021ديسمبر 31ف

  جممليار14.6مقابل
 
  العامف

  ذلك،عىلعالوة.الماض 
 
زيادةالحفظأمناءإيراداتشهدت،2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

ة   جممليون1.1مقابلجممليون1.2بلغتحيث،%17بمقدارسنويأساسعىلكببر
 
.2020المال  العاممنالرابعالرب  عف

.%38بمقدارالحفظأمناءإيراداتانخفضتسنوي،رب  عأساسعىل

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

 %16بمقدارانخفضتفقد،والخزانةالمالأسواقعملياتبإيراداتيتعلقفيما•
 
  جممليون11.6مسجلة

 
،2021المال  العامف

  جممليون13.7مقابل
 
  االستثمار إللالستثمارالمتاحةاألموالمعظمتوجيهتمحيث،2020المال  العامف

 
كةف خدماتالشر

  .فينتكبرايمالناشئةالمرصفيةغبر المالية
 
  والخزانةالمالأسواقعملياتإيراداتأظهرتنفسه،الوقتوف

 
منالرابععالرب  ف

 2021المال  العام
 
  جممليون3.3ب مقارنةجممليون3.6بلغتحيث،%10بمقدارتحسنا

 
المال  العاممنالرابعالرب  عف

2020. 
 
.%33بمقدارسنويرب  عأساسعىلوالخزانةالمالأسواقعملياتإيراداتارتفعتذلك،عىلعالوة

  تشغيلهبدأالذي،فينتكبرايمالمرصفية،غبر الماليةالخدماتذراعحقق•
 
ايرنهايةف كةأولخاللمن،2021فبر له،تشغيلشر

  جممليون11.3بلغتإيراداتإندورس،
 
العاممنالرابعالرب  عخاللجممليون3.5إيراداتهسجلتبينما ،2021المال  العامف

  ما،2021المال  
 يعن 

 
.سنويرب  عأساسعىل%8بمقدارارتفاعا

  جممليون100.6سجلتحيثسنوي،أساسعىل%28بمقدارالمجمعةاإليراداتنمولأعالهالمذكورةالتطوراتأدت•
 
العامف

  جممليون78.8ب مقارنة2021المال  
 
  العامف

العاممنالرابعالرب  عخاللجممليون19.8المجمعةاإليراداتسجلت.الماض 
 يمثلما وهو ،2021المال  

 
 سنويأساسعىل%7بمقدارانخفاضا

 
.سنويرب  عأساسعىل%24بمقداروانخفاضا
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ام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك جميع األرق

رب  ع 4 العام 

المالي 2021

رب  ع 3 العام 

المالي 2021

رب  ع 4 العام 

المالي 2020

أساس 

رب  ع 

سنوي

أساس 

سنوي

العام المالي 

2020

العام المالي 

2021

أساس 

سنوي

61%       15,944           519,917%461%       2,473           666        3,736إيرادات إدارة األصول

17%            631              75539%46%           133           160           233إيرادات خدمات اإلدارة
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عاب والعموالت 37%      89,037        65,077-10%-30%     17,951     23,306      16,209إجمالي إيرادات األت

-16%      11,556        1013,700%33%       3,307       2,737        3,637إيرادات عمليات أسواق المال والخزانة
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1.8 

0.8 0.8 1.1 

4.5 

2.0 
1.2 

2.0 
1.2 

6.4 

 -

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 1ر     
العام 
المالي 
2021 

 2ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

2020  1ر     
العام 
المالي 
2021 

 2ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

2021



اير 27األحد،  2022فبر

4

( جممليون )حسب النشاط 2021العام المالي  إيرادات الر     
(مرصي

(مليون جم)حسب النشاط 2021إيرادات العام المالي 

ي العام والعموالت تقسيم األتعاب 
 
ي العام تقسيم األتعاب والعموالت 2020المالي ف

 
2021المالي ف

ي العام 
 
ي 2020المالي تقسيم اإليرادات ف

 
2021المالي العام تقسيم اإليرادات ف

%15, إدارة األصول

%1, خدمات اإلدارة

%59, الوساطة

%7, أمناء الحفظ

,  االستشارات المالية
18%

%18, إدارة األصول

%1, خدمات اإلدارة

%55, الوساطة

%7, أمناء الحفظ

,  ةاالستشارات المالي
6%

الخدمات المالية غب  
% 1, المرصفية
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أنش ة عمليات 
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أنش ة عمليات 
أسوا  المال 
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% 1, إدارة األصول  

%1, خدمات اإلدارة  

%9 , الوساطة  

%6, أمناء الحفظ  

,  االستشارات المالية
15%  

أنش ةعمليات أسوا  
%17, المال والخ انة  
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•  
 
كةفيهتسىعالذيالوقتف الربحية،زيز لتعالقابضةبرايمشر

تثمار االس لبنكالتشغيليةالمرصوفاتتقليصمنتمكنت
  %12بمقدار

 
فإنذلك،منالرغموعىل.2021المال  العامف

غبر اليةالمالخدماتبأنشطةالمتعلقةالتشغيليةالمرصوفات
  المرصفية

،إطالقها تمالنر
 
  حديثا

إجمال  من%31تشكلوالنر
  يليةالتشغالمرصوفاتارتفاعحفزتالتشغيل،مرصوفات

 
ف

.2021المال  العام

2021المال  العاممنالرابعالرب  عشهد سنوي،رب  عأساسعىل•
 
 
 انخفاضا

 
  هائل

 
غبر الماليةللخدماتالتشغيليةالمرصوفاتف

 يعكسمما ،المرصفية
 
 انخفاضا

 
ا   كببر
 
التشغيليةتالمرصوفاف

.سنويورب  عسنويأساسعىلالمجمعة

ي العام المالي 
 
2021المرصوفات التشغيلية ف

جممليون  .  1

جممليون 95.4األجور
مليون جم28.4عمومية وإدارية أخرى                       

مجمليون 14.6مرصوف الفائدة
جممليون6اإلهالك

فةتحليل التكل-2

  التشغيليةالمرصوفاتأظهرت•
  جممليون144.4بلغتالنر

 
 2021المال  العامف

 
سنويأساسعىل%29بمقدارارتفاعا

  معها بالمقارنة
 
  .جممليون112.2والبالغة2020المال  العامف

 
المرصوفاتنسبةارتفعتنفسه،الوقتوف

.%142مقابل%144إلاإليرادات/التشغيلية

 2021المال  العاممنالرابعالرب  عخاللالتشغيليةالمرصوفاتأظهرت•
 
،تحسنا

 
أساسعىل%16بمقدارتراجعتحيثقويا

العموميةالمرصوفاتوانخفاض%25بمقداراألجور انخفاضخلفيةعىلجم،مليون38.9مقابلجممليون32.6إلسنوي
َج .%24بمقداراألخرىواإلدارية وَّ

َ
  %183مقابل%164إلاإليرادات/التشغيليةالمرصوفاتنسبةانخفاضاألداءهذا ت

 
العامف

%17بمقدار2021المال  العاممنالرابعالرب  عخاللالتشغيليةالمرصوفاتانخفضتالسنوي،رب  عباألداءيتعلقفيما .السابق
  سنوي،رب  عأساسعىل

 
  العاملير  أجور انخفاضأعقابف

 
مرصوفاضانخفإلباإلضافةالمرصفيةغبر الماليةالخدماتف

  الفوائد 
.الوساطةذراعتكبدها النر

•  
 
  جممليون95.4إللتصل،%16بمقدارالعاملير  أجور ارتفعت،2021المال  العامف

 
مليون82.3مقابل2021المال  العامف

  جم
 
ةف   العاممنالمقارنةالفبر

ةالزيادةوبسببذلك،منالرغموعىل.الماض    الكببر
 
أجور سبةنانخفضتاإليرادات،ف

،.%105مقابل%95إلاإليرادات/العاملير  
 
 أيضا

 
  أعالهالمذكور لالنخفاضنظرا

 
  العاملير  أجور ف

 
المال  لعامامنالرابعالرب  عف

  %103إلاإليرادات/العاملير  أجورنسبةانخفضت،2021
 
  %128مقابل2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

 
  العامف

.الماض 

 أظهرتفقد السنوية،رب  عالعاملير  لمرصوفاتبالنسبةأما •
 
ذلك،منالرغموعىل.سنويرب  عأساسعىل%18بمقدارانخفاضا

  أساس،نقطة700بمقداراإليرادات/العاملير  أجورنسبةارتفعت
 
.اإليراداتتباطؤ ضوءف

28.4مسجلةسنوي،أساسعىل%28بمقدارارتفاعأظهرتفقداألخرى،واإلداريةالعموميةبالمرصوفاتاألمريتعلقوفيما•
  جممليون

 
  جممليون22.1مقابل2021المال  العامف

 
  العامف

  .الماض 
 
وميةالعمالمرصوفاتنسبةظلتنفسه،الوقتوف

واإلداريةالعموميةالمرصوفاتسجلت،2021المال  العاممنالرابعالرب  عخالل.%28عنده  كمااإليرادات/األخرىواإلدارية
 يمثلما وهو جم،مليون7.1األخرى

 
  عنها %24بمقدارانخفاضا

 
جم،مليون9.3والبالغة2020المال  العاممنالرابعالرب  عف

المرصوفاتنسبةارتفعتالنحو،هذاعىل.جمماليير  7والبالغة2021المال  العاممنالثالثالرب  ععن%1بمقداروزيادة
  %27ومقابلعامقبل%44ب مقارنة%36إلاإليرادات/األخرىواإلداريةالعمومية

 
المذكور التحسنيرجع.السابقالرب  عف

  الكىل  االنخفاضإلأعاله
 
.التكلفةفاءةلكللوصولالمجموعةلجهود كانعكاساألخرى،واإلداريةالعموميةالمرصوفاتبنودف

ام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك جميع األرق

رب  ع 4 العام 

المالي 2021

رب  ع 3 العام 

المالي 2021

رب  ع 4 العام 

المالي 2020

أساس رب  ع 

سنوي

أساس 

سنوي

العام المالي 

2020

العام المالي 

2021

أساس 

سنوي

ن 16%     (95,437)      (82,346)-25%-18%    (27,107)    (24,902)     (20,421)أجور العاملي 

28%     (28,356)      (22,123)-24%1%      (9,335)      (7,033)       (7,125)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

265%     (14,602)        (4,005)170%-41%      (1,286)      (5,895)       (3,471)مرصوف الفائدة

64%       (6,027)        (3,678)36%1%      (1,156)      (1,569)       (1,578)اإلهالك

29%   (144,422)   (112,152)-16%-17%    (38,884)    (39,399)    (32,594)المرصوفات التشغيلية
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(الر     سنوية)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية(العام بأكمله)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية

لمحة عىل قائمة المرك  المالي - 

•  
 
  ارتفعإندورس،تشغيلبدءضوءف

 
أعمالبها تساهمجممليونمنهاجم،مليون86.1إلالقبضمستحقةالقروضصاف

  الرصيد ويتكوناالستهالك  التمويل
.التمويىل  التأجبر منالمتبقر

  (سهم/جم0.92)جممليون321.5الملكيةحقوقبلغت•
 
السهمأنإليشبر مما ،2021المال  العاممنالرابعالرب  عنهايةف

يةقيمتهعن%37يبلغكببر بخصميتداول .الدفبر

  وما النقديةبلغت•
 
  جممليون69حكمهاف

 
ةنهايةف .الفبر

%105

%28

%5

%5

%142

%95

%28

%15

%6

%144

%0 %20 %40 %60 %80 %100 %120 %140 %160

 أجور العامل    

 المرصوفات العمومية واإلدارية األخر 

 مرصو  الفائدة

 اإل   

 إجمالي المرصوفات التشغيلية

 2020العام المالي  2021العام المالي 

%128

%44

%6 %5

%183

%96

%27 %23

%6

%151

%103

%36

%17
%8

%164

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%120

%140

%160

%180

%200

 المرصوفات العمومية أجور العامل    

 واإلدارية األخر 

إجمالي المرصوفات  اإل    مرصو  الفائدة

 التشغيلية

 2021العام المالي   ر      2021العام المالي   ر      2020العام المالي   ر     

 للعامإندورسمخصصاتاحتسابتم•
 
إجمال  ارتفاعإلأدىمما جم،مليون9.6عندالمال  للتقرير الدوليةللمعايبر وفقا

  جممليون0.5ب مقارنةجممليون12.1إلالمخصصات
 
.المقارنالعامف
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أنشطة تحت الضوء

(الماليةاألورا لتداولبرايم)الماليةالوساطة–1

  :متسقأداء
 
األوراقلتداولبرايمحافظت،2021المال  العامف

جم،مليار12.5مستوىعندالتداوالت قيمةحجمعىلالمالية
ذلك،إلباإلضافة.السوقمن%2.7بلغتحصةعىلمستحوذة

كة20أكبر منواحدةالماليةاألوراقلتداولبرايمتظل وساطةشر
  مالية
 
.17المرتبةاحتلتحيثمرص،ف

كةجممليار 2.4المنفذةالتداوالت قيمةبلغتذلك،عىلعالوة لرسر
وبلغت،2021المال  العاممنالرابعالرب  عخاللالماليةلألوراقبرايم

.17المرتبةواحتلت،%1.9السوقيةحصتها 

ات األداء  2021لعام المالي لمؤشر

17رقم 

تيب  البر
بالبورصة 
المرصية

2.7%

الحصة 
السوقية

مليار 12.5
جم

قيمة 
التداوالت 

(مليون جم)قيمة التداوالت ر     السنوية 

  :الكبب  الحجمذاتالصفقاتتنفيذ •
 
  ملحوظبشكلديناميكيةالماليةاألوراقلتداولبرايمكانت،2021المال  العامف

 
تنفيذ ف

،الحجمذاتالصفقات صفقتير  تنفيذ الخصوصوجهعىل2021المال  العاممنالرابعالرب  عشهد .صفقة12نفذتحيثالكببر
ةحصصبيعمتضمنتير  جم،مليون83.3بلغبإجمال     كببر

 
،ف كتير  :وهماشر

مرص-اإلسالم  ظنر  أبو مرصف1.

فاينانسإي2.

كات10إضافةباألساسيةاألبحاثتغطيةنطاقبمضاعفةبرايمبحوثقامت،الرب  عخالل:األساسيةاألبحاثتغ يةن ا مضاعفة• شر
 عالمها،إلأخرى

 
اميكمنتجير  أرب  عو بنوكخمسةتحديدا ،ومنتجللسبر الرب  عنهايةبحلول.[OLFI]الغذائيةللصناعاتالند عبور للجير 

 50لحوال  برايمبحوثتغطيةامتدت،2021المال  العاممنالرابع
 
،سهما

 
  بما مرصيا

 
.واألساسيةالمبدئيةالتغطيةذلكف

  
 
  شيعةبرايمبحوثكانتنفسه،الوقتوف

 
اتمعالتعاملف   وراتالتطآخر عىلالعمالءأطلعتحيثبالسوق،المتغبر

 
الصناعاتف

  المدرجةالرئيسيةاألسهمعىلوالتأثبر الطبيىع  الغاز عىلالقائمة
 
بإصدارينTAKEStockسلسلةمنكجزءذلكوكلالمرصية،البورصةف

  
 
  آخر تقريرإصدار تم.نوفمبر و أكتوبر ف

 
.المرصيالمطاحنقطاعيغط  ،نوفمبر أوائلف

كة20إلاألساسيةبرايمبحوثتغطيةامتدت،2021ديسمبر بنهاية إجمال  ثلثأوجممليار250عنتزيد إجماليةسوقيةبقيمةشر
  المرصيللسوقالسوقيةالقيمة

 
مابنرسر برايمبحوثقامتبأكمله،2021وعام2021المال  العاممنالرابعالرب  عخالل.الرب  عنهايةف

،عىلبحثية،ورقة127و31مجموعه   والتحليلاألسهممنكل  تغط  التوال 
.واالقتصادالفن 

(ألف جم)إيرادات الوساطة ر     السنوية 

2,037 
2889 2894

4,740 

12,560 

3,518 

2,396 

4,187 

2,374 

12,475 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 1ر     
العام 
المالي 
2020 

 2ر     
العام 
المالي 
2020 

  ر     
العام 
المالي 
2020 

  ر     
العام 
المالي 
2020 

2020  1ر     
العام 
المالي 
2021 

 2ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

  ر     
العام 
المالي 
2021 

2021

6,513 
8,724 

10,977 12,331 

38,545 

13,236 11,497 
15,401 

8,992 

49,126 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 1ر     
العام 

المالي 
2020 

 2ر     
العام 

المالي 
2020 

  ر     
العام 

المالي 
2020 

  ر     
العام 

المالي 
2020 

2020  1ر     
العام 

المالي 
2021 

 2ر     
العام 

المالي 
2021 

  ر     
العام 

المالي 
2021 

  ر     
العام 

المالي 
2021 

2021

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/12/211207-Egypt-Banks-CoreCoverage-En.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/12/211230-Egypt-Ceramics-CoreCoverage-En.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/12/211226-OLFI-CoreCoverage-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/10/211031-NG-Price-Hike-TAKEStock-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/11/211121-Fertilizers-Price-Hike-TAKEStock-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/11/211101-Mills-TAKEStock-Ar.pdf
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28عددهاالبالغاألساسيةاالستثماريةاألفكار حققت،2021خالل:السو عىلتتفو 2021لعاماالستثماريةاألفكار •
اءفكرة20)برايمببحوثالخاصةفكرة لكل%17.9بلغعائد بمتوسط%64.3بلغجيد نجاحمعدل(للبيعأفكار 8وللرسر
EGXمؤشر منكلمتجاوزةاستثمارية،فكرة EGXومؤشر 30 .التوال  عىل%2.6و%10.2البالغاألوزانمتساوي70

ي التحليللتوصياتقويأداء•
ي الفن 

 
  :2021ف

 
ت،2021ف 86إغالقتمفنية،توصية107مجموعهمابرايمبحوثنرسر

10وظلتمنها،11تفعيليتملمالمتبقية،21ال التوصياتبير  ومن.صفقةلكل%6.81بلغعائد بمتوسطمنها 
 جيد النجاحمعدلكانمربحة،توصية60مع.العامنهايةبحلولمفتوحةتوصيات

 
.%70وقدرهجدا
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(إنفستمنتسبرايم)األصولإدارة–2

ألسوا  النقد المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء

EGX30المجمعة ل  PIمحفظة 
محدد األوزان مقارنة بمعيار األداء

 EGX30ل المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء 

ي المدارةاألصول•
 
  جممليون8,064إللتصلسنوي،أساسعىل%32بمقدارالمدارةاألصولارتفعت:ت ايدف

 
31ف

  جممليون6,117ب مقارنة2021ديسمبر 
 
عزى.السابقالعامف

ُ
  الزيادةت

 
مما دة،الجديالنقدأسواقصناديقإلالغالبف

  المدارةاألصولنطاقتوسيعإلأدى
 
مما ،%11قدرهاجيدةنسبةاألسهمصناديقأضافتكما .%163بمقدارالمالسوقف

  القويةالثقةعىليدل
 
ايماألصولإدارةمهاراتف .إنفستمنتسلبر

  المدارةاألصولارتفعت،2021المال  العاممناألخبر الرب  عمدار عىل•
 
رب  عأساسعىل%17بمقدارإنفستمنتسبرايمف

  كما جممليون6,912مقابلسنوي
 
.2021سبتمبر ف

ي المتفو األداء•
 
  :األسهمأسوا ف

 
وقالتفمنلالستثماراتبرايمقبلمنالمدارةاألسهمصناديقتمكنت،2021المال  العامف

  
 
.المدارةاألصولفئاتكلعبر األداء،معيار عىلاألداءف

(جمألف )إيرادات إدارة األصول (مليون جم)األصول المدارة 

6,117 6,087 6,187 

6,912 

8,064 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

 2021ديسمبر  2021سبتمبر  2021يونيو  2021مارس  2020ديسمب  

2,473 

666 

3,736 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 2021العام المالي   الر      2021العام المالي   الر      2020العام المالي   الر     

%12.08

%10.18

%9.00 %9.50 %10.00 %10.50 %11.00 %11.50 %12.00 %12.50

ي 1-12-2021 
 
العائد  ما ف

EGX30المجمعة ل   PIمحفظة 

EGX30 EGX30المجمعة ل   PIمحفظة 

%13.63

%7.42

%0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %12.00 %14.00 %16.00

ي 
 
2021-12-1 العائد  ما ف

محدد األوزان EGX30المجمعة ل   PIمحفظة 

EGX30 محفظة  محدد األوزانPI   المجمعة لEGX30 محدد األوزان 

%10.24

%10.21

%0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %12.00

ي 
 
2021-12-1 العائد  ما ف

المجمعة ألسوا  النقد PIمحفظة 

 المجمعة ألسوا  النقد PIمحفظة  يوم 91متوس  العائد عىل أذون الخ انة لمدة 
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كةأعلنت:ناجحطرح•   قدمكرةلنادياألول  العامللطرحالحرصيالمال  المستشار ،كابيتالبرايمشر
 
المحلة،غزلمرص،ف

يحةالناجحاإلغالقعن   بالكاملاالكتتابتم.الصفقةمنالخاصالطرحلرسر
 
منجممليون37البالغالخاصالطرحف

العربيةمملكةوالمرص منالمرتفعةالماليةاألصولوذويالمؤسساتمنمستثمرينتضممتنوعةمستثمرينقاعدةقبل
  األول  العامللطرحجممليون98تبلغبقيمةإضافيةحصةطرحالمتوقعمنأنهإلاإلشارةتجدر .والكويتالسعودية

 
ف

.2022مارس

  :التعاقداتتوسي •
 
اقدرهمناسبةنسبةمضيفةلديها،التعاقداتحجمزيادةكابيتالبرايمواصلت،2021المال  العامف

وعاتإل25%   الصح  النمو ُيعزى.التنفيذتحتالمرسر
 
  اواألسهمالدينصفقاتإلالتعاقداتحجمف

معتتماشر لنر
اتيجية .الدفاعيةبالصناعاتيتعلقفيما سيما ال القوي،حضورهالتعزيزكابيتالبرايماسبر

اءجانباستشارات• ،العاممدار عىل:الشر  
اءلجانبمال  كمستشاركابيتالبرايمعملتالماض    الرسر

 
.صفقة12ف

( ابيتالبرايم)االستثماربنك–3
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؛التأجب  محفظةت ايد •   :متنوعةق اعاتتستهد التمويىلي
 
كةتمكنت،2021المال  العاممنالرابعالرب  عف التابعةالرسر

ايم جم،مليون100.4مسجلةسنوي،رب  عأساسعىل%8بمقدارالتمويىل  التأجبر محفظةتوسيعمنإندورسفينتك،لبر
  كما جممليون92.6مقابل

 
تليها ،%54قدرهابنسبةالمحفظةمناألكبر الجزءاآلالتتشكل.2021سبتمبر 30ف

.(%11)والشاحنات(%29)اإلنتاجخطوط

  التنوي    عصعيد وعىل
 
ر القطاعات،ف

ّ
تاله،%20قدرهابةبنسالقائمةالكماليةوالخدماتللسلعاالستهالك  القطاعتصد

لحيثوالتجارة،الصحيةاألدواتقطاعا 
ّ
.المحفظةمن%19منهماكلشك

(فينتكبرايم)المرصفيةغب  الماليةالخدمات– 

الق اعمحفظة التأجب  التمويىلي حسب محفظة التأجب  التمويىلي حسب نوع األصل

%20, السل  االسته  ية  

%19, األدوات الصحية  

% 1, ال راعة  

%19, التجارة  

%9, الق اع الصنا ي   

%9, مواد البناء  

%11, أخر   

اكات• ي جديدةشر
 
  :االسته كي التمويلق اعف

 
اكةاتفاقياتبإبرامإندورسقامت،2021المال  العاممنالرابعالرب  عف شر

كاتمنالعديد معجديدة   الرسر
 
  بما مختلفة،قطاعاتف

 
:ذلكف

السباحةلحماماتبلو 1)

(2BOC DOCالصحيةالرعايةلخدمات

لألثاثالمعبر  3)

عيونوطبيبأسنانطبيب412)
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الدخل المجمعةقائمة 

الف ذلك جميع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خ

رب  ع 4 العام 

المالي 2021

رب  ع 3 العام 

المالي 

2021

رب  ع 4 العام 

المالي 

2020

العام المالي 

2020

العام المالي 

2021

    15,944        9,917     2,473         666       3,736إيرادات إدارة األصول

          631           539         133         160          233إيرادات خدمات اإلدارة

    49,126      38,545   12,331   15,401       8,992إيرادات الوساطة المالية

       6,438        4,484     1,051     1,989       1,229إيرادات أمناء الحفظ

       5,615      11,592     1,963     1,891      (1,431)إيرادات االستشارات المالية

    77,754      65,077   17,951   20,106     12,759إجمالي اتعاب وعموالت بنك االستثمار
-           

    11,283            -          -     3,200       3,450إيرادات الخدمات المالية غير المرصفية

    89,037      65,077   17,951   23,306     16,209إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

    11,556      13,700     3,307     2,737       3,637إيرادات عمليات أسواق المال والخزانة

  100,593      78,777   21,258   26,043     19,846اإليرادات المجمعة

ن    (95,437)     (82,346)  (27,107)  (24,902)   (20,421)أجور العاملي 

   (28,356)     (22,123)    (9,335)    (7,033)      (7,125)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

   (14,602)       (4,005)    (1,286)    (5,895)      (3,471)مرصوف الفائدة

     (6,027)       (3,678)    (1,156)    (1,569)      (1,578)اإلهالك

رصوفات التشغيلية (144,422)  (112,152)  (38,884)  (39,399)   (32,594)الم  

   (43,829)     (33,375)  (17,626)  (13,356)   (12,749)األرباح التشغيلية

   (12,113)          (446)          -          (39)      (8,713)المخصصات

       1,960      12,988   11,628         344          132إيرادات )مرصوفات( أخرى

يبة ي األرباح قبل الرصر
ر

   (53,982)     (20,833)    (5,998)  (13,051)   (21,329)صاف

ائب      (2,339)       (3,425)    (1,170)         273         (232)الرصن

يبة د الرصر ي األرباح بع
ر

   (56,321)     (24,258)    (7,168)  (12,778)   (21,561)صاف

         (304)          (249)          (62)          (85)         (113)حقوق األقلية

د البنود غير العادية وحقوق األقلية ي األرباح بع
ر

   (56,625)     (24,507)    (7,230)  (12,863)   (21,674)صاف
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المركز المال  المجمعةقائمة 

Dec-2030-Sep-2131-Dec-21-31جميع األرقام باأللف جم

ي حكمها
ن
            68,992         73,437             113,424النقدية وما ف

          114,687      167,363             120,754أوراق قبض

            22,143         18,421                      -القروض مستحقة القبض

            12,563         15,052               16,246األصول متداولة أخرى

          218,385      274,272             250,424إجمالي األصول المتداولة

            63,995         70,698القروض مستحقة القبض

ي األصول الثابتة
ن
            62,322         61,937               48,542صاف

          220,156      220,156             220,156شهرة محل

ي صندوق ضمان التسويات
ن
               3,570           2,484                  3,223المساهمة ف

               1,940              903                  1,986االستثمارات

          351,983      356,178             273,907إجمالي األصول غير المتداولة

          570,368      630,450             524,331إجمالي األصول

ة األجل             76,358      119,557               75,600القروض قصي 

            49,494         50,142               47,613عمالء دائنون

            67,542         67,162                      -القروض طويلة األجل

امات التأجي  التمويلي ن             30,000         30,000الي 

            17,971         12,054               14,581الخصوم األخرى

          241,365      278,914             137,794إجمالي الخصوم

               5,506           6,477                  5,335المخصصات

               2,001           1,888                  1,881حقوق األقلية

          321,496      343,171             379,321إجمالي حقوق الملكية

          570,368      630,450             524,331إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

مليون350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمبر المال  نهاية العام 

زكود  PRMH.CAرويبر

جكود  PRMH EYبلومبر

CFAجيهان حالوة، 
+20233005772: التليفون المباشر 

+21001258181: موبايل
ghalawa@egy.primegroup.org

محمد سيد مصطق  
+20233005663: تليفون
+201229224441: موبايل

msayed@egy.primegroup.org

المستثمرينعالقات إدارة
ir@primegroup.org

افيةالمعلوماتبعضالتقرير هذا يتضمن   االسترسر
كةنظر وجهةتعكسالنر   الرسر

 
لبعضتتعرضقد فه  ال  وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحال  الوقتف

اضاتوالشكوكالمخاطر  كةالفعليةالنتائجبير  جوهريةفروقوجود إلالعواملمنالعديد تؤديأنيمكن.واالفبر واألداءالنتائجوبير  ها وإنجازاتأدائها حيثمنللرسر
افية،واإلنجازات   أو مباشر بشكلعنها الحديثيتمقد العواملوهذهاالسترسر

افية،الرؤىهذهخاللمنضمن  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االسترسر
  والسياش  االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الرسر   والتغبر

 
اتيجيةف كةاسبر اضاتإلباإلضافةالرسر   االفبر

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغبر تكونقد النر
  المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف   بتحذير نقوموعليه.صحيحةغبر الرئيسيةاالفبر

عىلاالعتماد منتقرير الهذا متلقر
افيةالمعلومات كةتتعهد ال .االسترسر افيةالبياناتبتحديثالرسر اتلتعكساالسترسر   التغبر

 
.األحداثأو الظروفف

التداولمعلومات 

اير 24)سعر اإلغالق  جم0.582(2022فبر

  
 
جم1.060أسبوع52أعىل سعر ف

  
 
جم0.506أسبوع 52أدن  سعر ف

مليون3.4متوسط كمية التداول اليوم  

جممليون 2.7متوسط قيمة التداول اليوم                                              

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

