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ات المالية أهم المؤشر

2022العام المالي و 2022عن الرب  ع الرابع  برايم القابضة تعلن نتائج أعمالها 

ا بنسبة •
ً
ي الرب  ع الرابع 25بنسبة اونمو ٪ عىل أساس سنوي 91أظهر إجمالي الرسوم وإيرادات العموالت ارتفاع

 
٪ عىل أساس رب  ع سنوي ف

ي 30.9مسجال ، 22العام المال من 
 
92.6٪ إل 4بنسبة 22العام المال مليون جنيه مرصي ؛ بينما ارتفع إجمالي الرسوم والعموالت ف

مرصيمليون جنيه 

ا بنسبة 22العام المال للرب  ع الرابع من جمعةالمأظهرت اإليرادات •
ً
٪ عىل أساس رب  ع 24بنسبة اونمو ٪ عىل أساس سنوي 75ارتفاع

مرصيمليون جنيه 103.8كاملة إل السنة  خالل ٪ 3بنسبة بينما ارتفعت مليون جنيه مرصي ؛34.3سنوي ، بقراءة 

ة أرباع ، مسجلة تحولت • ي عشر
 
ي الرب  ع الرابع من العام المالي 4.2أرباح التشغيل إل إيجابية للمرة األول ف

 
، 2022مليون جنيه مرصي ف

ي الرب  ع السابق ؛  جنيه  مليون 3.2سالب و قبل عام مليون جنيه 13سالب مقابل
 
 التقلصكما ف

 
ي لتشغيليةخسائر اصاف

 
العام المال ف

مرصيمليون جنيه 18.7إل صل يل٪ ، 57بنسبة 22

ي تبلغ•
 
مليون جنيه 21.7قيمة الشهرة ، مقابل ضمحاللباة، متأثر جنيه يونمل2210.1العام المال الخسائر  الرب  ع الرابع منصاف

ي مليون جنيه 20.8عام و قبل 
 
ي حي   ف

 
ي تجاءالرب  ع السابق ، ف

 
٪ 4بفرق . مليون جنيه مرصي58.7بقيمة22العام المال خسائر صاف

ة المقارنةىلأع من مستوى الفتر

تحليل اإليرادات. 1

 العام المال 
ى
2022اإليرادات المجمعةف

جممليون 103.8

جممليون 46.6ةالماليالوساطة
مليون جم13.3ادارة األصول           
جممليون 11.3أسواق المال و الخزانة
جممليون 7.4الحفظ                  
ممليون ج6.5االستشارات المالية 

جمألف 758خدمات اإلدارة 
مليون جم17.9الخدمات المالية غت  المرصفية

 أداء  الوساطةنشاطحقق•
ً
ي قويا
 
عىل٪105بنسبةزيادةالوساطةإيراداتأظهرتحيث،22المالالعاممنالرابعالرب  عف

جنيهماليي   9مقابلمرصيجنيهمليون18.4إلوصلتحيث،سنويرب  عأساسعىل٪55بنسبةوتوسعسنويأساس
ي مرصي
 
ي مرصيجنيهمليون11.9و21المالالعاممنالرابعالرب  عف

 
ي .22المالالعاممنالثالثالرب  عف

 
،نفسهالوقتوف

ي السمشةإيراداتتقلصت
 
جنيهمليون49.1ب مقارنةمرصيجنيهمليون46.6مسجلة،٪5بنسبة22المالالعامف

ي مرصي
 
.السابقالعامف

مليون4.4تسجلحيث،سنويورب  عسنويأساسعىلالفصليةاإليراداتارتفاععناألصولإدارةذراعأعلن،وبالمثل•
ي مرصيجنيه

 
ي مما ،22المالالعاممنالرابعالرب  عف

٪76بنسبةسنويرب  عاونمو سنويأساسعىل٪17بنسبةزيادةيعن 
عىلجنيهمليون2.5وجنيهمليون3.7والبالغة22المالي للعامالثالثوالرب  ع21المالي العاممنالرابعالرب  عبأرقاممقارنة
ي .التوالي 

 
ا يمثلما وهو ،مرصيجنيهمليون2213.3المالي للعاماألصولإدارةإيراداتبلغت،نفسهالوقتوف

ً
انخفاض

.مرصيجنيهمليون15.9البالغالسابقالعاممستوىعن٪16بنسبةسنوًيا 

ي اإليراداتمنمرصيجنيهمليون0.9الماليةاالستشاراتأعمالحققت•
 
ي برقممقارنة22المالي العاممنالرابعالرب  عف سلن 

ي مرصيجنيهمليون1.4قدره
 
منالرابعللرب  عالماليةاالستشاراتإيراداتتأثرتحيث،21المالالعاممنالرابعالرب  عف

بنسبةاليةالماالستشاراتإيراداتتراجعت،سنويرب  عأساسعىل.محققةغت  ماليةاستشاراتإيراداتردب21المالالعام
ي جنيهمليون2.8مقابل69٪

 
 أداء  الماليةاالستشاراتنشاطأظهر ،أخرىناحيةمن.السابقالرب  عف

ً
العامأساسعىلإيجابيا

ي جنيهمليون5.6مقابلجنيهمليون6.5إل٪16بنسبةارتفعحيث،بأكمله
 
.21المالالعامف

نمًوا 22المالالعاممنالرابعللرب  عالمجمعةاإليراداتشهدت•
القليلةالسنواتخاللمستوياتها أعىلإلوصلتحيث،قوًيا 

.الوساطةبنشاطمدعومة،الماضية

أساسعىل٪91بنسبةوالعموالت الرسومإيراداتإجمالي ارتفع•
 ،سنويرب  عأساسعىل٪25وسنوي

 
مليون30.9مسجل

ي مرصيجنيه
 
16.2مقابل22المالي العاممنالرابعالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون
 
24.7و21المالي العاممنالرابعالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون
 
ي ،22المالي العاممنالثالثالرب  عف

 
حي   ف

ي والعموالت الرسومإجمالي جاء
 
بنسبةأعىل22المالالعامف

ةمن4٪ 89مقابلمرصيجنيهمليون92.6قراءةب.المقارنةفتر
.مرصيجنيهمليون
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ي مرصيجنيهمليون1.2فظالحإيراداتسجلت•
 
ي العاممستوىنفسوهو ،22المالي العاممنالرابعالرب  عف

،تقريًبا الماض 
ي مرصيجنيهمليون2.3رقممن٪46بنسبةسنويرب  عأساسعىلانخفضتبينما 

 
فيما .22المالي العاممنالثالثالرب  عف

مرصيجنيهمليون6.4ب مقارنةمرصيجنيهمليون7.4لتحقق،٪15الحفظإيراداتارتفعتفقد،بأكملهالعامبأداءيتعلق
ي 
 
 األصولحجمأنبالذكر الجدير من.21المالالعامف

 
 مرصيجنيهمليار 29.8بلغقياسًيا رقماسجلالحفظأمناءحيازةف

 
ف

ا يمثلما وهو ،2022ديسمت  
ً
.سنويرب  عأساسعىل٪6وسنويأساسعىل٪74بنسبةارتفاع

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

ي والخزانةالمالقاسو أإيراداتاستقرت•
 
جنيهمليون3.4عندسنويأساسعىل22المالي العاممنالرابعالرب  عف

 سنويرب  عأساسعىل٪20بنسبةارتفعتبينما مرصي،
 
مليون2.9ةوالبالغ22المالي العاممنالثالثبالرب  عمقارنة

11.3إللتصل٪3بنسبةوالخزانةالمالرأسسوقإيراداتانخفضت،بأكملها بالسنةيتعلقوفيما .مرصيجنيه
ي مرصيجنيهمليون

 
ا 22المالالعامف

ً
ي مرصيجنيهمليون11.6منانخفاض

 
.21المالالعامف

كةحققت•  الغت  التمويلشر
 
زيادةإليشت  مما ،الرب  عخاللمرصيجنيهمليون5.8بلغتإيرادات،فينتكبرايم،مرصف

 الغت  التمويلإيراداتارتفعت،ذلكإلباإلضافة.سنويرب  عأساسعىل٪14وسنويأساسعىل٪69بنسبة
 
مرصف

ي مرصيجنيهمليون11.3ب مقارنةمرصيجنيهمليون17.9مسجلة٪59بنسبة22الماليةللسنة
 
.السابقالعامف

ي سنويرب  عأساسعىل٪24بنسبةونمو سنويأساسعىل٪75بنسبةزيادةإلأعالهالمذكورةالتطوراتأدت•
 
ف

جنيهمليون19.6ب مقارنةمرصيجنيهمليون34.3بلغتحيث،22المالالعاممنالرابعللرب  عةجمعالماإليرادات
ي مرصي
 
ي مرصيجنيهمليون27.6و21المالي العاممنالرابعالرب  عف

 
يتعلقوفيما .22المالي العاممنالثالثالرب  عف

جنيهمليون100.6منمرصيجنيهمليون103.8إللتصل٪3بنسبةارتفعتفقد ،بأكملهللعاممجمعةالباإليرادات
ي مرصي
 
ةف .المماثلةالفتر
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ع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك جمي

ع 4 العام  رب  

المالي 2022

ع 3 العام  رب  

المالي 2022

ع  4 العام  رب  

المالي 2021

ساس  أ

ع  رب  

سنوي

ساس  أ

سنوي

العام المال  

2021

العام المال  

ساس سنوي2022 أ

-16%           13,324         1715,944%76%           3,736        2,489       4,387إيرادات إدارة األصول

20%                758               631-43%-17%              232           159           132إيرادات خدمات اإلدارة

-5%           46,605         10549,126%55%           8,992      11,892     18,447إيرادات الوساطة المالية

15%             7,400            16,438%-46%           1,229        2,322       1,247إيرادات أمناء الحفظ

16%             6,519            5,615%160-%69-         (1,431)        2,750           861إيرادات االستشارات المالية

ر ستثما 4%-           74,606         77,754%2897%        12,758      19,612     25,074إجمالي اتعاب وعموالت بنك اال
-            -            -               

رصفية دمات المالية غير الم %59           17,948         11,283%1469%           3,450        5,128       5,826إيرادات الخ

ت 4%           92,554         9189,037%25%        16,208      24,740     30,900إجمالي إيرادات األتعاب والعموال
-            -            -               -                

سواق المال والخزانة -16%           11,258         111,556%20%           3,413        2,881       3,449إيرادات عمليات أ

3%        103,812       75100,593%24%        19,621      27,621     34,349اإليرادات المجمعة
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ي الرب  ع االرابع من العام 
ى
ي الرب  ع الرابع من العام تقسيم 2021المالي تقسيم االيرادات ف

ى
2022المالي االيرادات ف

ي العام المالي 
ى
ي العام المالي 2021تقسيم اإليرادات ف

ى
2022تقسيم اإليرادات ف

(مليون جم)السنوية األنشطة ايرادات (مليون جم)ايرادات األنشطة الرب  ع سنوية 
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حيث،التكاليفلخفضمساعيها عىلالقابضةبرايمحافظت•
ي استمرت

 
ميةمو العوالتكاليفالموظفي   نفقاتمنالحد ف

نةالمذكورةالتحسيناتتوجتوقد .األخرىواإلدارية نمو بمقتر
ألولاألسود اللونإلالتشغيلأرباحبتحولجمعةالماإليرادات

ةمنذ مرة .السنويةالتشغيلخسائر وتقليلأرباععشر

ي ،التشغيليةالمصاريفأظهرت•
جنيهمليون30.2بلغتالنر

ي مرصي
 
ا ،22المالي العاممنالرابعالرب  عف

ً
٪7بنسبةانخفاض

والبالغ21المالي العاممنالرابعبالرب  عمقارنةسنويأساسعىل
ي ذلكانعكسوقد .مرصيجنيهمليون32.6

 
معدلتطور ف

ي ٪166مقابل٪88إلليصلاإليرادات/التشغيلمصاريف
 
ف

مصاريفانخفضت،سنويرب  عأساسعىل.السابقالعام
ي مما ،٪2بنسبةالتشغيل

ا يعن 
ً
ي نقطة24بنسبةانكماش

 
نسبةف

.اإليرادات/التشغيليةالمصاريف

ي العام المال
ى
2022المرصوفات التشغيلية ف

جممليون 122.6

جممليون 68.1األجور
مليون جم24.4عمومية وإدارية أخرى                       

مجمليون 23.5مرصوف الفائدة
جممليون6.5اإلهالك

فةتحليل التكل-2

ي مرصيجنيهمليون122.6مسجلة،٪15بنسبةالتشغيليةالمصاريفتقلصتفقد،السنويةبالمقارنةيتعلقفيما •
 
المالالعامف

ي مرصيجنيهمليون144.4مقابل22
 
ي انخفاضإلأدىمما ،21المالالعامف

 
٪118إلاإليرادات/التشغيليةالمصاريفنسبةف

ا 
ً
.٪144منانخفاض

ي مرصيجنيهمليون15.9إللتصل،سنويأساسعىل٪22بنسبةالموظفي   نفقاتتراجعت•
 
22المالي العاممنالرابعالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون20.4مقابل
 
ي الرب  عف

ا يعكسمما ،المعن 
ً
ا انخفاض ً ي كبت 

 
انخفضتحيث،راداتاإلي/الموظفي   نفقاتنسبةف

ي مما ،سنويرب  عأساسعىل٪3بنسبةزيادةالموظفي   نفقاتأظهرت.٪104من٪46نسبةال
ا يعن 

ً
ي نقاط10بمقدارتحسن

 
ف

ي الموظفي   لمصاريفبالنسبةأما.اإليرادات/الموظفي   نفقاتنسبة
 
68.1إللتصل٪29بنسبةانخفضتفقد ،22المالالعامف

ي مرصيجنيهمليون95.5مقابلمرصيجنيهمليون
 
ي ٪95ب مقارنةالمجمعةاإليراداتمن٪66وتشكل،21المالالعامف

 
العامف

ي 
.الماض 

أساسعىل٪23وسنويأساسعىل٪24بنسبةانخفضتفقد ،األخرىواإلداريةالعموميةبالمرصوفاتاألمريتعلقما وبقدر•
ي مرصيجنيهمليون7.1مقابلمرصيجنيهمليون5.4بقراءة،سنويرب  ع

 
منتها نسبانهي النتيجةوكانت.المقارنالربعي   كال ف

ي ٪36ب مقارنة٪16بلغتاإليرادات
 
ي العامف

ي ٪26والماض 
 
العموميةالمرصوفاتانخفضت،العاممدار عىل.السابقالرب  عف

ي مرصيجنيهمليون28.3ب مقارنةمرصيجنيهمليون24.4إللتصل٪14بنسبةاألخرىواإلدارية
 
،عليهوبناء  .21المالالعامف

ي المجمعةاإليراداتمن٪24شكلتفقد
 
ي ٪28مقابل22المالالعامف

 
ةف .المماثلةالفتر

ع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك جمي

ع 4 العام  رب  

المالي 2022

ع 3 العام  رب  

المالي 2022

ع  4 العام  رب  

المالي 2021

ساس  أ

ع  رب  

سنوي

ساس  أ

سنوي

العام المال  

2021

العام المال  

ساس سنوي2022 أ
-            -            -               

ن 29%-         (68,129)        (95,473)-22%3%       (20,421)     (15,441)    (15,930)أجور العاملي 

14%-         (24,446)        (28,320)-24%-23%         (7,125)       (7,065)      (5,440)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

61%         (23,524)        (14,602)95%1%         (3,471)       (6,748)      (6,783)مرصوف الفائدة

7%            (6,455)          (6,027)27%29%         (1,577)       (1,549)      (1,999)اإلهالك

15%-       (122,554)      (144,422)-7%-2%       (32,594)     (30,803)    (30,152)المرصوفات التشغيلية

57%-         (18,742)        (43,829)       (12,973)       (3,182)       4,197األرباح التشغيلية
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لمحة عىل قائمة المركز المالي -4

ي القروض بلغ •
 
 مرصيمليون جنيه 98.6المدينة صاف

 
عىل المحفظة ، حيث التمويىلالتأجت  سيطرت أعمال . 2022ديسمت  31ف

 المحفظة فقط نصف مليون جنيهالتمويل االستهالكي بلغت مساهمة 
 
.ف

.بنهاية الرب  ع( سهم/ جنيه مرصي 0.75)مرصيمليون جنيه 262.4حقوق المساهمي   بلغت •

 حكمهاوما يةالنقدتبلغ•
 
ة المعنية 150.1ف ي نهاية الفتر

 
.مليون جنيه مرصي ف

(تسعة أشهر)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية(الرب  ع سنوية)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية

ا لمعايت  المتوقعة الخسائر االئتمانية ساب تحاتم •
ً
ي الرب  ع 2.7عند  IFRSوفق

 
و 2022من العام المالي رابعالمليون جنيه مرصي ف

ي 17.2
 
ي الرب  ع 0.2، بينما جاءت المخصصات عند 2022المالي العام مليون جنيه مرصي ف

 
12.2و الرابع ماليي   جنيه مرصي ف

ي العام 
 
.2022المال مليون جنيه مرصي ف

 قيمة الشهرة قدره 2022شهد الرب  ع الرابع من العام المال •
 
اف باضمحالل ف ايم كابيتال12.9االعتر .مليون جنيه مرتبظ بت 

(العام المال)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية(الرب  ع سنوية)اإليرادات /المرصوفات التشغيلية
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أنشطة تحت الضوء

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

12رقم 

تيب  التر
بالبورصة 
المرصية

3.7%

الحصة 
السوقية

مليار 14.5
جم

قيمة 
التداوالت 

منالصفقاتيخصفيما ملحوظا نشاطا الماليةاألوراقلتداولبرايمشهدت،2022المالي العامخالل:الكبت  الحجممنصفقات•
إجماليةبقيمةصفقاتخمستنفيذ الخصوصوجهعىل22المالي العاممنالرابعالرب  عشهد .صفقة20نفذتحيث،الكبت  الحجم
ةحصصبيعشملت،مرصيجنيهمليون235قدرها ي كبت 

 
كاتخمسف :وهي ،شر

العقارىللتطوير منازل

 والكيماوياتاألسمدةلصناعةفرتفيوتيور

الدولالتجارىالبنك

 لألسمنتسويفبن  مرص

والتعمت  لالسكاننرص مدينة

ي :ألسهموجريئةناجحةتوصياتإصدار معسهم،23ل بحثيةبتغطية2022عامإنهاء•
 
بحوثبدأت،2022المالي للعامالرابعالرب  عف

كةاألساسيةالبحثيةالتغطيةبرايم ي ملخصمع،[ALCN]والبضائعالحاوياتلتداولاإلسكندريةلشر
هتمصوتر ي نشر

 
من12رقمالحلقةف

اتإلباإلضافة.2022عامبنهايةسهم23البحثيةتغطيتنا إجمالي بلغبذلك،.تووكبرايمبودكاست امقالمعتادة،اليوميةاإلخباريةالنشر
 الرب  ع،خاللتقرير13بنشر برايمبحوثقسم

 
ي والتحليلاألساسي التحليلشاملة

سلسلةمنتقرير التقارير هذهتضمنت.الفن 
TAKEStock ي

ي األولكانتالنر
 
ي النظر بإعادةقمنا حيثالسوق،ف

 
ي [ETEL]لالتصاالت المرصيةبشأننظرنا وجهةف

 
2022نوفمت  3ف

 كانطالما الذيالسهمعىلجريئةتوصيةوإصدار 
ً
ي العادلة،قيمتهمنبأقلمقوما

 
%35بنسبةETELسهمارتفع،2022عامبنهاية.رأيناف

 ذلك،بعد 
ً
EGXمؤشر عىلمتغلبا ةنفسخاللفقط%30بنسبةارتفعالذي30  المذكرةلهذهملخصنشر تم.الزمنيةالفتر

ً
ي أيضا
 
ف

.تووكبرايمبودكاستمن9رقمالحلقة

ي :ديناميىكأداء•
 
لاو تدلبرايمتنفيذاتحجمارتفع،22المالالعامف

ي جنيهمليار 12.5منجنيهمليار 14.5إلالماليةوراقاأل
 
العامف

كةاستحوذت،ذلكإلباإلضافة.السابق السوقمن٪3.2عىلالشر
ي ٪2.7ب مقارنة

 
ي التطوراتهذهنعكستاو .21المالالعامف

 
دمتقف

اتكشر تصنيفضمنمراكزخمسالماليةلألوراقبرايمتصنيف
ي المركزاحتلتحيث،المرصيةالوساطة

ي عشر الثات 
 
المالمالعاف

22.

(مليون جم)قيمة التنفيذات  (مليون جم)االيرادات 

جنيهمليار 3.7"الماليةاألوراقلتداولبرايم"لدىالمنفذةالتداولقيمةبلغت،22المالي العاممنالرابعالرب  عخالل،ذلكعىلعالوة
ي مما ،مرصي

ا الثالثالرب  عشهد حيث،سنويرب  عأساسعىل٪32بنسبةوانخفاضاسنويأساسعىل٪58بنسبةزيادةيعن 
ً
نشاط

ي ضخًما 
 
ي السوقيةالحصةبلغت،ذلكعىلعالوة.الكبت  الحجمذاتالصفقاتف

 
ي ٪1.9مقابل٪222.1المالالعاممنالرابعالرب  عف

 
ف

ي العام
ي ٪5.5والماض 

 
كةجاءتبينما،22المالالعاممنالثالثالرب  عف ي الشر

 
 14المرتبةف

 
مقارنة22المالالعاممنالرابعالرب  عف

تيبي    .التوالي عىل22المالي العاممنوالثالث21المالالعاممنالرابعبالرب  عوالسابععشر الرابعبالتر
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https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/11/221120-ALCN-CoreCoverage-Ar.pdf
https://spotifyanchor-web.app.link/e/uGVW0INtrxb
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/11/221103-ETEL-TAKEStock-En.pdf
https://spotifyanchor-web.app.link/e/OyUBEX3srxb
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ي عام •
ى
، بدأ قسم بحوث برايم التغطية 2022خالل عام : وتقديم خدمات جديدة للعمالء2022توسيع نطاق التغطية البحثية ف

تفع بنسبة 3األساسية ل   كات، لتر ي يشمل التحليل األساسي والتحل73عىل أساس سنوي، كما نشر ما مجموعه % 15شر
يل تقرير بحن 

ي والتحليل االقتصادي
:خالل العام، قدم قسم بحوث برايم خدمات جديدة إل السوق، وهي . الفن 

ي الرب  ع األول من عام تووكبرايم1.
 
ي عام 15، حيث تم إنتاج (2022مارس )2022تم إطالقه ف

 
حلقة ف

ي حيث يناقش محللو بحوث برايم التقارير البحثية. 2022 األساسية وهو عبارة عن بودكاست عرت 
.والفنية المنشورة

ي من عام برايمصباح 2.
ي الرب  ع الثات 

 
ي عام 304، حيث تم إنتاج (2022مايو )2022تم إطالقه ف

 
حلقة ف

ي يومي يغطي األخبار األساسية والتحليالت الفنية ق. 2022 بل بداية يوم وهو عبارة عن بودكاست عرت 
.التداول بالبورصة المرصية

.3STOCKPick ي الرب  ع الثالث من عام إطالقه تم
 
ي (. 2022سبتمت  )2022ف وهو عبارة عن منتج يلن 

يث نختار احتياجات عمالء برايم لتداول األوراق المالية من المؤسسات وذوي المالءة المالية المرتفعة ح
ي نعتقد أنها تستحق إلقاء نظرة فاحصة عليها ويمكن أن تكون هذه فكرة لل

اء أو للبيع عىل األسهم النر شر
ي ( ب)أو /و( غال  /أي تقييم رخيص)أساس مطلق ( أ) حسب أي عائد معدل)من وجهة نظر تقييم نسن 

.(أقل/أعىلالمخاطر 

ي الوقت المناسب بحلول من•
ى
اتيجية األسهم ف تصف حديث وجهة نظر، تحديث الستر

اتيج2022خالل الرب  ع الرابع من العام المالي : نوفمت   ية ، قام قسم بحوث برايم بتحديث استر
ي 
 
ي الوقت المناسب "حان وقت المتابعة"بعنوان 2022نوفمت  13األسهم وجهة نظر ف

 
، ف
ي نهاية

 
ي االرتفاع بعد تخفيض قيمة الجنيه المرصي ف

 
ي . 2022أكتوبر قبل أن يبدأ السوق ف

 
ف

نا   تحت أربعة عناوين مختلفة، وهي 12ذلك التقرير، اختر
ً
:سهما

•

(.  أسهم6)األسهم المرتبطة بالدوالر األمريكي 1.

(.سهمان)األسهم المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة 2.

(.سهمان)األسهم المرتبطة بالدولة 3.

(.سهمان)األسهم المرتبطة بأقرانها 4.

ي تم 
 
.من بودكاست برايم تووك10الحلقة رقم تلخيص رأينا ف

ي ت•
ة أسهم تستند إل العنارص الفنيتوصية  92، أغلق قسم بحوث برايم 2022عام خالل : وصيات ناجحة مستندة إل التحليل الفىىى

ي إطار تقارير 
 
ي %55الخاصة بنا بمعدل نجاح TECHViewوTECHCallوTECHTalkف ، مما أدى إل تحقيق متوسط عائد إيجات 

ي الرب  ع الرابع من عام . لكل سهم% 4.9بلغ 
 
، %73توصية أسهم لألسهم بمعدل نجاح  11وحده، أغلق قسم بحوث برايم 2022ف

ي بلغ  .لكل سهم% 4.7مما أدى إل تحقيق متوسط عائد إيجات 

https://anchor.fm/prime-talk
https://anchor.fm/prime-morning
https://anchor.fm/prime-talk
https://anchor.fm/prime-morning
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/11/221113-Egypt-STANDPoint-Update-Ar.pdf
https://spotifyanchor-web.app.link/e/IaUt0iNsrxb
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2022/11/221113-Egypt-STANDPoint-Update-Ar.pdf
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(إنفستمنتسبرايم)األصولإدارة–2

 نقدية جديدين من قبل برايم انفستمنتس2022شهد العام المال : جديدةنقدياديقصن•
ر
اطالق صندوف

 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 مرصيجنيهمليون8،922إللتصلسنويأساسعىل٪11بنسبةالمدارةاألصولنمت:المدارةاألصولحجمارتفاع•
 
ف

ي مرصيجنيهمليون8،064ب مقارنة2022ديسمت  31
 
عزى.السابقالعامف

ُ
 المدارةاألصولتفويضاتزيادةإلالزيادةت

 
ف

مرتفعةالالفائدةمعدالت ذاتاإليداعشهاداتاستمرتحيثلنقداأسواقصناديقتأثرتبينما ،٪25بنسبةاألسهمسوق
ي 
 
كاتاستفادتبينمااألفرادالمستثمرينجذبف ىالشر .الواحدلةلليالمرتفعةالمرصفيةالفائدةأسعار منالكت 

مرصيجنيهمليون6،203من٪44بنسبةالمدارةاألصولحجماجمالارتفع،22المالالعاممناألخت  الرب  عمدار عىل
 
 
اعاكسا،2022سبتمت  ف

ً
ي ٪54بنسبةارتفاع

 
 المدارةاألصولف

 
ا ألسهماسوقف

ً
ي ٪11بنسبةوارتفاع

 
 المدارةاألصولف

 
ف

.النقدسوق
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(كابيتالبرايم)الماليةاالستشارات–3

ةاتصفقاتمام•  :كبت 
 
:هامتي   صفقتي   باتمامكابيتالبرايمقامت,2022عامف

ي األغلبيةحصةعىلاستحوذ الذيتواصل–فستاليمتحالفلحرصيالمالي المستشارالبدور كابيتالبرايمقامت1.
 
ف

ي الطبيةللخدماتاإلسكندرية
 
ي الكونسورتيومحصةتصلوبذلك،مرصيجنيهمليون928.7قيمتهاصفقةف

 
كةف الشر

.٪96إلعليهاالمستحوذ 

ي 2.
 
LCPتمأحيثمهمة،صفقةبإغالقكابيتالبرايمقامت،2022المالي العاممناألولالرب  عف Fund II حصةعىلاالستحواذ

ةأقلية ي كبت 
 
عهي جروبECC.للبائعحرصيمالي كمستشار كابيتالبرايمعملت.جروبECCف

ِّ
ومالكمتخصصتعاقديُمصن

ي يعملتجاريةلعالمات
 
اتقطاعي ف ةو الصناعةقداممناثني   بقيادةالشخصية،والعنايةالتجميلمستحرص  20منأكت  خت 

 
ً
ي والصابونوالشمعوالجلوالغسولالكريماتECCمنتجاتمحفظةتشمل.عاما

ةللعنايةتستخدمالنر عر والشبالبشر
اتوكذلكوالجسمواالستحمام المنتجتطوير لهموفر تحيثللتسوقواحدةمحطةلعمالئهاECCتقدم.التجميلمستحرص 
منالمجموعةتمكنت.والتعبئةوالتخزينالتصنيعالخام،والمواد والتغليفالتعبئةتوريدو المنتجوتصميمالمنتجوتسجيل

،مر عىلبشعةالنمو  ي الرائدةالتجاريةالعالماتمعاألمد طويلةبعالقاتمدعومةالسني  
 
اتمجالف والعنايةتجميلالمستحرص 

كةجروبECCالتجاريةالعالماتتشمل.الشخصية كاتأشعإحدى،Infinityشر اتشر  التجميلمستحرص 
ً
ي نموا

 
مرص،ف

ي HairDoوBobanaإلباإلضافة
ةوالعنايةبالشعر العنايةمنتجاتعىلتركز النر .بالبشر

ي ملحوظنشاط•
ى
مالمستشار تقارير يملتقدالعمالءمنعدد قبلمنكابيتالبرايمعيي   تتم:المستقلالمالالمستشار تقارير ف

ي مستقل
 
كاتتغطي .2022المالالعامف ي ،واللوجستياتالتأمي   قطاعي المعنيةالشر

الماللمستشار افريقمرةألوليغطيها والنر
كةالتابعالمستقل .العقاراتقطاعإلباإلضافة،كابيتالبرايملشر



2023, مارس22, األربعاء

11

(فينتكبرايم)المرصفيةغت  الماليةالخدمات–4

محفظة التأجت  التمويىلي حسب نوع األصل

بمساهمةالتأجت  محفظةمناألكت  الجزءالمعداتو األالتشكلت،2022ديسمت  بنهاية:التمويىلتأجت  المحفظة•
.(%29)العقاراتتليها ،%59بلغت

،التنوعحيثمن ر القطاعي
ّ
وباتاألغذيةقطاعتصد ةبنسبالتجارةقطاعيليه،%30بلغتمساهمةبنسبةالقائمةوالمشر

.%10بلغتمساهمةبنسبةكلالعقارىوالقطاعالمنسوجاتقطاعثم%13بلغتمساهمة

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

ع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك جمي

ع 4 العام  رب  

المالي 2022

ع 3 العام  رب  

المالي 2022

ع  4 العام  رب  

المالي 2021

العام المال  

2021

العام المال  

2022

           13,324         15,944           3,736        2,489        4,387إيرادات إدارة األصول

                758               631              232            159            132إيرادات خدمات اإلدارة

           46,605         49,126           8,992      11,892      18,447إيرادات الوساطة المالية

             7,400            6,438           1,229        2,322        1,247إيرادات أمناء الحفظ

             6,519            5,615         (1,431)        2,750            861إيرادات االستشارات المالية

ر ستثما            74,606         77,754        12,758      19,612      25,074إجمالي اتعاب وعموالت بنك اال
-             -             -               

رصفية دمات المالية غير الم            17,948         11,283           3,450        5,128        5,826إيرادات الخ

ت            92,554         89,037        16,208      24,740      30,900إجمالي إيرادات األتعاب والعموال
-             -             -               -                

سواق المال والخزانة            11,258         11,556           3,413        2,881        3,449إيرادات عمليات أ

        103,812       100,593        19,621      27,621      34,349اإليرادات المجمعة
-             -             -               

ن          (68,129)        (95,473)       (20,421)     (15,441)     (15,930)أجور العاملي 

         (24,446)        (28,320)         (7,125)       (7,065)       (5,440)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

         (23,524)        (14,602)         (3,471)       (6,748)       (6,783)مرصوف الفائدة

            (6,455)          (6,027)         (1,577)       (1,549)       (1,999)اإلهالك

       (122,554)      (144,422)       (32,594)     (30,803)     (30,152)المرصوفات التشغيلية

         (18,742)        (43,829)       (12,973)       (3,182)        4,197األرباح التشغيلية

         (12,186)          (2,500)               -       (4,983)          (150)المخصصات

         (17,150)          (9,613)         (8,713)     (12,721)       (2,738)خسائر ائتمانية متوقعة

         (12,900)               -             -     (12,900)اضمحالل الشهرة

             5,149            1,960              358            459        3,449إيرادات )مرصوفات( أخرى

يبة ي األرباح قبل الرصر
ر

         (55,829)        (53,982)       (21,328)     (20,427)       (8,142)صاف

ائب             (2,511)          (2,340)             (232)          (344)       (1,852)الرصن

يبة د الرصر ي األرباح بع
ر

         (58,340)        (56,322)       (21,560)     (20,771)       (9,994)صاف

               (359)              (304)             (113)             (74)             (57)حقوق األقلية

د البنود غير العادية وحقوق األقلية ي األرباح بع
ر

         (58,699)        (56,626)       (21,673)     (20,845)     (10,051)صاف
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المركز المالي المجمعةقائمة 

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

           150,091            715,924            68,992النقدية وما في حكمها

             99,157            118,222          114,687أوراق قبض

             35,889              42,121            22,143القروض مستحقة القبض

             12,459              10,443            12,563األصول متداولة أخرى

ة متداول صول ال ي األ مال        297,596        886,710      218,385إج

             62,669              77,290            63,995القروض مستحقة القبض

             59,969              59,162            62,322صافي األصول الثابتة

           207,256            220,156          220,156شهرة محل

              2,291                2,838              3,570المساهمة في صندوق ضمان التسويات

              1,940                1,940              1,940االستثمارات

ة متداول ر ال ي صول غ ي األ مال        334,125        361,386      351,983إج

صول ي األ مال        631,721     1,248,096      570,368إج

             71,355            100,322            76,358القروض قصيرة األجل

           118,357            703,481            49,494عمالء دائنون

             75,451              83,039            67,542القروض طويلة األجل

             31,470              30,223            30,000التزامات التأجير التمويلي

             59,810              45,824            17,971الخصوم األخرى

خصوم ي ال مال        356,443        962,889      241,365إج

مخصصات          10,772          10,705          5,506ال

لية           2,091           2,034          2,001حقوق األق

-                  

ملكية ي حقوق ال مال        262,415        272,468      321,496إج

ملكية قوق ال خصوم وح ي ال مال        631,721     1,248,096      570,368إج
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

مليون350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمت  المالي نهاية العام 

زكود  PRMH.CAرويتر

جكود  PRMH EYبلومت 

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 االستشر
كةنظر وجهةتعكسالنر ي الشر

 
لبعضتتعرضقد فهي الي وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحالي الوقتف

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

افية،الرؤىهذهخاللمنضمن  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االستشر
ي والسياسي االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الشر ي والتغت 

 
اتيجيةف كةاستر اضاتإلباإلضافةالشر ي االفتر

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغت  تكونقد النر
ي المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف ي بتحذير نقوموعليه.صحيحةغت  الرئيسيةاالفتر

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

 
.األحداثأو الظروفف

التداولمعلومات 

جم0.44(2023مارس )سعر اإلغالق 

ي 
 
جم0.65أسبوع52أعىل سعر ف

ي 
 
جم0.41أسبوع 52أدت  سعر ف

مليون1.4متوسط كمية التداول

مليون جم  0.7متوسط قيمة التداول

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

