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ات المالية أهم المؤشر

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

ي الرب  ع الثالث من 31٪ عىل أساس سنوي و 6أظهر إجمالي الرسوم وإيرادات العموالت زيادة بنسبة •
 
عام ال٪ عىل أساس رب  ع سنوي ف

ي حي   انخفض إجمالي الرسوم والعموالت . جنيه مرصيمليون24.7امحقق، 2022المالي 
 
 التسعةف

 
المالي املعااألول منأشهر ف

مليون جنيه مرصي61.8٪ إل 15بنسبة 2022

٪ عىل أساس رب  ع 27بنسبة اونمو ٪ عىل أساس سنوي 6زيادة بنسبة 2022المالي لعاماللرب  ع الثالث من جمعةالمأظهرت اإليرادات •
 ٪ 14بنسبة ت انخفضمليون جنيه مرصي ؛ 27.6حيث بلغتسنوي ، 

 
مليون جنيه 69.3إل خالل التسعة أشهر األول من العامف

مرصي

مليون جنيه مرصي ؛ 3.2٪ عىل أساس رب  ع سنوي إل 66انكمشت بنسبةو ٪ عىل أساس سنوي 76تقلصت خسائر التشغيل بنسبة •
 التسعة األشهر األول من السنة لتصل٪ 26بنسبة قلصةمت

 
مرصيمليون جنيه 23.1إل ف

ي أرباح •
 
10.3سالب عام و قبل مليون جنيه 12.9سالبمقابلمليون جنيه 20.9سالب 2022من العام المال رب  ع الثالثالسجل صاف
ي مليون جنيه 
 
ي أرباح ف

 
مليون جنيه مرصي ، 48.7سالب 2022لعام المال االتسعة أشهر األول من الرب  ع السابق ، بينما سجل صاف

ي المائة 39بزيادة 
 
ازية إضافيةعن ف ة المقارنة ، حيث تم احتساب المخصصات بإجراءات احبر مستوى الفبر

تحليل اإليرادات. 1

2022اإليرادات المجمعة للرب  ع الثالث من 

جممليون 27.6

جممليون 11.9ةالماليالوساطة
مليون جم2.8المالية  االستشارات 
جممليون 2.5ادارة األصول

جممليون 2.3الحفظ                  
ممليون ج2.9أسواق المال وعمليات الخزانة 

جمألف 159خدمات اإلدارة 
مليون جم5.1الخدمات المالية غب  المرصفية

 مرصيجنيهمليون11.9إللتصلسنويأساسعىل٪23بنسبةالوساطةإيراداتانخفضت•
 
،2022منالثالثالرب  غف

ي ارتفاعنتيجة
ي استثنائ 

 
أساسعىل،ذلكومع.مرصيجنيهمليون15.4مستوىعند 2021المالي العاممنالثالثالرب  عف

ي نمو معدلبالتنفيذقيمةارتفعتحيث،٪30بنسبةالوساطةإيراداتارتفعت،سنويرب  ع
علقيتوفيما .األرقامثالئ 

ي مرصيجنيهمليون28.2إللتصل٪30بنسبةالسمرسةإيراداتانخفضت،تاريخهوحتر العامبدايةمنذ باألداء
 
أشهر 9ف

.عامقبلمرصيجنيهمليون40.1ب مقارنة2022المالي العاممن

ي اإليراداتمنمرصيجنيهمليون2.8الماليةاالستشاراتنشاطحقق•
 
يمثلما وهو ،2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

ا 
ً
ي .سنويرب  عأساسعىل٪134بنسبةوتوسعسنويأساسعىل٪45بنسبةارتفاع

 
إيراداتتراجعت،ذلكغضونف

ي الماليةاالستشارات
 
7مقابلمرصيجنيهمليون5.7إللتصل٪20بنسبة2022المالي العاممناألولأشهر التسعةف

ي مرصيجنيهماليي   
 
.السابقالعامف

ي اإليراداتمنمرصيجنيهمليون2.5األصولإدارةذراعحقق•
 
٪274ارتفاعبنسبة،2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

تانخفضفقد،األولأشهر للتسعةبالنسيةأما .سنويرب  عأساسعىل٪17بنسبةتانخفضا لكنه،سنويأساسعىلا
ي جنيهمليون12.2مقابلجنيهمليون8.9إللتصل٪27بنسبةاألصولإدارةإيرادات

 
ةف ي العاممنالمماثلةالفبر

الماض 
ي وذلك،

 
ي ارةاإلدرسومتحركتبينما ،األداءحسنرسومعىلأثر الذيالماليةاألوراقلسوقالضعيفاألداءأعقابف

 
اتجاهف

.الشمال

ا تحسنا الفصليةالمجمعةااليراداتشهدت• صلتو حيثكبب 
،2021المالالعاممناألولالرب  عمنذ لها مستوىأعىلإل

ي كبب  بنمو مدعومة
 
فاضانخفإن،ذلكومع.األنشطةمعظمف

ي شوهد الذياإليرادات
 
بثقلهألقر العاممناألولالستةاألشهر ف

.تاريخهحتر المجمعةاإليراداتعىل

وسنويأساسعىل٪6بنسبةوالعموالت الرسومإجمالي ارتفع•
 ،سنويرب  عأساسعىل31٪

ا
مرصيجنيهمليون24.7مسجل

ي 
 
جنيهمليون23.3مقابل2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

ي مرصي
 
مليون18.9و2021المالي العاممنالثالثالرب  عف

ي مرصيجنيه
 
ي الرب  عف

جاءبينما ،2022المالالعاممنالثائ 
 والعموالت الرسومإجمالي 

 
المالالعاممناألولأشهر التسعةف

ةعن٪15بنسبةأقل2022 ،السابقالعاممنالمماثلةالفبر
جنيهمليون72.8مقابلمرصيجنيهمليون61.8بلغحيث
.مرصي
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ي مرصيجنيهمليون2.3محققة،سنويرب  عأساسعىل٪99وسنويأساسعىل٪17الحفظإيراداتنمت•
 
الثالثالرب  عف

ي مقابل2022المالي العاممن
ي مرصيجنيهمليون1.2ومرصيجنيهمليوئ 

 
ي والرب  ع2021المالي العاممنالثالثالرب  عف

الثائ 
ي إيجابًيا أداءالحفظإيراداتأظهرت،وبالمثل.التوالي عىل2022المالي العاممن

 
حيث،2022المالي العاممنأشهر 9ف

ي مرصيجنيهمليون5.2ب مقارنةمرصيجنيهمليون6.2سجلت
 
ي مما ،2021المالي العاممنأشهر 9ف

بنسبةنمًوا يعت 
 المودعةاألصولأنبالذكر الجدير ومن.18٪

 
أساسعىل٪1وسنويأساسعىل٪82بنسبةارتفعتالحفظأمناءحيازةف

.مرصيجنيهمليار 28بلغقياسي مستوىإلسنويرب  ع

(مليون جم) إيرادات نشاط أمناء الحفظ (مليار جم)حجم األصول فىى حيازة أمناء الحفظ 

عىلحالها عىلتقريًبا وظلتسنويأساسعىل٪5بنسبةارتفعتفقد ،والخزانةالمالرأسسوقبإيراداتيتعلقوفيما •
ي مرصيجنيهمليون2.9سجلتحيث،سنويرب  عأساس

 
جنيهمليون2.7مقابل2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

ي مرصي
 
ي ،ذلكعىلعالوة.2021المالي العاممنالثالثالرب  عف

 
،2022المالالعاممناألولالتسعةاألشهر ف

ي مرصيجنيهمليون7.9منمرصيجنيهمليون7.4إللتصل٪6بنسبةوالخزانةالمالرأسسوقإيراداتتراجعت
 
ف

ة .المماثلةالفبر

كةحققت•  الغب  التمويلشر
 
ي مما ،الرب  عخاللاإليراداتمنمرصيجنيهمليون5.1فينتكبرايم،مرصف

زيادةيعت 
لخالالنشاطهذا ايراداتارتفعت،ذلكإلباإلضافة.سنويرب  عأساسعىل٪24وسنويأساسعىل٪60بنسبة
ي األولأشهر التسعة

 
ي 57بنسبة2022المالالعامف

 
مليون7.8ب مقارنةمرصيجنيهمليون12.3مسجلة،المائةف

ي مرصيجنيه
 
السابقالعامف

ي سنويرب  عأساسعىل٪27بنسبةونمو سنويأساسعىل٪6بنسبةزيادةإلأعالهالمذكورةالتطوراتأدت.•
 
ف

جنيهمليون26ب مقارنةمرصيجنيهمليون27.6بلغتحيث،2022المالي العاممنالثالثللرب  عالمجمعةاإليرادات
ي مرصي
 
ي مرصيجنيهمليون21.8و2021المالي العاممنالثالثالرب  عف

 
ي الرب  عف

وفيما .2022المالي العاممنالثائ 
80.7منمرصيجنيهمليون69.3إللتصل٪14بنسبةانخفضتفقد ،تاريخهحتر جمعةالمباإليراداتيتعلق
ي مرصيجنيهمليون

 
ةف .المماثلةالفبر
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-27%      8,936       27412,208%-17%           666      3,016     2,489إيرادات إدارة األصول

57%         626           0398%-31%           160         229        159إيرادات خدمات اإلدارة

-30%     28,159       40,134-23%30%      15,401      9,153   11,892إيرادات الوساطة المالية
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ي الرب  ع الثالث من العام 
 
ي الرب  ع الثالث من العام تقسيم 2021المالي تقسيم االيرادات ف

 
2022المالي االيرادات ف

ي تسعة أشهر من العام المالي 
 
ي تسعة أشهر من العام المالي 2021تقسيم اإليرادات ف

 
2022تقسيم اإليرادات ف

 التسعة أشهر األول األنشطة ايرادات (مليون جم)ايرادات األنشطة الرب  ع سنوية 
 
(مليون جم)ف

0.7
0.2

15.4

2.0 1.9

3.2
2.73.0

0.2

9.2

1.2 1.2

4.1

2.9
2.5

0.2

11.9

2.3
2.8

5.1

2.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

                                                                                                  

                                                   

12.2

0.4

40.1

5.2
7.0 7.8 7.98.9

0.6

28.2

6.2 5.7

12.3

7.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

                                                                      
        

            
        

                            

             
                   

    

              

                 

                    
    

            
               

            
                                

               
    

              

                 

                    
     

            
               

             
     

                  

              

                 

          
             

                      
     

                       
     

             
     

                  

              

                 

                    
    

                      
    

                       
    



2022نوفمبر 1الثالثاء 

5

ي •
 
هدتش،التكاليفلخفضالقابضةبرايملمساعي انعكاسف

ا التشغيليةالمرصوفات
ً
ا تحسن ً فقاتنأظهرتحيث،كبب 

ا الموظفي   
ً
ا أنهكما سنويورب  عسنويأساسعىلانخفاض

.تاريخهحتر انخفضت

ي ،التشغيلمصاريفأظهرت•
مرصيجنيهمليون30.8بلغتالتر

ي 
 
ا ،2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

ً
عىل٪22بنسبةانخفاض

والبالغ2021المالي العاممنالثالثبالرب  عمقارنةسنويأساس
ي ذلكانعكسوقد .مرصيجنيهمليون39.4

 
معدلتطور ف

ي ٪151مقابل٪112إلاإليرادات/التشغيلمصاريف
 
العامف

غيلالتشمصاريفانخفضت،سنويرب  عأساسعىل.السابق
ا يقابلما وهو ،٪1بنسبة

ً
ي مئويةنقطة31قدرهانكماش

 
نسبةف

.اإليرادات/التشغيلمصاريف

ي الرب  ع الث
 
2022الث المرصوفات التشغيلية ف

جممليون 30.8

جممليون 15.4األجور
مليون جم7.1عمومية وإدارية أخرى                       

مجمليون 6.7مرصوف الفائدة
جممليون1.5اإلهالك

فةتحليل التكل-2

ي مرصيجنيهمليون92.4مسجلة،٪17بنسبةالتشغيليةالمصاريفانخفضت،تاريخهحتر عامالمنبالمقارنةتعلقيفيما •
 
ف

ي مرصيجنيهمليون111.8مقابل2022المالالعاممناألولأشهرالنسعة
 
مما ،2021المالالعاممناألولأشهر التسعةف

ي انخفاضإلأدى
 
ا ٪133إلاإليرادات/التشغيليةالمصاريفنسبةف

ً
.٪138منانخفاض

ي مرصيجنيهمليون15.4إللتصل،سنويأساسعىل٪38بنسبةالموظفي   نفقاتتراجعت•
 
المالي العاممنالثالثالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون24.9مقابل2022
 
ي الرب  عف

ا يعكسمما ،المعت 
ً
ي انخفاض

 
حيث،تاإليرادا/الموظفي   نفقاتنسبةف

ا الموظفي   نفقاتأظهرت،ذلكعىلعالوة.٪96من٪56الانخفضت
ً
ي مما ،سنويرب  عأساسعىل٪13بنسبةانخفاض

يعت 
ا 
ً
ي مئويةنقطة26بمقدارتحسن

 
انخفضتفقد،السنةمناألولأشهر تسعةللبالنسبةأما .اإليرادات/الموظفي   مصاريفنسبةف

ي مرصيجنيهمليون75مقابلمرصيجنيهمليون52.2إللتصل٪30بنسبةالموظفي   مصاريف
 
ةف المالالعاممنالمماثلةالفبر

ا يعكسمما ،2021
ً
ي انخفاض

 
ي ٪75إلاإليرادات/الموظفي   نفقاتنسبةف

 
مقارنة2022المالالعاممناألولأشهر التسعةف

ي ٪93ب
 
ةف ي العاممنالمماثلةالفبر

.الماض 

جنيهمليون7.1ندعسنويأساسعىلتقريًبا تغيب  دونظلتفقد ،األخرىواإلداريةعموميةاللمرصوفاتبااألمريتعلقما وبقدر•
/األخرىواالداريةالعموميةالمرصوفاتنسبةهي النتيجةوكانت.سنويرب  عأساسعىل٪27بنسبةارتفعتبينما ،مرصي

ي ٪27ب مقارنة٪26مستوىعند اإليرادات
 
ي العامف

ي ٪25والماض 
 
،العاممناألولالتسعةاألشهر خالل.السابقالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون21.2ب مقارنةمرصيجنيهمليون19إللتصل٪10بنسبةاألخرىواإلداريةالعموميةالمصاريفانخفضت
 
ف

 بتحسنيتوجلمالتحسنفإن،اإليراداتانخفاضإلوبالنظر ،ذلكومع.2021المالالعاممناألولأشهرالتسعة
 
بةنسف

ةارتفعتحيث،اإليرادات/األخرىواالداريةالعموميةالمرصوفات .٪26من٪27إلاألخب 

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

30%-    (52,199)      (75,016)-38%-13%     (24,902)   (17,831)  (15,441)أجور العاملين

10%-    (19,006)      (21,231)0%27%       (7,033)     (5,553)    (7,065)المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

50%    (16,741)      (11,131)14%9%       (5,895)     (6,205)    (6,748)مصروف الفائدة

0%     (4,455)        (4,449)-1%6%       (1,569)     (1,458)    (1,549)اإلهالك
-            -          

تشغيلية ات ال مصروف (111,827)-22%-1%  (39,399) (31,047)(30,803)ال  (92,401)  -%17
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لمحة عىل قائمة المركز المالي -3

ي القروض بلغ •
 
109لغ عىل المحفظة ، حيث ساهمت بمبالتمويىلالتأجب  سيطرت أعمال . مليون جنيه مرصي119.4المدينة صاف

ي حي   بلغ نشاط التخصيم 
 
ا قدره 9.9ماليي   جنيه ، ف

ً
.مليون جنيه0.5مليون جنيه ، وشكل التمويل االستهالكي رصيد

.بنهاية الرب  ع( سهم/ جنيه مرصي 0.78)مليون جنيه مرصي 272.5حقوق المساهمي   بلغت •

 حكمهاوما يةالنقدتبلغ•
 
ة المعنية ، 715.9ف ي نهاية الفبر

 
ا بسبب المستوى الةمنتفخمليون جنيه مرصي ف

ً
مرتفع لحساب مؤقت

.عملية من الحجم الكبب  االئتمان المرتبط بعميل 

(تسعة أشهر)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية(الرب  ع سنوية)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية
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ا لمعايب  المتوقعة الخسائر االئتمانية ساب تحاتم •
ً
ي الرب  ع الثالث من العام المالي 12.7عند  IFRSوفق

 
و 2022مليون جنيه مرصي ف

ي 14.4
 
ي 5، بينما جاءت المخصصات عند 2022العام المالي من األول أشهر التسعةمليون جنيه مرصي ف

 
ماليي   جنيه مرصي ف

ي العام حتر تاريخه12.1الرب  ع و 
 
.مليون جنيه مرصي ف
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أنشطة تحت الضوء

اول برايم لتد)المالية الوساطة -1
ات األداء للرب  ع الثالث من (  األوراق المالية 2022مؤشر

7رقم 

تيب  التر
بالبورصة 
المرصية

5.5%

الحصة 
السوقية

جممليار 5.5

قيمة 
التداوالت 

ي رئيسًيا دوًراالكبب  الحجممنالصفقاتلعبت:الكبت  الحجممنصفقات•
 
ي .الديناميكي األداءف

 
،2022المالي العاممنالثالثالرب  عف

ةحصصبيعتضمنت،الكبب  الحجممنصفقاتسبعالماليةللوساطةبرايمنفذت ي كبب 
 
كاتف :أدناهالواردةالرسر

الطبيةللخدماتاإلسكندرية

ي الكويتنكب
الوطت 

 للكابالتسسأىئر

السياحيةللتنميةسينا ابن

كة المرصيةالحفرشر

ي )العربيةالغذائيةالصناعات
(دومتر

العقاريةوالتنميةلالستثمارالقاهرة

ي الموضوعاتألهمالدقيقةالمتابعةخاللمنالبحثيةالتغطيةنطاقتوسيع•
 
ي :السوقف

 
بدأ ،2022لمالي االعاممنالثالثالرب  عف

كةالبحثيةالتغطيةبرايمبحوثقسم ي )العربيةالغذائيةالصناعاتلرسر
 22األساسيةالتغطيةلتبلغ،[DOMT](دومتر

ً
إلباإلضافة.سهما

ات ي والتحليلاألسهميغطي الرب  عخاللتقرير 12برايمبحوثقسمنرسر العادية،اليوميةاإلخباريةالنرسر
ضمنتت.الكىلي واالقتصاد الفت 

ي المدرجةللبنوك2022األولالنصفنتائجبتحليلقمنا حيث،مرصبنوكعنقطاعي تقرير التقارير هذه
 
كب   معالمرصيةالبورصةف

البر
ي الرب  ععىل

كب   مع،2022الثائ 
 .أداءا البنوكأفضلعىلالبر

ا
ي TAKEStockمذكرةبنرسر قمنا ذلك،عىلعالوة

ي األولكانتالتر
 
السوق،ف

ي 
ي لمدرجةاللبنوكبالنسبةيعنيهوما اإللزامي االحتياطي نسبةبرفعالمرصيالمركزيالبنكقرار انعكاساتأوضحتوالتر

 
قمنا .البورصةف

 
ً
ي نظرنا وجهةبتلخيصأيضا

 
نامج7رقمبودكاستحلقةف .تووكبرايمببر

 أداءا الوساطةأعمالأظهرت:ممتازأداء•
ً
ا ي متمب  

 
منالثالثالرب  عف

ةبنسبالمنفذةالتداولقيمةارتفعتحيث،2022المالي عامال
 ،سنويأساسعىل٪32وسنويرب  عأساسعىل123٪

ا
محققة

المذكور النمو نأبالذكرالجدير من.مرصيجنيهمليون5،543
ي التغيب  كبب  بشكليفوقأعاله

 
تارتفعحيث،السوقاتتنفيذف

٪24بنسبةتوانخفضسنويرب  عأساسعىل٪14بنسبةةاألخب  
.سنويأساسعىل

(مليون جم)قيمة التنفيذات  (مليون جم)االيرادات 

ي الماليةللوساطةبرايمحصةنمت:متقدمترتيب؛السوقيةالحصةتوسيع•
 
ي ٪5.5إللتصلكبب  بشكلالسوقف

 
منالثالثالرب  عف

ي ٪2.8مقابل2022الماللعاما
 
ي هذاانعكسوقد.السابقالرب  عف

 
عىلل لدرجاتخمستحركحيثالماليةللوساطةبرايمتصنيفف

 الماليةللوساطةبرايمأظهرت،وبالمثل.السابعالمركزال
ً
ي تحسنا
 
 هاوضعف

ر
 ،سنويأساسعىلالسوف

ا
ي السوقيةتهابحصمقارنة

 
ف

ي 16رقموالمرتبة٪3.2والبالغة2021المالي العاممنالثالثالرب  ع
 
.السوقف

15,401 

9,153 

11,892 
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 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000
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https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/08/220824-DOMT-CoreCoverage-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/09/220921-Egypt-Banks-ThematicNote-En.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/09/220924-Egypt-Banking-TAKEStock-En.pdf
https://spotifyanchor-web.app.link/e/7KMl0Z9yBtb
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ي احتياجات ،STOCKPick، أطلقت قسم بحوث برايم2022خالل الرب  ع الثالث :STOCKPickإطالق• وهو منتج جديد يلتر
ي الجديد، نختار سهم أو أسهم نعتقد أ. عمالئنا من المؤسسات وذوي المالءة المالية المرتفعة

ي هذا المنتج البحت 
 
نها تستحق إلقاء ف

اء أو للبيع بناء عىل . نظرة فاحصة عليها أو ( غال  /يم رخيصأي تقي)أساس مطلق ( أ)يمكن أن تكون هذه من خالل فكرة استثمار للرسر
ي ( ب) (.أي عائد معدل حسب المخاطر أعىل أو أقل)من وجهة نظر تقييم نستر

ي شهر يناير عن ضعف السوق•
 
الث من العام المالي خالل الرب  ع الث:مع تقلبات السوق العالميةالمحىلي تجلت توصيتنا الفنية ف

ي األسواق العالمية، وخاصة السوق األمريكي 2022
 
 سوقنا المحىلي من التقلبات العنيفة ف

داو جونز وبالتحديد مؤشر )، عائ 
ي خالل االجتماع الصباحي بتاري    خ (.الصناعي 

ي موجز التحليل الفت 
 
ي بحوث برايم أن يتماسر (انقر لالستماع)2022يناير 9ف

 
، توقعنا ف

ي الواقع، كنا قد حذرنا عمالءنا من مؤشر داو جونز الصناعي الذي توقعنا أ. السوق المحىلي مع مؤشر داو جونز الصناعي 
 
ن يشهد ف

ي بدأت من مستوى المقاومة الرئيسي عند%25-18موجة تصحيح عنيفة قوية بنسبة 
، لتستهدف مستوى الدعم 37,000، والتر

ي . 30,000األول عند
 
 عند52نالحظ أن مؤشر داو جونز الصناعي سجل أدئ  مستوى له ف

ً
أكتوبر 13خالل جلسة 28,667أسبوعا

 بنسبة 2022
ً
ة الزمنية% 19بنسبة EGX 30منذ توصيتنا، بينما انخفض مؤشر % 21، ليغلق منخفضا ونواصل . خالل نفس الفبر

ي المحتمل لتقلبات األسواق العالمية عىل سوقنا المحىلي  .المتابعة مع عمالئنا لقياس التأثب  السلتر

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/10/20220109-Prime-Morning-Meeting-TechnicalAnalysis.m4a
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(كابيتالبرايم)الماليةاالستشارات–2

ةصفقةاتمام• حصةعىلاستحوذ الذيتواصل–فستاليمتحالفلحرصيالمالي المستشارالبدور كابيتالبرايمقامت:كبت 
ي األغلبية

 
ي الطبيةللخدماتاإلسكندريةف

 
ي الكونسورتيومحصةتصلوبذلك،مرصيجنيهمليون928.7قيمتهاصفقةف

 
ف

كة .٪96إلعليهاالمستحوذ الرسر

 أخرىاستشارات•
 
اءجانبف اءجانبكمستشاركابيتالبرايمعملت،ذلكعىلعالوة:الشر ي الرسر

 
ي صفقاتف

بيعتضمنتالتر

:أدناهالواردةالشركاتفيكبيرةحصص

إسكندرية للخدمات الطبية 

بنك الكويت الوطني

بى أى سى سى للكابالت

ابن سينا للتنمية السياحية

شركة الحفر المصرية

(دومتي)الصناعات الغذائية العربية 
القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

الربعفىنفيذهماتالمتوقعمنهامتانصفقتانبينهامنصحىالتنفيذقيدأعمالحجملديهاكابيتالبرايم:      ذق        •

.2023مناألولوالربع2022منالرابع
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(إنفستمنتسبرايم)األصولإدارة–3

 نقدية جديدين من قبل برايم 2022شهدت التسعة أشهر األول من العام المال : جديدةنقدياديقصن•
ر
اطالق صندوف

انفستمنتس

 ي
 
ا ، أمان يوم بيوم ، مع أمان للتمويل متناه الصانفستمنتس، أطلقت برايم 2022يوليو 1ف

ً
ا نقدًيا جديد

ً
تمت تغطية . غرصندوق

ي 
 
ي الصندوق المذكور بالكامل ف

 
.2022يوليو 19االكتتاب ف

 ي الرب  ع األول من العام المالي
 
كة 25، تم تكليف برايم انفستمنتس بصندوق نقدي جديد بحجم 2022ف GIGمليون جم من شر

ي مايو . للتأمي   
 
.2022تم إطالق الصندوق المذكور واالكتتاب فيه بالكامل ف

(مليون جم)حجم األصول المدارة 

ي :المدارةاألصولحجم•
 
ي مستواها عند تغيب  دونالمدارةسهماأل أصولظلت،2022المالعامالمنالثالثالرب  عف

 
عالرب  ف

ي ،مرصيجنيهمليار 4.8عىلمتوقفة،السابق
 
ي المدارةاألصولانخفضتحي   ف

 
رب  عأساسعىل٪29بنسبةنقدالسوقف

ي المرتفعةالفائدةمعدالت ذاتاإليداعشهاداتاستمرتحيث،مرصيجنيهمليار 1.4إلسنوي
 
ثمرينالمستجذبف

كاتاستفادتبينمااألفراد  ىالرسر ي المذكورةطوراتالتانعكست.الواحدةلليلةالمرتفعةالمرصفيةالفائدةأسعار منالكبر
 
ف

ي مرصيجنيهمليار 6.2مسجلة،سنويرب  عأساسعىل٪9بنسبةالمدارةاألصولإجمالي انخفاض
 
.2022سبتمبر 30ف

ا المدارةاألصولإجمالي أظهر ،سنويأساسوعىل
ً
 المدارةموالاأل انخفضتحيث،٪10بنسبةانخفاض

 
النقدىالسوقف

ي األداءألقر بينما ،أعالهالمذكورةللسباب .للسهمالمدارةاألصولعىلبظاللهاألسهملسوقالسلتر

5,008 4,780 4,766 
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6,203 

 -
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(فينتكبرايم)المرصفيةغت  الماليةالخدمات–4

محفظة التأجت  التمويىلي حسب نوع األصل

التأجب  محفظةمناألكبر الجزءالمعداتو األالتشكلت،2022سبتمبر بنهاية:متنوعةتمويىلتأجت  محفظة•
.(%29)العقاراتتليها ،%57بلغتبمساهمة

،التنوعحيثمن ر القطاعي
ّ
وباتاألغذيةقطاعتصد التجارةقطاعيليه،%28بلغتمساهمةبنسبةالقائمةوالمرسر

.%10بلغتمساهمةبنسبةكلالعقارىوالقطاعالمنسوجاتقطاعثم%13بلغتمساهمةبنسبت

محفظة التأجت  التمويىلي حسب القطاع محفظة التأجت  التمويىلي حسب نوع األصل

       ذ           
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الدخل المجمعةقائمة 

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

ع 3  رب

عام  ال

ي  مال ال

2022

ع 2  رب

عام  ال

ي  مال ال

2022

ع  3  رب

عام  ال

ي  مال ال

2021

شهر  سعة أ ت

ام  2021 ع

سعة  ت

ام  شهر ع أ

2022 

      8,936       12,208           666      3,016      2,489إيرادات إدارة األصول

         626           398           160         229         159إيرادات خدمات اإلدارة

     28,159       40,134      15,401      9,153    11,892إيرادات الوساطة المالية

      6,154         5,208        1,989      1,165      2,322إيرادات أمناء الحفظ

      5,658         7,046        1,891      1,174      2,750إيرادات االستشارات المالية
-       -       -        

ية مصرف ر ال ي ية غ مال ات ال خدم رادات ال   12,300      7,833     3,200    4,131    5,128إي

ت عموال عاب وال رادات األت ي إي مال   61,833    72,827   23,306  18,868  24,740إج
-       -         

ة خزان مال وال سواق ال ات أ ملي رادات ع     7,449      7,919     2,737    2,916    2,881إي

مجمعة رادات ال   69,282    80,746   26,043  21,784  27,621اإلي
-       

    (52,199)      (75,016)     (24,902)   (17,831)   (15,441)أجور العاملين

    (19,006)      (21,231)       (7,033)     (5,553)     (7,065)المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

    (16,741)      (11,131)       (5,895)     (6,205)     (6,748)مصروف الفائدة

     (4,455)        (4,449)       (1,569)     (1,458)     (1,549)اإلهالك

تشغيلية ات ال مصروف (31,047) (30,803)ال  (39,399)  (111,827)  (92,401)  

تشغيلية اح ال (23,119)   (31,081)  (13,356)   (9,263)   (3,182)األرب  

-          -            -          

    (12,058)        (2,500)           (39)          (625)       (4,983)المخصصات

    (14,389)          (900)           -          (963)     (12,721)خسائر ائتمانية متوقعة

      1,881         1,827           344        1,009            459إيرادات )مصروفات( أخرى

بة ضري بل ال اح ق (47,685)   (32,654)  (13,051)       (9,842)     (20,427)صافي األرب  

        (659)        (2,108)           273          (301)          (344)الضرائب

بة ضري عد ال اح ب (48,344)   (34,762)  (12,778)     (10,143)     (20,771)صافي األرب  
-           -            -          

        (302)          (191)           (85)          (117)             (74)حقوق األقلية

لية قوق األق ة وح عادي ر ال ي بنود غ عد ال اح ب (48,646)   (34,953)  (12,863)     (10,260)     (20,845)صافي األرب  
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المركز المالي المجمعةقائمة 

ف جم األل ام ب ر 2021جميع األرق سمب يو 2022دي ون ر 2022ي سبتمب

           715,924            101,404            68,992النقدية وما في حكمها

           118,222            103,349          114,687أوراق قبض

             42,121              50,046            22,143القروض مستحقة القبض

             10,443              20,907            12,563األصول متداولة أخرى

ة متداول صول ال ي األ مال        886,710        275,706      218,385إج

             77,290              86,460            63,995القروض مستحقة القبض

             59,162              56,061            62,322صافي األصول الثابتة

           220,156            220,156          220,156شهرة محل

              2,838                2,595              3,570المساهمة في صندوق ضمان التسويات

              1,940                1,940              1,940االستثمارات

ة متداول ر ال ي صول غ ي األ مال        361,386        367,212      351,983إج

صول ي األ مال     1,248,096        642,918      570,368إج

           100,322              94,838            76,358القروض قصيرة األجل

           703,481              89,466            49,494عمالء دائنون

             83,039              90,844            67,542القروض طويلة األجل

             30,223              27,239            30,000التزامات التأجير التمويلي

             45,824              39,213            17,971الخصوم األخرى

خصوم ي ال مال        962,889        341,600      241,365إج

مخصصات          10,705           6,044          5,506ال

لية           2,034           1,960          2,001حقوق األق

ملكية ي حقوق ال مال        272,468        293,314      321,496إج

ملكية قوق ال خصوم وح ي ال مال     1,248,096        642,918      570,368إج
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

مليون350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمبر المالي 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 ي االسترسر
كةنظر وجهةتعكسالتر ي الرسر

 
لبعضتتعرضقد فهي الي وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحالي الوقتف

اضاتوالشكوكالمخاطر  كةالفعليةالنتائجبي   جوهريةفروقوجود إلالعواملمنالعديد تؤديأنيمكن.واالفبر واألداءالنتائجوبي   ها وإنجازاتأدائها حيثمنللرسر
افية،واإلنجازات ي أو مباشر بشكلعنها الحديثيتمقد العواملوهذهاالسترسر

افية،الرؤىهذهخاللمنضمت  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االسترسر
ي والسياسي االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الرسر ي والتغب 

 
اتيجيةف كةاسبر اضاتإلباإلضافةالرسر ي االفبر

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغب  تكونقد التر
ي المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف ي بتحذير نقوموعليه.صحيحةغب  الرئيسيةاالفبر

عىلاالعتماد منتقرير الهذا متلقر
افيةالمعلومات كةتتعهد ال .االسترسر افيةالبياناتبتحديثالرسر اتلتعكساالسترسر ي التغب 

 
.األحداثأو الظروفف

التداولمعلومات 

جم0.5(2022أكتوبر 30)سعر اإلغالق 

ي 
 
جم0.72أسبوع52أعىل سعر ف

ي 
 
جم0.45أسبوع 52أدئ  سعر ف

مليون2.4متوسط كمية التداول

مليون جم  1.3متوسط قيمة التداول
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