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بسم اهلل الرحمن الرحيم
 "وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون" 

يسر مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد املركزى
أن يقدم لسيادتكم التقرير السنوى للشركة عن العام املالى املنتهى فى 31/12/2010 

متمنيًا أن يفى بعرٍض واٍف ألنشطة الشركة خالل عام 2010 
واستطاعت الشركة خالل العام املاضى القيام بدورها

بنجاح  على املستويني احمللى واإلقليمى
ومما سيتضح من خالل عرض ألهم األحداث، كما حرصت الشركة على التواجد فى كافة 

املؤمترات ذات الصلة لالستفادة من اخلبرات املتنوعة
فى املجال، وفتح احلسابات الورقية والنقدية لدى املؤسسات األجنبية والعاملية 

حرصًا منها على إتاحة الفرص للمستثمرين بكافة مستوياتهم  لالستثمار فى األسواق 
املختلفة  وإزالة كافة املعوقات التى حتول دون جذب

 املستثمر األجنبى لسوق املال املصرى .
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كلمة األستاذ
رئيس مجلس اإلدارة 

السادة املتعاملون ىف سوق املال املرصى 

حتية طيبة وبعد ،،   

لألعضاء  عام  كل  بكلمتى  أتوجه  أن  اعتدت 
له  تعرضت  ملا  نظرًا  بالرشكة، ولكننى  واملشرتكني 
ىف  متثل  جلل  حدث  من  األخرية  اآلونة  ىف  البالد 
التى  العظيمة  الثورة  2011،تلك  يناير  ثورة25 
وقلبها  األمور  جمريات  تغيري  اثرًا كبريًا ىف  هلا  كان 
بعد  التقرير  هذا  لصدور  ونظرًا  عقب  عىل  رأسًا 
أتقدم  أن  عىَل  وجب  الثورة  هذه  البالد  شهدت  ان 
اإلدارة  جملس  أعضاء  وعن  نفسى  عن  باآلصالة 
التعازى ألهاىل شهداء  بالرشكة والعاملني هبا بخالص 
ليحيا  للبالد  فداًء  أرواحهم  قدموا  الذين  هؤالء  الثورة 

شعبها حياة أبية كريمة.

ثانيا أعرب عن اعتقادى الصادق ىف أن سوف تشهد البالد ىف الفرتة القادمة 
تقدمًا وازدهارًا مل تشهده من قبل نظرًا لتوجهات احلكومة ىف القضاء عىل كافة مظاهر 
أثره  له  سيكون  مما  تارخيها  من  كبرية  لفرتة  البالد  هبا  اتسمت  التى  والسلبية  الفساد 

الواضح عىل االستثامر ىف مرص بشكل عام وعىل سوق املال املرصى بشكل خاص. 

كرئيًسا  هذا  موقعى  من  فإننى  املرصية  للبورصة  رئيسًا  باختيارى  رشفت  وقد  لذا 
للبورصة املرصية ورئيًسا لرشكة املقاصة معًا أطمئن كافة املتعاملني بالسوق املرصى 
أجانب ومرصيني والذين طاملا حققوا مكاسب من االستثامر عىل ما سيشهده السوق 
ىف الفرتة املقبلة من مزيدًا من االستثامرات ىف كافة املجاالت ،وأطلب منهم اسمرار 
ثقتهم ىف هذا السوق   وبمناسبة مرور أربعة عرش عامًا عىل بدء مزاولة رشكة مرص 
للمقاصة واإليداع والقيد املركزى لنشاطها ىف خدمة السوق املرصى ، نقدم لسيادتكم 

تقرير نشاط الرشكة خالل عام 2010 .

بلغ عدد األعضاء واملشرتكني بالرشكة بنهاية العام احلاىل)1625( منها عدد )1378(  
رشكة مصدرة، و )154(رشكة وساطه ىف األوراق املالية، و )44( أمني حفظ ،)29( 
أعضاء التسوية عضو تسوية مبارشة، و )6(مالك مستفيدين و )14( متعامل رئيسى 
حيث   2010 عام  خالل  الرشكة  خالل  من  تسويتها  تم  التى  األسهم  كمية  ارتفعت 
العام  عن  سهاًم   17831669994 تبلغ  بزيادة  سهاًم   92895060332 بلغت 
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املاىض، وتم ذلك من خالل تسوية عدد 10194909 عملية تم تنفيذها بالبورصة .

قدرها   بزيادة  املركزى  باإليداع  املقيد  االسمى  املال  رأس  ارتفع 
العام  بنهاية  ليصل  مرصى  جنيه   121966507730

تبلغ  ارتفاع  بنسبة  مرصى  جنيه  إىل511743810319 
السوقى  املال  رأس  بلغ  السابق، كام  العام  عن   %31

لألوراق املالية املقيدة 955749830457 جنيه 
مرصى بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق 

خالل  من  امل��وزع��ة  األرب���اح  إمج��اىل  بلغ 
 2010 عام  خالل  للمقاصة  مرص  رشكة 
لعدد  مرصى  جنيه   55406048154
وعوائد  نقدى  )رصف  مالية  ورقة   615
سندات وقيم اسرتدا سندات ( بزيادة نسبتها 

30.74% مقارنة بالعام املاىض.

قبل  من  مقررة  عملية   823 عدد  تنفيذ  تم 
خالل  من  املالية  ل��ألوراق  املصدرة  الرشكات 

الرشكة بزيادة تبلغ 15% مقارنة بالعام املاىض.

ىف  تسهم  التى  اجلديدة  النظم  من  االنتهاء  ىف  الرشكة  نجحت 
النظم  من  االنتهاء  تم  فقد   ، جديدة  مالية  أدوات  وإدخال  السوق  تطور 

اخلاصة بوثائق املؤرش وجارى اختباراألنظمة  انتظارًا لصدور الرتخيص النهائى من 
اهليئة العامة للرقابة املالية، وكذلك االنتهاء االختبارات اخلاصة بنظام االقراض. 

وأخريًا أتقدم بالشكر لزمالئى بالرشكة عىل جهودهم املضنيه ىف سبيل تقديم اخلدمات 
عىل اكمل وجه والعمل الدائم عىل تطويرها إلرضاء كافة أطراف سوق املال املرصى 

وإظهار الصورة احلضارية ملرص داخليا وخارجيًا .

رئيس جملس اإلدارة   والعضو املنتدب

محمد عبدالسالم
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االشرتاك بمؤمتر cairo icT بمركز القاهرة الدوىل للمؤمترات بالتعاون مع رشكة النيل لتكنولوجيا 
ونرش املعلومات . 

االشرتاك مع اهليئة العامة للرقابة املالية ىف تنظيم مؤمتر " إعادة الثقة ألسواق املال ىف املنطقة العربية 
وذلك   iFiE املستثمر  لتعليم  العاملى  للمنتدى  األقليمية  اللجنه  تطلقه  والذى   " األوسط  والرشق 

مشاركة منها ىف توعية املستثمر عىل املستويني املحىل واألقليمى وإيامنًا منها بأمهية هذه املؤمترات .

تم االنتهاء من حتليل وتصميم وبرجمة واختبار وتشغيل نظام الرقابة عىل التداول لسوق املال الليبي. 

 تم استبدال املبالغ النقدية التى تودع ىف حساب البيع من رشاء ذات اليوم اخلاصة برشكات الوساطه 
بخطابات ضامن وذلك لتوفري السيولة لرشكات الوساطة. 

البنوك ورشكات الوساطه عن طريق شبكة  تم اإلنتهاء من عمل نظام لتلقى االكتتابات عن طريق 
املعلومات الدولية )االنرتنت(.

التوقيع  انشطة  عىل  الدورية  املراجعة  بإجراء   )iSo 27001( لشهادة  املانحة   BSi مؤسسة  قامت 
ىف  للمقاصة  مرص  رشكة  بدقة  وأشادت  املطبق  املعلومات  ورسية  أمن  ونظام  بالرشكة  األلكرتونى 

تطبيق معايري شهادة ال iSo  وااللتزام هبا .
منحت رشكة توماس موراى رشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزى عىل تقييم a+ وهو مايشري 

اىل نسبة خماطر منخفضة وعىل قدرة الرشكة عىل حتقيق التأمني ألنظمتها املختلفة املستندية واآللية .

تم احلصول عىل إذن التشغيل لتقديم خدمات التوقيع االلكرتونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومات الذى يتيح للرشكة إصدار شهادات التوقيع اإللكرتونى

أهم المستجدات
فبـــرايــــر 

مــــارس

مــايــــو

يـونيـــه

يــوليـــه

ديســمبر
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اإلنتهاء من عمل 
نظام لتلقى 

االكتتابات عن طريق 
البنوك وشركات 

الوساطه عن طريق 
شبكة المعلومات 

الدولية

 تم استبدال المبالغ 
النقدية التى تودع 

فى حساب البيع 
من شراء ذات اليوم 

الخاصة بشركات 
الوساطه

اعتمدت الرشكة منذ بداية عملها عىل التقنيات احلديثة وحتويل كافة أعامهلا اليدوية اىل نظم 
آلية فقامت بتصميم كافة النظم اآللية الالزمة لعمل الرشكة:

النظم اخلاصة باإليداع املركزى واملتمثلة ىف نظام املقاصة ، نظام للتسوية الورقية

نظام للتسوية النقدية،ونظام للحفظ املركزى لألوراق املالية . 

النظم اخلاصة بالقيد املركزى واملتمثلة ىف نظام رصف األرباح من خالل شبكة ربط مع منافذ 
تقرها  التى  العمليات  بتنفيذ  اخلاصة  والنظم  اجلمهورية  أنحاء  معظم  عىل  املوزعة  الرصف 
أو  العامة  االكتتابات  خالل  زيادات من  من  األموال  رؤوس  أسهم  املصدرة عىل  الرشكات 
املغلقة ونظم لتنفيذ عمليات التخفيض واالندماج والتقسيم والتجزئة وغريها من العمليات .

آليًا  السويفت  البيانات وبني نظام سويفت إلرسال رسائل  للربط بني قواعد  عمل نظام آىل 
للنظم اآلتية : نظام احلسابات العامة ، إدارة التمويل واالستثامر،نظام املقاصة والتسوية ،نظام 

رصف األرباح ونظام تسوية البيع من رشاء ذات اليوم .

تم تشغيل الربامج اخلاصة بنظام كلرياسرتيم ) clEarSTrEam( وربطها بربامج سويفت 
إلصدار حتويالت سويفت آليًا دون التدخل البرشى

تم االنتهاء من النظم اآللية الالزمة إلطالق وثائق املؤرش )ETF( للتداول بالسوق املرصى 
كأداة مالية جديدة تسهم ىف زيادة السيولة بالسوق 

اخلاصة  اخلطوط  وخاصة  الرشكة  أفرع  جلميع  بالنسبة  االنرتنت  خطوط  رسعة  زيادة  تم 
باملشرتكني الذين حيصلون من خالهلا عىل سجالت املسامهني واخلطوط اخلاصة باملستثمرين 

وخدمات االستعالم املقدمة هلم  

الدعم الفنى للسوق 

استمرت الرشكة ىف تقديم الدعم الفنى ألطراف السوق املختلفة، حيث تم اختبار 
وحتميل برامج لعدد 133 رشكة وساطة،واختبار وحتميل برامج لعدد 60 أمني حفظ وعرش 

رشكات مصدرة لألوراق املالية.

قامت الرشكة بتدريب عدد 236 من العاملني بالسوق من خالل تقديم دورات أمناء احلفظ 
ودورات املالك املسجل والسويفت والتدريب عىل النظم اخلاصة باالقراض .

النظم اآللية التى تم تطويرها
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املستخدمة ىف خدمة  بالرشكة بعمل صيانه لكافة األجهزة  الفنى  الدعم  إدارة  كام استمرت 
تقديم  خالهلا  من  يتم  التى  البنوك  بأفرع  طابعة  و26  جهاز   35 وتغيري  اخلارجى  الرصف 

خدمة رصف األرباح.

  دور الشركة إقليميًا وعالميًا  

حترص الرشكة دائاًم عىل التواجد عىل الساحتني اإلقليمية والعاملية مما يتيح هلا فرصة اإلعالن 
ملنظمة  رئيسًا  السالم  عبد  األستاذ/حممد  انتخاب  تم   ، املختلفة  أنشطتها  وعن  نفسها  عن 
العاملية، بعد أن ظل سيادته رئيسًا ملنظمة اإليداع لدول إفريقيا  مؤسسات اإليداع املركزى 
ىف  اشرتكت  التى  اإليداع  رشكات  عدد  بلغ  وقد  مضت.  سنوات  لست  األوسط  والرشق 
املنظمة حتى اآلن 23 رشكة إيداع، ويقوم أعضاء املنظمة اآلن بدراسة كيفية تنفيذ املقرتح 
تنفيذ  املرصى الذى قدمه رئيس املنظمة بعمل ربط بني رشكات اإليداع اإلفريقية لتسهيل 

عمليات القيد املزدوج وتنفيذ العمليات عرب احلدود.

 قامت املنظمة بتنظيم االجتامع العاملى لرشكات اإليداع املركزى ألول مرة ىف إبريل 2011 
ىف مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا  .

وعىل الساحة العاملية أصبحت الرشكة عضواً ىف جمموعة link up markET  ىف فرباير 2010 

نظمت الرشكة عدد من الدورات التدريبية للكوادر العاملة ىف جمال أسواق املال ىف عدد من 
الدول العربية الشقيقة مثل العراق واخلرطوم واجلزائر وفلسطني وليبيا.

اإلنتهاء من عمل 
نظام لتلقى 
االكتتابات عن طريق 
البنوك وشركات 
الوساطه عن طريق 
شبكة المعلومات 
الدولية

نشاط الشركة
اتسم عام 2010 بنشاط ملحوظ مما انعكس عىل األداء بالسوق املرصى بصفة عامة ورشكة 
بنظام  إصدار   221 قيد  تم  حيث  خاصة،  بصفة  املركزى  والقيد  واإليداع  للمقاصة  مرص 
اإليداع املركزى، منها ورقة مالية جديدة، و67 زيادة جمانية، و91 زيادة نقدية موزعة ما بني 

اكتتاب عام ومغلق . 

تم تنفيذ عدد 309 عملية مقررة من قبل اجلهات املصدرة املقيدة باإليداع املركزى متضمنه 
املالية وختفيض رؤوس أموال واستهالكات جزئية  القيمة اإلسمية لألوراق  عمليات جتزئة 

وكلية للسندات .
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قامت الشركة 
بتدريب عدد 236 

من العاملين 
بالسوق من خالل 

تقديم دورات أمناء 
الحفظ ودورات 

المالك المسجل 
والسويفت

 قامت المنظمة 
بتنظيم االجتماع 

العالمى لشركات 
اإليداع المركزى ألول 

مرة فى إبريل 2011

قامت الرشكة برصف توزيعات نقدية لعدد 538 ورقة مالية منها 342 توزيعات أرباح أسهم، 
 12 عىل  وموزعة  الرصف  خدمة  ىف  مشرتك  بنك  فرع   46 خالل  من  سندات  عوائد  و196 
حمافظة من حمافظات اجلمهورية، حيث بلغت قيمة التوزيعات التى متت من خالل رشكة مرص 
و1449385  أمريكى  دوالر  و667352907  مرصى  جنيه   51533668389 للمقاصة 

فرنك سويرسى  

تم شطب عدد 15 رشكة مصدرة من امجاىل عدد 26 جهة مصدرة تقدمت بالشطب وانطبقت 
عليها الرشوط .

تم تسجيل عدد 785 عملية قيد رهن، وعدد 1016 عملية شطب رهن .

دور صندوق ضمان التسويات
فى ضبط اإليقاع بسوق المال المصرى 

نظام  تطوير  تم  فقد  بالسوق  املستخدمة  اآللية  النظم  من  كبري  عدد  بتطوير  الرشكة  قامت 
صندوق ضامن التسويات لتوزيع العوائد واالشرتاكات من خالل حسابات التسوية اخلاصة 
باألعضاء،وتم تطوير بعض النظم وتصميم نظم جديدة إلدارة املراجعة الداخلية لتمكينها من 

متابعة األعامل اليومية لإلدارات املختلفة بالرشكة. 

لعب صندوق ضامن التسويات دورًا رئيسيًا ىف حتقيق االستقرار واالنضباط ىف سوق األوراق 
تنفيذ  ضامن  خالل  من  واألجنبية  املحلية  االستثامرات  جذب  زيادة  إىل  أدى  والذى  املالية 
التسوية،  املالية ىف يوم  الناجتة عن عمليات تداول األوراق  املالية والورقية  التسوية  التزامات 
وظهر ذلك ىف إنخفاض كمية وقيمة العمليات التى تدخل الصندوق لتسويتها لتصل نسبتها 

0.006% و0.02 %إىل امجاىل العمليات املنفذة ىف 2010 .

مل يقم صندوق ضامن التسويات بالتدخل لتغطية أى عمليات ألى رشكة من رشكات الوساطه 
السوق  الصندوق ىف  التأثري اإلجيابى لوجود  املالية خالل عام 2010 مما يوضح  ىف األوراق 

املرصي. 

اشرتاكهم  قيمة  نقص  حالة  ىف  االعضاء  اشرتاكات  رد  ىف  املستخدمة  اآللية  النظم  تطوير  تم 
برأسامل صندوق الضامن عن طريق إضافتها إىل حسابات التسوية اخلاصة هبم، وتوزيع العوائد 

الناجتة عن إشرتاكاهتم ىف الصندوق .
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الخطط المستقبلية 
املعلومات  شبكة  خالل  من  والعمالء  لألعضاء  االشرتكات  لتحصيل  نظام  تطوير   >
أرباحه عن طريق شبكة  املستثمر من رصف  يمكن  آخر  الفيزا ونظام  الدولية عن طريق 

الرصف اآلىل  وذلك بالتعاون مع البنك األهىل املرصى .

< االنتهاء من نظام املكاتب اخللفية  )Back oFFicE( لرشكات الوساطة، واستكامل 
عمليات االختبار اخلاصة به وتشغيلة .

الرشكة  أنظمة  مع  النظام  وربط    linkup markET بال  اخلاصة  النظم  تشغيل   >
وذلك بعد ابرام اتفاقيات ثنائية مع الدول األعضاء الذين يرغبون ىف االستثامر ىف سوق 
املال املرصى وكذلك الدول التى ترى مرص اقبال املستثمرين املرصيني عىل االستثامر ىف 

اسواقها.

< االنتهاء من املقر اإلدارى للرشكة بالتجمع اخلامس وبدء استغالله لصالح سوق املال 
املرصى 

< تشغيل نظام إقراض واقرتاض األوراق املالية 

للمقاصة من 4 شارع  اخلاص برشكة مرص  االحتياطى(  الطوارئ)البديل  مركز  نقل   >
طلعت حرب إىل مقر الرشكة بالتجمع اخلامس .

االهتمام بالموارد
 البشرية بالشركة 

بالغًا لتنمية القوى البرشية لدهيا إليامهنا الصادق بأن القوى البرشية  متنح الرشكة اهتامما 
التدريب  دورات  ىف  باالشرتاك  الرشكة  اهتمت  لذا  للرشكة،  احلقيقى  املال  رأس  متثل 
املختلفه لتنمية مهارات املوظفني ىف شتى املجاالت، حيث تم االتفاق مع مراكز  مشهود 
التجارة األمريكية واملعهد املرصىف و هلا بالكفاءة وذات قدرات تدريبية عالية مثل غرفة 

cciE ومركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية واالكادمية العربية للعلوم املالية 
واملرصفية، حيث تم تدريب عدد 247 موظف ممثلني لكافة اإلدارات بالرشكة للتدريب 
عىل االنشطة املختلفة التى تساعد ىف إعداد كوادر تدريبية تستطيع العمل ىف السوق املرصى 

بكفاءة .

الرشكة  قامت  حيث  التعليمية  األوساط  ىف  املالية  والثقافة  الوعى  نرش  ىف  الرشكة  تسهم 
بتنظيم دورات تدريبية لعدد 114 طالب خالل الفرتة الصيفية .
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إحصـــائيــــات
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األعضاء 
والمشتركون 
بنظام اإليداع 

المركزى
بلغ إمجاىل عدد األعضاء 

واملشرتكون بالرشكة بنهاية 
عام 2010 عدد 1625 

عضوًا منها 1378 مشرتك 
و 247 عضو .

تطور رأسمال 
الشركة منذ 

إنشائها 
تطور رأسامل الرشكة 

املصدر واملدفوع من 3 
ماليني جنيه عند إنشائها 
عام 1994 ليبلغ بنهاية 
عام 2010 مبلغ 154 

مليون جنيه مرصى 
موزع عىل 154 ألف 

سهم بقيمة إسمية 100 
جنيه للسهم الواحد .
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سمرسةأمناء حفظأعضاء التسوية املبارشةملك مسجلمتعاملون رئيسيون

مشرتكون
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نسبة األوراق 
المالية المادية إلى 
األوراق المالية غير 
المادية
يبلغ عدد اجلهات املصدرة 
واملقيدة بنظام اإليداع 
املركزى والتى قامت بطباعة 
صكوك أسهم أو شهادات 
مؤقتة عدد 845 جهة 
مصدرة ويبلغ عدد اجلهات 
املصدرة املقيدة من خالل 
صك بإمجاىل الكمية عدد 
533 جهة مصدرة .
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عدد العمليات 
التى تم تسويتها
شهد عام 2010 انخفاضًا 
ىف عدد العمليات التى 
متت تسويتها عىل األوراق 
املالية املودعة مركزيًا ، 
حيث بلغ عدد العمليات 
التى متت تسويتها 
10192899 عملية 
بانخفاض نسبته %30.3 
تقريبًا عن العام السابق .

أوراق مالية مادية يتم إيداعها
صك بإمجاىل الكمية )جامبو(

مقيدغري مقيد
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رأس المال االسمى 
والسوقى لألوراق 
المالية المقيدة 
باإليداع المركزى
بلغ رأس املال اإلسمى 

لألوراق املالية املودعة مركزيًا 
511.7 مليار جنيه مرصى 

بزيادة نسبتها %31.3 
تقريبًا، ورأس امل�ال السوق�ى 
955.7 مليار جنيه مص�رى 

بزي�ادة نسبتها 11.9% تقريبًا 
مقارنة بالعام املاىض .

تطور عدد 
األسهم التى 

تمت تسويتها 
لألوراق المالية 

المودعة مركزيًا
ارتفعت كمية األوراق 
املالية التى تم تسويتها  

لتبلغ 92.9 مليار سهم 
بارتفاع نسبته %23.8 

عن العام السابق .

القيمة السوقيةالقيمة األسمية
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األوراق تطور عدد 
الجهات المصدرة 
المقيدة بنظام 
اإليداع المركزى
بل�غ ع�دد اجله�ات 
املص�درة املقي�دة بنظ�ام 
اإلي�داع املركزى حتى هناية 
عام 2010 عدد 1378 جهة 
مصدرة بزيادة نسبتها %4.5 
مقارنًة بالعام املاىض . 

تطور عدد السندات 
المقيدة بنظام 
اإليداع المركزى
بلغ عدد السندات املقيدة 
بنظام اإليداع املركزى حتى 
هناية عام 2010 عدد 67 
سند بزيادة نسبتها %31.4 
عن العام املاىض ، كام تم 
استهالك عدد 16 سند 
استهالك كىل .

السندات املقيدة

السندات املستهلكة
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تطور عدد 
المساهمين 

الذين قاموا بصرف 
األرباح

زاد عدد املستثمرين 
الذين قاموا برصف 

األرباح املستحقة هلم من 
خالل الرشكة ليصل إىل 

657823 مساهم خالل 
عام 2010 بزيادة نسبتها 

2.6% تقريبًا مقارنة بالعام 
املاىض .

تطور قيمة 
األرباح المنصرفة 
ارتفعت أرباح األوراق 
املالية املوزعة من خالل 

الرشكة زيادة كبرية 
خالل العام ، حيث 

بلغ�ت األرب�اح املوزعة 
خ�الل ع�ام 2010 

مبلغ 55.4 مليار جنية 
مرصى بارتفاع نسبته 

30.7% تقريبًا عن 
العام املاىض .

القيمة

عدد املسامهني
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تطور عدد منافذ 
الصرف
بلغ عدد منافذ الرصف 
التابعة للرشكة بنهاية عام 
2010 عدد 46 منفذ رصف 
موزعة عىل مجيع أنحاء 
اجلمهورية .

العمليات المقررة 
المنفذة من خالل 
الشركة
بلغ عدد العمليات املقررة 
املنفذة من خالل الرشكة 
نيابة عن اجلهات املصدرة 
لألوراق املالية بنهاية 
عام 2010 عدد 842 
عملية مقررة بزيادة نسبتها 
17.76% عن العام 
السابق .

عدد املنافذ

رصف نقدىجتزئةجمانى
ختفيضعايد مستنداتاسترياد
إصدار أسهم ماديةمبادلةشطب
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0.51%

43.60%

36.94%

 ملحوظة 
مصدر األرقام 

واإلحصائيات قاعدة 
بيانات رشكة مرص 

للمقاصة عن عام 2010 
وبعض األعوام السابقة .

تطور  خدمات 
المستثمرين 

زاد إقبال املستثمرين 
عىل خدمات االستعالم 

املقدمة من قبل رشكة 
مرص للمقاصة خالل 
العام احلاىل ليصل إىل 

166869 مستثمر 
تقريبًا بزيادة نسبتها 

24% تقريبًا عن العام 
السابق .  FAX emAil mAil internet ivrmobil

مقابل املقاصة والتسوية وعمليات اليوم الواحد رسوم واشرتاكات وحيازة ومقابل خدمات

إيرادات برامج وشاشات إيرادات أخرى
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إحصـــائيــــات
النتائج المالية
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تقرير مراقبا الحسابات

تقرير عن القوائم المالية المستقلة
راجعنا القوائم املالية املرفقة لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزى - رشكة مسامهة 
مرصية - املتمثلة ىف امليزانية املستقلة ىف 31 ديسمرب 2010 وكذا القوائم املستقلة للدخل والتغري 
ىف حقوق امللكية والتدفق  النقدى عن السنة املالية املنتهية ىف ذلك التاريخ، وملخص للسياسات 

املحاسبية اهلامة وغريها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية المستقلة
هذه القوائم املالية املستقلة مسئولية إدارة الرشكة، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم 
املالية املستقلة عرًضا عاداًل وواضًحا وفًقا ملعايري املحاسبة املرصية وىف ضوء القوانني املرصية 
السارية - كام أن اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم املالية لصندوق ضامن التسويات 
وفًقا لقرار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية رقم )29( بتاريخ 5 أغسطس 2004 
- وتتضمن مسئولية اإلدارة تصميم وتنفيذ واحلفاظ عىل رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض 
قوائم مالية مستقلة عرًضا عاداًل وواضًحا خالية من أية حتريفات هامة ومؤثرة سواء ناجتة عن 
الغش أو اخلطأ، كام تتضمن هذه املسئولية اختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املالئمة وعمل 

التقديرات املحاسبية املالئمة للظروف.

مسئولية مراقبى الحسابات:
تنحرص مسئوليتنا ىف إبداء الرأى عىل هذه القوائم املالية املستقلة ىف ضوء مراجعتنا هلا، وقد متت 
مراجعتنا وفًقا ملعايري املراجعة املرصية وىف ضوء القوانني املرصية السارية. وتتطلب هذه املعايري 
ختطيط وأداء املراجعة للحصول عىل تأكد مناسب بأن القوائم املالية املستقلة خالية من أية أخطاء 

هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعامل املراجعة أداء إجراءات للحصول عىل أدلة مراجعة بشأن القيم واإلفصاحات 
ىف القوائم املالية املستقلة. وتعتمد اإلجراءات التى تم اختيارها عىل احلكم الشخىص للمراقب 
ويشمل ذلك تقييم خماطر التحريف اهلام واملؤثر ىف القوائم املالية سواء الناتج عن الغش أو اخلطأ. 
ولدى تقييم هذه املخاطر يضع املراقب ىف اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام املنشأة بإعداد 
القوائم املالية املستقلة والعرض العادل والواضح هلا وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة 
للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى عىل كفاءة الراقبة الداخلية ىف املنشأة. وتشمل عملية 
املراجعة أيًضا تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية والتقديرات املحاسبية اهلامة التى أعدت 

بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذى قدمت به القوائم املالية املستقلة.
وإننا نرى أن أدلة املراجعة التى قمنا باحلصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساًسا مناسًبا إلبداء رأينا 

عىل القوائم املالية املستقلة.

إلى السادة
م��س��اه��م��ى ش���رك���ة م��ص��ر ل��ل��م��ق��اص��ة واإلي��������داع وال���ق���ي���د امل����رك����زى - ش���رك���ة م��س��اه��م��ة م��ص��ري��ة

أعضاء صندوق ضمان التسويات
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الرأى
ومن رأينا أن القوائم املالية املستقلة املشار إليها أعاله تعرب بعدالة ووضوح، ىف مجيع جوانبها اهلامة، 
عن املركز املاىل املستقل لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزى - رشكة مسامهة مرصية 
ىف 31 ديسمرب 2010، وعن أدائها املاىل املستقل وتدفقاهتا النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية 
ىف ذلك التاريخ وذلك طبًقا ملعايري املحاسبة املرصية وىف ضوء القوانني واللوائح املرصية ذات 
العالقة وقرار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية برقم )29( بتاريخ 5 أغسطس 2004.

توجيه انتباه
مع عدم اعتبار ذلك حتفًظا، وكام هو وارد باإليضاح رقم )37( من اإليضاحات املتممة للقوائم 
املالية املستقلة، مل يتوافر لدى إدارة الرشكة بعد املعلومات التى متكنها من اإلفصاح عن تأثري 
األحداث الالحقة لتاريخ القوائم املالية املستقلة عىل قيم عنارص بعض األصول وااللتزامات 
ونتائج األعامل خالل الفرتات املالية القادمة، حيث قد ختتلف تلك القيم والنتائج جوهرًيا ىف 
الفرتات القادمة إذا ما توافرت لدى إدارة الرشكة مؤرشات ودالالت موثوًقا هبا وبام يمكنها 
من استخدام تلك املؤرشات والدالالت ىف حتديد مدى تأثري وحجم األحداث الالحقة لتاريخ 
القوائم املالية املستقلة عىل قيم عنارص تلك األصول وااللتزامات املدرجة بالقوائم املالية املستقلة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
متسك الرشكة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الرشكة عىل وجوب 

إثباته فيها وقد وجدت القوائم متفقة مع ما هو وارد بتلك احلسابات.
البيانات املالية الواردة بتقرير جملس اإلدارة املعد وفًقا ملتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 
والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الرشكة وذلك ىف احلدود التى تثبت هبا مثل تلك 

البيانات بالدفاتر.



2010امليزانية املستقلة   فى 31 ديسمبر 2010 دي���������س���������م���������ب���������ر   31 ف���������������ى  امل����������س����������ت����������ق����������ل����������ة    امل�����������ي�����������زان�����������ي�����������ة 

2010 / 12 / 312009 / 12 / 31
جني����������ه مص���������������ريجني������������ه مص������������������ريإيضاح

األصول طويلة األجل
518.586.86017.074.765األصول الثابتة

6142.975.781130.557.319مشروعات حتت التنفيذ
78.850.0008.850.000استثمار فى شركة تابعة

88.903.5002.903.500استثمار فى شركة شقيقة
985.117.316100.647.178استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

102.003.3916.741استثمارات متاحة للبيع
112.115.1542.115.154املساهمة بصندوق تأمني املخاطر )صندوق حماية املستثمر(

122.500.0002.500.000أصول غير ملموسة
34847.1501.302.468األصول الضريبية املؤجلة

271.899.152265.957.125إجمالى األصول طويلة األجل

األصول املتداولة
13109.085.20267.513.004املدينون التجاريون وآخرون
1579.386.83633.438.231استثمارات بغرض املتاجرة

1696.090.665193.982.164النقدية وما فى حمكها
171.574.893.703573.429.094أرصدة لدى البنوك - توزيعات كوبونات

1.859.456.406868.362.493إجمالى األصول املتداولة

االلتزامات املتداولة
171.574.893.703573.429.094دائنو توزيعات كوبونات - عمالء

1878.239.14959.145.847الدائنون التجاريون وآخرون
1925.213.22836.277.681مخصصات مخاطر ومطالبات

295.563.8697.592.002التزامات ضريبية
1.683.909.949676.444.624إجمالى االلتزامات املتداولة

175.546.457191.917.869رأس املال العامل
447.445.609457.874.994إجمالى االستثمار

يتم متويله على النحو التالي:
حقوق امللكية

نشاطى اإليداع والقيد املركزي
20154.000.000154.000.000رأس املال

215.888.6523.461.017االحتياطى القانوني
46.125.05866.043.313األرباح املرحلة

206.013.710223.504.330إجمالى حقوق امللكية لنشاطى اإليداع والقيد املركزي

صندوق ضمان التسويات
23176.842.278173.677.427املجمع العام

2446.894.58044.276.956املجمع اخلاص
211.664.525820.814االحتياطى القانوني

16.030.51615.595.467األرباح املرحلة
241.431.899234.370.664إجمالى حقوق امللكية لصندوق ضمان التسويات

447.445.609457.874.994إجمالى التمويل

31934.783.063.812832.253.042.281احلسابات النظامية



2010 دي����س����م����ب����ر   31 ف�������ى  امل����ن����ت����ه����ي����ة  ل����ل����س����ن����ة  امل����س����ت����ق����ل����ة  ال�������دخ�������ل  ق�����ائ�����م�����ة 

إيضاح

25120.354.798139.382.974إيرادات اخلدمات
)71.829.818()70.409.409(26تكلفة اخلدمات
49.945.38967.553.156إجمالى الربح

41.403.23247.850.717عوائد بنكية
24.822.43525.338.945عائد االستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

26.624.34427.695.704عائد أذون اخلزانة وأرباح بيع استثمارات بغرض املتاجرة
272.225.971اإليرادات األخرى

145.021.371

1.014.986

169.453.508

)72.416.674()69.850.495(28املصروفات العمومية واإلدارية
)2.177.861(-19املخصصات

)69.850.495()74.594.535(
75.170.87694.858.973صافى أرباح السنة قبل الضرائب

)9.222.354()9.743.956(29الضرائب
3065.426.92085.636.619صافى أرباح السنة بعد الضرائب

2010 / 12 / 31
جني������������ه مص������������������ري

2009 / 12 / 31
جني������������ه مص������������������ري



2010امليزانية املستقلة   فى 31 ديسمبر 2010 دي�������س�������م�������ب�������ر   31 ف������������ى  امل������ن������ت������ه������ي������ة  ل������ل������س������ن������ة  امل������س������ت������ق������ل������ة  امل�������ل�������ك�������ي�������ة  ح����������ق����������وق  ف������������ى  ال�������ت�������غ�������ي�������ر  ق��������ائ��������م��������ة 

صندوق ضمان التسوياتنشاطا اإليداع والقيد املركزي

رأس
امل����������������������ال

جنيه مصري

االحتياطي
القان�����������������وني

جنيه مصري

األرب������������اح
املرح����������ل�����ة
جنيه مصري

املجم���������������ع
الع���������������������������������ام
جنيه مصري

املجم��������������������ع
اخل���������������������������اص

جنيه مصري

االحتي��������������اطي
القان��������������وني

جنيه مصري

األرب�������������اح
املرح���������������ل������ة
جنيه مصري

اإلجم�������������������الي

جنيه مصري

140.000.00013.236.79886.418.497161.599.54439.197.7451.907.34116.066.210458.426.135الرصيد فى 1 يناير 2009

)98.223.303()12.852.000(---)85.371.303(--توزيعات األرباح

-)3.214.210(-3.214.210----احملول إلى املجمع اخلاص

--)1.907.341(1.907.341----احملول إلى االحتياطى القانوني

-----)763.202()13.236.798(14.000.000زيادة رأس املال

12.077.883---12.077.883---زيادة املجمع العام

16.416.28185.636.619---69.220.338--صافى ربح السنة

)42.340(--)42.340(----استخدام املجمع اخلاص

-)820.814(820.814--)3.461.017(3.461.017-احملول إلى االحتياطى القانوني

154.000.0003.461.01766.043.313173.677.42744.276.956820.81415.595.467457.874.994الرصيد فى 31 ديسمبر 2009

)79.021.156()12.977.843(---)66.043.313(--توزيعات األرباح

16.874.22765.426.920---48.552.693--صافى ربح السنة

-)843.711(843.711--)2.427.635(2.427.635-احملول إلى االحتياطى القانوني

-)2.617.624(-2.617.624----احملول إلى املجمع اخلاص

3.164.851---3.164.851---زيادة املجمع العام

154.000.0005.888.65246.125.058176.842.27846.894.5801.664.52516.030.516447.445.609الرصيد فى 31 ديسمبر 2010



صندوق ضمان التسوياتنشاطا اإليداع والقيد املركزي

رأس
امل����������������������ال

جنيه مصري

االحتياطي
القان�����������������وني

جنيه مصري

األرب������������اح
املرح����������ل�����ة
جنيه مصري

املجم���������������ع
الع���������������������������������ام
جنيه مصري

املجم��������������������ع
اخل���������������������������اص

جنيه مصري

االحتي��������������اطي
القان��������������وني

جنيه مصري

األرب�������������اح
املرح���������������ل������ة
جنيه مصري

اإلجم�������������������الي

جنيه مصري

140.000.00013.236.79886.418.497161.599.54439.197.7451.907.34116.066.210458.426.135الرصيد فى 1 يناير 2009

)98.223.303()12.852.000(---)85.371.303(--توزيعات األرباح

-)3.214.210(-3.214.210----احملول إلى املجمع اخلاص

--)1.907.341(1.907.341----احملول إلى االحتياطى القانوني

-----)763.202()13.236.798(14.000.000زيادة رأس املال

12.077.883---12.077.883---زيادة املجمع العام

16.416.28185.636.619---69.220.338--صافى ربح السنة

)42.340(--)42.340(----استخدام املجمع اخلاص

-)820.814(820.814--)3.461.017(3.461.017-احملول إلى االحتياطى القانوني

154.000.0003.461.01766.043.313173.677.42744.276.956820.81415.595.467457.874.994الرصيد فى 31 ديسمبر 2009

)79.021.156()12.977.843(---)66.043.313(--توزيعات األرباح

16.874.22765.426.920---48.552.693--صافى ربح السنة

-)843.711(843.711--)2.427.635(2.427.635-احملول إلى االحتياطى القانوني

-)2.617.624(-2.617.624----احملول إلى املجمع اخلاص

3.164.851---3.164.851---زيادة املجمع العام

154.000.0005.888.65246.125.058176.842.27846.894.5801.664.52516.030.516447.445.609الرصيد فى 31 ديسمبر 2010



2010 / 12 / 312009 / 12 / 31
جنيه مصريجنيه مصري

األنش�����������ط������ة التش����������غيلي����������ة
75.170.87694.858.973األرباح قبل الضرائب

التعديالت للبنود التالية:
55.918.25811.463.696اإلهالك

2.177.861-املخصصات
)27.695.703()26.624.344(عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بغرض املتاجرة

)25.338.945()24.822.435(عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-2.774.177استهالك قسط التأجير التمويلي

-)237.250(أرباح بيع أصول ثابتة وعقارات بنظام التأجير التمويلي
-)496.038(استهالك عالوة وخصم إصدار السندات

31.683.24455.465.882أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس املال العامل:
)17.315.287()26.947.107(املدينون التجاريون اآلخرون
3.753.896)4.192.152(الدائنون التجاريون اآلخرون

)22.846.441()20.338.696(توزيعات مدفوعة للعاملني وأعضاء مجلس اإلدارة
)19.817.836()11.316.771(الضرائب املدفوعة

)10.862.784(فروق ضريبية مدفوعة
)6.691()26.759(التعويضات املدفوعة

)766.477()42.001.025(صافى النقدية املستخدمة فى األنشطة التشغيلية
األنش�����������ط������������ة االس����������������������تثماري����������������������ة

-)1.996.650(مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
-)6.000.000(مدفوعات لشراء استثمارات فى شركات شقيقة

-189.000متحصالت بيع أصول ثابتة
)3.160.273()335.241(مدفوعات لشراء أصول ثابتة

)2.921.315(16.025.900استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
61.034.483)45.948.605(استثمارات بغرض املتاجرة

26.624.34427.695.704عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بغرض املتاجرة
24.822.43525.338.945عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)64.421.475()63.488.308(مشروعات حتت التنفيذ
-47.225.823متحصالت بيع عقارات بنظام التأجير التمويلي

)500.000(-أصول غير ملموسة
43.066.069)2.881.302(صافى النقدية )املستخدمة في( / الناجتة من األنشطة االستثمارية

األنش����������������������ط�����������ة التموي�����������لي���������������������������������ة
)67.547.434()56.174.023(التوزيعات املدفوعة للمساهمني وأعضاء الصندوق

3.164.85112.077.883زيادة املجمع العام
)42.340(-نقص املجمع اخلاص

)55.511.891()53.009.172(صافى النقدية املستخدمة فى الناجتة من األنشطة التمويلية

)13.212.299()97.891.499(النقص فى النقدية وما فى حكمها
193.982.164207.194.463النقدية وما فى حكمها فى بداية السنة
96.090.665193.982.164النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة

ايضاح
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note

SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOW
For the year ended 31 December 2010

31 / 12 / 2010 31 / 12 / 2009
l . E . l . E . 

OPERATING ACTIVITIES
Net profit for the year before taxes 75.170.876 94.858.973
Adjustments for the following items:
Depreciation 5 5.918.258 11.463.696
Provisions - 2.177.861
Treasury bills and trading investments return )26.624.344( )27.695.703(
Held to maturity investment return )24.822.435( )25.338.945(
Amortization of finance lease installment 2.774.177 -
Gains from selling fixed assets and leased buildings )237.250( -
Amortization of securities premium )496.038( -
Operating profits before working capital changes 31.683.244 55.465.882
Trade and other receivables )26.947.107( )17.315.287(
Trade and other payables )4.192.152( 3.753.896
Dividends paid to employees and Board of Directors )20.338.696( )22.846.441(
Tax paid )11.316.771( )19.817.836(
Tax paid differences )10.862.784(
Claims paid )26.759( )6.691(
Net cash used in operating activities )42.001.025( )766.477(
INVESTING ACTIVITIES
Payments for available for sale investments )1.996.650( -
Payments for investment in associates )6.000.000( -
Proceeds from disposal of fixed assets 189.000 -
Purchases of fixed assets )335.241( )3.160.273(
Held to maturity investments 16.025.900 )2.921.315(
Trading investments )45.948.605( 61.034.483
Treasury bills/ Trading investment return 26.624.344 27.695.704
Held to maturity investments return 24.822.435 25.338.945
Projects under construction )63.488.308( )64.421.475(
Proceeds from sale of leased buildings 47.225.823 -
Intangible Assets - )500.000(
Net cash (used in)/ from investing activities )2.881.302( 43.066.069
FINANCING ACTIVITIES
Dividends paid to shareholders & settlement guarantee fund members )56.174.023( )67.547.434(
Increase in general accumulation 3.164.851 12.077.883
Decrease in special accumulation - )42.340(
Net cash used in financing activities )53.009.172( )55.511.891(

Decrease in cash and cash equivalent )97.891.499( )13.212.299(
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 193.982.164 207.194.463
Cash and cash equivalents at the end of the year 16 96.090.665 193.982.164




