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ات المالية أهم المؤشر

2021برايم القابضة تعلن نتائج أعمالها عن الرب  ع الثالث 

 والعموالت األتعابإيراداتإجمال  شهد•
 
  سنويأساسعىل%55بمقدارارتفاعا

 
ليصل،2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  والعموالت األتعابإيراداتإجمال  ارتفعبينما جم؛مليون72.8إل
 
أساسعىل%54بمقدار2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

جممليون23.3إلليصلسنوي،رب  عأساسعىل%8وبمقدارسنوي

  جممليون80.7إللتصلسنوي،أساسعىل%40بمقدارالمجمعةاإليراداتارتفعت•
 
المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  المجمعةاإليراداتارتفعتبينما 2021
 
رب  عأساسعىل%15وسنويأساسعىل%5بمقدار2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

 سنوي
 
جممليون26مسجلة

 اآلنحت  العامهذا التشغيليةاألرباحسجلت•
 
 رقما

 
  جممليون15.7سالبمقابلجممليون31.1بلغسالبا

 
ةف بينما المقارنة،الفب 

 التشغيليةاألرباححققت
 
 رقما

 
  سالبا
 
جممليون3.8بلغسالبرقممقابلجممليون13.4بلغ2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

،عاممنذ    جممليون14.3بلغسالبورقممض 
 
السابقالرب  عف

  سجل•
 
 2021المال  العاممناألولأشهر التسعةأرباحصاف

 
 رقما

 
منذ جممليون17.3بلغسالبرقممقابلجممليون35بلغسالبا

،عام   سجلبينما مض 
 
 2021المال  للعامالثالثالرب  عأرباحصاف

 
 رقما

 
البالغةالسابقالرب  عخسائر مقابلجم،مليون12.9بلغسالبا

عامقبلجممليون3.4بلغسالببرقمومقارنةجممليون14.9

  المرصفيةغب  الماليةالخدماتأنشطةحققت•
 إطالقهاتمالت 

 
 جممليون7.8بلغتإيراداتمؤخرا

 
مناألولأشهر التسعةخاللف

.2021المال  العام

تحليل اإليرادات. 1

موهانزخمعىلالقابضةبرايمحافظت،اآلنحت  العامهذا •
،   قويةزيادةسجلتحيثالديناميك 

 
جمعة،الماإليراداتف

  الرقممزدوجبنمو مدفوعة
 
.ثماراالستبنكأنشطةمعظمف

تدفقخاللمنأعالهالمذكور االرتفاعدعمتمأنهكما 
غب  الماليةالخدماتمنصةقدمتهالذياألوليةاإليرادات
  المرصفية

 إطالقهاتمالت 
 
اتجهتذلك،إلباإلضافة.حديثا

عىلو سنويرب  عأساسعىللالرتفاعالفصليةاإليرادات
.سنويأساس

ي الرب  ع الثالث من العام المالي 
 
2021اإليرادات المجمعة ف

جممليون 26

جممليون 15.4ةالماليالوساطة
مليون جم  1.9االستشارات المالية               

مجمليون 70.إدارة األصول            
جممليون 2أمناء الحفظ 

جممليون 2.7أسواق المال وعمليات الخزانة
جمألف 160خدمات اإلدارة 

مليون جم3.2الخدمات المالية غب  المرصفية

  جممليون72.8مسجلةسنوي،أساسعىل%55بمقداروالعموالت األتعابإجمال  إيراداتارتفعت•
 
مناألولأشهر التسعةف

  جممليون47.1مقابل2021المال  العام
 
والعموالت األتعابإجمال  سجلبينما،2020المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  جممليون23.3
 
  مما ،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

عىل%8بمقداروتحسنسنويأساسعىل%54بمقدارارتفاعيعت 
.سنويرب  عأساس

،أداء  الماليةالوساطةنشاطأظهر•
 
 يعكسمما قويا

 
  %53بمقدارارتفاعا

 
  جممليون40.1إلتطورتحيثالوساطة،إيراداتف

 
9ف

  جممليون26.2مقابل2021المال  العاممنأشهر 
 
  السابق،العامف

 
اداتإير سجلتوبالمثل،.التداوالت قيمةارتفاعأعقابف

  الوساطة
 
 2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

 
11.5ب مقارنةجممليون15.4محققةسنوي،أساسعىل%40بمقدارارتفاعا

  جممليون
 
.%34بمقدارالوساطةإيراداتارتفعتسنوي،رب  عأساسوعىل.المقارنالرب  عف

 األصولإدارةحققت•
 
  %64بمقدارنموا

 
  جممليون12.2بلغتحيثاآلن،حت  العامهذا إيراداتف

 
مناألولأشهر التسعةف

،عاممنذ جممليون7.4مقابل2021المال  العام .األداءأتعابارتفاعإللذلكالرئيىسالسببويرجعمض 

  جممليون7بلغتإيراداتبتحقيقالماليةاالستشاراتأنشطةقامت•
 
بانخفاض،2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  جممليون9.6مقابل%27بمقدار
 
الماليةاالستشاراتبإيراداتيتعلقوفيما .المنفذةللصفقاتأقلحجممعالسابق،العامف

  العاممستواها عند تغيب  دونظلتفقد ،2021المال  العاممنالثالثالرب  عخالل
أساسعىلبينما جم،مليون1.9البالغالماض 

.%241بمقدارارتفعتسنوي،رب  ع
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  جممليون5.2مسجلة،%52بمقدارالحفظأمناءإيراداتارتفعت•
 
3.4مقابل2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

إللتصلالسابق،بالعاممقارنةسنويأساسعىل%35بمقداربها المحتفظاألصولحجمبارتفاعمدفوعةعام،قبلجممليون
  الحفظأمناءإيراداتأظهرتوبالمثل،.جممليار15.4

 
 2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

 
أساسعىل%149بمقدارتحسنا

تفعسنوي، .%60بمقدارسنويرب  عأساسعىلارتفعتبينماجم،مليون2إللب 

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

  جممليون7.9مسجلة%24بمقدارانخفضتفقد،المالسوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةبإيراداتيتعلقفيما•
 
التسعةف

،عاممنذ جممليون10.4مقابل،2021المال  العاممناألولأشهر  الرب  ع،خالل.العائدمنالدخلانخفاضبسببمض 
عىل%187بمقدارقفزتبينما سنويأساسعىل%72بمقدارالمالسوقوعملياتالخزانةأدواتأنشطةإيراداتتراجعت
.جممليون2.7إللتصلسنوي،رب  عأساس

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

  جممليون7.8بلغتإيراداتإندورس،
 
  جممليون3.2و،2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

 
العاممنالثالثالرب  عف

.2021المال  

  سنويأساسعىل%40بمقدارنموتحقيقإلأعالهالمذكورةالتطوراتأدت•
 
جممليون80.7إللتصلالمجمعة،اإليراداتف

  
 
  جممليون57.5ب مقارنة2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

 
ةف ،.المقارنةالفب 

 
26المجمعةاإليراداتسجلتأيضا

 يمثلما وهو ،2021المال  العاممنالثالثالرب  عخاللجممليون
 
 سنويأساسعىل%5بمقدارارتفاعا

 
%15بمقداروارتفاعا

.سنويرب  عأساسعىل
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 2021   تم    2021 يونيو 2020   تم   

جميع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك

الرب  ع الثالث 

2021

ي 
 
الرب  ع الثان

2021

الرب  ع 

الثالث 

2020

أساس 

رب  ع 

سنوي

أساس 

سنوي

9 ششهور 

2020

9 شهور 

2021

أساس 

سنوي

%64     12,208      7,444%48-%86-      1,283      4,927          666إيرادات إدارة األصول

%2-          398          406%15%34         139         119          160إيرادات خدمات اإلدارة

%53     40,134    26,214%40%34   10,977   11,497    15,401إيرادات الوساطة المالية

%52       5,209      3,433%149%60         800      1,244      1,989إيرادات أمناء الحفظ

%27-       7,046      9,629%0%241      1,888         555      1,891إيرادات االستشارات المالية

%38     64,995    47,125%33%10   15,087   18,342    20,106إجمالي أتعاب وعموالت بنك االستثمار

NA-           7,833       NA%2-          -      3,274      3,200إيرادات الخدمات المالية غير المرصفية

%55     72,828    47,125%54%8   15,087   21,616    23,306إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

%24-       7,919    10,393%72-%187      9,624         955      2,737إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال

%40     80,747    57,518%5%15   24,711   22,571    26,043اإليرادات المجمعة
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 2.5

ي من العام المالي  2020الرب  ع الثالث من العام المالي 
 
 2021الرب  ع الثالث من العام  2021الرب  ع الثا 
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( جممليون )حسب النشاط 2021العام المالي 3إيرادات الرب  ع 
(مرصي

(مليون جم)حسب النشاط 2021شهور العام المالي 9إيرادات 

ي الرب  ع تقسيم األتعاب 
 
ي الرب  ع 2020المالي العام 3والعموالت ف

 
2021العام المالي 3تقسيم األتعاب والعموالت ف

ي تقسيم األتعاب 
 
ي 2020المالي شهور العام 9والعموالت ف

 
2021العام المالي شهور 9تقسيم األتعاب والعموالت ف

  9  إدار  األصول

  1    مات اإلدار 

   الو ا ة المالية
 3  

     أمناء الحفظ

   ةاال  شارات المالي
13  

3   إدار  األصول  
1     مات اإلدار   

   الو ا ة المالية
 66  

9   أمناء الحفظ  

   اال  شارات المالية
   

ال  مات المالية     

  1   المرص ية

  16  إدار  األصول

  1    مات اإلدار 

   الو ا ة المالية
 6  

     أمناء الحفظ

   اال  شارات المالية
20  
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 ال  مات المالية      ةاال  شارات المالي أمناء الحفظ الو ا ة المالية   مات اإلدار  إدار  األصول
 المرص ية

أدوات ال  انة 
 وعمليات  و  المال

 2021الرب  ع الثالث العام المالي  2020الرب  ع الثالث  العام المالي 
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     المرص ية

أدوات ال  انة 
وعمليات  و  

 المال

 2021شهور العام المالي  9 2020شهور العام المالي  9
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•  
 
القابضةبرايمتكبدت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

ساهمتجم،مليون39.4بلغبإجمال  تشغيليةمرصوفات
%31بلغتبحصةالمرصفيةغب  الماليةالخدماتعمليات

 اإلجمال  الرقمارتفع.منها
 
للرب  عغيليةالتشالمرصوفاتعنقليل

تعلقةالمالتشغيليةالمرصوفاتأدتأخرى،ناحيةمن.السابق
ايم ةزيادةإلفينتكببر   كبب 

 
عىللسنويةارب  عالمرصوفاتف

  سنوينموإلأدتأنهاكما سنويأساس
 
سعةالتمرصوفاتف

ذكرهسبقما عننتج.2021المال  العاممناألولأشهر 
  تشغيليةخسائر 

 
 أوسعخسائر وصاف

 
سنويأساسعىلنطاقا

.سنويرب  عأساسعىلطفيفبمقدار انكمشتبينما 

2021مالي المرصو ات ال شغيلية للرب  ع الثالث من العام ال

جممليون  .39

جممليون 24.9األجور
مليون جم7.0عمومية وإدارية أخرى                       

مجمليون 5.9مرصوف الفائدة
جممليون1.6اإلهالك

فةتحليل التكل 2

  التشغيليةالمرصوفاتأظهرت•
  جممليون111.8بلغتالت 

 
 ،2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

 
%53بمقدارارتفاعا

  ذلكانعكسوقد .جممليون73.3والبالغة2020المال  العاممناألولأشهر بالتسعةبالمقارنةسنويأساسعىل
 
ارتفاعف

  %127مناإليرادات/التشغيليةالمرصوفاتنسبة
 
أنهبالذكر الجدير.%138إل2020المال  العاممناألولأشهر التسعةف

.%5بمقدارطفيفةالسنويةالزيادةفإنالمرصفية،غب  الماليةالخدماتلقطاعالتشغيلمرصوفاتباستبعاد 

جممليون39.4إللتصلسنويرب  عأساسعىل%7بمقدارالتشغيليةالمرصوفاتارتفعتالسنوية،رب  عبالمقارنةيتعلقفيما•
  معها بالمقارنة

 
  الرب  عف

  الزيادةوبسببذلك،منالرغموعىل.جممليون36.8والبالغة2021المال  العاممنالثان 
 
اإليرادات،ف

المرصوفاتارتفعتذلك،إلباإلضافة.%151إلأساسنقطة1,190بمقداراإليرادات/التشغيلمرصوفاتنسبةانخفضت
.سنويأساسعىل%38بمقدارالتشغيلية

  جممليون75.1إللتصلسنوي،أساسعىل%47بمقدارالعاملي   أجور ارتفعت•
 
2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  جممليون51.2مقابل
 
ةف   االرتفاعلتقابلالمقارنة،الفب 

 
 %93البالغةاإليرادات،/العاملي   أجور ف

 
بالنسبةأما .%89منارتفاعا

  مما جم،مليون24.9بلغتفقد السنويةرب  عالعاملي   ألجور 
 يعت 

 
 سنويأساسعىل%24بمقدارنموا

 
%1بمقداروانخفاضا

  ذكرهسبقما انعكس.سنويرب  عأساسعىل
 
  %112و%81مقابل%96إلاإليرادات/العاملي   أجور نسبةوصولف

 
الرب  عف

  والرب  ع2020المال  العاممنالثالث
.التوال  عىل2021المال  العاممنالثان 

 أظهرتفقداألخرى،واإلداريةالعموميةبالمرصوفاتاألمريتعلقما وبقدر •
 
21.2إلسنوي،أساسعىل%26بمقدارارتفاعا

  جممليون
 
  جممليون16.8مقابل2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

 
  العامف

  .الماض 
 
سجلتنفسه،الوقتوف

  %29مقابل%26اإليرادات/واإلداريةالعموميةالمرصوفاتنسبة
 
المرصوفاتسجلتالثالث،الرب  عخالل.السابقالعامف

 يمثلما وهو جم،مليون7األخرىواإلداريةالعمومية
 
خاللاألخرىواإلداريةالعموميةالمرصوفاتعن%18بمقدارارتفاعا

 جم،مليون5.9البالغة2020المال  العاممنالثالثالرب  ع
 
  عنها %4بمقداروارتفاعا

 
  الرب  عف

2021المال  العاممنالثان 
%24مقابل%27إلاإليرادات/األخرىواإلداريةالعموميةالمرصوفاتنسبةارتفعتالنحو،هذاعىل.جممليون6.8والبالغة

  
 
  العامف

  %30والماض 
 
.السابقالرب  عف

جميع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك
الرب  ع 3 العام 

المالي 2021

الرب  ع 2 

العام المالي 

2021

الرب  ع 3 

العام المالي 

2020

أساس 

رب  ع 

سنوي

أساس 

سنوي

9 أشهر 

العام المالي 

2020

9 أشهر 

العام المالي 

2021

أساس سنوي

ن 47%   (75,016)   (51,194)24%1%-  (20,108)  (25,258)   (24,902)أجور العاملي 

26%   (21,231)   (16,832)18%4%    (5,939)    (6,773)     (7,033)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

309%   (11,131)     (2,718)265%81%    (1,617)    (3,250)     (5,895)مرصوف الفائدة

76%      (4,449)     (2,522)78%1%        (883)    (1,555)     (1,569)اإلهالك

(111,828)   (73,267)38%7%  (28,547)  (36,836)   (39,399)المرصوفات التشغيلية  %53
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(تسعة أشهر)اإليرادات / المرصو ات الشغيلية(الرب  ع  نوية)اإليرادات / المرصو ات الشغيلية

لمحة عىل قائمة المرك  المالي  3

•  
 
  ارتفع،إندورستشغيلبدءضوءف

 
أعمالبها تساهمجممليون1منهاجم،مليون89.1إلالقبضالمستحقةالقروضصاف

  الرصيد ويتكوناالستهالك  التمويل
.التمويىل  التأجب  منالمتبق 

  (سهم/جم0.98)جممليون343.2الملكيةحقوقبلغت•
 
%40غبلهائلبخصميتداولالسهمأنإليشب  مما الرب  ع،نهايةف

يةقيمتهعن .الدفب 

  وما النقديةبلغت•
 
  جممليون73.4حكمهاف

 
ةنهايةف .المقارنةالفب 
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أنشطة تحت الضوء

(الماليةاألورا لت اولبرايم)الماليةالو ا ة–1

  :قويأداء
 
برايمحافظت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

قيمةارتفعتحيثالقوي،نموهاعىلالماليةاألوراقلتداول
187,4لتسجلسنويأساسعىل%45بمقدارالمنفذةالعمليات
  .جممليون

 
ماليةالاألوراقلتداولبرايمحصةظلتذلك،غضونف

  
 
،واحدةبدرجةترتيبها تقدمبينما ،%3.2عندتغيب  دونالسوقف

كاتبي   عشر السادسالمركز لتحتل   الماليةالوساطةشر
 
.مرصف

ات األداء الرئيسية للرب  ع  2021العام المالي 3مؤشر

16رقم 

تيب  ال ر
بالبورصة 
المرصية

3.2%

الحصة 
السوقية

جممليار 2. 

قيمة 
الت اوالت 

(ألف جم)ايرادات الو ا ة المالية 

  :الكب   الحجمذاتالصفقاتتنفيذ •
 
العاممنالثالثالرب  عف

حصةبيعصفقةالماليةاألوراقلتداولبرايمنفذت،2021المال  
ة   كبب 
 
كةف ةشر .والكيماوياتلألسمدةالبحب 

ي ال تمرار ا•
 
حلولب:األ ا يةاألبحاثتغطيةنطا تو يعف

بحوثتغطيةشملت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عنهاية
،42برايم

 
  بما سهما

 
اللخ.واألساسيةاألوليةالتغطيةذلكف

كةبرايمبحوثأضافتالرب  ع، كةاسيةاألسالتغطيةعالمإلشر شر
.[ABUK]والكيماوياتلألسمدةأبوقب  وه  ،جديدة

،
 
تطوراتبدائماطالععىلالعمالءإبقاءبرايمبحوثواصلتأيضا

أحدهماإصدارين،معTAKEStockسلسلةخاللمنالسوق
كة السلعلقطاعواآلخر[OIH]القابضةالماليةأوراسكوملشر

تغطيةامتدت،2021سبتمبر نهايةبحلول.األساسيةاالستهالكية
كاتلعشر األساسيةبرايمبحوث بلغتيةإجمالسوقيةبقيمةشر
لمرص السوقيةالقيمةإجمال  من%26أوجممليار180حوال  

  
 
تعام،بشكل.2021المال  العاممنالثالثالرب  عنهايةف نشر

  برايمبحوث
 
مجموعهما 2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

  والتحليلاألسهمتغط  تقرير 28
.واالقتصادالفت 

ي التحليلتغطيةعىلالحفاظ•
  :الفن 

 
  التحليلتغطيةعىلالحفاظبرايمبحوثواصلت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف

الفت 

توصياتمعسهم،100منألكب  اليوميةالتغطيةخاللمناطالععىلالعمالءإبقاءتم.التقلبشديدةسوقخلفيةعىلللتنفيذ القابلة

.يومية

10,977 
11,497 

15,401 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

ي  2020الرب  ع الثالث 
 
 2021الرب  ع الثالث  2021الرب  ع الثا 

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210705-ABUK-CoreCoverage-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210914-OIH-TAKEStock-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/09/210919-AtyabAcquisition-TAKEStock-Ar.pdf
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(الكابيتبرايم)الماليةاال  شارات–2

وعاتمنالع ي  • ةالتحدياتمنالرغمعىل:التنفيذتحتالمشر   الكبب 
  الت 

برايمتمكنتستثمار،اال مناخعىلبظاللها تلق 
وعاتتوسيعمنكابيتال ذراعينه  أنالمتوقعمن.2021المال  العاممنالثالثالرب  عخاللكبب  بشكلالتنفيذ تحتالمشر

 جمملياريتبلغإجماليةبقيمةصفقاتالماليةاالستشارات
 
أعالهالمذكورةمعامالتالتشمل.المقبلي   الربعي   خاللتقريبا

:يىل  ما 

  أول  عامطرحأول1.
 
 المتوقعمنكانالمحلة؛غزلالقدم،كرةلناديمرص ف

 
  اتمامهسابقا

 
العاممنثالثالالرب  عف

  اتمامهاآلنالمتوقعمن؛2021المال  
 
.2021المال  العاممنالرابعالرب  عف

  %51.5البالغةالتجاريظتر  أبو بنكحصةعىلاالستحواذ2.
 
ومقرها،الطبيةللخدماتاإلسكندريةمستشق  ف

منكانوقد .تفيسواليمالقابضةتواصلمنيتكونلتحالفاالستشاراتكابيتالبرايمتقدمحيثاإلسكندرية،
 المتوقع

 
  الصفقةاتمامسابقا

 
  الرب  عف

 حاليا انها اال 2021المال  العاممنالثان 
 
ةالتنظيميالموافقاتبعضانتظار ف

  اتمامها المتوقعومن
 
كةأنبالذكر الجدير ومن.2021المال  العاممنالرابعالرب  عف   ميديكال،سبيدشر

  كانتالت 
 
ف

 السابق
 
  الصفقةمنانسحبتالتحالف،منجزءا

 
ةطولظلف .العمليةفب 

ي أ ر ا  شارات•
 
اءجانبف   :الشر

 
اءجانباستشاراتكابيتالبرايمقدمت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف علبيالشر

ةحصة   كبب 
 
كةف ةشر .والكيماوياتلألسمدةالبحب 

  امةعمليات•
 
كتي   كابيتالبرايمساعدت:ا  شاريةعقودال ين؛ و ف   تعمالنشر

 
الصحيةوالرعايةاتالعقار قطاع  ف

  
 
  الجدد العمالءمنلعدد استشاريةعقود نفذتذلك،إلباإلضافة.جممليون500عنتزيد ديونعىلالحصولف

 
ف

.البناءموادوقطاعالعقاريالقطاع
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(ل   ثماراتبرايم)األصولإدار  3

  جممليون6,912إللتصلسنوي،أساسعىل%24بمقدارالمدارةاألصولارتفعت:الكب   الم ار األصول•
 
سبتمبر 30ف

  جممليون5,555ب مقارنة2021
 
.واألسهمالنقد أسواقصناديقإلالزيادةوتعزى.السابقالعامف

ايمالمدارةاألصولارتفعت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عخالل   منها أعىل%12بمقدارلالستثماراتلبر
 
  الرب  عف

الثان 
.جممليون6,187البالغة

(مليون جم)ايرادات إدار  األصول  (مليون جم)األصول الم ار  

ي المتفو األداء•
 
  :األ همأ وا ف

 
برايمقبلمنالمدارةاألسهمصناديقتمكنت،2021المال  العاممناألولأشهر التسعةف

  التفوقمنلالستثمارات
 
 النقد أسواقصناديقأداءكانبينما األداء،معيار عىلاألداءف

 
.األداءلمعيار مماثل

أل وا  النق  المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء

EGX30المجمعة ل  PIمحفظة 
مح د األوزان مقارنة بمعيار األداء

 EGX30ل المجمعة PIمحفظة 
مقارنة بمعيار األداء 

5,555 

6,187 

6,912 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 2021  تم    2021يونيو  2020  تم   

7.4

12.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

 2021شهور من العام المالي  9 2020شهور من العام المالي  9

-%1.59

-%3.03

-%3.50 -%3.00 -%2.50 -%2.00 -%1.50 -%1.00 -%0.50 %0.00

EGX30       PI            EGX 30

%0.07

-%2.72

-%3.00 -%2.50 -%2.00 -%1.50 -%1.00 -%0.50 %0.00 %0.50

EGX 30 محدد األوزان  محدد األوزان EGX 30المجمعة ل   PIمحفظة  

%7.75

%7.73

%0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %7.00 %8.00 %9.00

                                               PI                    
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  :متنوعةقطاعاتتسته  متنامية؛تمويىلي تأج   محفظة•
 
كةتمكنت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف شر

كةالتابعةندورسا   توسيعمنفينتكبرايملشر
 
مسجلةسنوي،رب  عأساسعىل%9بمقدارالتمويىل  التأجب  محفظةصاف

  جممليون85.1مقابلجم،مليون92.6
 
مناألكبر الجزءالصناعيةوالمعداتاآلالتوتشكل.2021يونيو30ف

.(%10)الثقيلةاآلالتو (%42)اإلنتاجخطوطتليها،%45بلغتبمساهمةالمحفظة

من%21والتجارةالصحيةواألدواتاألساسيةالغب  االستهالكيةالسلعقطاعاتمنكلتشكلالقطاع،تنوعحيثمن
.%14والزراعة%19عىلالصناع  القطاعيستحوذ بينما المحفظة،

( ينتكبرايم)المرص ية    الماليةال  مات–4

محفظة التأج   التمويىلي حسب القطاع محفظة التأج   التمويىلي حسب نوع األصل

      ا الت

  2    طوط اإلنتا 

  المع ات الثقيلة

10  

  3  أ ر 

اكات• ي ج ي  شر
 
  :اال ته كي التمويلقطاعف

 
اكةاتفاقياتعىلندورساوقعت،2021المال  العاممنالثالثالرب  عف شر

مةجديدة   جهاتثالثمعمبر
 
:وه  الصحية،الرعايةقطاعف

صحة1.

إيدام2.

أكسيسميد 3.

،
 
اكةاتفاقيةتنفيذ تمأيضا   واحدةشر

 
بلغتاالستهالك  لالتمويمحفظةأنبالذكر،الجدير من.ايدوبايمعالتعليممجالف

.2021سبتمبر 30حت  جممليون
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الدخل المجمعةقائمة 

جميع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك

الرب  ع 3 العام 

المالي 2021

الرب  ع 2 

العام المالي 

2021

الرب  ع 3 

العام المالي 

2020

9 شهور 

العام المالي 

2020

9 شهور 

العام المالي 

2021

     12,208      7,444      1,283      4,927           666إيرادات إدارة األصول

          398          406         139         119           160إيرادات خدمات اإلدارة

     40,134    26,214   10,977   11,497     15,401إيرادات الوساطة المالية

       5,209      3,433         800      1,244       1,989إيرادات أمناء الحفظ

       7,046      9,629      1,888         555       1,891إيرادات االستشارات المالية

     64,995    47,125   15,087   18,342     20,106إجمالي أتعاب وعموالت بنك االستثمار

       7,833           -          -      3,274       3,200إيرادات الخدمات المالية غير المرصفية

     72,828    47,125   15,087   21,616     23,306إجمالي إيرادات األتعاب والعموالت

       7,919    10,393      9,624         955       2,737إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال

     80,747    57,518   24,711   22,571     26,043اإليرادات المجمعة

ن    (75,016)   (51,194)  (20,108)  (25,258)    (24,902)أجور العاملي 

   (21,231)   (16,832)    (5,939)    (6,773)      (7,033)المرصوفات البيعية والعمومية واإلدارية األخرى

   (11,131)     (2,718)    (1,617)    (3,250)      (5,895)مرصوف الفائدة

      (4,449)     (2,522)        (883)    (1,555)      (1,569)اإلهالك

(111,828)   (73,267)  (28,547)  (36,836)    (39,399)المرصوفات التشغيلية  

   (31,080)   (15,748)    (3,836)  (14,265)    (13,356)األرباح التشغيلية

      (3,400)           -          -        (527)            (39)المخصصات

       1,828          915         636         310           344إيرادات )مرصوفات( أخرى

يبة ي األرباح قبل الرص 
 
   (32,653)   (14,834)    (3,200)  (14,482)    (13,051)صاف

ائب       (2,107)     (2,255)        (100)        (394)           273الرصن

يبة ي األرباح بعد الرص 
 
   (34,760)   (17,088)    (3,300)  (14,876)    (12,778)صاف

         (191)        (187)          (74)          (45)            (85)حقوق األقلية

ي األرباح بعد البنود غير العادية وحقوق األقلية
 
   (34,951)   (17,275)    (3,374)  (14,921)    (12,863)صاف
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المركز المال  المجمعةقائمة 

 سبتمير 2021يونيو 2021ديسمير 2020جميع األرقام باأللف جم ما لم يذكر خالف ذلك

ي حكمها
ن
             73,437         61,216              113,424النقدية وما ف

           167,363       139,115              120,754أوراق القبض

             18,421         14,205                       -القروض مستحقة القبض

             15,052         30,336                16,246أصول متداولة أخرى

           274,272       244,872              250,424إجمالي األصول المتداولة

             70,698         69,726                       -القروض مستحقة القبض

ي األصول الثابتة
ن
             61,937         50,964                48,542صاف

           220,156       220,156              220,156شهرة المحل

ي صندوق ضمان التسويات
ن
               2,484           2,849                  3,223المساهمة ف

                   903               903                  1,986االستثمارات

           356,178       344,598              273,907إجمالي األصول غير المتداولة

           630,450       589,470              524,331إجمالي األصول

ة األجل            119,557       110,306                75,600القروض قصي 

             50,142         40,013                47,613عمالء دائنون

             67,162         60,141                       -قروض طويلة األجل

امات التأجي  التمويلي ن              30,000                -                       -الي 

             12,054         13,277                14,581خصوم أخرى

           343,171       356,034              379,321إجمالي حقوق الملكية

           630,450       589,469              524,331إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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معلومات السهم

المستثمرينعالقات 

إخالء المسئولية

جممليون 350األسهمعدد 

جممليون 350والمدفوعرأس المال المصدر 

ديسمبر المال  نهاية العام 

زكود  PRMH.CAرويب 

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   االستشر
كةنظر وجهةتعكسالت    الشر

 
لبعضتتعرضقد فه  ال  وبالتالمستقبلية،األحداثيخصفيما الحال  الوقتف

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

افية،الرؤىهذهخاللمنضمت  والمناخالعالميةاديةاالقتصالتوجهاتومنها االستشر
  والسياس  االقتصادي

 
قومنطقةمرص ف اتاألوسط،الشر   والتغب 

 
اتيجيةف كةاسب  اضاتإلباإلضافةالشر   االفب 

النتائجتختلفقد وعليهحيحة،صغب  تكونقد الت 
  المتوقعةعنالفعلية

 
اضاتأنثبتإذا أو المخاطر هذهألحد التعرضحالف   بتحذير نقوموعليه.صحيحةغب  الرئيسيةاالفب 

عىلاالعتماد منتقرير الهذا متلق 
افيةالمعلومات كةتتعهد ال .االستشر افيةالبياناتبتحديثالشر اتلتعكساالستشر   التغب 

 
.األحداثأو الظروفف

معلومات السهم

جم0.6(2021نوفمبر 11)سعر اإلغالق 

  
 
جم1.23أسبوع52أعىل سعر ف

  
 
جم0.58أسبوع 52أدن  سعر ف

مليون جم4متوسط كمية التداول

جممليون                               3.7متوسط قيمة التداول

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

