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كلمة األستاذ
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شركة مصر للمقاصة وااليداع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة مسامهى رشكة مرص للمقاصة وااليداع والقيد املركزى وأعضائها

حتية طيبة وبعد ،،

يرشفنى ان اعرض عليكم  -من خالل هذا التقرير السنوى للرشكة موجزا ملا
قامت به الرشكة خالل عام  2012من انشطة ،

تجاوزت الشركة كثير من
الصعوبات واستطاعت ان تصمد امام
الهـزات العنيـفة التى تعرضت لها وتعرض
لها االقتصاد المصرى

واجهت الرشكة خالل العامني املاضيني ومنذ اندالع ثورة 25يناير 2011
كثريا من الصعوبات التى جتاوزهتا واستطاعت ان تصمد امام اهلزات العنيفة
التى تعرضت هلا وتعرض هلا االقتصاد املرصى كام استطاعت االستمرار ىف
القيام بعملها عىل اكمل وجه .

حيث استمرت الرشكة ىف تقديم خدماهتا الرئيسية دون توقف  ،وقد تم تسوية
عدد() 6226971عملية خالل العام  ،وبلغت كمية األوراق املالية التى تم
تداوهلا  70مليار ورقة ماليه تبلغ قيمتها 171.7مليار جنيه مرصى تقريب ًا ،
بلغ رأس املال اإلسمى لألوراق املالية املقيدة باإليداع املركزى 641.6مليار
جنيه مرصى تقريب ًا ورأس املال السوقى لألوراق املالية املقيدة  960مليار
جنيه مرصى تقريب ًا  ،منها  10.32مليار دوالر تقريب ًا و  2.29مليار فرنك
سويرسي تقريب ًا .
استمرت الرشكة من خالل صندوق ضامن التسويات ىف بذل الكثري من اجلهد
عىل الرغم من الظروف التى متر هبا البالد وكان اهلدف والدور االساسى

لصندوق ضامن التسويات هو ضامن تسوية التزامات التسوية املالية والورقية
عمليات التداول ىف املوعد املحدد هلا وتغطية املخاطرالناجتة عن عدم التزام
األعضاء مما كان له اكرب االثر ىف حتقيق االستقرار واالنضباط ىف سوق االوراق
املالية املرصى مما يؤدى اىل جذب االستثامر االجنبى  .بلغ رأس مال الصندوق
 175مليون جنيه مرصى خالل الفرتات االربع لعام  2012و بلغ عدد
أعضاء الصندوق  181عضو .

شهد عام  2012ارتفاع ًا طفيف ًا ىف عدد األعضاء واملشرتكني بالرشكة  ،حيث
بلغ عددهم 1719عضو ًا ومشرتك ًا بنهاية عام  2012بزيادة نسبتها  %2عن
العام السابق.

بلغ عدد العمليات املقررة التى قامت الرشكة بتنفيذها خالل عام 806 2012
عملية (توزيعات نقدية –عوائد سندات –استهالك سندات -تصفية مبادلة
توزيعات جمانية وزيادات رؤوس أموال نقدية .........الخ) بانخفاض نسبته
 % 5.7عن العام السابق
بلغت قيمة أرباح األوراق املالية املودعة مركزي ًا واملوزعة من خالل الرشكة
 82.99مليار جنيه مرصى بزيادة نسبتها % 11.77عن العام السابق

توىل الرشكة عناية فائقة للعاملني هبا واالهتامم بتدريبهم ورفع كفاءهتم وزيادة
مهاراهتم وذلك ايامن ًا منها بأن العاملني هم الثروة الفعلية للرشكة لذا نظمت
جمموعة من الدورات التدريبية اهلدف منها رفع مستوى اداء العاملني و حتقيق
اقىص استفادة من خالل اعادة توزيعهم عىل الوظائف املختلفة.

ويسعدنى ىف هناية كلمتى أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالنيابة عن
نفسى واآلصاله عن أعضاء جملس إدارة الرشكة للعاملني بالرشكة عىل
إخالصهم وتفانيهم ىف العمل ولألعضاء بالرشكة واملسامهني هبا عىل دعمهم
املتواصل لرشكتهم وثقتهم الغالية فيها وخاصة ىف الظروف القاسية التى متر
هبا البالد .
واهلل وىل التوفيق ،،

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب

محمد عبدالسالم

الشركة
رأس مال
تجاوزت
بلغ
مصرى
واستطاعت ان
مليون جنيه
الصعوبات
الصندوق 175
كثير من
التى2012
العنيـفةعام
الهـزاتلعمله
الفترات االربع
خالل
تعرضت
تصمد امام
أعضاء الصندوق  181عضو
ولهابلغ عدد
وتعرض لها

ميدان اإلسماعيلية

التحرير حالي ًا

كان يسمى ميدان اإلسماعيلية
والذي أنشأه اخلديوي إسماعيل ابن
إبراهيم باشا عام  1872بناء على تكليف
من اخلديوي إلى كبير مهندسي مصر
احملروسة علي باشا مبارك لتحويل منطقة
قصر النيل إلى واجهة حضارية للقاهرة
وتكون مبثابة باريس الشرق على ضفاف
النيل..
وبناء عليه مت تكليف وبناء الكباري
(الكوبري األعمى أو كوبري بديعة) اجلالء
حال ًيا وكوبري اخلديوي إسماعيل
وهو كوبرى قصر النيل حال ًيا
ويضم ميدان اإلسماعيلية
(ميدان التحرير حال ًيا) وهذا امليدان جزء
من منطقة اإلسماعيلية التى أسسها
وتضم حى جاردن سيتى والقصر العينى.
وايض ًا املتحف املصري الذي أنشأه فيما
بعد اخلديوي عباس حلمي الثاني وفندق
هيلتون ومبنى اجلامعة العربية الذى كان
هو (قصر النيل).
وكان املفروض أن يتوسط هذا امليدان
متثالاً للخديوي إسماعيل واآلن آصبح هذا
امليدان رمز ًا للثورة

دور الشركة
ومهامها فى خدمة
سوق المال المصرى

تم قيد عدد  26رشكة مصدرة جديدة بااليداع املركزى خالل عام  ، 2012وتم
قيد عدد  36زيادة رأسامل لرشكات مقيدة سلف ًا.

بلغت القيمة السوقية
لألسهم المودعة لدى الشركة
حوالى  854.70مليار جنيه مصرى
وحوالى  10.19مليار دوالر امريكى
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كام قامت الرشكة بقبول  9أعضاء جدد (رشكات وساطه وامناء حفظ ) ليبلغ
إمجاىل عدد األعضاء واملشرتكني  1719عضو ًا ومشرتكا.بلغت القيمة السوقية
لألسهم املصدرة واملقيدة لدى الرشكة حواىل  879.11مليار جنيه مرصى
وحواىل  10.32مليار دوالر أمريكى 2.29 ،مليار فرنك سويرسى  ،بامجاىل
 960.11مليار جنيه مرصى تقريب ًا.

َق��ام��ت ال�شرك��ة بتسوية ع��دد  6092300عملية ت���داول بقيمة
 168.152.710.466جنيه مرصى تقريب ًا .وعدد  134.648عملية
تداول منفذة بالدوالر االمريكى بقيمة قدرها  528.715.101دوالر
امريكى تقريب ًا.

بلغت القيمة السوقية لألسهم املودعة لدى الرشكة حواىل  854.70مليار جنيه
مرصى ،وحواىل  10.19مليار دوالر امريكى  2.29 ،مليار فرنك سويرسى،
بامجاىل  934.91مليار جنيه مرصى .

صندوق
ضمان
التسويات

بلغ املتوسط املتحرك لرأسامل الصندوق خالل عام  2012حواىل ()175
مليون جنيه مرصى .

تم تصنيف مجيع أعضاء الصندوق ىف الفئة (أ) للمستوى املرجح ملعدل املخاطر.
عل ًام بأن الصندوق مل يتدخل بتغطية أى عضو من أعضائه خالل عام  2012كام
مل تقم الرشكة بمنع أى عضو من تنفيذ عمليات املقاصة والتسوية اللتزامهم
مجيع ًا بالقواعد املنظمة للعمل.

تـــم تصنيـــــف
جميع أعضاء الصندوق فى الفئة (أ)
للمستوى المرجح لمعدل المخاطر
و الصندوق لم يتدخل بتغطية
أى عضو من آعضائه
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التوقيع
االلكترونى

حصلت الرشكة عىل اذن التشغيل النهائى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات (إيتيدا) ىف شهر يونية  ،2012والذى يتيح للرشكة اصدار شهادات
التوقيع االلكرتونى للجمهور.

قامت الشركة باصدار عدد
 150شهــــادة توقيــــع الكترونــــى
للعاملين لدى شركات الوساطة
لكى يتم استخدامهــا
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تم االنتهاء من عمليات التوافق بني خدمات التوقيع االلكرتونى وبرامج
التداول اآلىل عن طريق االنرتنت لتفعيل قرارات اهليئة لدى مجيع رشكات
الوساطة ،وقد تم التشغيل بالفعل لدى رشكة استاندارد لتداول األوراق املالية
 ،وتم اهناء االختبار بنجاح لدى رشكة التجارى الدوىل للسمرسة ىف االوراق
املالية .
قامت الرشكة بالتعاقد –حتى تاريخ اعداد التقرير – عىل اصدار حوىل  13ألف
شهادة الكرتونى للمتعاملني ىف سوق االوراق املالية .

قامت الرشكة باصدار عدد  150شهادة توقيع الكرتونى للعاملني لدى رشكات
الوساطة لكى يتم استخدامها عىل األنظمة اخلاصة هبذه الرشكات املرتبطة
بتعامالهتا مع رشكة مرص للمقاصة .

نشاط توزيع
أرباح األوراق المالية
المودعة مركزي ًا

قامت الرشكة بتوزيع االرباح ملسامهى عدد  579جهة مصدرة لألوراق
املالية املودعة بااليداع املركزي بقيمة امجالية تبلغ  80.9مليار جنيه مرصى
و 321.5مليون دوالر امريكى و 267.5ألف فرنك سويرسى عل ًام بان هذا
املبلغ متضمن ما يقرب من 60مليار جنيه مرصى عوائد سندات وقيم اسرتداد.
بلغ عدد املسامهني الذين قاموا بالرصف من الرشكة عن طريق  44فرع بنك
منترش ىف انحاء اجلمهورية عدد  655.900عميل .

قامت الشركة
بتوزيع االرباح لمساهمى عدد
 579جهة مصدرة لألوراق المالية
المودعة بااليداع المركزي
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أهم
األحداث
تم جتربة تشغيل مجيع موظفى رشكة مرص للمقاصة ورشكات الوساطه وأمناء
احلفظ عىل األجهزة االحتياطية واالعتامد عىل املوقع البديل عدة مرات لعدة ايام
وتم االختبار بنجاح .

تصميم وبرمجة نظام
االكتتاب عبر االنترنت لكل من
سوق المال االماراتى
وسوق المال الليبي

اعادة هيكلة البنية التحتية لالنرتنت وتشغيل املوقع البديل مع املوقع الرئييس
وتوزيع األمحال عىل مجيع أجهزة اإلنرتنت ىف املوقع الرئييس باجلمهورية واملوقع
البديل بالتجمع اخلامس .

استمرت رشكة االيداع ىف تقديم الدعم الفنى لرشكات الوساطه وأمناء احلفظ
وبنوك الرصف والرشكات املصدرة واملتعاملون الرئيسيون املؤسسات التى
تعمل كمالك مسجلني وبنوك املقاصة بشكل يومى
تصميم وبرجمة نظام االكتتاب عرب االنرتنت لكل من سوق املال االماراتى
وسوق املال الليبي

حضور الرشكة اجتامعات منظمة اإليداع املركزى لدول افريقيا والرشق
األوسط (أميدا) بدول املغرب والكويت خالل عام  2012بصفتها رئيس
جملس ادارة منظمة االميدا ممثل ًة ىف االستاذ /حممد عبد السالم وقد ترأس
سيادته أيض ًا املنتدى العاملى لرشكات االيداع والقيد املركزى

حضور مؤمتر ( )IOSCOومناقشة التوصيات التى أصدرهتا املنظمة العاملية
لأليسكو لتنظيم عمل مؤسسات ورشكات االيداع ىف العامل ،وقد حرضت
الرشكة املؤمتر بصفتها عضو جلنه املؤسسات ذاتية التنظيم .
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مركز
النظم
والمعلومات
تتميز الرشكة بأن لدهيا فريق عمل متميز ىف جمال نظم املعلومات حيث يتم
تصميم النظم اآللية وتكنولوجيا نقل املعلومات واالتصاالت للرشكة داخلي ًا
 ،واالعتامد الكىل عىل القوى البرشية العاملة بالرشكة دون رشاء نظم جاهزة،
ويوفر التصميم والتنفيذ الداخىل للنظم مزايا عديدة ىف سهولة التطوير الالزم
هلذه النظم فض ً
ال عن انخفاض التكلفة بشكل كبري جد ًا.
استمرت الرشكة ىف تقديم الدعم لألطراف املختلفة بالسوق  ،من خالل حل
املشكالت التى تعرضت هلا رشكات الوساطه وأمناء احلفظ وبنوك الرصف
اخلارجى والرشكات املصدرة واملتعاملون الرئيسيون و حتميل الربامج ملا يقرب
من  165جهاز حاسب آىل عضو ومشرتك واختبارها.
كام حترص الرشكة عىل التحديث الدائم لقواعد البيانات اخلاصة باالجهزة
اخلارجية مثل أجهزة رشكات الوساطه وأمناء احلفظ وعمل الصيانة لألجهزة
داخلي ًا وخارجي ًا .

تم االنتهاء من
استكمال تجهيز فرع الشركة
بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس
ليصبح مركز تبادلى للفرع الرئيسي

تم االنتهاء من استكامل جتهيز فرع الرشكة بشارع التسعني بمنطقة التجمع
اخلامس ليصبح مركز تبادىل للفرع الرئييس بشارع اجلمهورية  ،و نقل احلاسبات
االحتياطية لكى تعمل ىف حالة حدوث أى طوارىء ومتت جتربة املركز التبادىل
عدة مرات بنجاح .

تم 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 الليبي تم إعداد وتشغيل بيئة جتريبية
لقواعد بيانات سوق املال ليبي.

تم االنتهاء من نظام حتصيل مقابل خدمات االستعالم اآلىل عن طريق اإلنرتنت
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خطط
الشركة
دراسة تطبيق نظام صرف األرباح
من خالل ماكينات الصراف اآللى
دراسة توصيات مؤسسة الأليسكو وهى املنظمة العاملية لتنظيم عمل مؤسسات
ورشكات االيداع املركزى ىف العامل ،وتبلغ توصيات األيسكو  24توصية منها
 11توصية خاصة باملؤسسات والرشكات التى تعمل ىف جمال املقاصة والتسوية
و 13توصية إضافية لرشكات االيداع املركزى .

وفق ًا لتوصيات االيسكو فإن رشكات االيداع ختتلف عن رشكات املقاصة بأن
األوىل جيب أن تكون ما يعرف بالرف املركزى املقابل ()ccpأى أ ،الرشكة
حتل حمل العميل أو السمسار البئع أو املشرتى أمام اآلخر ىف حالة عدم وفاء أى
طرف بألتزامات التسوية عىل ان تتم التسوية ىف موعدها .

تبلغ توصيات األيسكو 24
توصية منها  11توصية خاصة
بالمؤسسات والشركات التى تعمل فى
مجال المقاصة والتسوية
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احصائيات

2012
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تطور رأسمال
الشركة منذ
إنشائها

Millions

تطور رأسمال
الشركة املصدر
واملدفوع من 3
ماليني جنيه
عند إنشائها
عام  1994ليبلغ
بنهاية عام 2012
مبلغ  154مليون
جنيه مصري
،موزع على 1.54
مليون سهم
بقيمة إسمية
 100جنيه للسهم
الواحد .

رأس املال املصدر

األعضاء
والمشتركون
بنظام اإليداع
المركزى
بلغ إجمالي
عدد األعضاء
واملشتركون
بالشركة بنهاية
عام  2012عدد
 1719عضو ًا
منها 1460
مشترك و 259
عضو .

٪5.41

مشرتكون
٪13.51

٪59.07

متعاملون رئيسيون
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٪3.86

رأس املال املرخص

ملك مسجل

٪18.15

أعضاء التسوية املبارشة

مشرتكني

أمناء حفظ

سمرسة

نسبة األوراق
المالية
المطبوعة إلى
األوراق المالية
غير المطبوعة

٪37

٪63
أوراق مالية مادية يتم إيداعها
صك بإمجاىل الكمية (جامبو)

يبلغ عدد اجلهات
املصدرة واملقيدة
بنظام اإليداع
املركزي والتي
قامت بطباعة
صكوك أسهم أو
شهادات مؤقتة عدد
 913جهة مصدرة
ويبلغ عدد اجلهات
املصدرة املقيدة من
خالل صك بإجمالي
الكمية عدد 547
جهة مصدرة .

عدد العمليات
التي تم
تسويتها
Millions

غري مقيد

مقيد

شهد عام 2012
ارتفاع ًا في
عدد العمليات
التي متت
تسويتها على
األوراق املالية
املودعة مركزي ًا
 ،حيث بلـغ عـدد
العمليات التـي
متـت تسويتها
 6226971عملية
بارتفاع نسبته
 %11.5تقريب ًا عن
العام السابق .
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تطور عدد
األسهم التي
تمت تسويتها
لألوراق المالية
المودعة
مركزي ًا

Billions

ارتفعت كمية
األوراق املاليـة
التي مت تسويتها
لتبلغ  70مليار
سهم تقريب ًا
بارتفاع نسبته
 %29.6تقريب ًا عن
العام السابق .

رأس المال
االسمي
والسوقي
لألوراق المالية
المقيدة باإليداع
المركزي
رأس املال االسمي
لألوراق املالية
املودعة مركزي ًا
 641.6مليار جنيه
مصري تقريب ًا
بزيادة نسبتها %23
تقريب ًا مقارنة بالعام
املاضي  ،ورأس املـال
السوقـي  960مليار
جنيه مصـري تقريب ًا
بارتفاع نسبته %19
تقريب ًا مقارنة بالعام
املاضي .
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Billions

القيمة األسمية

القيمة السوقية

عـدد اجلهـات املصـدرة

تطور عدد
الجهات
المصدرة
المقيدة
بنظام اإليداع
المركزي
عـدد اجلهـات
املصـدرة املقيـدة
بنظـام اإليـداع
املركزي حتى نهاية
عام  2012عدد
 1460جهة مصدرة
بزيادة نسبتها
 %2مقارن ًة بالعام
املاضى .

تطور عدد
السندات
المقيدة
بنظام اإليداع
المركزي

السندات املقيدة

السندات املستهلكة

عدد السندات
املقيدة بنظام
اإليداع املركزي
حتى نهاية عام
 2012عدد 86
سند بزيادة
نسبتها %27.5
عن العام املاضي
 ،كما مت استهالك
عدد  4سندات
استهالك كلي .
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تطور قيمة
األرباح
المنصرفة
زادت أرباح
األوراق املالية
املوزعة من خالل
الشركة خالل
العام  ،حيث
بلغـت األربـاح
املوزعة خـالل
عـام  2012مبلغ
 83مليار جنيه
مصري تقريب ًا
بارتفاع نسبته
 %11.8تقريب ًا عن
العام املاضي .

ارتفع عدد
املستثمرين الذين
قاموا بصرف األرباح
املستحقة لهم من
خالل الشركة ليصل
إلى  698184مساهم
خالل عام 2012
بارتفاع نسبته %11
تقريب ًا مقارنة بالعام
املاضي .
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Billions

عدد املسامهني
Thousands

تطور عدد
المساهمين
الذين قاموا
بصرف األرباح

القيمة

تطور عدد
منافذ الصرف

عدد املنافذ

%1

%4 %1

%35

%1
جمانى
استرياد
شطب

%3

%4
جتزئة
عائد ستندات
مبادلة

عدد منافذ الصرف
التابعة للشركة
بنهاية عام 2012
عدد  44منفذ صرف
موزعة على جميع
أنحاء اجلمهورية
بارتفاع نسبته %2
تقريب ًا عن العام
املاضي .

العمليات
المقررة
المنفذة من
خالل الشركة

%17

%34
رصف نقدى
ختفيض
إصدار أسهم مادية

عدد العمليات
املقررة املنفذة
من خالل الشركة
نيابة عن اجلهات
املصدرة لألوراق
املالية بنهاية
عام  2012عدد
 806عملية مقررة
بانخفاض نسبته
 %5.7تقريب ًا عن
العام السابق .
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تطور رأسمال
صندوق ضمان
التسويات

رأس املال

املتوسط املتحرك
لرأسمال صندوق
ضمان التسويات
عن الفترات
األربع الربع
سنوية خالل عام
 2012مبلغ 175
مليون جنيه في
كل فترة .

Millions

الربع الرابع
(الفرتة )48

الربع الثالث
(الفرتة )47

الربع الثانى
(الفرتة )46

رأس املال

الربع األول
(الفرتة )45

خدمات
المستثمرين
ارتفع عدد
املستثمرين
املستفيدين من
خدمات االستعالم
املقدمة من شركة
مصر للمقاصة
خالل العام احلالي
ليصل إلى 168879
مستثمر تقريب ًا .

ivr

internet

mail

email

Mobil

ملحوظة :
مصدر األرقام واإلحصائيات قاعدة بيانات رشكة مرص للمقاصة عن عام  2012وبعض األعوام السابقة .
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FAX

احصائيات
النتائج المالية

2012
23

تقرير
مراقبى
الحسابات

تقرير مراقبا الحسابات

إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
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 ـ ـ ـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ـ ــندوق ض ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان التس ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــات
تقرير عن القوائم املالية املستقلة

تنحصر مسئوليتنا
في إبداء الرأي على هذه
القوائم المالية المستقلة
في ضوء مراجعتنا لها

راجعنا القوائم املالية املستقلة املرفقة لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزي
 رشكة مسامهة مرصية  -واملتمثلة يف امليزانية املستقلة يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١٢وكذاالقوائم املستقلة للدخل والتغري يف حقوق امللكية والتدفق النقدي عن السنة املنتهية يف
ذلك التاريخ ،وملخص للسياسات املحاسبية اهلامة وغريها من اإليضاحات.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية املستقلة

هذه القوائم املالية املستقلة مسئولية إدارة الرشكة ،فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض
عرضا عادلاً
وواضحا وف ًقا ملعايري املحاسبة املرصية ويف ضوء
القوائم املالية املستقلة ً
ً
القوانني املرصية السارية ،وقرار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية (اهليئة
العامة لسوق املال ساب ًقا) رقم ( )٢٩بتاريخ  ٥أغسطس  ،٢٠٠٤وتتضمن مسئولية
اإلدارة تصميم وتنفيذ واحلفاظ عىل رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم
عرضا عادلاً
وواضحا خالية من أية حتريفات هامة ومؤثرة سواء ناجتة
مالية مستقلة ً
ً
عن الغش أو اخلطأ ،كام تتضمن هذه املسئولية اختيار وتطبيق السياسات املحاسبية
املالئمة وعمل التقديرات املحاسبية املالئمة للظروف.
مسئولية مراقبي احلسابات

تنحرص مسئوليتنا يف إبداء الرأي عىل هذه القوائم املالية املستقلة يف ضوء مراجعتنا هلا.
وقد متت مراجعتنا وف ًقا ملعايري املراجعة املرصية ويف 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 يف القوائم املالية املستقلة .وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها
عىل احلكم الشخيص للمراقب ويشمل ذلك تقييم خماطر التحريف اهلام واملؤثر يف
القوائم املالية املستقلة سواء الناتج عن الغش أو اخلطأ .ولدى تقييم هذه املخاطر
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يضع املراقب يف 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 رأي عىل كفاءة الرقابة الداخلية يف املنشأة.
أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية والتقديرات
وتشمل عملية املراجعة ً
املحاسبية اهلامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرض الذي قدمت به
القوائم املالية املستقلة.
أساسا
وإننا نرى أن أدلة املراجعة التي قمنا باحلصول عليها كافية ومناسبة وتعد
ً
مناس ًبا إلبداء رأينا عىل القوائم املالية املستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم املالية املستقلة املشار إليها أعاله تعرب بعدالة ووضوح ،يف
مجيع جوانبها اهلامة ،عن املركز املايل املستقل لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد
املركزي  -رشكة مسامهة مرصية  -يف  ٣١ديسمرب  ،٢٠١٢وعن أدائها املايل املستقل
وتدفقاهتا النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك طب ًقا ملعايري
املحاسبة املرصية ويف ضوء القوانني واللوائح املرصية ذات العالقة وقرار رئيس
جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية (اهليئة العامة لسوق املال ساب ًقا) رقم ()٢٩
بتاريخ  ٥أغسطس .٢٠٠٤
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.

القوائم المالية
المستقلة تعبر بعدالة
ووضوح في جميع
جوانبها الهامة

البيانات املالية الواردة بتقرير جملس اإلدارة املعد وف ًقا ملتطلبات القانون رقم ١٥٩
لسنة  ١٩٨١والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الرشكة وذلك يف احلدود
التي تثبت هبا مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة ىف  7أبريل 2013
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امل�����������ي�����������زان�����������ي�����������ة امل����������س����������ت����������ق����������ل����������ة ف���������������ى  31دي���������س���������م���������ب���������ر 2012
إيضاح
األصول غير املتداولة

األصول الثابتة
مشروعات حتت التنفيذ
استثمارات في شركة تابعة
استثمارات في شركات شقيقة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات متاحة للبيع
املساهمة بصندوق حماية املستثمر
أصول غير ملموسة
إجمالي األصول غير املتداولة
األصول املتداولة
املدينون واألرصدة املدينة األخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
قروض لشركات الوساطة في األوراق املالية
النقدية واحلسابات لدى البنوك
أرصدة لدى البنوك  -توزيعات كوبونات
إجمالي األصول املتداولة
االلتزامات املتداولة
دائنو توزيعات كوبونات  -عمالء
الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
مخصصات مخاطر ومطالبات
قرض بنك االستثمار القومي
التزامات ضريبية
إجمالي االلتزامات املتداولة
رأس املال العامل
إجمالي االستثمار
يتم متويله على النحو التالي:
حقوق امللكية
رأس املال
االحتياطي القانوني
األرباح املرحلة
إجمالي حقوق امللكية لنشاطي اإليداع والقيد املركزي

2012/12/31
جنيه مصري

2011/12/31
جنيه مصري

5
6
7
8
9
10
11
12

149.783.984
4.273.012
8.850.000
3.003.500
85.314.409
2.003.391
2.115.154
2.500.000
257.843.450

161.230.565
4.273.012
8.850.000
9.003.500
85.483.770
2.003.391
2.115.154
2.500.000
275.459.392

13
14
15
16
17

103.750.345
98.266.980
81.954.252
1.900.351.667
2.184.323.244

114.974.044
43.155.568
33.401.372
130.216.780
2.627.840.561
2.949.588.325

17
18
19
15

1.900.351.667
62.315.844
15.701.617
3.542.315
1.981.911.443
202.411.801
460.255.251

2.627.840.561
60.326.941
23.280.962
60.000.000
1.938.929
2.773.387.393
176.200.932
451.660.324

20
21

184.800.000
1.280.482
24.329.152
210.409.634

154.000.000
7.559.562
45.808.950
207.368.512

23
24
21

181.999.196
46.750.013
968.783
18.406.882
248.124.874
458.534.508

179.275.071
45.413.676
2.501.596
15.904.351
243.094.694
450.463.206

التزامات طويلة األجل
التزامات ضريبية مؤجلة
إجمالي متويل االستثمار

33

1.720.743
460.255.251

1.197.118
451.660.324

احلسابات النظامية

30

937.800.473.534

770.499.449.884

صندوق ضمان التسويات
املجمع العام
املجمع اخلاص
االحتياطي القانوني
األرباح املرحلة
إجمالي حقوق امللكية لصندوق ضمان التسويات
إجمالي حقوق امللكية

26

ق�����ائ�����م�����ة ال�������دخ�������ل امل����س����ت����ق����ل����ة ل����ل����س����ن����ة امل����ن����ت����ه����ي����ة ف�������ى  31دي����س����م����ب����ر 2012
2012/12/31

2011/12/31

إيضاح

جنيه مصري

جنيه مصري

إيرادات اخلدمات

25

87.563.629

71.048.366

تكلفة اخلدمات

26

()75.223.329

()63.595.147

إجمالي الربح

12.340.300

7.453.219

عوائد بنكية

66.084.142

64.546.719

عائد أذون وسندات اخلزانة وأرباح بيع استثمارات من خالل األرباح واخلسائر

27.374.162

18.746.193

عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

31.187.304

27.649.405

5.118.906

2.823.314

142.104.814

121.218.850

()66.461.850

()65.222.796

مخصصات

()16.000.000

-

اضمحالل استثمارات في شركات شقيقة

()6.000.000

-

صافي أرباح السنة قبل الضرائب

53.642.964

55.996.054

()8.657.665

()5.836.435

44.985.299

50.159.619

اإليرادات األخرى

27

املصروفات العمومية واإلدارية

28

الضرائب
صافي أرباح السنة بعد الضرائب

29

يتمثل صافي أرباح السنة فيما يلي:
صافي أرباح نشاطي اإليداع والقيد املركزي

25.609.634

33.418.197

صافي أرباح صندوق ضمان التسويات

19.375.665

16.741.422

44.985.299

50.159.619
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ق��������ائ��������م��������ة ال�������ت�������غ�������ي�������ر ف������������ى ح����������ق����������وق امل�������ل�������ك�������ي�������ة امل������س������ت������ق������ل������ة ل������ل������س������ن������ة امل������ن������ت������ه������ي������ة ف������������ى  31دي�������س�������م�������ب�������ر 2012

نشـ ـ ـ ــاطا اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع والقي ـ ـ ـ ــد املرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي
رأس
املال

االحتياطي
القانوني

األرباح
املرحلة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

الرصيد في  1يناير 2011

154.000.000

5.888.652

46.125.058

توزيعات األرباح

-

-

()32.063.395

صافي ربح السنة

-

-

33.418.197

احملول إلى املجمع اخلاص

-

-

-

احملول إلى االحتياطي القانوني

-

1.670.910

()1.670.910

املستخدم من املجمع اخلاص

-

-

-

زيادة املجمع العام

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2011

154.000.000

7.559.562

45.808.950

احملول إلى املجمع اخلاص

-

-

-

زيادة املجمع العام

-

-

-

توزيعات األرباح

-

-

()22.568.512

احملول من االحتياطي القانوني

-

()7.559.562

7.559.562

توزيعات أسهم مجانية

30.800.000

-

()30.800.000

صافي ربح السنة

-

-

25.609.634

املستخدم من املجمع اخلاص

-

-

-

احتياطي قانوني

-

1.280.482

()1.280.482

الرصيد في  31ديسمبر 2012

184.800.000

1.280.482

24.329.152
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صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق ضـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويات
اإلجمالي

املجمع
العام

املجمع
اخلاص

االحتياطي
القانوني

األرباح
املرحلة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

176.842.278

46.894.580

1.664.525

16.030.516

447.445.609

-

-

-

()14.724.452

()46.787.847

-

-

-

16.741.422

50.159.619

-

1.306.064

-

()1.306.064

-

-

-

837.071

()837.071

-

-

()2.786.968

-

-

()2.786.968

2.432.793

_

-

-

2.432.793

179.275.071

45.413.676

2.501.596

15.904.351

450.463.206

-

1.357.732

-

()1.357.732

-

2.724.125

-

-

-

2.724.125

-

-

-

()14.546.619

()37.115.131

-

2.501.596

()2.501.596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.375.665

44.985.299

-

()2.522.991

-

-

()2.522.991

-

-

968.783

()968.783

-

181.999.196

46.750.013

968.783

18.406.882

458.534.508

جنيه مصري
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ق������ائ������م������ة ال�������ت�������دف�������ق ال�������ن�������ق�������دى امل�����س�����ت�����ق�����ل�����ة ل�����ل�����س�����ن�����ة امل�����ن�����ت�����ه�����ي�����ة ف���������ى  31دي�����س�����م�����ب�����ر 2012
إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي أرباح السنة قبل الضرائب
التعديالت للبنود التالية:
اإلهالك
استهالك الدفعات املقدمة وقسط التأجير التمويلي
تسويات الضرائب على عائد أذون اخلزانة
مخصصات مكونة خالل السنة
أرباح بيع أصول ثابتة وعقارات بنظام التأجير التمويلي
استهالك عالوة اإلصدار للسندات
خسائر اضمحالل استثمارات في شركات شقيقة
اضمحالل مشروعات حتت التنفيذ
فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس املال العامل:
املدينون واألرصدة املدينة األخرى
الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
القروض احملصلة من شركات الوساطة في األوراق املالية
القروض املنصرفة لشركات الوساطة في األوراق املالية
الضريبة املدفوعة
فروق ضريبية عن سنوات سابقة
توزيعات أرباح مدفوعة للعاملني وألعضاء مجلس اإلدارة
صافى النقدية الناجتة من ( /املستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
مدفوعات لشراء استثمار في شركة شقيقة
مدفوعات مشروعات حتت التنفيذ
مدفوعات لشراء أصول ثابتة
متحصالت من بيع أصول ثابتة
متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
مدفوعات لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
صافى النقدية (املستخدمة في)  /الناجتة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
التوزيعات املدفوعة للمساهمني وأعضاء الصندوق
زيادة املجمع العام
نقص املجمع اخلاص
قرض بنك االستثمار القومي
صافى النقدية (املستخدمة في)  /الناجتة من األنشطة التمويلية
(النقص)  /الزيادة في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها في بداية السنة
النقدية وما في حكمها في نهاية السنة
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5
2/32

27

15

5

15

16

2012/12/31
جنيه مصري

2011/12/31
جنيه مصري

53.642.964

55.996.054

15.120.468
2.114.284
()5.482.330
16.000.000
()268.000
455.728
6.000.000
()974.174
86.608.940
()8.819.927
2.746.899
33.401.372
()1.048.325
()5.650.000
()8.339.037
98.899.922

11.636.657
2.114.284
()193.000
()986.269
1.977.447
70.545.173
()10.309.680
()21.580.962
()33.401.372
()5.392.874
()8.963.395
()9.103.110

()286.368
()3.673.886
75.000
()54.137.238
()58.022.492

()797.175
()100.000
()4.343.715
()9.098.397
36.489.667
22.150.380

()29.341.092
2.724.125
()2.522.991
()60.000.000
()89.139.958

()39.873.044
2.432.793
()1.480.904
60.000.000
21.078.845

()48.262.528
130.216.780
81.954.252

34.126.115
96.090.665
130.216.780
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