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ات المالية أهم المؤشر

2022برايم القابضة تعلن نتائج أعمالها خالل الرب  ع األول من العام المالي 

 والعموالت األتعابإيراداتإجمالي شهد•
 
18.4إللتصلسنوي،رب  عأساسعىل%14وسنويأساسعىل%34بمقدارتراجعا

.جممليون

 المجمعةاإليراداتأظهرت•
 
 سنويأساسعىل%38بمقدارانخفاضا

 
20.1إللتصلسنوي،رب  عأساسعىل%1بمقداروارتفاعا

.جممليون

.سنويأساسعىل%36بمقدارأعىلجم؛مليون10.5بلغتحيثالسابقالرب  ععن%18بمقدارأقلالتشغيليةالخسائر جاءت•

ي تقلص•
 
.سنويرب  عأساسعىل%54قدرهبارتفاعجم؛مليون17.5إللتصل؛،سنويرب  عأساسعىل%19بمقدارالخسائرصاف

تحليل اإليرادات. 1
 المحصلةوالعموالت األتعابإجمالي أظهر •

 
قداربمارتفاعا

 ،سنويرب  عأساسعىل14%
ا
ي جممليون18.4مسجل

 
ف

جممليون16.2مقابل2022المالي العاممناألولالرب  ع
،سنويأساسعىل.2021المالي العاممناألولالرب  عخالل
 كالهما أظهر 

 
جممليون27.9مقابل%34بمقدارانخفاضا

.مض  عاممنذ 

 الوساطةإيراداتأظهرت•
 
أساسعىل%21بمقدارانخفاضا

 جممليون7.1إلسنويرب  ع
 
ي جممليون9منانخفاضا

 
ف

 السابق،الرب  ع
 
.سوقالبالتداوالت حجمبانخفاضمدفوعا

%46الوساطةإيراداتخرستالسبب،ولنفسوبالمثل،
ي معها بالمقارنة

 
والبالغة2021المالي العاممناألولالرب  عف

.جممليون13.2

2022اإليرادات المجمعة للرب  ع األول من 

جممليون .120

جممليون 7.1ةالماليالوساطة
مليون جم 3.4األصول                               إدارة 

جممليون 2.7أمناء الحفظ 
جممليون 1.7االستشارات المالية

ممليون ج1.7أسواق المال وعمليات الخزانة 
جمألف 238خدمات اإلدارة 

مليون جم3.2الخدمات المالية غير المرصفية

ي جممليون3.4بلغتإيراداتاألصولإدارةذراعحقق•
 
 يعادلما وهو العام،مناألولالرب  عف

 
رب  عأساسعىل%8بمقدارانخفاضا

 ،جممليون3.7مقابلسنوي
 
.جممليون6.6منسنويأساسعىل%48بمقداروانخفاضا

1.5بلغسالببرقمبالمقارنة2022المالي العاممناألولالرب  عخاللجممليون1.7بلغتإيراداتالماليةاالستشاراتنشاطحقق•
ي جممليون

 
ثقلحيث،2021المالي العاممنالرابعالرب  عف

ُ
تراجعتسنوي،أساسعىل.المحققةغير اإليراداتبرد األخير الرب  عأ

ي جممليون4.6مقابل%62بمقدارالماليةاالستشاراتإيرادات
 
ي العامف

.الماض 

 الحفظإيراداتسجلتذلك،إلباإلضافة•
 
 رب  عنموا

 
 سنويا

 
مليون1.2مقابلجممليون2.7بمقدارارتفعتحيث،%117قدرهقويا

ي جم
 
ي محققةجممليون2مقابلسنويأساسعىل%35بمقدارارتفاعا أظهرتذلك،إلباإلضافة.السابقالرب  عف

 
األولالرب  عف

 المذكور النمو يعزى.2021
 
ي الموازيللتوسعجزئيا

 
رب  عأساسعىل%27بمقدارارتفعتحيثبها،المحتفظاألصولحجمف

.سنويأساسعىل%42وسنوي

(مليون جم) إيرادات نشاط أمناء الحفظ (مليار جم)األصول المحتفظ بها 
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ي جممليون1.7إلوصلتفقد المال،سوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةبإيراداتيتعلقوفيما •
 
المالي العاممناألولالرب  عف

ي مما ،2022
 يعن 

 
ي عنها %55بمقدارانكماشا

 
أساسعىل.مرصيجنيهمليون3.6والبالغ2021المالي العاممنالرابعالرب  عف

 المالسوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةأظهرتسنوي،
 
ي جممليون4.2ب مقارنة%61بمقدارانخفاضا

 
العاممناألولالرب  عف

.2021المالي 

كةسجلت• المالي العاممناألولالرب  عخاللجممليون3.2بلغتإيرادات،فينتكبرايم،المرصفيةغير الماليةالخدماتشر
.الرب  عخالل%7بمقداروانخفاضسنوي،أساسعىل%137قدرهابزيادة،2022

ي أعالهالمذكورةالتطوراتانعكست•
 
جممليون20.1إللتصلسنوي،رب  عأساسعىل%1بمقدارالمجمعةاإليراداتزيادةف

ي جممليون19.8مقابل
 
مقابلسنويأساسعىل%38بمقدارالمجمعةاإليراداتتراجعتأخرى،جهةمن.المقابلالرب  عف

.2021المالي العاممناألولالرب  عخاللجممليون32.1

ام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك أساس سنويأساس رب  ع سنويالرب  ع 1 العام المالي 2021الرب  ع 4 العام المالي 2021الرب  ع 1 العام المالي 2022جميع األرق

-48%-8%                             6,615                             3,736                            3,431إيرادات إدارة األصول

98%2%                                 120                                 233                                238إيرادات أتعاب اإلدارة

-46%-21%                           13,236                             8,992                            7,114إيرادات الوساطة المالية

35%117%                             1,976                             1,229                            2,667إيرادات نشاط أمناء الحفظ

-na%62                             4,600                            (1,431)                            1,734إيرادات االستشارات المالية

-43%19%                           26,547                           12,759                          15,184إجمالي أتعاب وعموالت بنك االستثمار
-                                -                                 

137%-7%                             1,359                             3,450                            3,218إيرادات الخدمات المالية غير المرصفية

-34%14%                           27,906                           16,209                          18,402إجمالي إيرادات الخزانة وأسواق المال

-61%-55%                             4,228                             3,637                            1,652إيرادات أنشطة الخزانة وأسواق المال

رادات المجمعة -38%1%                           32,134                           19,846                          20,054اإلي

ي الرب  ع األول من العام والعموالت تقسيم األتعاب 
 
ي الرب  ع األول من العام تقسيم األتعاب والعموالت 2021المالي ف

 
2022المالي ف

   . 2  إدار  األصول

  خ مات اإلدار 
0.    

   الو ا ة المالية
  .    

   0.   أمناء الحفظ

   اال  شارات المالية

1 .    

 ال  مات المالية     
    .   الم  ية

ي الرب  ع األول من العام المالي 
 
ي الرب  ع األول من العام المالي 2021تقسيم اإليرادات ف

 
2022تقسيم اإليرادات ف
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كة• ي بدأتها شر
ي انعكاس لمساعي خفض التكاليف الن 

 
برايم القابضة ف
ي 
 
، حيث ا2021ف

 
ا  كبير

 
نخفضت ، شهد إجمالي المرصوفات تحسنا

كل من أجور العاملير  والمرصوفات العمومية واإلدارية األخرى
ة من جه. العامة واإلدارية األخرى عىل أساس سنوي ورب  ع سنوي

م أخرى، شهد مرصوف الفائدة حركة صعودية تماشيا مع الحج
ايد لنشاط الخدمات المالية غير المرصفية  

ر من الجدي. المي 
رصفية مالحظة أن المرصوفات المرتبطة بالخدمات المالية غير الم

.  من إجمالي المرصوفات التشغيلية% 26شكلت 

ي الرب  ع األو 
 
2022ل الم و ات ال شغيلية ف

جممليون  .0 

جممليون 18.9األجور
مليون جم6.4عمومية وإدارية أخرى                       

مجمليون 3.8مرصوف الفائدة
جممليون1.4اإلهالك

فةتحليل التكل-2

 بمقدار 2022مليون جم خالل الرب  ع األول من العام المالي 30.6بلغت المرصوفات التشغيلية •
 
عىل % 23، وهو ما يمثل انخفاضا

ي الرب  ع األول من العام المالي 
 
باإلضافة إل ذلك، أظهرت المرصوفات التشغيلية . مليون جم39.9والبالغ 2021أساس سنوي ف
 بمقدار 

 
ي نسبة المرصوفات . مليون جم32.6عىل أساس رب  ع سنوي عنها خالل الرب  ع السابق البالغ % 6انخفاضا

 
وقد انعكس ذلك ف

ي سجلت /التشغيلية
والرب  ع الرابع من العام 2021خالل الرب  ع األول من العام المالي % 164و% 124مقارنة ب  % 152اإليرادات الن 

.، عىل التوالي 2021المالي 

2022مليون جم خالل الرب  ع األول من العام المالي 18.9عىل أساس سنوي، لتصل إل % 35انخفضت أجور العاملير  بمقدار •
ي الرب  ع المقابل، بينما عىل أساس رب  ع سنوي، تقلصت أجور العاملير  بمقدار 28.9مقابل 

 
مليون جم 20.4من % 7مليون جم ف

خالل % 103و% 90مقارنة ب  % 94كنسبة مئوية من اإليرادات، بلغت أجور العاملير  . 2021خالل الرب  ع الرابع من العام المالي 
.عىل التوالي 2021والرب  ع الرابع من العام المالي 2021الرب  ع األول من العام المالي 

 بمقدار •
 
 % 14وبقدر ما يتعلق األمر بالمرصوفات العمومية واإلدارية األخرى، فقد أظهرت انخفاضا

 
عىل أساس سنوي وانخفاضا

مليون جم 7.4مقارنة ب   2022مليون جم خالل الرب  ع األول من العام المالي 6.4عىل أساس رب  ع سنوي، مسجلة % 10بمقدار 
تتوافق األرقام المذكورة . عىل التوالي 2021والرب  ع الرابع من العام المالي 2021مليون جم خالل الرب  ع األول من العام المالي 7.1و

ي مقابل % 32المرصوفات العمومية واإلدارية األخرى البالغة / مع نسبة اإليرادات 
ي الرب  ع المعن 

 
ي و% 23ف

ي العام الماض 
 
ي % 36ف

 
ف

.الرب  ع السابق

ك ر خالف ذل ذك م ي ا ل ف جم م األل ام ب جميع األرق

عام  ع 1 ال رب

ي 2022 مال ال

عام  ع 4 ال رب

ي 2021 مال ال

عام  ع  1 ال رب

ي 2021 مال ال

ع  ساس رب أ

سنوي

ساس  أ

سنوي

-35%-7%           (28,928)          (20,421)       (18,927)أجور العاملين

-14%-10%             (7,427)            (7,125)        (6,388)المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

91%9%             (1,986)            (3,471)        (3,788)مصروف الفائدة

-4%-8%             (1,513)            (1,578)        (1,449)اإلهالك

تشغيلية ات ال مصروف -23%-6%       (39,854)      (32,594)    (30,552)ال

(الرب  ع  نوية)اإليرادات /الم و ات ال شغيلية
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ي هذا الرب  ع 
 
.مليون جم6.5بلغت المخصصات ف
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لمحة عىل قائمة المركز المالي - 

ي محفظة القروض •
 
مليون جم بينما شكلت أول 96.5وهيمن التأجير التمويىلي عىل المحفظة ليساهم ب  . مليون جم107.6بلغ صاف

ي مرحلة ما قبل اإلطالق0.8مليون جم وجاء التمويل االستهالكي ب  10.4عملية تخصيم تم االنتهاء منها 
 
.مليون جم ف

%  37بنهاية الرب  ع، مما يشير إل أن السهم يتداول بخصم قدره ( سهم/ جم 0.87)مليون جم 303.9وبلغت حقوق المساهمير  •
ية .من قيمته الدفي 

ي حكمها •
 
ة المعنية88.2بلغت النقدية وما ف ي نهاية الفي 

 
.مليون جم ف
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أنشطة تحت الضوء

(  برايم لت اول األوراق المالية)المالية الو ا ة -1

ول من العام خالل الرب  ع األ: حصتها السوقية؛ تصنيف أ ضلتو يع •
ي 2022المالي 

 
 ف
 
حصتها ، شهدت برايم لتداول األوراق المالية ارتفاعا

ي و% 3.22مقابل % 3.4السوقية إل 
ي العام الماض 

 
ي الرب  ع % 1.88ف

 
ف

بمقدار من المهم التأكيد عىل أن حجم التنفيذات قد انخفض. السابق
ة أبطأ من تنفيذات الس% 22 وق، عىل أساس سنوي، وإن كان بوتير

ة وعىل أساس رب  ع سنوي، ارتفعت قيم%. 26حيث انخفض بمقدار 
ي حجم % 36مقارنة بانخفاض قدره % 15بمقدار التنفيذات 

 
ف

.تنفيذات السوق

ات األداء للرب  ع األول من  2022مؤشر

 1رقم 

تيب  ال ر
بالبورصة 
الم ية

 . %

الحصة 
السوقية

جممليار  .2

قيمة 
الت اوالت 

(مليون جم)قيمة الت اوالت رب  ع السنوية 

كةنفذت،2022المالي العاممناألولالرب  عيف:الكب   الحجممنرئيسيةصفقات• ذاتصفقاتثالثالماليةاألوراقلتداولبرايمشر
ي الكبير الحجم

 
كاتف :أدناهالواردةالرسر

ي الكويتبنك•
(شطب)م –الو ن 

النسيجيةللصناعاتأكتوجون•

والتجار للتنميةإتشآن  إيهكةشر •

ت،2022المالي العاممناألولالرب  عخالل:البحثيةاإلص اراتتكثيف• اتيجيير  تقريري  ها برايمبحوثنرسر
،2022لعامالسنويير  االسي 

ي التحليلمنكل  لتغطية
:األساسي والتحليلالفن 

 اتيجية الفنية لعام ي 2022تقرير اال  ر
 
ه ف كيفية التعامل مع القالع "بعنوان TECHViewضمن سلسلة 2022يناير 10تم نرسر

ي الهواء
 
 عامي . "ف

ي تشكلت بير 
 تلك الن 

 
 2021و2020قدم التقرير بعض األمثلة من هذه القالع، وتحديدا

 
ة األكير تقلبا ، وهي الفي 

ي البورصة المرصية
 
 . من حيث تقلبات أسعار األسهم ف

 
 إل جنب 2022من أفضل االختيارات لعام 14تضمن التقرير أيضا

 
جنبا

.للمتداولير  المضاربير  " عالية المخاطر"اختيار آخر من األسهم 16مع 

 اتيجية األ ا ية لعام ي 2022تقرير اال  ر
 
ه ف مرجع تقييم "بعنوان STANDPointضمن سلسلة 2022يناير 30تم نرسر

ي خمسة محاور رئيسية، وهي ارتفاع التضخم، وضعف الجنيه المرصي، 2022حدد التقرير توقعات األسهم لعام . "مرص
 
ف

ات الخمسة، من ضمن هذه الموضوع. وعمليات الدمج واالستحواذ، واالكتتابات العامة األولية، وعائد توزيعات األرباح المرتفع
.سهم مفضلير  15تم اختيار قائمة مخترصة من 

كات الوساطة المرصية  بير  شر
 
ي الرب  ع 13ت المركز حيث احتل، باإلضافة إل ذلك، أظهر تصنيف برايم لتداول األوراق المالية تحسنا

 
ف

ي كال الربعير  المقارنير  17مقابل المركز 2022األول من العام المالي 
 
.ف
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https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/01/220110-Egypt-TECHView-Strategy-En.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/01/220130-Egypt-STANDPoint-En.pdf
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مةخدوهي "توكبرايم"اسمتحتجديدةخدمةبرايمبحوثقسمأطلق:ج ي  بودكا تخ مةتوك،برايمإ الق•
ي بث)بودكاست

ي منكلعىلفقطالعربيةباللغة(صوت 
ي البودكاستإطالقتم.جوجلو آبلمنصن 

 
من،2022مارس13ف

اتيجيةمنها كلتغطي حلقتير  خالل هما تمواللتانالسنويةاألساسيةو الفنيةاالسي  ي نرسر
 
.سابقوقتف

ي :شهرينم ار عىلالسوقعىلاأل ا يةاأل هماختياراتتفوق•
 
ةف العاممناألولالرب  عنهايةحن  2022يناير30منالفي 

يد جنجاحمعدلبرايمبحوثبقسموالخاصةالماليةاألساسياتإلالمستندة15ال األسهماختياراتقدمت،2022المالي 
يمنكلأداءسواءحد عىلاألداءهذا تفوق.سهملكل%2.9+عائدبمتوسط%67بلغ EGXمؤشر EGXو30 متساوي70

ةنفسخاللالتوالي عىل%9.1-و%1.9-وهواألوزان .الفي 

العاممناألولالرب  عخاللفنيةتوصية44مجموعهما برايمبحوثقسمنرسر :المتو ط وقأداء  تق مالفنيةالتوصيات•
توصية20وبقيتتوصيات،أربعةتفعيليتمولمتوصية،لكل%1.7خسارةبمتوسطمنها 20إغالقتم،2022المالي 

ي عائد بمتوسطرابحةتوصية11بإجمالي ذلك،ومع.الرب  عبنهايةمفتوحة كانالنجاحمعدلكانتوصية،لكل%10.9إيجات 
.%55عندالمتوسطفوق

https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%83/id1606722356?ign-itscg=30200&ign-itsct=podcast_box_link
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83ZWJkODk2Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%AD-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-2022-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9/id1606722356?i=1000548808978
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%D8%AD-2-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A/id1606722356?i=1000553063315


2022مايو 29األحد، 

8

(إنفستمن سبرايم)األصولإدار –2

ي جممليون7,912إللتصلسنويأساسعىل%30بلغتممتازةبنسبةالُمدارةاألصولنمت:الُم ار األصولارتفاع•
 
31ف

ي جممليون6,087ب مقارنة2022مارس
 
ي الزيادةوتعزى.السابقالعامف

 
تفعنقد،البأسواقجديدةتكليفاتإلالغالبف لي 

ي الُمدارةاألصول
 
،.%112بلغتقويةبنسبةالنقد أسواقف

 
،%12بلغترائعةبنسبةارتفعتاألسهمبسوقتكليفاتأيضا

ي القويةالثقةعىليدلمما 
 
ايماألصولإدارةمهاراتف .انفستمنتسلي 

ي :ج ي نق يصن وق•
 
25بحجمجديد نقديبصندوقانفستمنتسبرايمتكليفتم،2022المالي العاممناألولالرب  عف

كةمنجممليون ي بالكاملفيهواالكتتابالمذكور الصندوقإطالقتم.للتأمير  GIGشر
 
.2022مايوف

(مليون جم)األصول الم ار  
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(كابيتالبرايم)اال  ثماربنوك–3

ي :المعةصفقةإ القتم.•
 
LCPأكملحيثمهمة،صفقةبإغالقكابيتالبرايمقامت،2022المالي العاممناألولالرب  عف

Fund II ةأقليةحصةعىلاالستحواذ ي كبير
 
هي جروبECC.للبائعحرصيمالي كمستشار كابيتالبرايمعملت.جروبECCف

ع
ِّ
ي يعملتجاريةلعالماتومالكمتخصصتعاقديُمصن

 
اتقطاعي ف مناثنير  بقيادةة،الشخصيوالعنايةالتجميلمستحرص 

ةالصناعةقدام  20منأكير وخي 
 
ي والصابونوالشمعوالجلوالغسولالكريماتECCمنتجاتمحفظةتشمل.عاما

الن 
ةللعنايةتستخدم اتوكذلكوالجسمواالستحماموالشعر بالبرسر واحدةمحطةلعمالئهاECCتقدم.التجميلمستحرص 
التصنيعالخام،المواد و والتغليفالتعبئةتوريدو المنتجوتصميمالمنتجوتسجيلالمنتجتطوير لهموفر تحيثللتسوق
،مر عىلبرسعةالنمو منالمجموعةتمكنت.والتعبئةوالتخزين التجاريةماتالعال معاألمد طويلةبعالقاتمدعومةالسنير 
ي الرائدة
 
اتمجالف كةجروبECCالتجاريةالعالماتتشمل.الشخصيةوالعنايةالتجميلمستحرص  أشعإحدى،Infinityشر
كات اتشر  التجميلمستحرص 

 
ي نموا
 
ي HairDoوBobanaإلباإلضافةمرص،ف

ةوالعنايبالشعر العنايةمنتجاتعىلتركز الن 
ة .بالبرسر

ي عاماكتتابألولالحرصيالمالي المستشار كابيتال،برايمأعلنت:ناجح رح•
 
المحلةغزلينادوهو قدمكرةلناديمرص ف

ي بالكاملاالكتتابتم.الصفقةمنجزءوهو الخاصللطرحالناجحاإلغالقعنالقدم،لكرة
 
37قيمةبالخاصاالكتتابف

رص،ممنالمرتفعةالماليةالمالءةذويمنومستثمرينمؤسساتضمتمتنوعةمستثمرينقاعدةخاللمنجممليون
لالكتتابستطرحجممليون98بقيمةإضافيةحصةهناكيكونأنالمتوقعمنأنهإلاإلشارةوتجدر .والكويتالسعودية،

ي العام
 
.2022يونيوف

ي :التنفيذقي  األعمالتو يع•
 
ا،لديهالتنفيذ قيد األعمالحجمزيادةكابيتالبرايمواصلت،2022المالي العاماألولالرب  عف

 
ا
 طفيفةالزيادةتعتي  قد .القويةأعمالها لمحفظة%5مضيفة

 
.الصفقاتبعضإغالقبسببنسبيا

اءجانبا  شارات• ،العاممدار عىل:الشر ي
ي يتالكو بنكاسهمشطببشأنكمستشار كابيتالبرايمعملتالماض 

–الوطن 
،.(NBKE)مرص

 
اءجانبكمستشار عملتأيضا ي الرسر

 
.صفقتير  ف
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،%73بلغتبمساهمةالتأجير محفظةمناألكي  الجزءالمعداتشكلت،2022مارسبنهاية:متنوعةتأج   محفظة•
.(%8)الثقيلةوالمعدات(%13)العقاراتتليها 

،التنوعحيثمن ر القطاعي
ّ
وباتاألغذيةقطاعتصد التجارةقطاعيليه،%33بلغتمساهمةبنسبةالقائمةوالمرسر

ي العقاريوالقطاع
.التوالي عىل،%13و%16بلغتامساهمةبنسبن 

( ينتكبرايم)الم  ية    الماليةال  مات–4

محفظة التأج   التمويىلي حسب القطاع

ي :الت صيمنشاطب ء•
 
بلغتإجماليةبقيمةتخصيمعقد أولبإبرامإندورسقامت،2022المالي العاممناألولالرب  عف

كةإلالرجوعحقمعالتخصيمصفقةتقديمتم.جممليون10.4 ي معروفةشر
 
.األدويةقطاعف

لتطبيقلرسمي الإلطالقالطريقتمهيد تمالعام،هذا مناألولالرب  عخالل:اال تهالكي التمويلأعمالإل القاال تع اد •
ي (Esrefly)"ارصفىلي "

 
ي الرب  عف

.2022المالي العاممنالثات 

        

           

          

               

                   

          
             

           

               

              

         

محفظة التأج   التمويىلي حسب القطاع محفظة التأج   التمويىلي حسب نوع األصل
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الدخل المجمعةقائمة 

ك ر خالف ذل ذك م ي ا ل ف جم م األل ام ب جميع األرق

عام  ع 1 ال رب

ي 2022 مال ال

عام  ع 4 ال رب

ي 2021 مال ال

عام  ع  1 ال رب

ي 2021 مال ال

              6,615             3,736          3,431إيرادات إدارة األصول

                120                233             238إيرادات خدمات اإلدارة

            13,236             8,992          7,114إيرادات الوساطة المالية

              1,976             1,229          2,667إيرادات أمناء الحفظ

              4,600            (1,431)          1,734إيرادات االستشارات المالية

ستثمار ك اال ن موالت ب عاب وع ي ات مال         26,547       12,759     15,184إج
-             

ية مصرف ر ال ي ية غ مال ات ال خدم رادات ال           1,359         3,450       3,218إي

ت عموال عاب وال رادات األت ي إي مال         27,906       16,209     18,402إج

ة خزان مال وال سواق ال ات أ ملي رادات ع           4,228         3,637       1,652إي

مجمعة رادات ال         32,134       19,846     20,054اإلي

           (28,928)          (20,421)        (18,927)أجور العاملين

             (7,427)            (7,125)         (6,388)المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

             (1,986)            (3,471)         (3,788)مصروف الفائدة

             (1,513)            (1,578)         (1,449)اإلهالك

تشغيلية ات ال مصروف        (39,854)      (32,594)    (30,552)ال

تشغيلية اح ال          (7,720)      (12,749)    (10,498)األرب

                 -                -         (6,450)المخصصات

             (2,834)            (8,713)            (704)خسائر ائتمانية متوقعة

              1,174                132             235إيرادات )مصروفات( أخرى

بة ضري بل ال اح ق          (9,380)      (21,329)    (17,417)صافي األرب

             (1,987)               (232)              (14)الضرائب

بة ضري عد ال اح ب        (11,367)      (21,561)    (17,431)صافي األرب

                 (61)               (113)            (111)حقوق األقلية

لية قوق األق ة وح عادي ر ال ي بنود غ عد ال اح ب        (11,428)      (21,674)    (17,542)صافي األرب
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المركز المالي المجمعةقائمة 

ف جم األل ام ب ارس 2021جميع األرق ر 2021م سمب ارس 2022دي م

             88,185              68,992          117,607النقدية وما في حكمها

           114,411            114,687          119,076أوراق قبض

             35,605              22,143              9,710القروض مستحقة القبض

             12,549              12,563            25,357األصول متداولة أخرى

ة متداول صول ال ي األ مال        250,750        218,385      271,750إج

             71,979              63,995            22,859القروض مستحقة القبض

             61,079              62,322            49,255صافي األصول الثابتة

           220,156            220,156          220,156شهرة محل

              2,544                3,570              3,076المساهمة في صندوق ضمان التسويات

              1,940                1,940              1,992االستثمارات

ة متداول ر ال ي صول غ ي األ مال        357,698        351,983      297,338إج

صول ي األ مال        608,448        570,368      569,088إج

             95,653              76,358            81,769القروض قصيرة األجل

             70,293              49,494            69,744عمالء دائنون

             73,486              67,542            23,463القروض طويلة األجل

             28,641              30,000                 -التزامات التأجير التمويلي

             22,667              17,971            16,447الخصوم األخرى

خصوم ي ال مال        290,740        241,365      191,423إج

مخصصات          11,919           5,506          7,831ال

لية           1,842           2,001          1,942حقوق األق

-                 -                   -                  

ملكية ي حقوق ال مال        303,947        321,496      367,892إج

ملكية قوق ال خصوم وح ي ال مال        608,448        570,368      569,088إج
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

مليون350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمي  المالي نهاية العام 

زكود  PRMH.CAرويي 

جكود  PRMH EYبلومي 

CFAجيهان حالوة، 
+20233005772: التليفون المباشر 

+21001258181: موبايل
ghalawa@egy.primegroup.org

محمد سيد مصطف  
+20233005663: تليفون
+201229224441: موبايل

msayed@egy.primegroup.org

المستثمرينعالقات إدارة
ir@primegroup.org

افيةالمعلوماتبعضالتقرير هذا يتضمن ي االسترسر
كةنظر وجهةتعكسالن  ي الرسر

 
لبعضتتعرضقد فهي الي وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحالي الوقتف

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

افية،الرؤىهذهخاللمنضمن  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االسترسر
ي والسياسي االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الرسر ي والتغير

 
اتيجيةف كةاسي  اضاتإلباإلضافةالرسر ي االفي 

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغير تكونقد الن 
ي المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف ي بتحذير نقوموعليه.صحيحةغير الرئيسيةاالفي 

عىلاالعتماد منتقرير الهذا متلف 
افيةالمعلومات كةتتعهد ال .االسترسر افيةالبياناتبتحديثالرسر اتلتعكساالسترسر ي التغير

 
.األحداثأو الظروفف

التداولمعلومات 

جم0.55(2022مايو 26)سعر اإلغالق 

ي 
 
جم1.06أسبوع52أعىل سعر ف

ي 
 
جم0.45أسبوع 52أدت  سعر ف

مليون1.7متوسط كمية التداول

مليون جم  1.1متوسط قيمة التداول

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

