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 أعضاء
مجلس اإلدارة



بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة أعضاء رشكة مرص للمقاصة وااليداع والقيد املركزى ومسامهيها 

حتية طيبة وبعد ،،

يسعدنى أن يتجدد لقائى السنوى بكم من خالل التقرير السنوى للرشكة، 
ألعرض ما قدمته الرشكة من أعامل وإنجازات  خالل عام بأكملة ،وحتى 
القوة والضعف ىف عمل مؤسستنا ونتمكن من  نقاط  أهم  نقف سويًا عىل 
العاملية معتمدين  املالية  املؤسسات  العمل هبا والصعود  اىل مصاف  تطوير 
بني  الرشكة  مكانة  من  ترفع  وشفافية  بمهنية  الدؤوب  العمل  عىل  ذلك  ىف 

مثيالهتا عىل مستوى العامل .

شهد عام 2011 عصفًا بأسواق املال نتيجة سلسلة االضطرابات السياسية 
واسواق  عام  بشكل  األقتصاد  عىل  أثرها  هلا  كان  والتى  العربية  والثورات 
املجتمع  ىف  جيرى  ملا  املرآه  هى  البورصات  تعد  ،حيث  خاص  بشكل  املال 
من أحداث سياسية واجتامعية واقتصادية ،وبالتاىل كان قطاع أسواق املال 
من أهم القطاعات التى تأثرت باألحداث ىف املنطقة وعىل الرغم من ذلك 
استمرت الرشكة ىف تقديم خدماهتا بشكل منتظم ، كأحد أهم أعمدة سوق 
للبورصة  اآلمن  الفتح  وحتقيق  األزمة  جتاوز  ىف  وسامهت    ، املرصى  املال 

املرصيةبعد اغالقها ملا يقرب من ثالثة أشهر.

توليت رئاسة البورصة املرصية ىف 23مارس 2011 ،واستعادت البورصة 
عملها مرة اخرى بعد غلقها 53 يومًا ، واستطعنا بفضل اهلل وتوفيقه إعادة 
املرصى  املستثمر  ثقة  وبدأت   ، معقولة  وبأحجام  منتظم  بشكل  التداول 

واالجنبى تعود ىف سوق املال املرصى .

تم  حيث   ، توقف  دون  الرئيسية  خدماهتا  تقديم  ىف  الرشكة  استمرت 
األوراق  كمية  وبلغت   ، العام  تسوية عدد  5.583.173 عملية  خالل 

كلمة األستاذ
 رئيس مجلس اإلدارة 
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قيمتها  تبلغ  ماليه  ورقة   47.917.239.153 تسويتها  تم  التى  املالية 
135.812.910.214جنيه مرصى ، بلغ رأس املال اإلسمى لألوراق 
مرصى  جنيه   551.753.395.589 املركزى  باإليداع  املقيدة  املالية 
   794.737.122.814 املقيدة   املالية  لألوراق  السوقى  املال  ورأس 
فرنك  مليار  و2.29  تقريبًا  دوالر  مليار   10.27 منها  مرصى،  جنيه 

سويرسى تقريبًا .

بلغ عدد األعضاء واملشرتكني بالرشكة 1684 عضوًا ومشرتكًا 

بتنفيذها خالل عام 2011  التى قامت الرشكة  املقررة  العمليات  بلغ عدد 
846 عملية )توزيعات نقدية –عوائد سندات –استهالك سندات- تصفية 

مبادلة توزيعات جمانية وزيادات رؤوس أموال نقدية .........الخ( 

بلغت قيمة األرباح املنرصفة من خالل الرشكة 74.3 مليار جنيه مرصى 

كام جتدر اإلشارة إىل األداء املتميز للعاملني بالرشكة الذين حرصوا دائاًم  عىل 
انعكاس ذلك بشكل  البالد، و  التى مرت هبا   الفرتات احلرجة  الرغم من 
واضح عىل السيولة بسوق املال املرصى، وبالتاىل عىل  الرشكة كأحد أطراف 

السوق ، حرصوا عىل أداء عملهم عىل نحو مرشف ومرىض  

نفسى  عن  بالنيابة  الشكر  خالص  بتقديم  كلمتى  اهنى  ان  ويسعدنى 
وباألصالة عن أعضاء جملس إدارة الرشكة للعاملني بالرشكة عىل اخالصهم 
وتفانيهم ىف رفع شأن الرشكة ، لألعضاء بالرشكة واملسامهني هبا عىل دعمهم 
املتواصل وثقتهم الغالية ىف القائمني عىل ادارة الرشكة والعاملني هبا مما يتيح 
الفرصة للعمل ىف مناخ صحى يمكن النهوض بالرشكة حتى تبقى دائاًم من 
املؤسسات املتميزة حمليًا ودوليًا تساهم ىف توفري مناخ استثامرى آمن ومستقر 

وتستمر ىف دعم االقتصاد الوطنى  .

واهلل وىل التوفيق ،،

رئيس جملس اإلدارة   والعضو املنتدب

محمد عبدالسالم

كما جتدر
اإلشارة إلى األداء

اإلشارة إلى األداء املتميز للعاملني
بالشركة الذين حرصوا

دائًما  على الرغم من الفترات احلرجة
التى مرت بها  البالد.







شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزى

اسم الشركة 

تأسست رشكة مرص للمقاصة وااليداع والقيد املركزى رشكة مسامهة مرصية  
وفقًا ألحكام قانون سوق رأس املال رقم 95 لسنة 1992 كمؤسسة مالية  ذات 
توجه  ضمن  و  الفرنسى  املرصى  التعاون  اطار  ىف   ، للربح  هتدف  ال  عام  نفع 
الدولة لألهتامم برفع كفاءة العمل بسوق املال املرصى وبدأت الرشكة ىف ممارسة 

نشاطها ىف 1996/10/1.

قانون  ألحكام  وفقًا   2005 عام  ىف  للرشكة  االساسى  النظام  تعديل  تم  وقد 
االيداع والقيد املركزى لألوراق املالية والئحته التنفيذية ، 

تم تأسيس رشكة بأسم مرص للمقاصة وتسوية املعامالت املالية –رشكة مسامهة 
مرصية

تم تعديل اسم الرشكة إىل رشكة مرص للمقاصة والتسوية واحلفظ املركزى ىف 
شهر أغسطس 2001

بدأت الرشكة ىف ممارسة عملها ومهامها اعتبارًا من أول أكتوبر 1996 وأصدر 
جملس الشعب قانون االيداع والقيد املركزى رقم 93 لسنة 2000 ليضع مهام 
الرشكة وانشطاهتا ىف اطار ترشيعى وقانونى يمنحها الدعم ملامرسة هذه األنشطة 

ىف اطار منظم 

تم تعديل أسم الرشكة ىف يونية 2005 ليصبح رشكة مرص للمقاصة وااليداع 
والقيد املركزى  
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تطور 
رأس  مال
 الشركة 

   2001

2002

 2006

2007

2008

2009

متت زيادة رأس املال املرخص به واملصدر للرشكة إىل  مخسة عرشمليون 
جنيه مرصى. 

جنيه  مليون  مخسني  إىل  للرشكة  به  املرخص  املال  رأس  زيادة  متت 
واملصدر اىل ثامنية عرش مليونًا وسبعامئة ومخسون  ألف جنيه مرصى.

جنيه  مليون  مائة  ليصبح  للرشكة  به  املرخص  املال  رأس  زيادة  متت 
املال املصدر بمبلغ أربعني مليون جنيه مرصى موزعة  مرصى ورأس 

عىل أربعامئة ألف سهم القيمة االسمية  للسهم مائة جنيه مرصى

متت زيادة  رأس املال املرخص به للرشكة ليصبح مأتني ومخسني  مليون 
مرصى  جنيه  مليون  ثامنون  ليصبح  املصدر  املال  ورأس  مرصى  جنيه 
موزعة عىل ثامنامئة ألف سهم، القيمة اإلسمية  للسهم مائة جنيه مرصى.

متت زيادة رأس املال املصدر ليصبح مائة وأربعني مليون  جنيه مرصى 
مائة  للسهم  االسمية   القيمة  سهم  ألف  وأربعامئة  مليون  عىل  موزعة 

جنيه مرصى

متت زيادة رأس مال الرشكة املصدر ليصبح مائة أربع ومخسني مليون 
جنيه مرصى موزعة عىل مليون ومخسامئة واربعون ألف سهم .

حتدد رأس مال الشركة عند تأسيسها  مببلغ عشرة ماليني جنيه مصرى 
ورأس املال املصدر مببلغ ثالثة ماليني جنيه مصرى

 موزعة على ثالثني ألف سهم ، بقيمة اسمية مائة جنيه مصرى للسهم 
الواحد وتطورت الزيادة فى رأس املال كالتالى :

متت زيادة
رأس املال املرخص

به للشركة ليصبح مأتني وخمسني
مليون جنيه مصرى

ورأس املـــــــــــال املصــــــدر ليــصــبـــــــح
ثمانون مليون جنيه مصرى



تعديل
ملكية رأس 
مال الشركة 

مهام الشركة 
وفقًا
لقانون االيداع 
والقيد المركزى 
رقم 92 
لسنة 2000 

<  عند تأسيس الرشكة كانت املسامهة ىف 
50%والبورصة  بنسبة  البنوك  ماهلا  رأس 
بنسبة  الوساطه  ورشك��ات   %35 بنسبة 

: %15

الرشكة  مال  رأس  هيكل  تعديل  ومع   >
لسنة   92 رقم  القانون  ألحكام  وفقًا 
أوجب  الذى   )37 رقم  )امل��ادة   2000
مجيع  عىل  الرشكة  مال  رأس  ىف  املسامهة 
أعضاء االيداع املركزى ، وتتحدد املسامهة 
الرشكة  مع  عضو  كل  تعامل  حلجم  وفقًا 
ووفقًا ملا أداه إليها من اتعاب ومرصوفات 
إعادة  تاريخ  عىل  السابقة  السنة  خالل 

توزيع رأس املال. 

املركزى لألوراق  االيداع  نظام  تطبيق   >
املالية  األوراق  سيام  وال  املرصية  املالية 
املالية  األوراق  املرصية  بالبورصة  املقيدة 

املطروحة لالكتتاب العام 

لألوراق  املركزى  القيد  نظام  تطبيق   >
كافة  الرشكة  تتوىل  أن  ىف  واملتمثل  املالية 
باألسهم  املتعلقة  والعمليات  اخلدمات 
لدى  املالية  األوراق  إيداع  عىل  واملرتتبة 

الرشكة 

< إنشاء وإدارة صندوق لضامن التسويات 
العمليات  كافة  تسوية  ضامن  منه   اهلدف 

تتحدد املساهمة
وفقًا حلجم تعامل

كل عضو مع الشركة
ووفقًا ملا أداه إليها من اتعاب
ومصروفات خالل السنة السابقة
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أهداف
 الشركة 
ورؤيتها 
  

عدم  حالة  ىف  والتدخل  بالبورصة  املنفذة 
الزام  مع  بالتزماهتا  الوساطه  رشكة  وفاء 

الرشكة بغرامات حمددة .

خدماهتا  بتقديم  الرشكة  قيام  ومع   >
بعض  باستحداث  قامت   ، الرئيسية 
اخلدمات التى ظهرت احلاجة إليها،ومنها 
االستعالم  خدمات  املثال  سبيل  عىل 
التى  اخلدمات  من  جمموعة  وهى  اآلىل 
تتيح  مبارشًة  للمستثمرين  تقديمها  يتم 
تنفيذها  يتم  التى  العمليات  متابعة  هلم 
تقييم  و  بلحظة  حلظة  املالية  أوراقهم  عىل 
املحفظة اخلاصة هبم ىف اى وقت يرغبون 
ملكية  عن  الناجتة  املستحقات  ومتابعة 
األورق املالية من توزيعات نقدية أو جمانية 
أو عوائد سندات او استهالك وغري ذلك .

قانونًا  هبا  املنوطة  اخلدمات  تقديم   >
العاملية  املعايري  تطبيق  خالل  من   وذلك 
إعتامدًا  اخلدمات  هذه  بمستوى  واالرتقاء 
واملؤهلة  الفعالة  البرشية  مواردها  عىل 
تسعى  حيث   ، املتطورة  اآللية  والنظم 
الرشكة دائاًم إىل أن تتبوأ مكانه متميزة حمليًا 
ثقة  كسب  من  خالهلا  من  تتمكن  ودوليًا 

املستثمراملحىل واالجنبى .

 

قامت الشركة
باستحداث بعض اخلدمات

التى ظهرت احلاجة إليها، ومنها على سبيل املثال
خدمات االستعالم اآللي.



أهم أالحداث

 الثورة املرصية اعرتاضًا عىل األحوال السياسية واالقتصادية واالجتامعية ىف مرص

إغالق البورصة املرصية وايقاف التداول ألجل غري مسمى 

إعادة التداول بالبورصة املرصية واالستعانة باالستاذ/حممد عبد السالم لرئاسة البورصة املرصية وعبور 
الفرتة احلرجة 

تاون  بمدينة كيب   CSD11 العاملى عىل هامش مؤمتر املركزى  والقيد  االيداع  منتدى رشكات  تأسيس   
بدولة جنوب افريقيا،  واختيار السيد /حممد عبد السالم رئيس جملس إدارة رشكة مرص للمقاصة رئيسيًا 

للمنتدى، واختيار السيد يوشينو تاكوتشى رئيس جملس إدارة رشكة االيداع اليابانية JASDEC نائبًا له .

اشرتاك رشكة مرص للمقاصة ىف مؤسسة ISSA العاملية

 IntErnAtIonAl SECurItIES SErvICES ASSoCIAtIon 

والقيد  االيداع  ملنظمة رشكات  الرابع عرش  االجتامع  وتنظيم  باستضافة  للمقاصة  استضافت رشكة مرص 
مخسة  من  وضيف  عضو   39 وبحضور  بنجاح   AMEDA االوسط  والرشق  افريقيا  لدول  املركزى 

وعرشين دولة . 

قيام  مؤسسة BSI بتجديد بمنح رشكة مرص للمقاصة شهادة ISo27001 ، بناًء عىل الطلب املقدم منها 
وبعد قيام مؤسسة BSI باملراجعة الالزمة لقواعد نظم العمل بالرشكة والتشغيل الفعىل ، واجلدير بالذكر أن 
املؤسسة أشادت باملهنية والكفاءة التى قام هبا فريق العمل املسئول عن أمن ورسية املعلومات وإدارة قوائم 

املسامهني بالتأهيل واإلعداد للحصول عىل شهادة االيزوخالل وقت قصري.

30يناير 

23مارس  

ابريل  

يوليو 

أكتوبر

يوليو 

25 يناير
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 عىل الرغم  من الظروف االستثنائية التى مرت هبا مرص بعد ثورة 25 
يناير التى اسقطت النظام احلاكم بعًد التدهور  االقتصادى والسياسى 
واالجتامعى والعلمى الذى تعرضت له البالد ىف السنوات األخرية، 
واالهتامم بتوريث احلكم لنجل الرئيس السابق وحتكم عدد من رجال 
االعامل ىف موارد الدولة ، وعىل الرغم من إيقاف التعامل بالبورصة 
بشكل  التداول  أحجام  انخفاض  من  ذلك  عىل  ترتب  وما  املرصية، 
من  املبذولة  واجلهود  املرصى  السوق  ىف  املستثمر  ثقة  أن  اال  كبري 
أطراف السوق ومنهم مرص للمقاصة. ساعدت عىل استئناف العمل 

بالبورصة واستمرارها .

مل يتأثر عمل الرشكة بام تعرضت له البالد بشكل كبري حيث تالحظ 
نتائج  عن  املستحقة  النقدية  األرباح  برصف  املصدرة  الرشكات  قيام 
العام املاىل 2010 وكذلك استهالك السندات ىف مواعيدها  حيث بلغ 
قدرها   بزيادة  مرصى  جنيه  مليار   74.254 املنرصفة  االرباح  إمجاىل 
املاىل 2011 وصل عدد اجلهات املصدرة  العام  44.50% تقريبًاعن 
املقاصة  مرص  رشكة  خالل  من  بالرصف  قامت  التى  املالية  لألوراق 

عدد 731 جهة مصدرة.

بلغ  عدد األعضاء واملشرتكني بالرشكة بنهاية عام2011 عدد 1684 
و154  املالية  لألوراق  مصدرة  جهة   1434 منها  ومشرتكًا  عضوًا 
متعامل  و14  تسوية  عضو  و30  املالية  األوراق  ىف  وساطه  رشكة 
قابضة و7  بنوك ورشكات  أمني حفظ من  السندات و45  رئيسى ىف 

مالك مسجل.

سجلت القيمة السوقية لألسهم املصدرة واملقيدة بنظام اإليداع املركزى 
794.74 مليار جنيه 18.85% تقريباً عن العام السابق .

نشاط الشركة

لم يتأثر عمل الشركة
مبا تعرضت له البالد بشكل كبير

حيث تالحظ قيام الشركات املصدرة بصرف األرباح
النقدية املستحقة عن نتائج العام املالى 2010



والقيمة السوقية لألسهم املودعة 770.69 مليار جنيه مرصى 

والتى  املصدرة  اجلهات  قبل  من  املقررة  العمليات  عدد  بلغ  كام 
 )45( منها  )114(عملية،  بتنفيذها  للمقاصة  مرص  رشكة  قامت 
و)8(عمليات  جمانية  توزيعات   )49( و  نقدية  مال  رأس  زيادة 
 )4( و  اسمية  قيمة  جتزئة  عمليات   )8( وعدد  مال  رأس  ختفيض 

عمليات مبادلة 

تنفيذها  تم  عملية   5583136 عدد  بتسوية  الرشكة  قامت  كام 
بالبورصة املرصية  خالل العام .

السوق،  أداء دوره ىف خدمة  التسويات ىف  استمر صندوق ضامن 
وحتقيق االستقرار واالنضباط ىف سوق األوراق املالية املرصية مما 
يؤدى اىل كسب ثقة االستثامرات املحلية واالجنبية، بضامن الوفاء 
عمليات  عن  الناجتة  الورقية  أو  املالية  التسوية  التزامات  بتنفيذ 
تداول األوراق املالية ىف املواعيد املحددة هلا وإمتام تسوية العمليات 
، وتغطية املخاطر الناجتة عن عدم التزام االعضاء ويظهر أثر ذلك 

فيام يىل :

عدد أعضاء صندوق الضامن 181 عضوًا منها 148 رشكة وساطه 
33 عضو تسوية مبارشة ، مجيعها فئة )أ( من حيث املخاطرعلاًم بأن 
بدون  )أى  معدل خماطر  نقاط  بدون  األعضاء  أكثر من 95% من 

خمالفات (

انخفاض عدد وقيم العمليات التى تدخل صندوق الضامن بتسويتها 
صندوق  تدخل  التى  العمليات  وقيم  بعدد  قياسًا   2011 عام 

الضامن بتسويتها عام 2010 بنسبة 41.55%و%79.02.

مرات  ألربع  واحد  عضوتسوية  بتغطية  الضامن  صندوق  تدخل 

نشاط 
صندوق ضمان 
التسويات 

استمر صندوق ضمان
التسويات فى أداء دوره فى

خدمة السوق، وحتقيق االستقرار
واالنضباط فى سوق األوراق املالية
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بعدد 24 عملية بقيمة 362ألف جنيه مرصى.

تنفيذ  من  أعضاء   )4( عدد  بمنع  للمقاصة  مرص  رشكة  قامت 
عمليات املقاصة والتسوية ملخالفتهم قواعد عمل صندوق ضامن 

التسويات .

قام الصندوق برصف عوائد استثامر رأسامله عىل أعضائة عن سنة 
2010 بإمجاىل مبلغ 22.1 مليون جنيه مرصى .

حصلت الرشكة  عىل شهادة التوقيع اإللكرتونى  اخلاصة من هيئة 
التى   الشهادة  وهى  )ايتيدا(  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية 
تتيح للرشكة إصدار شهادات التوقيع االلكرتونى لعمالئها، وقد 
تشغيل  إذن  عىل  للحصول  الالزمة  النهائية  املطالب  استكامل  تم 
عمليات  إلجراء  اإليتيدا  مع  التنسيق  حاليًا  وجارى   ، النهائى 

املراجعة النهائية والبدء ىف إصدار شهادات التوقيع اإللكرتونى .

مرص  رشكة  مع  تعاقدت  التى  الوساطه  رشكات  عدد  وصل 
 106 اىل  االلكرتونى  التوقيع  خدمات  عىل  للحصول  للمقاصة 
مع عمالئها  بالتعاقد  الرشكات حاليًا  هذه  وتقوم  رشكة وساطة، 
متهيدًا إلرسال البيانات واملستندات إلستخراج شهادات بطاقات 
التداول  نظام  ىف  ألستخدامها  هلم  الكرتونى  توقيع  العمالء  

االلكرتونى وغريه.

تتميز الرشكة بأن لدهيا فريق عمل متميز ىف جمال نظم املعلومات 
املعلومات  نقل  وتكنولوجيا  اآللية   النظم   تصميم  يتم  حيث 
واالتصاالت  للرشكة  داخليًا ، واالعتامد الكىل عىل القوى البرشية 
الداخىل  التصميم  ويوفر  جاهزة  نظم  رشاء  دون  بالرشكة  العاملة 
انخفاض  الالزم فضاًل عن  التطوير  اجراء  مزايا عديدة ىف  للنظم 

التكلفة بشكل كبري جدًا.

مركر
 النظم
والمعلومات
بالشركة

التوقيع
 االلكترونى 

حصلت الشركة  على
شهادة التوقيع اإللكترونى

اخلاصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات )ايتيدا( وهى الشهادة

التى  تتيح للشركة إصدار شهادات
التوقيع االلكترونى لعمالئها.



لألطراف  الدعم  تقديم  ىف  بالرشكة  الفنى  الدعم  إدارة  استمرت 
تعرضت  التى  املشكالت  حل  خالل  من   ، بالسوق  املختلفة 
اخلارجى  الرصف  وبنوك  احلفظ  وأمناء  الوساطه  رشكات  هلا 
ملا  الربامج  حتميل  و  الرئيسيون  واملتعاملون  املصدرة  والرشكات 

يقرب من 165 جهاز حاسب آىل عضو ومشرتك واختبارها.

البيانات اخلاصة  الدائم لقواعد  التحديث  كام حترص اإلدارة عىل 
احلفظ  وأمناء  الوساطه  رشكات  أجهزة  مثل  اخلارجية  باالجهزة 

وعمل الصيانة لألجهزة داخليًا وخارجيًا . 

بالتجمع  بشارع  الرشكة  فرع  جتهيز  استكامل   من   االنتهاء  تم 
اجلمهورية،  بشارع  الرئيسى  للفرع  تبادىل  مركز  ليصبح  اخلامس  
أى  حدوث  حالة  ىف  تعمل  لكى  االحتياطية  احلاسبات  ونقل 

طوارىء .

رشاء وتركيب وتشغيل وحدة ختزينية رئيسية جديدة للمعلومات 
باإلضافة إىل تطوير وحده التخزين الرئيسة وزيادة رسعة معاجلة 
البيانات عليها وزيادة إمجاىل السعه التخزينية لقواعد البيانات لدى 

الرشكة .

ىف إطار اتفاقية التعاون مع سوق املال الليبى تم إعداد وتشغيل بيئة 
جتريبية لقواعد بيانات سوق ليبيا لتداول األوراق املالية .

تم االنتهاء من نظام حتصيل مقابل خدمات االستعالم اآلىل عن 
طريق االنرتنت . 

مت االنتهاء من
استكمال  جتهيز فرع

الشركة بشارع بالتجمع اخلامس
ليصبح مركز تبادلى للفرع الرئيسي
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احصائيات
 



بلغ إمجاىل عدد األعضاء 
واملشرتكون بالرشكة 
بنهاية عام 2011 عدد 
1684 عضوًا منها 
1434 مشرتك و 250 
عضو .

تطور رأسامل الرشكة 
املصدر واملدفوع من 3 
ماليني جنيه عند إنشائها 
عام 1994 ليبلغ بنهاية 
عام 2011 مبلغ 154 
مليون جنيه مرصى 
،موزع عىل 1.54 
مليون سهم بقيمة إسمية 
100 جنيه للسهم 
الواحد .

األع����������������������ض����������������������اء وامل����������������ش����������������ت����������������رك����������������ون ب�������������ن�������������ظ�������������ام اإلي�������������������������������������������داع امل����������������رك����������������زى 

ت�����������������������ط�����������������������ور رأس��������������������������������م��������������������������������ال ال����������������������ش����������������������رك����������������������ة م�������������������ن�������������������ذ إن��������������ش��������������ائ��������������ه��������������ا

رأس املال املرخصرأس املال املصدر

Millions

سمرسةأمناء حفظأعضاء التسوية املبارشةملك مسجلمتعاملون رئيسيون

مشرتكون
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شهد عام 2011 
انخفاضًا ىف عدد 

العمليات التى متت 
تسويتها عىل األوراق 
املالية املودعة مركزيًا 

، حيث بل�غ ع�دد 
العمليات الت�ى مت�ت 
تسويتها 5583136 

عملية بانخفاض نسبته 
45.2% تقريبًا عن 

العام السابق .

يبلغ عدد اجلهات 
املصدرة واملقيدة بنظام 
اإليداع املركزى والتى 
قامت بطباعة صكوك 

أسهم أو شهادات 
مؤقتة عدد 889 جهة 

مصدرة ويبلغ عدد 
اجلهات املصدرة املقيدة 
من خالل صك بإمجاىل 
الكمية عدد 545 جهة 

مصدرة .

ت��������������س��������������وي��������������ت��������������ه��������������ا  مت  ال����������������������������ت����������������������������ى  ال��������������������ع��������������������م��������������������ل��������������������ي��������������������ات  ع���������������������������������������������دد 

امل���ط���ب���وع���ة  غ����ي����ر  امل�����ال�����ي�����ة  األوراق  إل��������ى  امل����ط����ب����وع����ة  امل�����ال�����ي�����ة  األوراق  ن����س����ب����ة 

أوراق مالية مادية يتم إيداعها
صك بإمجاىل الكمية )جامبو(

مقيدغري مقيد

Millions



رأس املال اإلسمى 
لألوراق املالية املودعة 
مركزيًا 551.8 مليار 
جنيه مرصى تقريبًا 
بزيادة نسبتها %10 
تقريبًا مقارنة بالعام 
املاىض ، ورأس امل�ال 
السوق�ى 794.7 مليار 
جنيه مص�رى تقريبًا 
بانخفاض نسبته %19 
تقريبًا مقارنة بالعام 
املاىض .

انخفضت كمية األوراق 
املالية التى تم تسويتها  
لتبلغ 47.9 مليار سهم 
تقريبًا بانخفاض نسبته 
60% تقريبًا عن العام 
السابق .

ب�������اإلي�������داع امل����رك����زي رأس امل��������ال االس�����م�����ى وال�����س�����وق�����ى ل�����������أوراق امل����ال����ي����ة امل����ق����ي����دة 

ت���ط���ور ع����دد األس���ه���م ال���ت���ى مت���ت ت��س��وي��ت��ه��ا ل�������أوراق امل���ال���ي���ة امل����ودع����ة م��رك��زي��ًا

Billions

Billions

القيمة السوقيةالقيمة األسمية
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عدد السندات املقيدة 
بنظام اإليداع املركزى 
حتى هناية عام 2011 

عدد 72 سند بزيادة 
نسبتها 9.8% عن العام 
املاىض ، كام تم استهالك 
عدد 8 سندات استهالك 

كىل .

ع�دد اجله�ات املص�درة 
املقي�دة بنظ�ام اإلي�داع 
املركزى حتى هناية عام 

2011 عدد 1434 
جهة مصدرة بزيادة 

نسبتها 4.2% مقارنًة 
بالعام املاىض . 

ت������������ط������������ور ع������������������دد ال������������س������������ن������������دات امل�����������ق�����������ي�����������دة ب���������ن���������ظ���������ام اإلي��������������������������������داع امل������������رك������������زي

ت��������ط��������ور ع������������دد اجل���������ه���������ات امل����������ص����������درة امل�������ق�������ي�������دة ب������ن������ظ������ام اإلي��������������������داع امل��������رك��������زي

السندات املقيدة

السندات املستهلكة

عـدد اجلهـات املصـدرة



نقص عدد املستثمرين 
الذين قاموا برصف 
األرباح املستحقة هلم 
من خالل الرشكة ليصل 
إىل 628877 مساهم 
خالل عام 2011 
بانخفاض نسبته %4.5 
تقريبًا مقارنة بالعام 
املاىض .

زادت أرباح األوراق 
املالية املوزعة من خالل 
الرشكة زيادة كبرية 
خالل العام ، حيث 
بلغ�ت األرب�اح املوزعة 
خ�الل ع�ام 2011 
مبلغ 74.3 مليار جنيه 
مرصى بارتفاع نسبته 
44.5% تقريبًا عن 
العام املاىض .

ت��������������ط��������������ور ع����������������������دد امل�����������س�����������اه�����������م�����������ن ال����������������ذي����������������ن ق����������������ام����������������وا ب��������������ص��������������رف األرب���������������������������اح

ت����������������������������������ط����������������������������������ور ق�����������������������ي�����������������������م�����������������������ة األرب����������������������������������������������������������������������������������������������اح امل���������������������ن���������������������ص���������������������رف���������������������ة 
Billions

القيمة

عدد املسامهني

Th
ou

sa
nd

s
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عدد العمليات املقررة 
املنفذة من خالل الرشكة 

نيابة عن اجلهات 
املصدرة لألوراق املالية 
بنهاية عام 2011 عدد 

855 عملية مقررة 
بزيادة نسبتها %1.5 

تقريبًا عن العام السابق .

عدد منافذ الرصف 
التابعة للرشكة بنهاية 
عام 2011 عدد 43 

منفذ رصف موزعة عىل 
مجيع أنحاء اجلمهورية 

بانخفاض نسبته %6.5 
تقريبًا عن العام املاىض .

ال�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات امل����������������������ق����������������������ررة امل���������������ن���������������ف���������������ذة م�������������������ن خ�������������������������ال ال�����������ش�����������رك�����������ة

ت���������������������������������������������ط���������������������������������������������ور ع�����������������������������������������������������������������������دد م������������������������������������ن������������������������������������اف������������������������������������ذ ال������������������������������������ص������������������������������������رف

عدد املنافذ

رصف نقدىجتزئةجمانى
ختفيضعائد ستنداتاسترياد
إصدار أسهم ماديةمبادلةشطب



ثبت عدد املستثمرين 
املستفيدين من خدمات 
االستعالم املقدمة من 
رشكة مرص للمقاصة 
خالل العام احلاىل ليظل 
كام كان ىف العام السابق 
166869 مستثمر 
تقريبًا . 

املتوسط املتحرك 
لرأسامل صندوق ضامن 
التسويات عن الفرتات 
األربع الربع سنوية 
خالل عام 2011 مبلغ 
175 مليون جنيه ىف كل 
فرتة .

خ�����������������������������������������������������������������������دم�����������������������������������������������������������������������ات امل��������������������������������س��������������������������������ت��������������������������������ث��������������������������������م��������������������������������ري��������������������������������ن

ت������������������ط������������������ور رأس�������������������������م�������������������������ال ص����������������������ن����������������������دوق ض������������������م������������������ان ال�������������ت�������������س�������������وي�������������ات

ملحوظة :
مصدر األرقام واإلحصائيات قاعدة بيانات رشكة مرص للمقاصة عن عام 2010 وبعض األعوام السابقة .

رأس املال
Millions

رأس املال

FAX emAil mAil internet ivrmobil

الربع األول
)الفرتة 45(

الربع الثانى
)الفرتة 46(

الربع الثالث
)الفرتة 47(

الربع الرابع
)الفرتة 48(
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احصائيات
النتائج المالية



تقرير مراقبا الحسابات
إل������������������������������ى الس�������������������������������ادة

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
أعض���������������اء ص���������������ندوق ض���������������م���������������ان التس���������������وي���������������ات

تقرير عن القوائم املالية املستقلة
راجعنا القوائم املالية املستقلة املرفقة لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزى 
 2011 ديسمرب   31 ىف  املستقلة  امليزانية  ىف  واملتمثلة   – املرصية  مسامهة  رشكة   –
السنة  النقدى عن  والتدفق  امللكية  والتغري ىف حقوق  للدخل  املستقلة  القوائم  وكذا 
من  وغريها  اهلامة  املحاسبية  للسياسات  وملخص  التاريخ،  ذلك  ىف  املنتهية  املالية 

اإليضاحات. 
مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية

إعداد  عن  مسئولة  فاإلدارة  الرشكة،  إدارة  مسئولية  املستقلة  املالية  القوائم  هذه 
وعرض القوائم املالية املستقلة عرضًا عادالً وواضحًا وفقًا ملعايري املحاسبة املرصية 
للرقابة  العامة  اهليئة  إدارة  جملس  رئيس  وقرار  السارية،  املرصية  القوانني  ضوء  وىف 
تصميم  اإلدارة  مسئولية  وتتضمن   ،2004 أغسطس   5 بتاريخ   )29( رقم  املالية 
مستقلة  مالية  قوائم  وعرض  بإعداد  صلة  ذات  داخلية  رقابة  عىل  واحلفاظ  وتنفيذ 
عرضًا عادالً وواضحًا 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 احلسابات

تنحرص مسئوليتنا ىف إبداء الرأى عىل هذه القوائم املالية املستقلة ىف ضوء مراجعتنا 
املرصية  القوانني  ضوء  وىف  املرصية  املراجعة  ملعايري  وفقًا  مراجعتنا  متت  وقد  هلا.  
السارية. وتتطلب هذه املعايري ختطيط وأداء املراجعة للحصول عىل تأكد مناسب بأن 

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

أساسًا  وتعد  ومناسبة  كافية  عليها  باحلصول  قمنا  التى  املراجعة  أدلة  أن  نرى  وإننا 
مناسبًا إلبداء رأينا عىل القوائم املالية املستقلة.

الرأي
ىف  ووضوح،  بعدالة  تعرب  أعاله  إليها  املشار  املستقلة  املالية  القوائم  أن  رأينا  ومن 
مجيع جوانبها اهلامة، عن املركز املاىل املستقل لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد 
– رشكة مسامهة مرصية ىف 31 ديسمرب 2011، وعن أدائها املاىل املستقل  املركزى 
وتدفقاهتا النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية ىف ذلك التاريخ وذلك طبقًا ملعايري 
رئيس  وقرار  العالقة  ذات  املرصية  واللوائح  القوانني  ضوء  وىف  املرصية  املحاسبة 

جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية رقم )29( بتاريخ 5 أغسطس 2004.
توجيه انتباه

من   )36( رقم  اإليضاح  ىف  تفصياًل  مبني  هو  وكام  حتفظًا،  ذلك  اعتبار  عدم  ومع 
اجلارية حاليًا بجمهورية  فإن األحداث  املستقلة  املالية  للقوائم  املتممة  اإليضاحات 
مرص العربية قد يكون هلا تأثري ملموس عىل القطاعات االقتصادية بوجه عام، وقد 
أدت هذه األحداث إىل انخفاض جوهرى ىف إيرادات ونتائج أعامل الرشكة بسبب 
اهلبوط احلاد ىف تعامالت البورصة خالل السنة. كام أن هذه األحداث قد يكون هلا 
ىف  ويتعذر  االسرتدادية  والقيمة  وااللتزامات  األصول  عنارص  عىل  جوهرى  تأثري 
الوقت الراهن حتديد حجم هذا التأثري عىل األصول وااللتزامات املدرجة بالقوائم 

املالية املستقلة احلالية للرشكة.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

متسك الرشكة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الرشكة عىل 
وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احلسابات. 
القانون رقم 159  املعد وفقًا ملتطلبات  بتقرير جملس اإلدارة  الواردة  املالية  البيانات 
لسنة 1981 والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الرشكة وذلك ىف احلدود 

التى تثبت هبا مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تعتمد 
اإلجراءات التى مت 

اختيارها على احلكم الشخصى 
للمراقب ويشمل ذلك 

تقييم مخاطر التحريف الهام واملؤثر 
فى القوائم املالية



2011 دي���������س���������م���������ب���������ر   31 ف���������������ى  امل����������س����������ت����������ق����������ل����������ة    امل�����������ي�����������زان�����������ي�����������ة 

إيضاح
2011/12/31

جنيه مصرى
2010/12/31

جنيه مصرى
األصول غير املتداولة

5161.230.56518.586.860األصول الثابتة
64.273.012142.975.781مشروعات حتت التنفيذ

78.850.0008.850.000استثمارات فى شركة تابعة
89.003.5008.903.500استثمارات فى شركات شقيقة

985.483.77085.117.316استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
102.003.3912.003.391استثمارات متاحة للبيع

112.115.1542.115.154املساهمة بصندوق تأمني املخاطر )صندوق حماية املستثمر(
122.500.0002.500.000أصول غير ملموسة

847.150-33األصول الضريبية املؤجلة
275.459.392271.899.152إجمالى األصول غير املتداولة

األصول املتداولة
13114.974.044109.085.202املدينون واألرصدة املدينة األخرى

1443.155.56879.386.836استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
15130.216.78096.090.665النقدية واحلسابات لدى البنوك

162.627.840.5611.574.893.703أرصدة لدى البنوك -  توزيعات كوبونات
-1833.401.372قروض لشركات الوساطة فى األوراق املالية

2.949.588.3251.859.456.406إجمالى األصول املتداولة

االلتزامات املتداولة
162.627.840.5611.574.893.703دائنو توزيعات كوبونات – عمالء

1760.326.94178.239.149الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
-1860.000.000قرض بنك االستثمار القومي

1923.280.96225.213.228مخصصات مخاطر ومطالبات
1.938.9295.563.869التزامات ضريبية

2.773.387.3931.683.909.949إجمالى االلتزامات املتداولة
176.200.932175.546.457رأس املال العامل

451.660.324447.445.609إجمالى االستثمار

يتم متويله على النحو التالي:
حقوق امللكية

نشاطى اإليداع والقيد املركزي
20154.000.000154.000.000رأس املال

217.559.5625.888.652الاحتياطى القانوني
45.808.95046.125.058األرباح املرحلة

207.368.512206.013.710إجمالى حقوق امللكية لنشاطى اإليداع والقيد املركزي
صندوق ضمان التسويات

23179.275.071176.842.278املجمع العام 
2445.413.67646.894.580املجمع اخلاص

212.501.5961.664.525االحتياطى القانونى 
15.904.35116.030.516األرباح املرحلة

243.094.694241.431.899إجمالى حقوق امللكية لصندوق ضمان التسويات
450.463.206447.445.609إجمالى حقوق امللكية

التزامات طويلة األجل
-331.197.118التزامات ضريبية مؤجلة
451.660.324447.445.609إجمالى متويل االستثمار

30770.499.449.884934.783.063.812احلسابات النظامية



2011 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 

2011 / 12 / 31
جني������������ه مص������������������رى 

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

2571.048.366120.354.798إيرادات اخلدمات
)70.409.409()63.595.147(26تكلفة اخلدمات
7.453.21949.945.389إجمالى الربح

64.546.71941.403.232عوائد بنكية
27.649.40524.822.435عائد االستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

18.746.19326.624.344عائد أذون اخلزانة وأرباح بيع استثمارات بغرض املتاجرة
272.823.3142.225.971اإليرادات األخرى

 121.218.850145.021.371

)69.850.495()65.222.796(28املصروفات العمومية واإلدارية
55.996.05475.170.876صافى أرباح السنة قبل الضرائب

)9.743.956()5.836.435(29الضرائب
50.159.61965.426.920صافى أرباح السنة بعد الضرائب

يتمثل صافى أرباح السنة فيما يلي:

33.418.19748.552.693صافى أرباح نشاطى اإليداع والقيد املركزي
16.741.42216.874.227صافى أرباح صندوق ضمان التسويات

50.159.61965.426.920



ص������������ن������������دوق ض����������م����������ان ال�������ت�������س�������وي�������اتن�������������ش�������������اط  اإلي�������������������������������داع وال�����������ق�����������ي�����������د امل�����������رك�����������زي

رأس
امل����������������������ال

جنيه مص������������������رى 

االحتياطي
القان�����������������وني

جنيه مص������������������رى 

األرب������������اح
املرح����������ل�����ة

جنيه مص������������������رى 

املجم���������������ع
الع���������������������������������ام

جنيه مص������������������رى 

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

جنيه مص������������������رى 

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

جنيه مص������������������رى 

األرب�������������اح
املرح���������������ل������ة

جنيه مص������������������رى 

اإلجم�������������������الي

جنيه مص������������������رى 

154.000.0003.461.01766.043.313173.677.42744.276.956820.81415.595.467457.874.994الرصيد فى 1 يناير 2010

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

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

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

3.164.851---3.164.851--زيادة املجمع العام

16.874.22765.426.920---48.552.693--صافى ربح السنة

154.000.0005.888.65246.125.058176.842.27846.894.5801.664.52516.030.516447.445.609الرصيد فى 31 ديسمبر 2010

)46.787.847()14.724.452(---)32.063.395(--توزيعات األرباح

16.741.42250.159.619---33.418.197--صافى ربح السنة

-)837.071(837.071--)1.670.910(1.670.910-احملول إلى االحتياطى القانوني

-)1.306.064(-1.306.064----احملول إلى املجمع اخلاص

)2.786.968(--)2.786.968(----املستخدم من املجمع اخلاص

2.432.793---2.432.793--زيادة املجمع العام

154.000.0007.559.56245.808.950179.275.07145.413.6762.501.59615.904.351450.463.206الرصيد فى 31 ديسمبر 2011

2011 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 



ص������������ن������������دوق ض����������م����������ان ال�������ت�������س�������وي�������اتن�������������ش�������������اط  اإلي�������������������������������داع وال�����������ق�����������ي�����������د امل�����������رك�����������زي

رأس
امل����������������������ال

جنيه مص������������������رى 

االحتياطي
القان�����������������وني

جنيه مص������������������رى 

األرب������������اح
املرح����������ل�����ة

جنيه مص������������������رى 

املجم���������������ع
الع���������������������������������ام

جنيه مص������������������رى 

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

جنيه مص������������������رى 

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

جنيه مص������������������رى 

األرب�������������اح
املرح���������������ل������ة

جنيه مص������������������رى 

اإلجم�������������������الي

جنيه مص������������������رى 

154.000.0003.461.01766.043.313173.677.42744.276.956820.81415.595.467457.874.994الرصيد فى 1 يناير 2010

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

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

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

3.164.851---3.164.851--زيادة املجمع العام

16.874.22765.426.920---48.552.693--صافى ربح السنة

154.000.0005.888.65246.125.058176.842.27846.894.5801.664.52516.030.516447.445.609الرصيد فى 31 ديسمبر 2010

)46.787.847()14.724.452(---)32.063.395(--توزيعات األرباح

16.741.42250.159.619---33.418.197--صافى ربح السنة

-)837.071(837.071--)1.670.910(1.670.910-احملول إلى االحتياطى القانوني

-)1.306.064(-1.306.064----احملول إلى املجمع اخلاص

)2.786.968(--)2.786.968(----املستخدم من املجمع اخلاص

2.432.793---2.432.793--زيادة املجمع العام

154.000.0007.559.56245.808.950179.275.07145.413.6762.501.59615.904.351450.463.206الرصيد فى 31 ديسمبر 2011



2011/12/312010/12/31إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري
األنشطة التشغيلية

55.996.05475.170.876األرباح قبل الضرائب
التعديالت للبنود التالية:

511.636.6575.918.258 اإلهالك
)26.624.344()18.746.193( عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

)24.822.435()27.649.405( عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
2.114.2842.774.177 استهالك قسط التأجير التمويلي

)237.250()193.000( أرباح بيع أصول ثابتة وعقارات بنظام التأجير التمويلي
)496.038()986.269( استهالك عالوة وخصم إصدار السندات

-1.977.447 اضمحالل مشروعات حتت التنفيذ
24.149.57531.683.244أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس املال العامل:

)26.947.107()10.309.680(املدينون التجاريون اآلخرون
)4.192.152()21.580.962(الدائنون التجاريون اآلخرون

)20.338.696()8.963.395(توزيعات مدفوعة للعاملني وأعضاء مجلس اإلدارة
)11.316.771()5.392.874(الضرائب املسددة

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

-)33.401.372(القروض املنصرفة لشركات الوساطة فى األوراق املالية
)42.001.025()55.498.708(صافى النقدية املستخدمة فى األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1.996.650(-مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع

)6.000.000()100.000(مدفوعات لشراء استثمارات فى شركات شقيقة
189.000-متحصالت  بيع أصول ثابتة
)335.241()9.098.397(5مدفوعات لشراء أصول ثابتة

16.025.900)797.175(مدفوعات لها استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
)45.948.605(36.489.667استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

18.746.19326.624.344عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة
27.649.40524.822.435عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)63.488.308()4.343.715(مشروعات حتت التنفيذ
47.225.823-متحصالت بيع عقارات بنظام التأجير التمويلي

)2.881.302(68.545.978صافى النقدية الناجتة من / )املستخدمة في( األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

)56.174.023()39.873.044(التوزيعات املدفوعة للمساهمني وأعضاء الصندوق
2.432.7933.164.851زيادة املجمع العام

-)1.480.904(نقص املجمع اخلاص
-60.000.000قرض بنك االستثمار القومي

)53.009.172(21.078.845صافى النقدية الناجتة من / )املستخدمة في( األنشطة التمويلية

)97.891.499(34.126.115الزيادة / )النقص( فى النقدية وما فى حكمها
96.090.665193.982.164النقدية وما فى حكمها فى بداية السنة 
16130.216.78096.090.665النقدية وما فى حكمها فى نهاية السنة
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