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اســــتطعنا
 االستمرار فى تقديم الخدمات
 بشــكل يرضـــــى
عمالئنا  رغم الصعوبات والمعوقات

كلمة األستاذ
رئيس مجلس إدارة

الشركة

تم  املركزى  والقيد  وااليداع  للمقاصة  مرص  رشكة   لرئيس  نائبًا  أكون  بأن  رشفت 
رئيسًا ملجلس إدارهتا ملدة ليست قليلة  مما أتاح الفرصة كاملة ىل وزمالئى أن نعمل 
بجد ومثابرة عىل رفعة هذا الكيان ، وتنفيذ اخلطط والرؤى االسرتاتيجية التى وضعنا 

ثوابتها ونعمل عىل حتقيقها  .

يمر القطاع الذى نعمل به بكثري من التغريات الرسيعة ىف العامل بأرسه ، ونتابع هذه 
التغريات عن كثب وننتقى منها ما يتواءم مع السوق املرصي ونعمل عىل تطبيقه ، 
خاصة  املركزى  االيداع  رشكات  بني  متفردين  جعلنا  مما 
عىل املستوى االقليمي وسوف نستمر ىف تنمية موقعنا  بني 
من  مزيد  واكتساب  واالجنبية  اإلقليمية  املالية  املؤسسات 

الثقة عىل املستويني .

 ،  2013 عام   خالل  حققناها  التى  املالية  بالنتائج  سعدنا 
يمر  التى  املستقرة  غري  السياسية  الظروف  من  الرغم  عىل 
هبا العامل بأرسه، والتقلبات ىف االقتصاد العاملى نتيجة هلا ال 
سيام املنطقة العربية ، وتأثري هذه االضطرابات مبارشًة عىل اسواق املال بشكل عام . 
وعىل الرغم من الظروف التى تعرضت هلا الدولة املرصية بشكل خاص من ثورتني 
نتائجها  أصابت  اضطرابات  من  تبعها  وما   ، األخرية  أعوام  الثالثة  خالل  جميدتني 
ىف  االستمرار  استطعنا  كام  الرشكة،  مكانة  عىل  احلفاظ  استطعنا  القطاعات  كافة 
تقديم اخلدمات بشكل يرىض عمالئنا رغم الصعوبات واملعوقات. وزادت ايرادات 
الرشكة بنسة تطور بلغت 9% مقارنة بالعام املاىض،  كام زاد صاىف الربح املحقق  ليبلغ 
33.3 مليون جنيه مرصى تقريبًا بنسبة تطور تبلغ 30% بالنسبة لعام 2012 مما يؤكد 
ان الرشكة استطاعت االحتفاظ  هبامش ربح معقول عىل الرغم من كافة التحديات 

التى تعرض هلا االقتصاد داخليًا وخارجيًا .

اتسم عام 2013 بعدم االستقرار وانخفاض حاد ىف حجم وعدد عمليات التداول 
التى تم تنفيذها ىف البورصة املرصية، نتيجة االضطرابات السياسية التى كانت متر هبا 
البالد ىف بداية العام والتى انعكست آثارها عىل أداء الرشكة ، ولكن اختلف االداء 
املشهد  عىل  االستقرار  مالمح  بدت  حيث   ، املجيدة  يونيو   30 ثورة  قيام  بعد  متامًا 
السيايس املرصى ، مما انعكس عىل استعادة ثقة املستثمر ىف السوق املرصى وكان له 
أثر اجيابى عىل قيم التداول اليومى وعدد العمليات  وأدى اىل ضبط اإليقاع بالسوق 
حيث بلغ عدد العمليات التى تم تنفيذها ىف هناية العام  عدد  4778063   عملية  

بقيمة امجالية قدرها 146.3 جنيه مرصى تقريبًا.



الرشكة    تقدمها  التى  اخلدمات  من  املستفيدين  واملشرتكني  األعضاء  عدد  ارتفع  
ليصبح 1746  عضوًا ومشرتكًا بزيادة تبلغ 1.6% مقارنة بالعام املاىض . كام قامت 
الرشكة بتنفيذ العمليات املقررة من قبل الرشكات املصدرة لعدد819  عملية مقررة.

لقد  اكتسبت الرشكة  منذ نشأهتا حتى اآلن ثقة  عمالئها  واملتعاملني معها داخليًا 
الثقة من خالل تقديم خدماهتا  بكفاءة  الدائم عىل هذه  وخارجيًا ، تسعيًا للحفاظ 
عالية وتكلفة منخفضة ومن اجلدير بالذكر ان جمموعة العمل بالرشكة تسعى ىف املقام 
األول اىل رضا عمالئهم واحرتام طلباهتم وأخذها بعني االعتبار مما جيعلها تواكب 

تطورات السوق.

استمرت  الرشكة  ىف أداء دورها الريادى عىل املستوى االقليمى من خالل  دعمها  
لسوق املال الليبي عىل الرغم من الظروف السياسية الصعبة التى متر هبا  ليبيا ، وابرام 
اتفاقية تعاون مشرتك مع سوق املال السودانى من أجل تعزيز التعاون املشرتك بني 

البلدين من خالل تبادل اخلربات والنظم .

نحن ندرك دورنا جيدًا ىف سوق املال املرصى ، ونحرص أن نكون دائاًم عىل مستوى 
ثقة عمالئنا من أعضاء ومشرتكني من خالل االهتامم بمطالبهم  ، فقد قامت الرشكة 
ببناء املنظومة اآللية  الالزمة لتداول حقوق االكتتاب فور اقرارها من  اهليئة العامة 
للرقابة املالية  مما سيسهم ىف زيادة السيولة ىف السوق، و اخلاصة بوثائق املؤرش وهى 
وسوف  السيولة  نسبة  ارتفاع  ىف  ايضًا  ستسهم  التى  اجلديدة  املالية  األدوات  أحد 

نتعرض هلا بالتفصيل داخل التقرير 

وال يسعنى ىف هناية كلمتى إال أن اشكر السادة العاملني بالرشكة ، الذين يعملون دائاًم 
عىل رفعتها  وحتقيق أهدافها التى تتمثل ىف دعم االستقرار بالسوق . 

واهلل وىل التوفيق ، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

رئيس جملس اإلدارة   والعضو املنتدب

محمد عبدالسالم

نحن ندرك دورنا
جيدًا فى سوق المال المصرى

ونحرص أن نكون 
دائمًا على مستوى ثقة عمالئنا من 

أعضاء ومشتركين من خالل
 االهتمام بمطالبهم

استمرت 
 الشركة  فى أداء دورها الريادى

 على المستوى
 االقليمى من خالل  دعمها

 لسوق المال
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قصر السكاكيني
قصر السكاكيني من أقدم قصور مصروقد مت بناؤه سنة 1897 م على يد حبيب 
باشا السكاكيني يقع القصر في ميدان السكاكيني في وسط مدينة القاهرة. 
بني القصر على الطراز اإليطالي حيث بنته شركة إيطالية كلفها حبيب باشا 
السكاكيني على أن يكون نسخة من القصر الذي شاهده في إيطاليا ووقع في غرامه 
وقد اختار لقصره موقعا جذابا يشع منه 8 طرق رئيسية وبالتالي أصبح القصر 
نقطة مركزية في املنطقة ولم يكن احلصول على مثل هذا املوقع سهال في ذلك الوقت 
لكن عالقة السكاكيني باشا مع اخلديوي سهلت هذه املهمة.
يظهر التصميم األوربي حرف )إس( أول حرف من اسم السكاكيني باشا باإلجنليزية
القصر بقبابه مخروطية الشكل وبتصميمه البيزنطي املنتمي للعصور الوسطى 
يبدو اآلن في غير مكانه وسط املباني احلديثة والزحام الشديد. 
والنظرة للقصر من اخلارج لن تعطى االنطباع الصحيح ابدا عن مساحته الشاسعة، 
حيث بني القصر على مساحة 2698 متر مربع يضم أكثر من 50 غرفة. 
ويصل ارتفاعه خلمسة طوابق يحتوى القصر على أكثر من 400 نافذة وباب و 300 
متثال ومنهم متثال نصفي حلبيب باشا السكاكيني بأعلى املدخل الرئيسي للقصر. 
وعلى الرغم من عدم اتساع احلديقة احمليطة بالقصر إال أنها ساعدت على عزل 
القصر نوعا من املباني احلديثة من حوله.





أهم األحداث 

تم توقيع اتفاقية 
الصرف من خالل 

الصراف اآللى مع 
البنك التجارى الدولى، 

وهى آلية جديدة 
من آليات صرف األرباح 

التى سوف تقدمها 
شركة مصر للمقاصة 

للمستثمرين فى 
األوراق المالية والتى 

تتيح لهم  الحصول 
على كارت الصرف 

اآللى

االكتتاب  حقوق  بتداول  الخاصة  النظم  تصميم    

بعد صدور قرار اهليئة العامة للرقابة املالية رقم ) 282( لسنة 2012 بتفعيل ما ورد ىف القانون 
بشأن السامح لقدامى املسامهني بالرشكة تداول حقوق االكتتاب  يف زيادة رأس املال بصورة 
مستقلة عن السهم األصيل خالل فرتة االكتتاب ، و قد  قامت الرشكة بعمل الربامج الالزمة 
والتى تتيح للسمسار التعامل عىل حقوق االكتتاب حال رغبة العميل ىف بيع احلق مع متكني  
البنوك متلقية االكتتابات امتام عملية االكتتاب بكفاءة و االطالع اللحظى عىل مالكى احلقوق 
وقد تم تطبيق النظام بكفاءة 100% ملجموعة من زيادات رؤوس األموال للرشكات املصدرة.

للمساهمين   تيسيرًا  جديدة  صــرف  ــرع  أف افتتاح   

تم افتتاح وتشغيل فروع رصف نقدى جديدة ىف اطار اسرتاتيجية الرشكة لألنتشار ىف     

     ربوع مرص  تيسريًا عىل املسامهني :

 سبتمرب 2013  : فرع جديد للبنك املرصى اخلليجى )لوران(- رشق االسكندرية 

أكتوبر 2013: فرع بنك برييوس وسط االسكندرية 

تم توقيع اتفاقية الرصف من خالل الرصاف اآلىل مع البنك التجارى الدوىل، وهى آلية جديدة 
من آليات رصف األرباح التى سوف تقدمها رشكة مرص للمقاصة للمستثمرين ىف األوراق 
املالية والتى تتيح هلم  احلصول عىل كارت الرصف اآلىل لرصف األرباح املستحقة هلم ، وقد  

تم االنتهاء من االجراءات اآلتية  :

• الدورة املستندية والنظام املحاسبي

• اسلوب املراجعة لدى الطرفني 

• اسلوب تدريب جمموعة العمل الداخىل بالرشكة 

واختبارها  المؤشر  بوثائق  الخاصة  النظم  تصميم 

شهد العام املاىض امتام كافة التعديالت عىل نظم احلاسب  اخلاصة بوثائق املؤرش ، وذلك ىف 
املنظمة لعمل وثائق املؤرش وقواعد عمل صانع السوق والتى اصدرهتا هيئة  القواعد  ضوء 
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الرقابة املالية مع اجراء االختبارات الالزمة  للنظم التى تم تصميمها لتسوية عمليات تداول 
وثائق املؤرش مع البورصة املرصية  ونظم اصدار الوثائق واسرتدادها من خالل صانع السوق  

وتفعيل املرحلة األوىل لربامج االقراض ىف اطار عمليات االصدار واالسرتداد  .

 كام تم االنتهاء من االجراءات املقرتحة لتسوية عمليات تداول املؤرش ، وعمليات االصدار 
واالسرتداد التى تتم بني صانع السوق وبني صندوق املؤرش من خالل رشكة مرص للمقاصة، 

ابرام اتفاقية بين الشركة وسوق الخرطوم 

حرصًا من الرشكة عىل القيام بدور فعال ىف استعادة  قوة العالقات مع الدول االفريقية الشقيقة 
ألحياء دور مرص فيها  ، وانطالقًا من ايامننا بدورنا اإلقليمى  الذى يمكن ان نؤديه و دعم 
الروابط مع هذه الدول ، قامت الرشكة بتوقيع اتفاقية تعاون مشرتك مع سوق اخلرطوم هبدف 

تقديم املعونة الفنية له فيام يتعلق بخدمات االيداع املركزى ، وتبادل اخلربات بني السوقني .

حصول فريق كرة القدم الخماسية على بطولة

 العالم المصغرة لكرة الصاالت لعام 2013

مل تغفل الرشكة دورها املجتمعى الذى تلعبه ىف جمال الرياضه حيث حصل فريق كرة القدم 
اخلامسية بالرشكة عىل بطولة الدورى املرصى املمتاز لكرة الصاالت ،و بطولة العامل  لالندية 
ىف الكرة اخلامسية التى أقيمت ىف دولة الكويت ىف النصف األول من شهر يولية سنة 2013.

حرصًا من 
الشركة على 
القيام بدور 
فعال فى 
استعادة  
قوة العالقات 
مع الدول 
االفريقية 
الشقيقة 
ألحياء دور 
مصر فيها



نشاط الشركة
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االيداع والقيد المركزى 
لذا  السوق   يتجزء من  ، فهى جزء ال  املال  بمعزل عن منظومة  سوق  الرشكة  تعمل  ال 
حاولت الرشكة العمل عىل زيادة عدد املشرتكني من اجلهات املصدرة  من خالل اعداد 
عدد من الدورات لرشح نظام االيداع  : مميزاته وكيفية التعامل من خالله و االعامل التى 
تقوم هبا املقاصة نيابة عن اجلهة حتى بلغ عدد املشرتكني بالرشكة 1487 بنهاية عام 2013 
بزيادة 27 رشكة مقارنة بالعام املاىض ، كام بلغ عدد األعضاء بالرشكة 259 رشكة وبنك 
منها 154 رشكة وساطه و33عضو تسوية مبارشة ،و14 بنك  متعاملون رئيسيون ، و48 

أمني حفظ أوراق مالية  و10 يعملون بنشاط املالك املسجل .
تبلغ القيمة السوقية لألوراق املالية املقيدة لدى الرشكة )963.6( مليار جنيه مرصى و 
 1035 يبلغ  بامجاىل  سويرسى  فرنك  مليون  و)361(  تقريبَا  أمريكي  دوالر  مليار   9.9

مليار جنيه تقريبًا وفقًا ألسعار الرصف ىف تاريخ اعداد  تقرير.
بلغت  القيمة السوقية لألسهم املودعة حواىل 941 مليار جنيه مرصى وحواىل 9.8 مليار 

دوالر أمريكي و361 مليون فرنك سويرسى 
  : املصدرة  الرشكات  عن  نيابة  بتنفيذها  الرشكة  قامت  التى  املقررة  العمليات  عدد  بلغ 
نقدية    أموال  لعدد 33 جهة مصدرة، وزيادات رؤوس   ) )اسهم  جمانية  عينية  توزيعات 
لعدد 39 جهة مصدرة ، ختفيض رأس مال لعدد 3 رشكات مصدرة ،و جتزئة لرشكتني 
لتصنيع  مرص  لرشكة  قسمة  وعملية  اسهم  )2(مبادلة  ،وعدد  اكتتاب  حق   )  2  ( ،وعدد 
البرتولية  للخدمات  السويس  هى  جديدة  رشكة  وخروج  )موبكو(  واالسمدة  البرتول 

)سوبيك( .
بلغ عدد عمليات التداول التى متت تسويتها من خالل رشكة مرص للمقاصة  4784061 

عملية تداول  منها 102.670 عملية بالدوالر األمريكي 

صرف االرباح 
امجالية  بقيمة  سهم   225 منها  مالية  ورقة   572 لعدد  ارباح  توزيعات  الرشكة   نفذت 
18.8 مليار جنيه مرصى و347 سند ، تم استهالك كىل لعدد 18 سند واستهالك جزئي 

لعدد141 سند بقيمة امجالية 119.3 مليار جنيه مرصى .

تبلغ القيمة السوقية 
لألوراق المالية 

المقيدة لدى الشركة 
)963.6( مليار جنيه 

مصرى و 9.9 مليار 
دوالر أمريكي تقريبَا 
و)361( مليون فرنك 

سويسرى باجمالى 
يبلغ 1035 مليار جنيه 

تقريبًا وفقًا ألسعار 
الصرف 



صندوق ضمان التسويات 
املتوسط املتحرك لرأس مال صندوق ضامن التسويات 175 مليون جنيه مرصى ، وخالل 
السنة تم تصنيف مجيع أعضاء الصندوق فئة )أ( بالنسبة للمستوى املرجح ملعدل املخاطر 
، عدا عضو واحد صنف فئة )د( ، ومل يتدخل الصندوق بالتغطية سوى لعضو واحد فقط 
بقواعد  التزامه  لعدم  والتسوية  املقاصة  تنفيذ  عن  العضو  هذا  وقف  وتم  مرات   4 لعدد 

العمل املنظمة للصندوق .
وكان من أكثر املشكالت التى واجهت الرشكة مع عمالئها اعتقاد بعض الرشكات املصدرة 
أن قيدها بااليداع املركزى مرتبط بقيدها بالبورصة املرصية ، ولكن الرشكة حصلت عىل 
حكم بأن الشطب من البورصة ال يرتتب عليه شطب تلقائى من االيداع املركزى ، وذلك 
البورصة  من  املقدمة  اخلدمات  عن  االيداع  رشكة  من  املقدمة  اخلدمات  إلختالف  نظرًا 
التى ترغب ىف سحب أوراقها من االيداع املركزي  املرصية لذا جيب عىل اجلهة املصدرة 

التقدم بطلب مستوىف الرشوط القانونية لتنفيذه .
واملستثمرين  املسامهني  لصالح  هام  حكم  عىل  الرشكة  حصلت  فقد  القانون  ذكر  عىل  و 
ولكن   ، به  معموالً  كان  كام  سنوات  بخمس  هلم  املستحقة  األرباح  تقادم  بعدم  عمومًا 

بخمسة عرش سنة وبحكم هنائى وبات. 

الدعم الفنى للسوق وخدمات االنترنت  
تساهم  الرشكة بقوة عىل دعم استقرار العمل بسوق املال وذلك من خالل  تقديم الدعم 
احلفظ  أمناء  و  الوساطة  رشكات  من  املرصى  بالسوق  العاملة  االطراف  جلميع  الفنى 
الرئيسيون  واملتعاملون  املسجلني  واملالك  اخلارجى  الرصف  وبنوك  املصدرة  والرشكات 
وغريهم  . وقد تم تدريب عدد )186( موظف من العاملني ىف  رشكات الوساطه عىل 
تعديالت نظام )Intra Day Trading  ) وتدريب عدد 42 موظف عىل برامج امناء 

احلفظ .
الوقت  ذات  ىف  النظام  بيانات  قاعدة  باستخدام  يقومون  الذين  املستخدمني  عدد  يبلغ 
1488 مستخدم  ، تم توزيع عمل اخلوادم بني املركز الرئييس واملوقع االحتياطى بنجاح 
عمل  حمطة  وتشغيل  تركيب  تم  كام   ، العمل  استمرار  وضامن  الكهرباء  انقطاع  ملواجهة  
مستخدم بغرفة احلواسب املركزية لضامن اجراء التسوية ىف اسوأالظروف وجتربتها وفقا 

من أكثر 
المشكالت 
التى واجهت 
الشركة مع 
عمالئها 
اعتقاد بعض 
الشركات 
المصدرة 
أن قيدها 
بااليداع 
المركزى 
مرتبط 
بقيدها 
بالبورصة 
المصرية 



خلطة استمرار العمل )Continuity Plan  Bisness( ، هذا وقد وتم بنجاح جتربة نقل 
البيانات )األوامر ( اىل البورصة لضامن استمرار العمل ىف حالة الطوارىء بنجاح. كام تم 

  )Pin Mailer( تطوير وتأمني طباعة كلامت الرس اخلاصة باملستخدمني باستخدام الـ

التوقيع االلكترونى 
استمرت الرشكة ىف إصدار شهادات التوقيع االلكرتونى حتى بلغ عدد الشهادات املتعاقد 
التوقيع  بإدارة  العاملني  بتدريب  قامت  كام  19000شهادة   املصدرة    اصدارها   عىل 
االلكرتونى عىل نظام وقواعد واجراءات إصدار الشهادات والبطاقات وفوائد استخدام 

التوقيع االلكرتونى.

التدريب 
 ، ومهنيًا  برشيًا  تنميتهم  حيقق  بام  هبا  للعاملني  بالنسبة  التدريب  بأمهية  الرشكة  تؤمن 

ضمن قيامهم  بمهامهم ومسؤولياهتم  بشكل  يتناسب مع ختصصاهتم . وبشكل  
 ومن أهم مظاهـر اهتامم الرشكة بالعاملني اتاحة الفرصة للعاملني للدراسة بعد اجلامعية ، 
وقد حصل كثري من العاملني عىل درجات علمية أعىل )دبلوم عاىل- ماجيستري- دكتوراه(  
تقسيم كل  يتم  بحيث  العاملني هبا،  تدريب مكثف جلميع  برنامج  الرشكة  وقد وضعت 
العاملني بني مدرب ومتدرب ليتسنى للرشكة رفع كفاءة العاملني وتنمية مهارهتم وبث 
روح التنافس بينهم ، فضاًل عن التدريب التحويىل لشغل أماكن عمل جديدة باالدارات 
املستحدثة ،حتى جتد طاقات برشية وقت األزمة وذلك بتنوع التخصص واخلربه ، وقد تم 

تدريب عدد 155 موظف بالفعل .
 186 بتدريب  قامت  حيث  خارجيًا  امتد  بل  داخليًا  للرشكة  التدريبي  الدور  يقترص  ومل 
موظف من موظفي رشكات الوساطه عىل تعديالت برامج البيع من رشاء ذات اجللسة   
كام تم تدريب عدد 42 موظف من موظفي أمناء احلفظ ، )Intraday trading   واخريًا 
من  عدد  تدريب  خالل  من  والطالبات  الطلبة  توعية  ىف  املجتمى  بدورها  الرشكة  قامت 

طالب اجلامعات بلغ عدده   54 طالب .
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أهم مظاهـر 
اهتمام الشركة 
بالعاملين اتاحة 

الفرصة للعاملين 
للدراسة بعد 

الجامعية ، وقد 
حصل كثير من 
العاملين على 
درجات علمية 
أعلى )دبلوم 

عالى- ماجيستير- 
دكتوراه(



الخطط المستقبلية 
للشركة   لعام 2014

تهدف 
الشركة 
منذ نشأتها 
الى تقليل 
المخاطر 
المصاحبه 
لعمليات ما 
بعد التداول 
مثل المقاصة 
والتسوية 
وغير ذلك 
من العمليات 
األخرى، لذلك 
كان أول مبدأ 
قامت الشركة 
بتطبيقة هو 
مبدأ التسليم 
مقابل الدفع 
المطبق 
عالميًا إلزالة 
مخاطر 
التسوية

تطوير برامج إدارة المخاطر 
هتدف الرشكة منذ نشأهتا اىل تقليل املخاطر املصاحبه لعمليات ما بعد التداول مثل املقاصة 
والتسوية وغري ذلك من العمليات األخرى، لذلك كان أول مبدأ قامت الرشكة بتطبيقة 
هو مبدأ التسليم مقابل الدفع املطبق عامليًا إلزالة خماطر التسوية ، وجتنب خطر ان يدفع 

املشرتى  دون االستالم أو تسليم االسهم دون استالم النقدية ىف ذات الوقت .
خالل عام 2013 أصدرت املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية ) IOSCO ( املعايري 

العامة للمؤسسات العامله يف األسواق املاليه  لتوحيد املعايري الدولية لألنظمة التالية :
) CSDS ( انظمة  االيداع املركزى لألوراق املالية املركزية •  

 )PS ( أنظمة الدفع •  
  ) SSSS ( نظم تسوية األوراق املالية •  

 )CCPS ( النظم املركزيه لالطراف املتعامله •  
  ) TRS (النظم املركزيه لنرش معلومات التداول •  

العاملة  املالية  التى جيب توافرها ىف املؤسسات  الرئيسية  املتطلبات  املعايري  وتتضمن هذه 
ىف أسواق املال مما يؤدى اىل قاعدة مشرتكة إلدارة املخاطر بني املؤسسات املالية العاملة ىف 

األسواق املالية عىل مستوى العامل وحرصًا من 
IO -  هتتم الرشكة كمؤسسة هلا مكانتها دوليا وهى أحد األعضاء  الفاعلني  يف منظامت

حاليا  الرشكة  وتقوم  املخاطر  إدارة  ىف  املامرسات  أفضل  بتطبيق   ،  AMEDA و   CO
باجراء تقييم شامل جلميع املخاطر املرتبطة باعامهلا من خالل تفعيل وتقييم املبادئ  الـ24 
التقييم الصادرة  املنهجية واسالييب  CPSS - IOSCO  باستخدام  الصادرة عن جلنة 
عن جلنة  CPSS – IOSCOمما سيكونله أكرب األثر ىف جذب االستثامرات األجنبية إىل 

السوق املرصية .

التخطيط لتشغيل عدد 2 فرع بنك جديد 
• بنك الربكة مرص – أمام مدرسة املستقبل – مدينة نرص – القاهرة   

• بنك مرص- شارع طلعت حرب االسكندرية  
تنفيذ التسويات لعمليات تداول وثائق املؤرش 



املرصية  والبورصة  للمقاصة  مرص  برشكة  قيده  يتم  مفتوح  استثامر  صندوق  أول  وهو 
متت  كام  للمقاصة  مرص  رشكة  خالل  من  وإلغائها  الوثائق  إصدار  عمليات  تتم  وسوف 

اإلشاره  فيام سبق 
تفعيل خدمة التوقيع االلكرتونى  

تفعيل  التوقيع اإللكرتونى ىف أعامل الرشكة  من خالل إصدار قوائم املسامهني معتمدة 
الكرتونيًا 

 

تفعيل استخدام البطاقات الذكية فى توزيع األرباح
سوف يتم تطبيق  النظام اجلديد لتوزيع كوبونات األسهم  تسهياًل عىل املسامهني وذلك 
الدوىل كمرحلة أوىل  التجارى  البنك  بالتعاون مع  الذكية  البطاقات  من خالل استخدام 

)CIB-MCDR(
 ATM اآلىل  الرصاف  اجهزة  خالل  من  األرباح  توزيع  آلية   من  االنتهاء  حاليًا  جارى 

التابعة للبنك التجارى الدوىل تفعياًل لإلتفاقية املربمة معه  

افتتاح مقر الشركة باالسكندرية 
تم رشاء مقر جديد للرشكة بمساحة 436 مرت مربع خالل 2013  ىف 88 طريق احلرية – 

فؤاد سابقًا وسوف يتم نقل الفرع اىل املقر اجلديد خالل عام 2014  . 
حيث قام مهندسوا الرشكة بالتخطيط لنقل البنية االساسية من املقر احلاىل اىل املقر اجلديد 
املقايسة  حسب  –الكهرباء  التليفونات  شبكة   – واالتصاالت  املعلومات  نقل  )شبكة 

املطلوبة للتشغيل(
وتنفيذ  لذلك  املوضوع  اجلدول  حسب  والنقل  االخالء  وتوقيتات  االجهزة  نقل  خطة 
خمطط التقسيم للمساحة الداخلية حسب دوره سري العمل واالستفادة القصوى باملساحة 

ولتقيل ازمته العمل 

االستعالم من خالل التليفون المحمول واتاحة الفرصة 
للمستثمر الصدار االوامر لقاعدة بيانات المساهمين 
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قام مهندسوا 
الشركة التخطيط 

لنقل البنية 
االساسية من المقر 

الحالى الى المقر 
الجديد



احصائيات

2013



تطور رأسمال 
الشركة املصدر 
واملدفوع من 3 
ماليني جنيه 
عند إنشائها 
عام 1994 ليبلغ 
بنهاية عام 2013 
مبلغ 184.8 
مليون جنيه 
مصري ،موزع 
على 1.848 
مليون سهم 
بقيمة إسمية 
100 جنيه للسهم 
الواحد .

بلغ عدد 
األعضاء 
واملشتركني 
بالشركة 
بنهاية عام 
2013 عدد 
1746 عضوًا 
منها 1487 
مشترك و 259 
عضو .

تطور
رأسمال الشركة

منذ إنشائها
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األعضاء
والمشتركون

بنظام اإليداع المركزى 

رأس املال املرخصرأس املال املصدر

سمرسةأمناء حفظأعضاء التسوية املبارشةملك مسجلمتعاملون رئيسيون

٪ 59.46

٪ 5.41٪ 3.86
٪ 12.74

٪ 18.53

مشرتكني



يبلغ عدد 
اجلهات 
املصدرة 

واملقيدة بنظام 
اإليداع املركزي 

والتي قامت 
بطباعة صكوك 

أسهم أو 
شهادات مؤقتة 
عدد 929 جهة 

مصدرة ، ويبلغ 
عدد اجلهات 

املصدرة املقيدة 
من خالل صك 

بإجمالي الكمية 
عدد 558 جهة 

مصدرة .

شهد عام 2013 
انخفاضًا في 

عدد العمليات 
التي مت 

تسويتها على 
األوراق املالية 
املودعة مركزيًا 

، حيث بلـغ عـدد 
العمليات التـي 

مت تسويتها 
 4784061

عملية 
بانخفاض 

نسبته %23.2 
تقريبًا عن العام 

السابق . 

نسبة
األوراق المالية المطبوعة
إلى األوراق المالية غير المطبوعة 

عدد العمليات
التي تم
تسويتها 

صكوك أوراق مالية مادية يتم إيداعها
صك بإمجاىل الكمية )جامبو(

٪ 38

٪ 62

مقيدغري مقيد
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انخفضت كمية 
األسهم التي متت 
تسويتها  لتبلغ 55 
مليار سهم تقريبًا 
بانخفاض نسبته 
19.88% تقريبًا عن 
العام السابق .

رأس املال 
االسمي لألوراق 
املالية املودعة 
مركزيًا 679.3 
مليار جنيه 
مصري تقريبًا 
بزيادة نسبتها 
9% تقريبًا 
مقارنة بالعام 
املاضي ، ورأس 
املـال السوقـي 
1035 مليار 
جنيه مصـري 
تقريبًا بارتفاع 
نسبته %9 
تقريبًا مقارنة 
بالعام املاضي .

 عدد األسهم محل العمليات المنفذه 
التي تمت تسويتها لألوراق المالية 

المودعة مركزيًا

رأس المال االسمي والسوقي 
لألوراق المالية المقيدة 

باإليداع المركزي
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بلغ عـدد 
اجلهـات 

املصـدرة املقيـدة 
بنظـام اإليـداع 
املركزي حتى 

نهاية عام 2013 
عدد 1487 جهة 
مصدرة بزيادة 

نسبتها %2 
مقارنًة بالعام 

املاضى . 

بلغ عدد 
السندات املقيدة 

بنظام اإليداع 
املركزي حتى 

نهاية عام 2013 
عدد 88 سند 

بزيادة نسبتها 
4% عن العام 
املاضي ، كما 
مت استهالك 

عدد 18 سندات 
استهالك كلي .

تطور عدد الجهات 
المصدرة المقيدة بنظام 
اإليداع المركزي

تطور عدد السندات 
المقيدة بنظام اإليداع 
المركزي
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زادت أرباح األوراق 
املالية املوزعة من 
خالل الشركة ، 
حيث بلغـت خـالل 
عـام 2013 مبلغ 
138 مليار جنيه 
مصري تقريبًا 
بزيادة نسبتها 
74% تقريبًا عن 
العام املاضي، 
منها 119.3 مليار 
جنية مصري عوائد 
واستهالك كلي 
وجزئي للسندات ، 
18.8 مليار جنية 
أرباح أسهم .

انخفض عدد 
املستثمرين 
الذين قاموا 
بصرف األرباح 
املستحقة 
لهم من خالل 
الشركة ليصل 
إلى 444703 
مساهم خالل 
عام 2013 
بانخفاض 
نسبته %40 
تقريبًا مقارنة 
بالعام املاضي .

تطور قيمة 
األرباح المنصرفة 

عدد المساهمين الذين 
قاموا بصرف األرباح من 

خالل الشركة 
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عدد منافذ 
الصرف التابعة 
للشركة بنهاية 
عام 2013 عدد 
44 منفذ صرف 

موزعة على 
جميع أنحاء 
اجلمهورية .

عدد العمليات 
املقررة املنفذة 

من خالل 
الشركة نيابة 
عن اجلهات 

املصدرة 
لألوراق املالية 

بنهاية عام 
2013 عدد 819 

عملية مقررة 
بارتفاع نسبته 

1.6% تقريبًا عن 
العام السابق .

تطور عدد منافذ 
الصرف

العمليات المقررة 
المنفذة من خالل 
الشركة
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رصف نقدىجتزئةجمانى
ختفيضعائد ستنداتاسترياد
إصدار أسهم نقديةمبادلةشطب

٪ 1.47
٪ 27.47

٪ 0.24

٪ 0.24

٪ 0.37

٪ 4.40

٪ 4.03

٪ 19.41

٪ 43.37



املتوسط املتحرك 
لرأسمال صندوق 
ضمان التسويات 
عن الفترات األربع 
الربع سنوية خالل 
عام 2013 مبلغ 
175 مليون جنيه 
في كل فترة .

ارتفع عدد 
املستثمرين 
املستفيدين 
من خدمات 
االستعالم 
املقدمة من 
شركة مصر 
للمقاصة 
خالل العام 
احلالي ليصل 
إلى 194740 
مستثمر تقريبًا 
 .

تطور رأسمال 
صندوق ضمان 

التسويات

خدمات 
المستثمرين

ملحوظة :22
مصدر األرقام واإلحصائيات قاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة عن عام 2013 وبعض 

األعوام السابقة .

رأس املال

رأس املال

الربع األول الربع الثانى الربع الثالث الربع الرابع



القوائم  المالية

2013



تقرير
مراقب الحسابات

القوائم المالية 
المستقلة مسئولية 

إدارة الشركة، فاإلدارة 
مسئولة عن إعداد 

وعرض القوائم 
المالية المستقلة 

عرضًا عاداًل وواضحًا 
وفقًا لمعايير 

المحاسبة المصرية 
وفي ضوء القوانين 

المصرية السارية

24

إلــــــــــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــادة
مـــســـاهـــمـــى شـــــركـــــة مــــصــــر لـــلـــمـــقـــاصـــة واإليــــــــــــــداع والــــقــــيــــد املــــــركــــــزى - شـــــركـــــة مـــســـاهـــمـــة مـــصـــريـــة

أعضـــــــــــــــاء صـــــــــــــــندوق ضـــــــــــــــمـــــــــــــــان التســـــــــــــــويـــــــــــــــات

تقرير عن القوائم املالية املستقلة
راجعنا القوائم املالية املستقلة املرفقة لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد املركزي 
 2013 ديسمرب   31 يف  املستقلة  امليزانية  يف  واملتمثلة   – مرصية  مسامهة  رشكة   –
السنة  النقدي عن  والتدفق  امللكية  والتغري يف حقوق  للدخل  املستقلة  القوائم  وكذا 
من  وغريها  اهلامة  املحاسبية  للسياسات  وملخص  التاريخ،  ذلك  يف  املنتهية  املالية 

اإليضاحات. 
مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية املستقلة

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

تنحرص مسئوليتنا يف إبداء الرأي عىل هذه القوائم املالية املستقلة يف ضوء مراجعتنا 
املرصية  القوانني  ضوء  ويف  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  التي  اإلجراءات  وتعتمد  املستقلة.  املالية  القوائم  يف  واإلفصاحات 
عىل احلكم الشخيص للمراقب ويشمل ذلك تقييم خماطر التحريف اهلام واملؤثر يف 
الناتج عن الغش أو اخلطأ.  ولدى تقييم هذه املخاطر  املالية املستقلة سواء  القوائم 
القوائم  بإعداد  املنشأة  بقيام  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  اعتباره  يف  املراقب  يضع 



تشمل عملية 
المراجعة 
أيضًا تقييم 
مدى مالءمة 
السياسات 
المحاسبية 
والتقديرات 
المحاسبية 
الهامة التي 
أعدت بمعرفة 
اإلدارة وكذا 
سالمة العرض 
الذي قدمت به 
القوائم المالية 
المستقلة

مراجعة  إجراءات  لتصميم  وذلك  هلا  والواضح  العادل  والعرض  املستقلة  املالية 
مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي عىل كفاءة الرقابة الداخلية يف املنشأة. 
وتشمل عملية املراجعة أيضًا تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية والتقديرات 
به  قدمت  الذي  العرض  سالمة  وكذا  اإلدارة  بمعرفة  أعدت  التي  اهلامة  املحاسبية 

القوائم املالية املستقلة.
أساسًا  وتعد  ومناسبة  كافية  عليها  باحلصول  قمنا  التي  املراجعة  أدلة  أن  نرى  وإننا 

مناسبًا إلبداء رأينا عىل القوائم املالية املستقلة.
الرأي

يف  ووضوح،  بعدالة  تعرب  أعاله  إليها  املشار  املستقلة  املالية  القوائم  أن  رأينا  ومن 
مجيع جوانبها اهلامة، عن املركز املايل املستقل لرشكة مرص للمقاصة واإليداع والقيد 
املركزي – رشكة مسامهة مرصية - يف 31 ديسمرب 2013، وعن أدائها املايل املستقل 
وتدفقاهتا النقدية املستقلة عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وذلك طبقًا ملعايري 
رئيس  وقرار  العالقة  ذات  املرصية  واللوائح  القوانني  ضوء  ويف  املرصية  املحاسبة 
املال سابقا( رقم )29(  العامة لسوق  املالية )اهليئة  للرقابة  العامة  اهليئة  إدارة  جملس 

بتاريخ 5 أغسطس 2004.
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. 
الرشكة طبقًا لألصول  إدارة  بمعرفة  املركزي  باحلفظ  املودعة  األسهم  تم جرد  وقد 

املرعية.
القانون رقم 159  املعد وفقًا ملتطلبات  بتقرير جملس اإلدارة  الواردة  املالية  البيانات 
لسنة 1981 والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الرشكة وذلك يف احلدود 

التي تثبت هبا مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة ىف 14 أغسطس 2014



2013 ديـــــــــســـــــــمـــــــــبـــــــــر   31 فـــــــــــــــى  املــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــة    املـــــــــــيـــــــــــزانـــــــــــيـــــــــــة 

إيضاح
31/12/2013
جنيه مصري

31/12/2012
جنيه مصري

األصول طويلة األجل
5140.105.938149.783.984األصول الثابتة

64.937.0644.273.012مشروعات حتت التنفيذ
78.850.0008.850.000االستثمار في شركة تابعة

81.451.7502.903.500استثمارات في شركات شقيقة
9141.283.25485.314.409استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

10224.2842.103.391استثمارات متاحة للبيع
112.115.1542.115.154املساهمة بصندوق حماية املستثمر

122.500.0002.500.000أصول غير ملموسة
2/315.814.2937.928.577دفعات مقدمة عن عملية التأجير التمويلي

307.281.737265.772.027إجمالي األصول طويلة األجل

األصول املتداولة
1393.123.61295.821.768املدينون واألرصدة املدينة األخرى

14101.778.73098.266.980استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
1565.183.71181.954.252النقدية واحلسابات لدى البنوك

162.010.403.2321.900.351.667أرصدة لدى البنوك -  توزيعات كوبونات
2.270.489.2852.176.394.667إجمالي األصول املتداولة

االلتزامات املتداولة
162.010.403.2321.900.351.667دائنو توزيعات كوبونات – عمالء

1774.662.12661.592.096الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
1816.331.23515.701.617مخصصات مخاطر ومطالبات

3.660.6993.542.315التزامات ضريبية
2.105.057.2921.981.187.695إجمالي االلتزامات املتداولة

165.431.993195.206.972رأس املال العامل
472.713.730460.978.999إجمالي االستثمار

يتم متويله على النحو التالي:
حقوق امللكية

19184.800.000184.800.000رأس املال
202.946.1561.280.482االحتياطى القانونى

31.858.84724.329.152األرباح املرحلة
219.605.003210.409.634إجمالي حقوق امللكية لنشاطي اإليداع والقيد املركزي

صندوق ضمان التسويات
22178.869.355181.999.196املجمع العام

2349.026.65446.750.013املجمع اخلاص
202.049.133968.783االحتياطي القانوني

20.526.65318.406.882األرباح املرحلة
250.471.795248.124.874إجمالي حقوق امللكية لصندوق ضمان التسويات

470.076.798458.534.508إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات طويلة األجل
1/31530.748723.748أرباح بيع عقارات مع إعادة االستئجار

322.106.1841.720.743التزامات ضريبية مؤجلة
2.636.9322.444.491إجمالي االلتزامات طويلة األجل

472.713.730460.978.999إجمالي متويل االستثمار

291.012.164.104.988937.800.473.534احلسابات النظامية

2013/12/312012/12/31إيضاح

جنيه مصريجنيه مصري

2485.425.69887.563.629إيرادات اخلدمات

)75.223.329()84.272.786(25تكلفة اخلدمات

1.152.91212.340.300إجمالي الربح

58.273.87766.084.142إيرادات عوائد 

36.501.54727.374.162عائد أذون اخلزانة وأرباح بيع استثمارات من خالل األرباح واخلسائر 

47.520.96231.187.304عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

2611.869.2485.118.906اإليرادات األخرى

155.318.546142.104.814

)66.461.850()69.852.001(27املصروفات العمومية واإلدارية

)16.000.000()16.962.683(مخصصات

)6.000.000(-اضمحالل استثمارات في شركات شقيقة

-)1.879.107(اضمحالل استثمارات متاحة للبيع

66.624.75553.642.964صافي أرباح السنة قبل الضرائب

)8.657.665()11.704.265(28الضرائب 

54.920.49044.985.299صافي أرباح السنة 

يتمثل صافي أرباح السنة فيما يلي:

33.313.48725.609.634صافي أرباح نشاطي اإليداع والقيد املركزي

21.607.00319.375.665صافي أرباح صندوق ضمان التسويات

54.920.49044.985.299



2013 ديــــســــمــــبــــر   31 فـــــــى  املــــنــــتــــهــــيــــة  لــــلــــســــنــــة  املــــســــتــــقــــلــــة  الـــــــدخـــــــل  قـــــائـــــمـــــة 
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21.607.00319.375.665صافي أرباح صندوق ضمان التسويات

54.920.49044.985.299



2013 ديـــــــســـــــمـــــــبـــــــر   31 فــــــــــــى  املــــــنــــــتــــــهــــــيــــــة  لــــــلــــــســــــنــــــة  املــــــســــــتــــــقــــــلــــــة  املـــــــلـــــــكـــــــيـــــــة  حــــــــــقــــــــــوق  فــــــــــــى  الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــر  قــــــــائــــــــمــــــــة 

األرباح
املرحلة

جنيه مصري

نــــــــــــشــــــــــــاطــــــــــــا اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع والــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــد املـــــــــــــــركـــــــــــــــزي

رأس
املال

االحتياطي
القانوني

املجمع
العام

املجمع 
اخلاص

االحتياطي 
القانوني

األرباح 
املرحلة

اإلجمالي

جنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصريجنيه مصري

154.000.0007.559.56245.808.950179.275.07145.413.6762.501.59615.904.351450.463.206الرصيد في 31 ديسمبر 2011

-)1.357.732(-1.357.732----احملول إلى املجمع اخلاص

2.724.125---2.724.125---زيادة املجمع العام

)37.115.131()14.546.619(---)22.568.512(--توزيعات األرباح

--)2.501.596(2.501.596-7.559.562)7.559.562(-احملول من االحتياطي القانوني

-----)30.800.000(-30.800.000توزيعات أسهم مجانية

19.375.66544.985.299---25.609.634--صافي أرباح السنة

)2.522.991(--)2.522.991(----املستخدم من املجمع اخلاص

-)968.783(968.783--)1.280.482(1.280.482-احملول لالحتياطي القانوني

184.800.0001.280.48224.329.152181.999.19646.750.013968.78318.406.882458.534.508الرصيد في 31 ديسمبر 2012

-)2.276.641(-2.276.641----احملول إلى املجمع اخلاص

)3.129.841(---)3.129.841(---نقص املجمع العام

)40.248.359()16.130.241(---)24.118.118(--توزيعات األرباح

21.607.00354.920.490---33.313.487--صافي أرباح السنة

-)1.080.350(1.080.350--)1.665.674(1.665.674-احملول لالحتياطي القانوني

184.800.0002.946.15631.858.847178.869.35549.026.6542.049.13320.526.653470.076.798الرصيد في 31 ديسمبر 2013
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جنيه مصري2012/12/31جنيه مصري2013/12/31إيضاح

األنشطة التشغيلية
66.624.75553.642.964صافي أرباح السنة قبل الضرائب 

التعديالت للبنود التالية:
514.752.60515.120.468اإلهالك 

)1.331.319()3.280.529(أرباح فروق عملة
)66.084.142()58.273.877(إيرادات عوائد 

)27.374.162()36.501.547(عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
)31.187.304()47.520.962(عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

2/312.114.2842.114.284استهالك الدفعات املقدمة وقسط التأجير التمويلي
)5.482.330()7.658.125(تسويات الضرائب على عائد أذون اخلزانة

16.962.68316.000.000مخصصات مكونة خالل السنة
-)297.363(املستخدم من املخصصات

)268.000()193.000(26أرباح بيع عقارات بنظام التأجير التمويلي
942.955455.728استهالك عالوة / خصم اإلصدار للسندات 

6.000.000-خسائر اضمحالل استثمارات في شركات شقيقة
-1.879.107خسائر اضمحالل استثمارات متاحة للبيع

)38.393.813()50.449.014(خسائر التشغيل قبل التغيرات في رأس املال العامل:
)8.819.927()13.900.456(املدينون واألرصدة املدينة األخرى

12.797.8492.746.899الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
33.401.372-القروض احملصلة من شركات الوساطة في األوراق املالية

)1.048.325()2.979.405(الضريبة املدفوعة
)5.650.000(-فروق ضريبية عن سنوات سابقة

)8.339.037()7.478.806(توزيعات أرباح مدفوعة للعاملني وألعضاء مجلس اإلدارة
3.280.5291.331.319أرباح فروق عملة

)24.771.512()58.729.303(صافى النقدية املستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
58.273.87766.084.142عوائد دائنة

36.501.54727.374.162عائد أذون خزانة وأرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
47.520.96231.187.304عائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)286.368()56.911.800(مدفوعات لشراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
-)664.052(مدفوعات مشروعات حتت التنفيذ

)3.673.886()5.074.559(5مدفوعات لشراء أصول ثابتة
75.000-متحصالت من بيع أصول ثابتة

-1.451.750متحصالت من تخفيض استثمارات في شركات شقيقة
)58.966.078(19.035.642استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

100.133.36761.794.276صافى النقدية الناجتة من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)29.341.092()32.497.372(التوزيعات املدفوعة للمساهمني  وأعضاء الصندوق

2.724.125)3.129.841()نقص(/زيادة املجمع العام
)2.522.991(-نقص املجمع اخلاص

)60.000.000(-قرض بنك االستثمار القومي
)89.139.958()35.627.213(صافى النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

)52.117.194(5.776.851الزيادة/)النقص( في النقدية وما في حكمها
83.048.076135.165.270النقدية وما في حكمها في بداية السنة

)5.075.024()5.390.272(15يخصم: ودائع ألجل مجمدة
1583.434.65577.973.052النقدية وما في حكمها في نهاية السنة




