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 الشركة  أةنش
 

الماليةشركة  تأسست   لالستثمارات  القابضة  مساهمة  "  برايم  ر  ألحكامطبقا  "    مصرية  شركة  سوق  رقم أقانون  المال   س 

العامة    1992لسنة    95  الهيئة  قرار  بموجب  وذلك  التنفيذية  المالية والئحته  )  للرقابة  رقم  بتاريخ   ( 376بجلستها   المنعقدة 

 . 2006مارس  9 بتاريخ التجاريوالقيد بالسجل  2006مارس  1 
 

 غرض الشركة  
 

 . تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها التيغرض الشركة في تأسيس الشركات  يتمثل     -

من الالئحة التنفيذية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع    127بمراعاة حكم المادة       -

كات األموال التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ،  شر

 كما يجوز لها أن تندمج فى الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

بمزاولة نشاط أمناء الحفظ    2008فبراير    19ابة المالية بتاريخ  قامت الشركة بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرق     -

 .  على أن يكون مقصورا على عمالء الشركة المتعاقد معهم
بتاريخ       - المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  موافقة  علي  بالحصول  الشركة  نشاط   2021فبراير    7قامت  بمزاولة 

 صناديق االستثمار بنفسها او مع غيرها

 يسي  المقر الرئ

 . الجيزةمحافظة  في حي المهندسينيقع مقر الشركة 

 مدة الشركة  

وتنتهى  يناير  أول  للشركة فى  المالية  السنة  وتبدأ   ، التجارى  بالسجل  القيد  تاريخ  تبدأ من  الشركة خمسة وعشرون سنة             مدة 

 ديسمبر من كل عام. 31فى

 اعتماد القوائم المالية 

 طبقا لقرار مجلس االدارة المنعقد فى   2021  ديسمبر  31  ى المالية المنتهية ف  السنةللشركة عن    المالية  القوائمتم اعتماد  
 . 2022فبراير  27

  نطاق القوائم المالية المجمعة .2
 

من   اكبر  بنسبة  الشركة  فيها  تساهم  التى  الشركات  المجمعة  المالية  القوائم  عليها   %50تتضمن  سيطرة  ولها  رأسمالها  من 

% ويكون للشركة القدرة علي السيطرة علي قرارات الشركة ، وفيما يلى    50تي تقل نسبة المساهمة فيها عن   والشركات ال

 بيان الشركات التى تم إدراجها بالقوائم المالية المجمعة : 

 نسبة المساهمة    

 % 99٫81 برايم انفستمنتس إلدارة االستثمارات المالية**

 % 99٫93 تتابات*برايم كابيتال لترويج وتغطية االك

 % 99٫70  *برايم لتداول األوراق المالية

 % 99٫90 **برايم سيكاف الستثمار العقارى

 % 20 ***برايم لخدمات اإلدارة في مجال صناديق االستثمار )برايم وثائق (**

 % Prime Fintech 99٫997برايم فينتك لالستثمارات المالية 

 % Endorse ***** 99٫99المصرفية اندورس للتمويل والخدمات المالية غير 

%    33,5% لشركة برايم القابضة لالستثمارات المالية وغير مباشرة بنسبة     66,2* تتمثل فى نسبة مساهمة مباشرة بنسبة  

 لبرايم كابيتال لترويج وتغطية االكتتابات.

فى نسبة مساهمة  برايم وثائق    –ستثمار  نسبة مساهمة برايم القابضة في برايم لخدمات اإلدارة في مجال صناديق اال ** تتمثل  

بنسبة   بنسبة    19,5مباشرة  مباشرة  وغير  المالية  لالستثمارات  القابضة  برايم  لشركة  برايم    %0,5  شركة  من  لكل   %

 ستثمار العقارى. ايم سيكاف لال انفستمنتس إلدارة االستثمارات المالية و شركة بر

بيع عدد    *** بر  161  000تم  أسهم شركة  من  استمرار سهم  )وثائق( مع  االستثمار  فى مجال صناديق  االدارة  لخدمات  ايم 

 الشركة فى اتخاذ القرارات االدارية والتشغيلية والمالية. 

( %99٫98(  وشركة كوين لخدمات البيع بالتقسيط)    %99٫99**** تم استبعاد كل من شركة برايم فاينانس ) نسبة المساهمة  

   .حتي يتم االنتهاء من اعمال التصفية  المال سأ ت الشركة علي قيمة مساهمتها  في  رلوضع الشركات تحت التصفية وحصل

 

 

 














































