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أعضاء مجلس اإلدارة
 )1األستاذ /محمد سليمان عبد السالم

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب .

 )2الدكتور /طارق عزت عبد البارى

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب .

 )3الدكتور  /محمد عمران

عضو مجلس اإلدارة .

 )4األستاذ /عمرو يوسف الجنايني

عضو مجلس اإلدارة .

 )5األستاذ /عوني عبد العزيز يوسف

عضو مجلس اإلدارة .

 )6الدكتور  /خالد سرى صيام

عضو مجلس االدارة .

 )7االستاذ  /عمرو محمد بهاء الدين

عضو مجلس االدارة .

 )8األستاذ /محمد ماهر محمد علي

عضو مجلس اإلدارة .

 )9األستاذ /محمد فتح هللا محمد السيد

عضو مجلس اإلدارة .

 )10األستاذ /ياسر حسنين زعزع

عضو مجلس اإلدارة .

 )11األستاذ /عمرو ماهر عبد الحميد
وحل محله في 2016/11/7
األستاذ /نضال القاسم عصر

عضو مجلس االدارة .
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المقدمة
حصلت الشركة في  1994على ترخيص للقيام بنشاط المقاصة وتسوية المعامالت المالية لألوراق المالية التي تتم
بالبورصة وما يرتبط بها من خدمات ،وبدأت الشركة مزاولة نشاطها اعتبارا من أول أكتوبر  1996بهدف رئيسي
هو تحويل التعامل على األسهم من صكوك أسهم مطبوعة إلى التعامل من خالل قيود دفترية .
تعديل اسم الشركة
في أغسطس  1997تم تغيير اسم الشركة من شركة مصر للمقاصة وتسوية المعامالت المالية الى شركة مصر
للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .وفي يناير  2006تم تعديل االسم إلى شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد
المركزي ليتوافق مع األنشطة المنوطة بها بعد صدور قانون اإليداع والقيد المركزي رقم  93لسنة . 2000
تطور رأس مال الشركة









تأسست الشركة برأسمال  3مليون جنيه مصري عام . 1994
خالل  2001تمت زيادة رأس مال الشركة إلى  15مليون جنيه مصري والمرخص به إلى  50مليون جنيه
مصري (وكانت هذه الزيادة هي الوحيدة النقدية التي تحملها المساهمون ) .
خالل  2002تمت زيادة رأس المال إلى  18.750مليون جنيه مصري .
خالل  2006تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى  40مليون جنيه مصري  ،وزيادة المرخص به
إلى  100مليون جنيه .
خالل نوفمبر  2007تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى  80مليون جنيه مصري والمرخص به
إلى  250مليون جنيه مصري .
خالل يوليو  2008تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى  140مليون جنيه مصري.
خالل أغسطس  2009تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى  154مليون جنيه مصري .
خالل مارس  2014تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى  184.800مليون جنيه مصري .
ملحوظة  :جميع زيادات رأس المال كانت أسهم مجانية عدا زيادة 2001من 3
مليون جنيه مصري إلى  15مليون جنيه مصري .

وخالل عمر الشركة دأبت على مواجهة المخاطر المختلفة والتغلب عليها باألدوات واآلليات الالزمة تأمينا ً
للمستثمرين والعاملين في سوق المال ورعايةً لهم .
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كلمة السيد /رئيس مجلس إدارة
السادة مساهمي الشركة والمشتركين بها
يسرني أن التقي بكم هذا العام بعد مرور عشرين عاما ً على إنشاء شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي ،
وبعد أن حققت الشركة نجاحات متتالية وإنجازات متعاقبة .
يتميز هذا التقرير بأنه يتضمن نظرة عامة على نشاط الشركة خالل العشرين عاما ً الماضية  ،وكيفية تطور العمل
بها  ،وإلقاء الضوء على نشاط الشركة خالل عام . 2016
تطور العمل داخل الشركة خالل هذه الفترة تطورا ً كبيرا ً ،ولم تدخر مجالس اإلدارة المتعاقبة والقائمين عليها
والعاملين بالشركة وسعا ً في بذل الجهد الصادق للنهوض بها .
وطول عمر الشركة كانت تواجه المخاطر التي تواجه العمل فى سوق المال وتنشئ األدوات واآلليات وتتخذ
القرارات الالزمة لمواجهتها والتغلب عليها .
تميز أداء الشركة خالل العشرين عاما ً الماضية بااليجابية في جميع الجوانب  ،ركزت الشركة على تلبية احتياجات
السوق من حيث تطوير النظم القائمة وعمل نظم جديدة تتناسب مع مناخ سوق المال المصري .
قامت بتعديل نظام إدارة السجالت ليصبح نظام أمناء الحفظ حتى يتفق مع شكله الجديد الذي ورد بقانون االيداع
والقيد المركزي  93لسنة  ،2000وما ترتب على ذلك من تحويل األرصدة من شركات الوساطة إلى أمناء الحفظ
ومن أهم األنظمة التى تم تطويرها نظام صرف األرباح الذى أتاح للعميل الصرف مباشرة من خالل فروع البنوك
المشتركة بالنظام وعدة وسائل أخري .
ومن أهم النظم الجديدة التي قامت الشركة بإنشائها نظام مديري االستثمار ،نظام المالك المسجل ،نظام الشراء
بالهامش  ،البيع من شراء ذات اليوم ( ، )T+0البيع من شراء اليوم السابق ( ، )T+1حقوق االكتتاب ومنظومة
عمل متكامله لوثائق المؤشر  ،وكذا نظام آلي لخصم الضرائب على أرباح األسهم ونظام لخصم الضرائب على
عوائد السندات  ،وكذا نظام لخصم الضرائب الرأسمالية وتوريدها لمصلحة الضرائب .
بنهاية عام  2016ارتفع عدد األعضاء والمشتركين المستفيدين من الخدمات التى تقدمها الشركة ليصبح 1857
عضوا ً ومشتركا ً بزيادة تبلغ  %1,6تقريبا مقارنة بالعام الماضى ،منها عدد  264عضو ومؤسسة مالية .
بلغ عدد األوراق المالية المودعة لدى الشركة  1593ورقة مالية منها شركات مصدرة وبنوك  ،وبلغ عدد السندات
 117سند منها عدد  84سند خزانه و 32سند توريق وسند واحد شركات .
ارتفع عدد عمليات التداول مقارنة بعام  2015بنسبة  % 26.3كما زاد حجم العمليات التى تم تنفيذها خالل عام
 2016بنسبة  %26.4باجمالي قيمة  279مليار جنيه تقريبا .
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كما قامت الشركة بتنفيذ ( )966عملية مقررة من الشركات المصدرة بنسبة زيادة تبلغ  %14تقريبا ً عن العام
الماضى
حرصت الشركة على التواجد في المجتمع الخارجي إقليميا ً وعالميا ً  ،حيت اشتركت فى المؤتمرات كمؤتمر اآليسكو
ومؤتمرات منظمة ال ANNAوتم اختيار شركة مصر للمقاصة عضوا ً من أعضاء مجلس ادارتها  ،ومنظمة األميدا
وهي منظمة تجمع شركات اإليداع المركزي في افريقيا والشرق األوسط  ،وتم اختيار مصر ممثلة في شركة مصر
للمقاصة رئيسا لمنظمة األميدا واألردن نائبا ً لها .
وال يسعنى فى نهاية كلمتى إال أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين على الجهود المبذولة منهم خالل
العام لرفع مستوى األداء في األنشطة التي تزاولها الشركة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها في سوق المال
المصري .

وهللا ولى التوفيق  ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
رئيـــس مجلـس االدارة
والعضو المنتدب
محمد سليمان عبد السالم
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وفيما يلي أهم األعمال التي تمت خالل الـ  20عاما ً السابقة والتي تم تطبيقها لمواجهة المخاطر المتعلقة بمجال عمل
الشركة  ،والتي كان الهدف منها تحقيق مصلحة المستثمر بشكل خاص وتحقيق االستقرار في سوق المال بشكل عام

أهم اإلجراءات و االنظمة التي تم تطويرها من منظور إدارة المخاطر خالل  20عام
عام 1996
لمواجهة المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل لعملية التداول وضمان حصول كل طرف علي مستحقاته بعد
اتمام عملية التسوية قامت الشركة بتطبيق توصيات مجموعة الـ  30والتي وضعت التوصيات والمعايير
التي يجب علي شركات المقاصة والتسوية اتباعها لضمان اتمام عملية التسوية في توقيتاتها المحددة والتي
من أهمها مبدأ التسليم مقابل الدفع . DVP
عام 1998
لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملية تحصيل المساهم لألرباح التي تحددها الجهات المصدره  ،وأيضا
المخاطر المتعلقة بالتنقل باألموال ولتخفيف معاناة المستثمرين المتعلقة بعدم حصولهم علي مستحقاتهم في
التوقيتات المحددة بدأت الشركة في تقديم خدمة صرف األرباح النقدية من خالل شبكة صرف موزعة
جغرافيا علي مستوي الجمهورية عن طريق منافذ البنوك المشتركة في نظام الصرف  ،كما قامت بتقديم
أكثر من طريقة لصرف األرباح بما يتناسب مع المتطلبات المختلفة للمستثمرين مثل استخراج شيكات
بأسماء المساهمين والتحويل مباشرة إلى حساب المساهم في البنك  ،وتوصيل األرباح إلى مقار المستفيدين
وأيضا خدمة الصرف عن طريق كارت الصراف اآللي .
عام 1999
لمواجهة وتغطية المخاطر الناجمة عن عدم التزام أعضاء التسوية بالوفاء بالتزاماتهم قامت الشركة بإنشاء
وإدارة صندوق ضمان التسويات لضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول األوراق المالية
وقد أدت كفاءة إدارة هذا الصندوق ودقة وإحكام القواعد واإلجراءات التنفيذية له الي وصول معدل التسوية
لجميع العمليات التي تتم في البورصة المصرية الي  ، % 100كما ارتفع تصنيف جميع شركات الوساطة
في االوراق المالية الي الفئة (أ) مما كان له أثر كبير في وضع الشركة في مصاف المؤسسات الدولية  ،وقد
تم بدء التشغيل الفعلي للصندوق في عام . 2000
عام 2000
لمواجهة مخاطر عزوف المستثمرين عن االستثمار بالسوق المصري وبالتعاون مع البنك المركزي تم
تطبيق نظام الـ Repatriationوهو ما يسمح بتحويل األرباح النقدية المستحقة للمستثمرين األجانب بالعملة
الـجنبية خارج البالد .
عام 2001
مواجهة المخاطر التشغيلية المتعلقة بضياع أو تلف المستندات قامت شركة مصر للمقاصة بتطوير واستخدام
نظام متكامل لألرشيف االلكتروني في معظم إداراتها للحفاظ علي وسهولة استرجاع جميع المستندات
الخاصة باألعضاء والمشتركين .
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عام 2002
 لمساعدة الشركات العاملة بالسوق المصري وأيضا المستثمرين ولمواجهة مخاطر تقلبات األسعار قامت
شركة مصر للمقاصة بتعديل نظام التسوية للعمليات المنفذه علي األوراق المالية النشطة في  ، T+2مما
كان له أكبر األثر في زيادة معدل دوران األوراق المالية وتحفيز شريحة أكبر من المستثمرين وخاصة
األجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصري .
عام 2003
 لمواجهة مخاطر إتمام عملية التسوية ومخاطر السيولة تم االتفاق مع البنك المركزي المصري علي إتمام
عملية التسوية النقدية علي حسابات بنوك المقاصة في البنك المركزي  ،وعليه تصبح
 التسوية النقدية نهائية وال رجعة فيها وهو ما كان له تأثير عظيم في زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال
وجذب رؤؤس أموال محلية وأجنبية لالستثمار في السوق المصري .
 لمواجهة المخاطر التشغيلية ومخاطر استمرارية األعمال تم إنشاء وتشغيل الموقع التبادلي للشركة  ،وتم
تطبيق وتجربة خطة استمرارية األعمال للتأكد من جاهزية جميع فرق العمل للتصرف في حالة حدوث أي
ظرف طارئ .
عام 2004
 لمواجهة المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل ومخاطر عدم التسوية والمخاطر التشغيلية تم البدء في تشغيل
نظام الحجز اآللي لألسهم المراد بيعها  ،وهو األمر الذي أسهم بشكل غير مسبوق في الحد من عمليات
التالعب بأرصدة العمالء إلى مستوى بعيد  ،كما أسهم في تخفيض معدالت تصويب عمليات التداول .
 لمواجهة المخاطر والمشكالت المتعلقة باالتصال بين جهات السوق وشركة مصر للمقاصة تم تطوير وتغيير
منظومة الربط اآللي بين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية .
عام 2005
لمواجهة المخاطر المتعلقة بااللتزام ومخاطر الطرف المقابل ومخاطر السيولة تم تطوير االجراءات والنظم
اآللية لعدد من األدوات المالية التي من شأنها تسهيل التعامل في سوق األوراق المالية وجذب رؤوس أموال
جديدة للسوق و التوافق مع ما هو مطبق في األسواق العالمية وتتمثل هذه اآلليات في الشراء بالهامش
 ، Margin tradingالبيع من شراء ذات اليوم  ، Intra-day Tradingونظام إقراض واقتراض األوراق
المالية . Stock Lending and Borrowing
عام 2006
 لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتشغيل ولحماية أرصدة المستثمرين من التالعب حصلت الشركة علي ترخيص
مزاولة نشاط التوقيع االلكتروني والمتمثل في قيام الشركة بإصدار شهادات التوقيع اإللكتروني والتي تهدف
الشركة من تطبيقه  -في المقام االول  -إلى حماية تعامالت المستثمرين في سوق األوراق المالية و تسهيل
عمليات التداول داخل السوق .
 لمواجهة أية مخاطر تتعلق بالحوكمة والشفافية و المخاطر التشغيلية تم االنتهاء من مشروع توفيق أوضاع
الشركة مع قانون االيداع والقيد المركزي رقم  93لعام  2000والئحته التنفيذية بما يعطي المظلة القانونية
الكاملة لجميع االعمال والخدمات التي تقوم بها الشركة .
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عام 2008
لمواجهة المخاطر المتعلقة بغسيل األموال تم إنشاء وحدة مكافحة غسل األموال داخل الشركة لمتابعة
العمليات التي يمكن أن تكون ذات خصائص متعلقه بغسل األموال وإخطار السلطات المختصة بها .
عام 2009
لمواجهة المخاطر المتعلقة بأمن وسرية المعلومات حصلت الشركة علي الشهادة العالمية  ISO 27001في
مجال أمن وسرية المعلومات والتي تم منحها من المنظمة البريطانية العالمية للمعايير  ، BSIوالتي تضمنت
داخل إطارها خدمات التوقيع اإللكتروني وخدمات إصدار قوائم المساهمين و الموقع الرئيسي والتبادلي
للشركة وجميع االنشطة المساعدة لهذه الخدمات مثل التدريب وشؤون العاملين .
عام 2011
لمواجهة المخاطر المتعلقة باستمرارية األعمال تم إجراء تدريب وتطبيق عملي متكامل لخطة استمرارية
األعمال باإلضافة إلى البدء في إنشاء موقع تبادلي آخر للشركة .
عام 2014
للحد من مخاطر التالعب أو التعديل في قوائم المساهمين  ،وأيضا لمواجهة مخاطر تداول بيانات المساهمين
ورقيا ً تم تفعيل خدمة إصدار قوائم المساهمين الموقعة الكترونيا .
عام 2015
تم البدء في دراسة وتقييم جميع األعمال والخدمات التي تقدمها الشركة في ضوء المعايير العالمية الصادرة
عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولي باالشتراك مع المنظمة العالمية ألسواق
المال  CPSS-IOSCOبهدف انشاء قاعدة مشتركة إلدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات العاملة في
مجال األوراق المالية علي مستوي العالم .
عام 2016
تم االنتهاء من تقرير اإلفصاح المبني على آليات وأدوات مواجهة المخاطر  ،والذي يمثل المرحلة األولى
في عملية إعادة التقييم الشاملة لجميع األعمال التي تقوم بها الشركة .
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أهم األعمال
عام 2002
 قامت الشركة بتطبيق النظام الدولي لترقيم األسهم والسندات (  ) ISIN codeللتوافق مع األسواق المالية
العالمية  ،والتي أصبحت مصر للمقاصة فيما بعد عضوا ً في مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم ANNA
( مواجهه مخاطر خدمات األوراق المالية ) .
 قامت الشركة باطالق نظام الخدمة الصوتية والنداء اآللي  ،و الذي يتيح لجميع المستثمرين إمكانية االطالع
علي واالستفسار عن جميع المعلومات المتعلقة بأرصدتهم من األوراق المالية على مدار  24ساعة يوميا ً
ومن خالل أكثر من وسيلة ( بريد إلكتروني – رسائل قصيرة – فاكس – بريد  ( ) ...... -مواجهة مخاطر
خدمات األوراق المالية ) .
عام 2003
صدر قرار السيد وزير المال ية بأن يتم إيداع وقيد سندات الخزانة المصرية في نظام اإليداع المركزي ،
وهو ما يؤكد ثقة أجهزة الدولة في كفاءة ودقة شركة مصر للمقاصة في أداء أعمالها .
عام 2004
تم فتح آفاق جديدة للتداول عبر الحدود وتم عقد اللجنة التأسيسية للبورصة العربية ليكون مقرها في القاهرة
وتكليف شركة مصر للمقاصة بأعمال المقاصة والتسوية ،وقد توقف العمل بها حاليا ً لظروف خارجة عن
إدارة الشركة .
عام 2006
تم تطوير اإلجراءات والنظم اآللية الخاصة ببعض اآلليات التي تمت إتاحتها للمستثمرين لزيادة فعالية
وكفاءة سوق األوراق المالية  ،ومن ذلك نشاط المالك المسجل والمالك المستفيد وآلية مديري االستثمار
عام 2007
منحت مؤسسة التقييم الدولية بجنيف  - BIDوفي حضور وزيرة التعاون الدولي  -جائزة النجمة الماسية
للجودة للشركة تقديرا ً منها اللتزام الشركة بالمعايير الدولية للجودة في تقديم خدماتها .
عام 2008
قامت شرك ة مصر للمقاصة بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة سويفت العالمية اصبحت بموجبها مكتب خدمات
سويفت معتمد في جمهورية مصر العربية  ،وقام باإلشتراك بهذه الخدمة حوالي  75شركة وساطة في
األوراق المالية  ،مما أسهم في تسهيل عملية تحويل األموال من وإلى بنوك التسوية  ،وتسهيل عمليات
تحويل المستحقات النقدية الخاصة بأرباح المستثمرين .
عام 2009
حصلت الشركة علي الترخيص الخاص بمزاولة أنشطة بنك االيداع  ،وتم قيد أول شركة تصدر شهادات
ايداع مصرية بالسوق المصري .
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عام 2010
تم االنتهاء من تصميم وتطوير النظم اآللية الالزمة لتشغيل سوق األوراق المالية الليبية وتقديم الدعم الفني
لهذه االنظمة في ليبيا أو من مقر الشركة بالقاهرة لتقليل مخاطر عدم التمكن من تقديم خدمة الدعم بصورة
سريعة .
في عام 2012
تم االنتهاء من تصميم وتطوير نظام االكتتاب في األوراق المالية عن طريق اإلنترنت لكل من سوق دولة
اإلمارات والسوق الليبي .
عام 2013
تم االنتهاء من تصميم وتطوير النظم الخاصة بتداول حقوق االكتتاب ونظم وثائق المؤشر .
عام 2014
تم إنشاء وتطوير النظم اآللية الالزمة لتنفيذ قرار وزير المالية بقيام شركة مصر للمقاصة بتحصيل
الضرائب الرأسمالية وضرائب توزيعات األرباح وتوريدها الي وزارة المالية .
عام 2015
تم االنتهاء من تطوير وتفعيل نظم وإجراءات القيد المزدوج لألوراق المالية مع سوق دولة اإلمارات وشركة
ناسداك دبي بغرض تيسير عمليات تحويل وتداول األوراق المالية عبر الحدود .
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حوكمة الشركات وأعمال الشركة








تطبق الشركة معايير حوكمة الشركات بدقة شديدة في كل أنشطتها  ،ويظهر ذلك جليا ً في تشكيل وعمل مجلس
إدارتها .
يتم تشكيل المجلس باالنتخاب الحر المباشر بمعرفة المساهمين وبطريقة علنية .
يتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة باإلنتخاب بمعرفة المساهمين مباشرة بناء على توافر شروط خاصة .
يتم اختيار العضو المنتدب للشركة باإلنتخاب من ذوي الخبرة من غير المساهمين بمعرفة المساهمين مباشرة ً
بناء على شروط خاصة .
لضمان الحيدة واالستقاللية تكون اإلدارة التنفيذية للشركة مستقلة عن كل المساهمين والتمثل أي منهم .
غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير المساهمين  ،وجميعهم من ذوي الخبرة في أعمال الشركة وأنشطتها .
تم تشكيل لجان من أعضاء المجلس غير التنفيذيين لبحث األمور الهامة والتوصية للمجلس بما يجب عمله ،
ويتم عرض نتائج أعمال هذه اللجان على مجلس اإلدارة التخاذ القرارات  ،وفي هذا اإلطار فقد تم ما يلي :
 لجنة االستثمار :
 oنظرت هذه اللجنة تقييم مبنى وفندق الند مارك المملوك للشركة وأوصت بعدم التصرف فيه ،
بل وأوصت بإقامة مبنى ملحق جديد بالفندق  ،وتم عرض توصية اللجنة على مجلس اإلدارة
وعلى الجمعية العامة للمساهمين ووافقت الجمعية عليها .
 oنظرت هذه اللجنة توسعة مقر الشركة باإلسكندرية وتوسعة مقر الشركة بالقاهرة .
 oتنظر دائما ً الخطة االستثمارية للشركة ومصادر اإليرادات األخرى وأعمال أخرى كثيرة .
 لجنة المراجعة :
راجعـت هذه اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية  ،والقوائم المالية ربع السنوية للشركة  ،وأنشـطة أخـرى
كثيرة  ،وقدمت توصـيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة  ،تم األخـذ بها جميـعاً.
 لجنة الترشيحات والمكافآت :
قامت هذه اللجنة بدراسة والتوصية لمجلس اإلدارة بمنح عالوة إجتماعية للعاملين بالشركة لمواجهة آثار
قرار تحرير سعر الصرف .
وكذلك قامت بدراسة والتوصية للمجلس والجمعية العامة للشركة بحصص العاملين ومجلس اإلدارة
والمساهمين في أرباح الشركة  ،فضالً عن معظم األمور المالية  ،خاصة فيما يتعلق بأعضاء مجلس افدارة
وكبار التنفيذيين في الشركة .
باإلضافة إلى لجان أخرى كثيرة ال يتسع المقام لذكرها .
كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة بمفهوم اإلدارة الرشيدة في كل أنشطتها والخدمات التي تقدمها لجماهير
المتعاملين معها  ،فضالً عن تطبيق معايير الحوكمة في كل أعمال مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين
.
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بعض أوجه نشاط الشركة خالل عام 2016
استمرت الشركة في تقديم خدمات اإليداع والقيد المركزي لألعضاء والمشتركين بها بشكل فعال مما أدى إلى تزايد
إقبال الشركات على قيد أوراقها المالية بنظام االيداع المركزي  ،وقد ارتفع عدد المشتركين من الشركات المصدرة
والبنوك ليبلغ  1593شركة مصدره وبنك بنهاية عام  2016بزيادة  30شركة مقارنة بالعام الماضى  ،كما بلغ عدد
األعضاء بالشركة  262عضوا ً منها  156شركة وساطة و 35عضو تسوية مباشرة و  14بنك متعاملون رئيسيون
و 49عضو يزاولون نشاط أمناء الحفظ و 8أعضاء يعملون بنشاط المالك المسجل .
بلغ عدد السندات المقيدة بااليداع المركزى عدد  117سند  ،منها سند واحد من سندات شركات  ،وعدد  32من
سندات التوريق  ،وعدد  84من السندات حكومية .
قامت الشركة بتنفيذ توزيعات أرباح وعوائد وقيمة استهالك سندات لعدد  846ورقة مالية  ،منها  222ورقة مالية
بقيمة إجمالية  25.4مليار جنيه مصرى  ،توزيعات عوائد واستهالك سندات  524سند  ،بقيمة إجمالية لسندات
الخزانه  196.8مليار جنية و  3.7مليار عوائد سندات توريق .
حيث بلغ إجمالى عدد العمليات المقررة التى قامت الشركة بتنفيذها نيابة عن الشركات المصدرة  966عملية  ،قامت
الشركة بتنفيذ توزيعات عينية (أسهم مجانية ) لعدد  61جهة مصدرة  ،وزيادات رؤوس أموال نقدية لعدد  37جهة
مصدرة  ،وتخفيض رأس مال لعدد  3شركات مصدرة  ،وتجزئة لعدد  11شركة  ،وحالتي حق اكتتاب  ،وثمانية
حاالت شطب من اإليداع المركزي .
بلغت القيمة السوقية لألوراق المالية المقيدة لدى الشركة ( )1805مليار جنيه مصرى  ،وبلغت القيمة السوقية
لألوراق المالية المودعة لدى الشركة حوالى  1784مليار جنيه مصرى .
بلغ اجمالى عدد عمليات التداول التى تمت تسويتها من خالل الشركة خالل عام  2016عدد  6147345عملية
تداول منها  45938عملية بالدوالر األمريكي .
نشاط صندوق ضمان التسويات خالل عام 2016
 تدخل صندوق ضمان التسويات  103مرة بتسوية وتمويل عدد  1171عملية  ،بقيمة  70مليون جنيهمصرى نيابة عن األعضاء المخالفين لقواعد التسوية .
 يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق تنميتها وزيادتها وذلك من خالل األدوات المالية قصيرة األجل أوفي أوراق مالية حكومية .
 بلغ المتوسط المتحرك لرأسمال صندوق ضمان التسويات  175مليون جنيه مصرى  ،وتم تصنيف جميعأعضاء الصندوق فئة (أ) بالنسبة للمستوى المرجح لمعدل المخاطر  ،ولم يتدخل الصندوق بالتغطية الفعلية
ألي عضو من أعضائه خالل السنة .
الدعم الفنى لسوق المال
ً
تعمل الشركة على دعم استقرار العمل فنيا بالسوق وذلك من خالل تقديم الدعم الفنى لجميع األطراف العاملة بالسوق
المصرى من شركات الوساطة و أمناء الحفظ والشركات المصدرة وبنوك الصرف الخارجى والمالك المسجلين
والمتعاملون الرئيسيون وغيرهم .
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وقد تم تحويل النظم العاملة في الشركة وأمناء الحفظ وشركات الوساطة وتوزيع األرباح من نظام  6Iإلى نظام
 11Gوهو أحدث نظام عالمي لقواعد البيانات والذي يمتاز بالتأمين العالي والسرعة الفائقة في تسجيل واسترجاع
البيانات  ،وقد تطلب ذلك إجراء تعديالت بأنظمة االتصال بين السماسرة والبنوك وأمناء الحفظ والشركة  ،وذلك
من خالل إعادة تجهيز حوالي  500جهاز حاسب آلي شخصي تقريبا ً في إدارات الشركة المختلفة و عدد  50جهاز
في منافذ الصرف الخارجي (  45فرع بنك )  ،وتدريب العاملين على استخدام النظم الجديدة  ،وإعادة تجهيز عدد
 550جهاز تقريبا ً لعدد  140شركة وساطة  ،وعدد  210جهاز تقريبا ً لعدد  51أمين حفظ  ،وعدد  35جهاز لعدد
 12بنك مقاصة ،وكذا تعديل أنظمة وأجهزة اإلنترنت للعمل مع قاعدة البيانات الجديدة بالشركة .
تم تعديل نظام التسوية إلضافة إمكانية التسوية على حساب أمناء الحفظ اللذين يتعاملون مع العمالء األجانب  ،وتم
تعديل برامج أمناء الحفظ بحيث تكون الشاشات على مستويين ( منفذ و مراجع ) .
كما تم استحداث نظام الستقبال ومتابعة المشاكل المرسلة من شركات الوساطة عن طريق رسائل  SMSوالرد
عليها آليا ً .
التدريب
فى إطار اهتمام الشركة برفع مستوى العاملين وتنميتهم بشريا ً ومهنيا ً تم عقد دورات تدريبية للعاملين بها في كل
من ( الغرفة لتجارية األمريكية – مركز الخبرات المهنية لإلدارة بيميك – الخليج للتدريب وتقنية المعلومات –
األكادمية العربية للتعليم والتدريب المستمر – أكادمية العدالة للدراسات القانونية واالقتصادية – األكاديمية العربية
للعلوم المالية والمصرفية – وغيرها من مراكز التدريب المحترمة المتخصصة ) .
وذلك لعدد ( )82موظف بإجمالي عدد ( )19برنامج تدريبي مختلف .
ومن منطلق إيمان الشركة بأهمية التدريب بالنسبة للعاملين بها بما يحقق تنميتهم بشريا ً ومهنيا ً  ،وبشكل يضمن
قيامهم بمهامهم ومسئولياتهم وبما يتناسب مع تخصصاتهم  ،اهتمت الشركة بتنظيم دورات تدريب داخلية لرفع كفاءة
موظفيها وتنمية مهارتهم فى أداء وظائف أخرى وقد تم بالفعل تدريب عدد ( )105موظف ( تدريب تحويلي ) .
كما تم تدريب عدد ( )40موظف من موظفي أمناء الحفظ  ،وعدد ( )11فرد على نظام المالك المسجل والمالك
المستفيد وعدد ( )17فرد على آلية البيع والشراء في ذات الجلسة قامت الشركة بدورها المجتمعى فى توعية الطلبة
والطالبات من خالل تدريب عدد من طالب الجامعات بلغ عددهم ( )133طالب (التدريب الصيفي) .
تفعيل استخدام البطاقات الذكية فى توزيع األرباح
عقدت الشركة اتفاقية مع البنك التجارى الدولى لتقديم خدمة صرف أرباح األسهم وعوائد السندات من خالل ماكينات
الصرف اآللي ( )ATMالتابعة للبنك التجارى الدولى  ،وذلك تيسيرا ً على المساهمين للحصول على مستحقاتهم
بأقل مجهود حيث يتمكن المستثمر من الحصول على أرباحه فى جميع الشركات المصدرة التي يساهم فيها من أقرب
ماكينة صرف آلي .
وبعد االنتهاء من إجراءات االشتراك في الخدمة يتم تسليم العميل كارت ممغنط خالل خمسة أيام الستخدامه في
ماكينات الصرف  ،ويمكن الشراء بهذه الكروت من كل منافذ البيع والسالسل التجارية المشهورة  ،ومن أهم مميزات
وقواعد استخدام الكارت :





إرسال رسالة مجانية على التليفون بعد اتمام المعاملة .
يسهل للمساهم السحب وخاصةً بالنسبة للمناطق التى لم يتم تغطيتها بعد بمنافذ الصرف النقدى .
الحد المسموح به للسحب اليومي  1500جنيه مصرى .
الحد المسموح به للشراء  3000جنيه .
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إحصائيات عام 2016
تطور رأسمال الشركة منذ إنشائها

رأس المال المصدر

رأس المال المرخص

تطور رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من  3ماليين جنيه عند إنشائها عام  1994ليبلغ بنهاية عام  2016مبلغ
 184.8مليون جنيه مصري ،موزع على  1.848مليون سهم بقيمة إسمية  100جنيه للسهم الواحد .
األعضاء والمشتركون بنظام اإليداع المركزى

بلغ إجمالي عدد األعضاء والمشتركون بالشركة بنهاية عام  2016عدد  1857عضوا ً منها  1593مشترك و 264
عضو .
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عدد العمليات التي تم تسويتها

شهد عام  2016إرتفاعا ً في عدد العمليات التي تم تسويتها على األوراق المالية المودعة مركزيا ً  ،حيث بلـغ عـدد
العمليات التـي تم تسويتها  6147345عملية بإرتفاع نسبته  %26.3تقريبا ً عن العام السابق .

تطور عدد األسهم محل العمليات المنفذه التي تمت تسويتها لألوراق المالية المودعة مركزيا ً

ازدادت كمية األسهم التي تم تسويتها عام  2016لتبلغ  144.85مليار سهم تقريبا ً بإزدياد نسبته  %26.4تقريبا ً
عن العام السابق .
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رأس المال االسمي والسوقي لألوراق المالية المقيدة باإليداع المركزي

بلغ رأس المال االسمي لألوراق المالية المودعة مركزيا ً  1245.5مليار جنيه مصري تقريبا ً بزيادة نسبتها %17.3
تقريبا ً مقارنة بالعام الماضي  ،ورأس المـال السوقي  1805مليار جنيه مصـري تقريبا ً بارتفاع نسبته  %29تقريبا ً
مقارنة بالعام الماضي .
تطور عدد الجهات المصدرة المقيدة بنظام اإليداع المركزي

عـدد الجهـات المصـدرة المقيـدة بنظـام اإليـداع المركزي حتى نهاية عام  2016عدد  1593جهة مصدرة بزيادة
نسبتها  %2.1تقريبا ً مقارنةً بالعام الماضى .
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تطور عدد السندات المقيدة بنظام اإليداع المركزي

عدد السندات المقيدة بنظام اإليداع المركزي حتى نهاية عام  2016عدد  117سند بزيادة نسبتها  %4.5تقريبا ً عن
العام الماضي علما ً بانه تم استهالك عدد  33سندات استهالك كلي وقيد عدد  38سند جديد .

تطور قيمة األرباح المنصرفة

إرتفعت أرباح األوراق المالية الموزعة من خالل الشركة خالل العام  ،حيث بلغـت األربـاح الموزعة خـالل عـام
 2016مبلغ  226مليار جنيه مصري تقريبا ً بإرتفاع نسبته  %8.3تقريبا ً عن العام الماضي منها  200.51مليار
جنية مصري تقريبا ً عوائد وإستهالك كلي وجزئي للسندات و  25.4مليار جنية تقريبا ً أرباح أسهم .
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تطور عدد المساهمين الذين قاموا بصرف األرباح

إرتفع عدد المستثمرين الذين قاموا بصرف األرباح المستحقة لهم من خالل الشركة ليصل إلى  458339مساهم
خالل عام  2016بإرتفاع قدره  %4.7تقريبا ً مقارنة بالعام الماضي .

تطور عدد منافذ الصرف

عدد منافذ الصرف التابعة للشركة بنهاية عام  2016عدد  45منفذ صرف موزعة على جميع أنحاء الجمهورية .
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العمليات المقررة المنفذة من خالل الشركة

إرتفع عدد العمليات المقررة المنفذة من خالل الشركة نيابة عن الجهات المصدرة لألوراق المالية بنهاية عام 2016
عدد  966عملية مقررة بإرتفاع نسبته  %14تقريبا ً عن العام السابق .

تطور رأسمال صندوق ضمان التسويات

المتوسط المتحرك لرأسمال صندوق ضمان التسويات عن الفترات األربع الربع سنوية خالل عام  2016مبلغ 175
مليون جنيه في كل فترة .
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خدمات المستثمرين

ارتفع عدد المستتتتثمرين المستتتتفيدين من خدمات االستتتتعالم المقدمة من شتتتركة مصتتتر للمقاصتتتة خالل العام الحالي
ليصل إلى  214912مستثمر تقريبا ً .
ملحوظة :
مصدر األرقام واإلحصائيات قاعدة بيانات شركة مصر للمقاصة عن عام  2016وبعض األعوام السابقة .
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تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة لعام 2016
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