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الرؤية والرسالة
واألهداف للشركة

رؤيتنا
تعزيــز بيئــة اســتثمارية آمنــة ومســتقرة داعمــة فــي رفــع كفــاءة
ســوق المــال العمانــي فــي االقتصــاد الوطنــي بتطبيــق واتبــاع

واســتخدام احدث االنظمة والتطبيقات العالمية المعمول بها
في مجاالت االيداع والتقاص والتسوية.

رسالتنا
االرتقــاء بمســتوى الخدمــات بأفضــل الممارســات التكنولوجيــة

المتطورة والمعايير الدولية في حفظ وتسجيل ملكية األوراق
المالية.
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أهدافنا
 .1إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ومساهمة في بناء مركز إيداع
موحد ذو كفاءة عالية لألوراق المالية.

 .2إستخدام المعايير العالمية المتبعة في أسواق المال
المتقدمة.

 .3الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات التداول لضمان

سالمة العمل وانتظامه وزيادة ثقة المتعاملين باألوراق

المالية.

 .4وضع أنظمة داخلية وتعليمات وإجراءات تتسم بالعدالة

والسرعة واألمان لتطوير جميع خدمات الشركة بما يحقق

إجراءات تتسم بالسهولة والكفاءة بما يضمن الحقوق
لجميع المتعاملين في األوراق المالية  .

 .5المساهمة على اإلفصاح من خالل العمل على مع الجهات

الرقابية والتشريعات لتوفير المعلومات والبيانات بالسرعة
والدقة المطلوبة.
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أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضل /احمد بن صالح المرهون
رئيس مجلس االدارة (سابقا)

الفاضل /أحمد بن محمد بن علوي مقيبل

الفاضل /حسن بن علي جواد

نائب رئيس مجلس االدارة /رئيس لجنة المخاطر

عضو مجلس االدارة /رئيس لجنة التدقيق

الفاضل /حامد بن سلوم بن خلفان الحارثي

الفاضل /محسن بن عبدالرضا بن محسن اللواتي

عضو مجلس االدارة /عضو لجنة التدقيق

عضو مجلس االدارة /عضو لجنة التدقيق
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الهيكل التنظيمي للشركة

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻗﺴﻢ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ

داﺋﺮة
اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻹﻟﺘﺰام
ﻗﺴﻢ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻗﺴﻢ
اﻹﻟﺘﺰام

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

داﺋﺮة اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

داﺋﺮة اﻟﺮﻫﻦ
واﻷﻣﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻷرﺑﺎح

ﻗﺴﻢ
اﻟﺮﻫﻦ/اﻟﺤﺠﺰ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﺷﺆون
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻗﺴﻢ ادارة
ﺻﻨﺪوق أﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ﻗﺴﻢ
اﻻدارﻳﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻗﺴﻢ ﺷﺆون
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﺴﻢ أﻋﻤﺎل
وﻛﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

اﻟﻔﺮوع

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
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داﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

داﺋﺮة ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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تقرير رئيس
مجلس اإلدارة

المساهمين األعزاء،،،

يعتبر العام  2020عاما مختلفا وصعبا بمختلف المقاييس نظرا لألحداث الكبيرة التي حدثت خالله والتي

كان لها تأثيرها على إقتصاديات جميع الدول وإنعكس ذلك بدوره على أداء معظم الشركات
والمؤسسات.

وما لبث العالم ان يتجاوز تاثير اإلنخفاض الكبير بأسعار النفط العالمية مع بداية شهر مارس ،2020

وتأثيره على معظم التعامالت فقد تبع ذلك مباشرة التأثيرات واإلغالق بين الدول واإلقتصاديات وفي
أحياناً كثيرة بين مناطق الدولة الواحدة نتيجة إنتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19

وعلى الرغم من جميع تلك التحديات والصعوبات خالل العام المنصرم فقد إستطاعت شركتكم تحقيق

معدالت أداء قياسية وتاريخية فيما يتعلق بإجمالي اإليرادات وكذلك معدالت األرباح المحققة عن
العام ،فقد إستفادت الشركة من البنية التحتية المكتملة في برامجها وأنظمتها لتمكينها من مواكبة

وموامئة ذلك مع الظروف الطارئة والصعبة التي حققت فيها الشركة معدالت أداء استثنائية على
جميع المقاييس.

فقد حققت الشركة خالل العام  2020معدالت نمو في أرباحها مقارنة مع العام  2019والذي تحقق
نتيجة تدشين الشركة الحزمة األولى لنظام الجمعيات اإللكترونية وتقديم حلوال لعمليات اإلكتتاب

واإلندماج التي تمت خالل العام ،وأيضاً   قيام الشركة بتخفيض وترشيد االنفاق حسب الموازنة التقديرية
عن العام  ،2020وذلك تماشيا مع التعليمات الصادرة من الجهات المعنيه بهذا الشأن.
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وقد قفزت اإليرادات الى  4مليون و 472ألف ريال عماني بزيادة قدرها ( )13.7%عن المحقق للعام

السابق ،كما سجلت صافي األرباح معدالت نمو كبيرة حيث بلغ صافي األرباح للعام نفسه مليون

و 141ألف ريال عماني مقارنة مع  803أالف ريال عماني الصافية للعام المنصرم بنسبة إرتفاع مقدارها

( )42%وتعتبر األرباح المحققة عن العام ( 2020أرباح قياسية) جديدة لمعدالت األرباح المسجلة
بالشركة منذ تأسيسها بالعام 1999م.

ملخص البيانات المالية
البيان

السنة
( 2020ر.ع)

نسبة الزيادة/
( 2019ر.ع)

االنخفاض

رأس المال

5,000,000

3,000,000

66.67

اجمالي اإليرادات

4,472,898

3,934,267

13.69

اجمالي المصروفات

()3,127,798

()2,978,606

5.01

الربح قبل الضريبة

1,345,100

955,661

40.75

0.228

0.268

()14.93

عائد السهم الواحد
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إنجازات العام 2020

 .1التسريع في تطبيق نظام إدارة الجمعيات العمومية اإللكتروني ونظام التصويت اإللكتروني على

قرارات الجمعيات العمومية ( ،)E- Votingفقد ساهم قرار الشركة في تسريع تطبيق النظام قبل

موعده المحدد في إمكانية عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة خالل شهر يونيو 2020

بعد التأجيل القسري لعقد الجمعيات خالل شهر مارس كما هو مقرر بسبب إنتشار فيروس كورونا

وإمتثاال لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة بتأثير إنتشار فيروس كورونا في منع التجمعات واللقاءات

خالل تلك الفترة .وقد ساهمت الجهود المبذولة من الشركة في تسهيل عملية عقد الجمعيات

إلكترونيا والتصويت على قراراتها في استكمال متطلب قانوني يتوجب فيه على الشركات عقد

الجمعيات العمومية العتماد البيانات المالية وتوزيعات األرباح وغيرها من البنود التي تعرض عادة

على الجمعيات العمومية لهذه الشركات .وتماشيا مع الوضع القائم آنذاك أصدرت الهيئة العامة
لسوق المال التعليمات الخاصة بإمكانية عقد الجمعيات إلكترونياً عبر استخدام المنصة الخاصة
لمسقط للمقاصة واإليداع والتي أصبحت تجربة رائدة في المنطقة خالل فترة زمنية قصيرة.

 .2االنتهاء من إعداد خطة استمرارية العمل وتطبيقها فعليا خالل فترة اإلغالق التام لوالية مطرح،
وإجراء التحديثات العملية على تفعيل خصائص (خطة الطوارىء) ،فقد استخدمت الشركة جميع

األدوات المتاحة لتفعيل العمل بالمواقع البديلة والتي عملت الشركة على تدشينها وتفعيلها من

عدة سنوات .ونظرا للظروف التي مرت عليها السلطنة والعالم فقد إعتمدت الشركة كما الكثير
من الجهات على تطوير أنظمة المواقع البديلة واستكمال البنية التحتية لها من األنظمة والبرامج
وإجراءات عمل وخطط واضحة.

كما قامت الشركة بتفعيل القنوات المباشرة والغير مباشرة لربطها مع جميع أصحاب العالقة مع
الشركة سواء من شركات الوساطة وبنوك التسوية أو الجهات الرئيسية المتعامل معها مثل سوق

مسقط لألوراق المالية والجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي
العماني الستكمال األعمال بين هذه الجهات.

وتم تطبيق العمل عن بعد خالل فترة إنتشار فيروس كورونا واعتماد الشركة في المرحلة األولى

من األزمة على الموقع البديل (واحة المعرفة) لتأدية األعمال األساسية ،مع إستمرار معظم

موظفي الشركة في تأدية أعمالهم من المنازل ،حسب توجيهات الدولة في ذلك الوقت وتحقق

ذلك باعتماد الشركة مباشرة خطة عمل بديلة والتي تم ربطها مع جميع المتعاملين وقد اتبعت

الشركة في ذلك أساليب مهنية وعملية لتمكينها من تأدية األعمال بنفس مستويات الجودة
والسرعة الالزمة والمطلوبة لتقديم مختلف خدمات الشركة لجمهور المتعاملين معها.
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 .3إدارة أول إكتتاب عام إلصدار أول صكوك حكومية مطروحة لإلكتتاب العام ،فقد عملت الشركة

مع الجهات المعنية بالطرح ومدير اإلصدار وجميع بنوك اإلكتتاب وشركات الوساطة لتوفير الخدمات

اإللكترونية المباشرة لعمليات اإلكتتاب من قبل المستثمرين بالسوق ،فقد وفرت الشركة األنظمة

والبرامج التي ساهمت وذللت الصعوبات الستقبال عمليات االكتتاب عبر المنصة اإللكترونية للشركة
وبنوك االكتتاب ،وقد حققت الشركة إنجازا فريد في استكمال جميع إجراءات التخصيص مع الجهات

المعنية واستكمال إجراءات اإلدراج بالسوق خالل يومي عمل فقط من نهاية اإلكتتاب وتعتبر هذه
سابقة جديدة بالسوق المالي العماني.

 .4تطبيق عدد من البرامج الداخلية للمحاسبة والموارد البشرية ،فقد استكملت الشركة خالل العام

المنصرم تطبيق العديد من األنظمة والبرامج التي من شأنها تسهيل عمليات تحصيل اإليرادات عبر
الموقع اإللكتروني .ما سهل على إستخدام المنصات اإللكترونية للشركة من قبل الشركات ومصدري

األوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية لطلب الخدمات وإستخدامها إلكترونيا ومنها

تحصيل الرسوم مباشرة مقابل تأدية هذه الخدمات .كما استكملت الشركة برنامج خاص بالموارد

البشرية يتيح العديد من الخصائص باستخدام النظام مباشرة لطلب اإلجازات والحصول على التقارير
وغيرها وقد طورت هذه األنظمة لتطبيق عملية ربط تقاييم أداء العاملين مع األهداف المحددة
لكل عامل وقسم بالشركة.

مشاريع مستقبلية

 .1استكمال أعمال البنية التحتية لتمكين جميع المتعاملين مع الشركة من استخدام القنوات والبوابات

اإللكترونية المتاحة ،والتسهيل على المتعاملين والمساهمين من الحصول على البيانات ومتابعة
اإلستثمارات وكذلك تحديث بيانات المساهم عن طريق إستخدام القنوات اإللكترونية وتطبيقات

الهواتف الذكية واالستفادة من الخدمات المقدمه من مكاتب (سند) المنتشرة بجميع محافظات

ومناطق السلطنة ،وقد استثمرت الشركة في تطوير موقعها اإللكتروني والذي سوف يشهد خالل
العام عددا من التحديثات لتقديم خدمات الربط اإللكتروني مع عدد من الجهات مثل البنوك
المرتهنة والجهات الرقابية والقضائية.

 .2تطوير المرحلة الثانية من برنامج اإلكتتاب اإللكتروني ( )E-IPOوالذي سوف يتضمن في مرحلته

الثانية توفير خصائص جديدة إلكترونية مثل خصائص بناء األوامر ( )Book Buildingوغيرها من

الخصائص التي سوف توفر قنوات ربط جديدة مع بنوك االكتتاب المرخص لهم ومدراء اإلصدار

لتسهيل إستكمال آليات اإلكتتابات األولية لتحقيق األهداف التي يتطلع إليهاالقائمين بقطاع سوق
رأس المال بالسلطنة في تقليل فترات اإلدراج ألية ورقة مالية مطروحة لالكتتاب العام بعد نهاية
11

التقرير السنوي

2020

االكتتاب ،وتسريع عمليات التخصيص لألوراق المالية ورد األموال الفائضة وغيرها من الخصائص
التي تضمن مشاركة شركات الوساطة نيابة عن عمالئهم في عمليات اإلكتتاب.

 .3دراسة األساليب المتاحة الستكمال بنية إدارة المخاطر بالشركة ،والعمل على تطوير األدوات
المتاحة في تفعيل آليات الرقابة وتحديد المخاطر وإدارتها .وسوف تعمل الشركة خالل العام على

دراسة التطبيقات اإلقليمية والعالمية المناسبة للسوق المالي العماني في تطوير آليات التسويات

المالية والسهمية لألوراق المالية المتعامل بها بسوق مسقط لألوراق المالية ،وتعمل الشركة

أيضا مع الهيئة العامة لسوق المال على دراسة وتطبيق آليات مناسبة للسوق خالل المرحلة

المقبلة.

 .4العمل مع الهيئة العامة لسوق المال الستكمال اعتماد بعض التشريعات الجديدة مثل التعديل

واعتماد الئحة جديدة للمقاصة والتسوية تتضمن إجراءات العمل بالخصائص الجديدة التي سوف

تعكف الشركة مع المختصين في استكمال بنتيتها األساسية والتشريعية مثل عمليات اإلقراض
واإلقتراض ( )SLBوعمليات التسويات الجزئية ( )Partial Settlementsوغيرها من الخصائص
الجديدة التي يتوقع تطبيقها بالسوق المالي العماني خالل العام الحالي .2021

توزيعات األرباح

تحاول الشركة ومنذ تأسيسها في العام 1999م اتباع سياسة متوازنة في توزيع األرباح على مساهمي
الشركة ،تضمن حصول المساهم على العائد الجيد الستثماره بالشركة ،ومن ناحية ثانية التركيز على

وجود المخصصات وبناء مركز مالي قوي للشركة يمكنها من استمرارية االستثمار في تطبيق أفضل
وأحدث التطبيقات العالمية واإلقليمية المعمول بها في هذا القطاع.

وعليه يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة  ( )8%كأرباح نقدية للمساهمين عن العام .2020
السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

األرباح

129,265

242,994

410,422

850,870

821,431

749,068

871,272

780,007

803,299

1,141,235

رأس المال 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
نسبة
الربح من
رأس المال

5%

5%

5%

5%

10%

12

6%

12%

10%

15%

8%
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الخاتمة

باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس المحترمين نتقدم أوال بالشكر والتقدير إلى جميع

المؤسسات والجهات الداعمة للشركة وعلى رأسها الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق

المالية والجمعية العمانية لألوراق المالية وجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية .كما
نثمن الدور الكبير الذي قامت به الشركة وعلى رأسها اإلدارة التنفيذية لها في العمل المميز خالل عام

صعب والذي كان عاما شهد الكثير من التحديات ـ كما تعلمون جميعاً  ،والذي حققت الشركة فيه

وعلى الرغم من هذه التحديات والصعوبات معدالت نمو كبيرة واستثنائية بمركزها المالي ،كما شهد

العام تطبيق العديد من الخدمات والتي تحققت بفضل الجهود الكبيرة التي قدمها جميع العاملين
بالشركة ولهم جزيل الشكر والعرفان.

وختاماً يعرب المجلس عن أسمى وأصدق آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجاللة

السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ،داعين المولى جلت قدرته أن يمن على جاللته
بموفور الصحة والعافية والعمر المديد المبارك ويكلل مسعاه لما فيه الخير لبالدنا وإكمال مسيرة

النهضة المباركة التي رعاها وأسسها صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله
ثراه ـ .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

حسن علي جواد

نائب رئيس مجلس االدارة
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شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020

2020
ريال ُعماني

2019
ريال ُعماني

5
6
7
8
9

1,894,931
77,856
75,490
231,878
3,484,428
5,764,583

1,910,001
103,910
587,577
223,019
7,273,995
10,098,502

9
10
26
11

6,074,832
136,241
41,672
548,005
6,800,750
12,565,333

120,164
51,930
117,371
1,215,552
1,505,017
11,603,519

12
(12أ)
13
14

5,000,000
632,500
972,872
790,737
1,427,069
8,823,178

3,000,000
632,500
858,748
688,026
2,952,669
8,131,943

16
17
24
(5أ)

748,787
719,785
17,625
6,636
1,492,833

726,888
593,443
43,864
9,927
1,374,122

18
16
(5أ)
24

1,785,395
230,533
3,291
230,103
2,249,322
3,742,155
12,565,333
1.765
1,599,587

1,675,194
247,353
3,172
171,735
2,097,454
3,471,576
11,603,519
2.711
1,122,688

إيضاح

األصول
أصول غير جارية
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
استثمارات بالتكلفة المهلكة
مساهمة في صندوق ضمان التسويات
ودائع بنكية طويلة األجل
إجمالي األصول غير الجارية
أصول جارية
جار لودائع بنكية طويلة األجل
استحقاق ٍ
مديونيات ومبالغ مدفوعة مقدماً
مستحق من طرف ذي عالقة
نقد وما يماثل النقد
إجمالي األصول الجارية
إجمالي األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
عالوة إصدار األسهم
احتياطي قانوني
احتياطي التنمية
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات
التزامات غير جارية
سندات حكومية  -أتعاب إدارة مؤجلة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
التزام ضريبة مؤجلة
التزامات اإليجار
إجمالي االلتزامات غير الجارية
التزامات جارية
حسابات دائنة ومستحقات
سندات حكومية  -أتعاب إدارة مؤجلة
التزامات اإليجار
ضريبة دخل مستحقة الدفع
إجمالي االلتزامات الجارية
إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
صافي قيمة األصول للسهم الواحد
حسابات األمانات

19
30

اعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة المدرجــة بالصفحــات مــن  19إلــى  57بتاريــخ  7مــارس 2021
ووقعها نيابة عنه:

				

					
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  15إلى .17
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شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح

2020
ريال ُعماني

2019
ريال ُعماني

اإليرادات
إيرادات التشغيل

20

3,900,496

3,474,672

إيرادات الفوائد

21

545,182

420,824

أرباح غير محققة من صندوق ضمان التسويات

8,859

9,195

إيرادات اإليجار

17,255

22,820

إيرادات أخرى

1,106

6,756

4,472,898

3,934,267

إجمالي اإليرادات
المصروفات
رواتب وتكاليف ذات عالقة

22

()1,895,934

()1,729,195

مصروفات عمومية وإدارية

23

()807,660

()836,070

االستهالك

5

()368,683

()386,448

اإلهالك

6

()26,054

()25,983

االئتمانية
مخصص الخسائر
ّ

10

()29,467

()910

إجمالي المصروفات

()3,127,798

()2,978,606

الربح قبل الضرائب

1,345,100

955,661

()203,865

()152,362

1,141,235

803,299

0.228

0.161

24

ضرائب
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم الواحد  -األساسية والمعدلة (معاد بيانها)

25

تعتبر اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  19إلى  57جزءاً ال يتجزأ من

هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  15إلى .17
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شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
رأس

المال

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
التنمية

أرباح

محتجزة

اإلجمالي

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

في  1يناير 2019

632,500 3,000,000

778,418

7,628,644 2,601,997 615,729

الدخل الشامل
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

803,299

803,299

معامالت مع المالكين
توزيعات أرباح مدفوعة

-

-

-

-

()300,000( )300,000

معامالت أخرى ضمن حقوق الملكية
محول إلى احتياطيات

-

-

80,330

72,297

()152,627

-

في  31ديسمبر 2019

632,500 3,000,000

858,748

8,131,943 2,952,669 688,026

في  1يناير 2020

632,500 3,000,000

858,748

8,131,943 2,952,669 688,026

الدخل الشامل
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,141,235 1,141,235

معامالت مع المالكين
إصدار أسهم مجانية
توزيعات أرباح مدفوعة

2,000,000

-

-

-

-

-

-

-

()2,000,000

-

()450,000( )450,000

معامالت أخرى ضمن حقوق الملكية
محول إلى احتياطيات
في  31ديسمبر 2020

-

-

632,500 5,000,000

()216,835

-

114,124

102,711

972,872

8,823,178 1,427,069 790,737

تعتبر اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  19إلى  57جزءاً ال يتجزأ من

هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  15إلى .17
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شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ريال ُعماني

2019
ريال ُعماني

3,859,446

3,452,785

المدفوع إلى الموردين والموظفين

()2,497,785

()1,984,076

صافي النقد من أنشطة التشغيل

1,361,661

1,468,709

ضريبة دخل مدفوعة

()171,736

()161,506

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

1,189,925

1,307,203

162,825

129,895

500,000

-

()1,950,000

()600,000

تصفية ودائع ثابتة

100,000

200,000

شراء ممتلكات ومعدات

()335,467

()189,611

3,071

21,131

()1,519,571

()438,585

115,699

()33,329

()3,600

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()450,000

()300,000

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()337,901

()333,329

النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

1,215,552

680,263

النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة (إيضاح )11

548,005

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
المستلم من العمالء

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
إيرادات الفوائد

استحقاق االستثمار المهلك
شراء ودائع ثابتة

أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
المستلم من أطراف ذات عالقة
التزام إيجار مدفوع

()667,547

التغير في النقد وما يماثل النقد

535,289

1,215,552

تعتبر اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  19إلى  57جزءاً ال يتجزأ من

هذه القوائم المالية.

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  15إلى .17
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شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م («الشركة») تأسست بموجب المرسوم السلطاني 98/82
لفتــرة  25ســنة (قابلــة للتجديــد) مــن  1ينايــر  ،1999والشــركة مســجلة فــي ســلطنة عمــان كشــركة

مســاهمة عمانيــة مقفلــة .انعقــدت الجمعيــة العامــة التأسيســية للشــركة فــي  16فبرايــر  1999وتــم
استكمال إجراءات التسجيل في  17مارس  ،1999وبدأت الشركة نشاطها التجاري في  1يناير .1999

النشــاط الرئيســي للشــركة هــو تســجيل وتحويــل ملكيــة األوراق الماليــة فــي ســوق مســقط لــأوراق

المالية (“السوق”) .وتقدم الشركة الخدمات التالية (“األنشطة”):

• إمســاك ســجالت مســاهمي الشــركات المســاهمة العامة وصناديق االســتثمار واألوراق المالية األخرى
المدرجة بالسوق.

• إيداع وتسجيل كافة عقود البيع والشراء بين المساهمين وأصحاب األوراق المالية األخرى.
• إصدار شهادات الملكية.
• تقديم المعلومات الخاصة بالمساهمين وأصحاب األوراق المالية األخرى.
أيضــا بتقديــم خدمــات “المقاصــة والتســوية” (كان يقــوم بهــا
اعتبـ ًـارا مــن  1يوليــو  2008تقــوم الشــركة ً
سابقاً سوق مسقط لألوراق المالية).

 .2اتفاقية االمتياز

طبقــا التفاقيــة االمتيــاز (“االتفاقيــة”) بيــن الشــركة والهيئــة العامــة لســوق المــال (“الهيئــة”) المؤرخــة 19

ســبتمبر  2000واعتبــاراً مــن  1ينايــر  1999فــإن الشــركة هــي التــي تقــوم بتنفيــذ الخدمــات المتعلقــة

بإيــداع وتســجيل األوراق الماليــة وإمســاك ســجالت المســاهمين .وفيمــا يلــي الشــروط واألحــكام الهامــة
لتلك االتفاقية:

طلبــا
• فتــرة االتفاقيــة  25ســنة تبــدأ اعتبـ ًـارا مــن  1ينايــر  1999ويتعيــن أن تقــدم الشــركة إلــى الهيئــة ً
لتجديد االتفاقية قبل انتهائها بسنة واحدة على األقل.

• توافــق الهيئــة علــى إعطــاء الشــركة الحقــوق الحصريــة لتقديــم الخدمــات المذكــورة فــي (اإليضــاح )1
من هذه القوائم المالية (“األنشطة”).

23

التقرير السنوي

2020

• تتعهــد الشــركة بــأال تقــوم بــأي عمليــات تجاريــة أخــرى خــاف األنشــطة بــدون الحصــول علــى موافقــة
الهيئة.

• تتعهد الشركة بأال تتوقف عن مزاولة نشاطها أو تصفية أعمالها أثناء فترة االتفاقية.
الشــركة مخولة بأن تتســلم ســنوياً من كافة الشــركات المســاهمة وصناديق االســتثمار المدرجة بالســوق
نســبة مئويــة ثابتــة مــن رؤوس أموالهــم المصــدرة (“رســوم اشــتراكات”) ومبالــغ ثابتــة مــن كافــة الشــركات
المساهمة وصناديق االستثمار المدرجة حديثاً (“رسوم عضوية”).

وطبقــاً لشــروط االتفاقيــة فقــد قامــت الشــركة بدفــع مقابــل إلــى الهيئــة بمبلــغ  650,000ريــال عمانــي
وهو مبلغ مثبوت على أنه أصل غير ملموس (إيضاح .)6

 .3ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية

السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة ملخصــة أدنــاه .وقــد ُط ِّب ِقــت
هذه السياسات بشكل متوافق على كافة السنوات المعروضة ما لم ُينص على غير ذلك.

 1-3أساس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــاً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ووفقــاً لمتطلبــات قانون الشــركات

التجاريــة لســنة  .2019وقــد تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المدرجة بالقيمة العادلة.

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اســتخدام بعــض التقديرات

المحاســبية الهامــة .كمــا يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي عمليــة تطبيــق سياســات الشــركة

المحاســبية .وتتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي تســتند عليهــا بشــكل مســتمر .وتــدرج التعديــات

علــى االفتراضــات التــي قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى القوائــم الماليــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل
االفتراضــات .وتــرى اإلدارة أن االفتراضــات ذات العالقــة مناســبة .المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة

كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات جوهريــة للقوائــم الماليــة مبينــة
في اإليضاح رقم  4حول هذه القوائم المالية.
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(ب) المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة

قامــت الشــركة بتطبيــق المعاييــر والتعديــات المعمــول بهــا للمــرة األولــى لفتــرة التقريــر الماليــة الســنوية
التي تبدأ في  1يناير .2020

(ج) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تدخل حيز التطبيق بعد

لقــد تــم نشــر بعــض المعاييــر والتفســيرات المحاســبية الجديــدة غيــر اإللزاميــة لفتــرات التقريــر المنتهيــة فــي

مبكرا .وليس من المتوقع
 31ديســمبر  ،2020لكن الشــركة لم تقم بتطبيق هذه المعايير والتفســيرات
ً

أن يكــون لهــذه المعاييــر تأثيــر جوهــري علــى المنشــأة فــي فتــرات التقريــر الحاليــة أو المســتقبلية وعلــى
معامالتها المستقبلية المتوقعة.

 2-3العملة األجنبية

(أ) العملة التنفيذية وعملة العرض

تقــاس البنــود المدرجــة بالقوائــم الماليــة للشــركة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي
العمانــي وهــو العملــة
تعمــل الشــركة ضمنهــا (العملــة الوظيفيــة) .وتعــرض القوائــم الماليــة بالريــال ُ
الوظيفية وعملة العرض للشركة  .
(ب) المعامالت واألرصدة

العمانــي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي
تُ حـ َّـول قيمــة المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال ُ

تواريــخ المعامــات .وتــدرج أربــاح وخســائر صــرف العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات

وعــن التحويــل حســب أســعار الصــرف بنهايــة العــام لألصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــات أجنبيــة
في قائمة الدخل الشامل.

 3-3ممتلكات ومعدات

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك وأي انخفاض في القيمة.
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ُيحتســب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول كمــا

يلي:

السنوات

األصول
مبان

25

ديكورات

5

أثاث وتركيبات ومعدات

5

معدات حاسب آلي بموجب اإليجارات التمويلية

4
7-5

أجهزة وبرمجيات حاسب آلي

5

مركبات

الدفتريــة لتحديــد انخفــاض القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف
تتــم مراجعــة القيــم
ّ

الدفتريــة .وفــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات ،وعندمــا
قابليــة اســترداد القيمــة
إلــى احتمــال عــدم
ّ
ّ

الدفتريــة المبلــغ القابــل لالســترداد المقــدر ،تُ خفــض قيمــة األصــول إلــى قيمهــا القابلــة
تتجــاوز القيــم
ّ

لالسترداد.

تتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل اســتبدال أحــد مكونــات بنــد الممتلــكات والمعــدات

ـكل منفصــل ،مــع شــطب القيمــة الدفتريــة للمكــون الــذي تــم اســتبداله .ال تتــم رســملة
المحتســب بشـ ٍ
المصروفــات الالحقــة األخــرى إال عندمــا تــؤدي إلــى زيــادة فــي الفوائــد االقتصاديــة المســتقبلية لبنــد

المعدات ذي الصلة .ويتم إدراج كافة المصروفات األخرى في الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر
عند تكبدها.

يتــم تصنيــف اإليجــارات التــي يتــم بموجبهــا نقــل جميــع مخاطــر وعوائــد الملكيــة كإيجــارات تمويليــة .تــدرج
أجهــزة وبرمجيــات الحاســب اآللــي المشــتراة بموجــب إيجــارات تمويليــة بمبلــغ يعــادل قيمتهــا العادلــة أو

ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر
القيمــة الحاليــة ألقــل دفعــات إيجــار ،أيهمــا أقــل ،عنــد بــدء اإليجــار
ً
انخفاض القيمة.
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 4-3عقود اإليجار

تقــوم الشــركة عنــد بدايــة العقــد بتقييــم مــا إذا كان العقــد يشــكل أو يتضمــن إيجــاراً .وهــذا فــي حالــة إن
كان العقد ينص على الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل مبلغ مالي.

نهجــا وحيـ ًـدا لــإدراج والقيــاس لجميــع عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجل
تطبــق الشــركة ً

وعقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة .تقــوم الشــركة بــإدراج التزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات
اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول األساسية.

(أ) أصول حق االستخدام

تعتــرف الشــركة بأصــول حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء اإليجــار (أي ،عندمــا يصبــح األصــل المعنــي جاهــزً ا

لالســتخدام) .يتــم قيــاس أصــول حــق االســتخدام بالتكلفــة ،ناقصــاً منهــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر

االنخفــاض فــي القيمــة ،وتعديلهــا ألي عمليــة إعــادة قيــاس اللتزامــات اإليجــار .تشــتمل تكلفــة أصــول حــق

االســتخدام علــى مقــدار التزامــات اإليجــار المدرجــة ،والتكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة ومدفوعــات
مطروحا منها أي حوافز إيجار مستلمة.
اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء،
ً

مــا لــم تكــن الشــركة علــى يقيــن معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد

اإليجــار ،يتــم اســتهالك أصــول حــق االســتخدام المدرجــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر

اإلنتاجــي المقــدر أو مــدة اإليجــار ،أيهمــا أقصــر .وتخضــع أصــول حــق االســتخدام إلــى االنخفــاض فــي

القيمة.

(ب) التزامات اإليجار

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،تقــوم الشــركة بــإدراج التزامــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات

اإليجــار التــي يتعيــن إجراؤهــا علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار مدفوعــات ثابتــة

مضمنــة) ناقصــاً منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة القبــض ومدفوعــات
(بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة
ّ
اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل ،والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة

أيضــا ســعر الممارســة فــي إطــار خيــار الشــراء الــذي مــن المؤكــد أن
المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار ً

تمارســه الشــركة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كانــت مــدة اإليجــار تعكــس أن الشــركة

تمــارس خيــار اإلنهــاء .يتــم التعــرف علــى مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل
كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يلزم الدفع.
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عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تقــوم الشــركة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي

فــي تاريــخ بــدء اإليجــار إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة.

بعــد تاريــخ البــدء ،يتــم زيــادة مبلــغ التزامــات اإليجــار لتعكــس تراكــم الفائــدة وتخفيــض مدفوعــات اإليجــار
المقدمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة اللتزامــات اإليجــار إذا كان هنــاك

تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الثابــت الضمنيــة أو تغييــر فــي تقييــم
ممارسة خيار شراء األصل المعني.

(ج) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

تطبــق الشــركة إعفــاء إدراج عقــود اإليجــار علــى المــدى القصيــر علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (أي

ـهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار ممارســة الشــراء).
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شـ ً
أيضــا علــى إعفــاء إيجــار التعــرف علــى األصــول منخفضــة القيمــة علــى عقــود اإليجــار التــي
كمــا ينطبــق ً

تعتبــر ذات قيمــة منخفضــة .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى اإليجــارات قصيــرة األجــل وإيجــارات األصــول
منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 5-3األصول غير الملموسة

تمثــل األصــول غيــر الملموســة تكلفــة الحصــول علــى الحقــوق الحصريــة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال

لتنفيــذ األنشــطة .يتــم قيــاس األصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــا اإلهــاك وانخفــاض القيمــة

المتراكــم .ويتــم إدراج اإلهــاك فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر علــى أســاس القســط
الثابت على مدى فترة االتفاقية.

 6-3النقد وما يماثل النقد

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة ،يشــتمل النقــد ومــا يماثــل النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة
البنكية التي تُ ستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ.

 7-3حسابات دائنة ومستحقات

ـتقبال مقابــل البضائــع أو
ـدرج الحســابات الدائنــة والمســتحقات عــن المبالــغ الواجــب ســدادها مسـ
تُ ـ َ
ً
سواء ُأصدرت أو لم تصدر عنها فواتير من قبل المورد.
الخدمات المستلمة
ً
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 8-3أصول ائتمانية

ال تعامــل األصــول المحتفــظ بهــا كعهــدة لمصلحــة أطــراف ثالثــة ونيابــة عنهــم أو المحتفــظ بهــا بصفــة
األمانة كأصول للشركة ،وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

 9-3األصول وااللتزامات المالية

( )1اإلدراج المبدئي والقياس

طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة
ً
الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة
الماليــة وااللتزامــات
يتــم إدراج األصــول
ّ
ّ

لــأداة .يتــم إدراج المشــتريات والمبيعــات العاديــة لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة ،وهــو التاريــخ الــذي
ترتبط فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.

عنــد اإلدراج المبدئــي ،تقــوم الشــركة بقيــاس أصــل مالــي أو التــزام مالــي بقيمتــه العادلــة زائــداً أو ناقصــاً ،

فــي حالــة األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي غيــر المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة،

تكاليــف المعامــات المتزايــدة والمنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة أو إصــدار األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي،
مثــل الرســوم والعمــوالت .وتُ ــدرج تكاليــف المعامــات لألصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة المدرجــة

بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة كمصــروف فــي الربــح أو الخســارة .مباشــرة بعــد اإلدراج

المبدئــي ،يتــم إدراج مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة لألصــول الماليــة التــي تــم قياســها بالتكلفــة
المهلكة ،والتي ينتج عنها تسجيل خسارة محاسبية في الربح أو الخسارة عندما ينشأ األصل حديثا.

( )2التصنيف والقياس الالحق

قامــت الشــركة بتطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9وتُ صنــف أصولهــا الماليــة ضمــن فئــات
القياس التالية:

• أدوات الدين

أدوات الديــن هــي تلــك األدوات التــي تفــي بتعريــف االلتــزام المالــي مــن وجهــة نظــر المصــدر ،مثــل
االستثمارات في األوراق المالية للديون .التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين يعتمد على:
( )1نموذج عمل الشركة إلدارة األصول.
( )2خصائص التدفقات النقدية لألصل.

واســتناداً إلــى هــذه العوامــل ،تصنــف الشــركة أدوات الديــن الخاصــة بهــا ضمــن واحــدة مــن فئــات القيــاس

التالية:

(أ) التكلفــة المهلكــة :األصــول المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة حيــث تُ مثــل هــذه

التدفقــات النقديــة فقــط دفعــات حصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة ،والتــي تكــون غيــر مصنفــة بالقيمــة
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العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،يتــم قياســها بالتكلفــة المهلكــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لهــذه

األصــول باســتخدام أي مخصــص مــدرج لخســائر االئتمــان المتوقعــة .ويتــم إدراج إيــرادات فوائــد هــذه
معدل الفائدة الفعلية.
المالية في «قائمة الدخل الشامل» باستخدام طريقة
األصول
ّ
ّ

(ب) القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل
التدفقــات النقديــة التعاقديــة ولبيــع األصــول ،حيــث تمثــل التدفقــات النقديــة لألصــول دفعــات حصريــة

للمبالــغ األصليــة والفائــدة وتكــون غيــر مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،يتــم قياســها
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .تــدرج الحركــة فــي القيمــة الدفتريــة مــن خــال الدخــل

الشــامل اآلخــر ،مــا عــدا إدراج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة وإيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف

العمــات األجنبيــة علــى التكلفــة المهلكــة لــأدوات المدرجــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل .وتُ ــدرج إيــرادات
الفوائد من هذه األصول المالية ضمن «إيرادات الفوائد» باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

• نموذج األعمال

يعكــس نمــوذج األعمــال كيــف تُ ديــر الشــركة األصــول مــن أجــل توليــد التدفقــات النقديــة ،أي مــا إذا كان

هــدف الشــركة هــو فقــط تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن األصــول أو تحصيــل التدفقــات

النقديــة التعاقديــة والتدفقــات النقديــة الناشــئة عــن بيــع األصــول علــى حــد ســواء .وإذا لــم ينطبــق أي
منهمــا (علــى ســبيل المثــال ،األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة) ،حينهــا يتم تصنيف األصول

الماليــة كجــزء مــن نمــوذج األعمــال «اآلخــر» ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

وتشــمل العوامــل التــي تأخذهــا الشــركة فــي االعتبــار عنــد تحديــد نمــوذج األعمــال لمجموعــة مــن األصــول

علــى الخبــرة الســابقة بشــأن كيفيــة جمــع التدفقــات النقديــة لهــذه األصــول وكيفيــة تقييــم أداء األصــل
والتقرير عنه إلى موظفي اإلدارة العليا ،وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم تعويض المدراء  .

الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة :عندمــا يحتفــظ نمــوذج األعمــال باألصــول لتحصيــل

التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيعهــا ،تقــوم الشــركة بتقييــم مــا
إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــأدوات الماليــة تمثــل دفعــات حصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة (اختبــار
الدفعــات الحصريــة للمبالــغ األصليــة والفائــدة) .وعنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تنظــر الشــركة فــي مــا إذا كانــت

التدفقــات النقديــة التعاقديــة تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي ،أي أن الفائــدة تشــمل فقــط مقابــل
القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى وهامــش الربــح الــذي

يتماشــى مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي .وعندمــا تــؤدي الشــروط التعاقديــة إلــى التعــرض إلــى مخاطــر أو

تقلبــات ال تتســق مــع ترتيــب اإلقــراض األساســي ،يتــم حينهــا تصنيــف األصــل المالــي ذي الصلــة وقياســه
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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تقــوم الشــركة بإعــادة تصنيــف اســتثمارات الديــون عندمــا وفقــط عندمــا يتغيــر نمــوذج أعمالهــا إلدارة تلك

األصــول .وتتــم إعــادة التصنيــف مــن بدايــة فتــرة التقريــر األولــى بعــد التغييــر .ومــن المتوقــع أن تكــون هــذه
التغييرات غير متكررة وال يحدث أي منها خالل الفترة.
• أدوات حقوق الملكية

أدوات حقــوق الملكيــة هــي أدوات تفــي بتعريــف حقــوق الملكيــة مــن وجهــة نظــر المصــدر؛ أي األدوات

التــي ال تتضمــن التزامــاً تعاقديــاً للســداد والتــي تعتبــر دليـ ًـا علــى وجــود فائــدة متبقيــة فــي صافــي أصــول
المصدر .وتشمل أمثلة أدوات حقوق الملكية على األسهم العادية األساسية.
ّ

تقــوم الشــركة الحقــاً بقيــاس كافــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة ،باســتثناء مــا إذا كانــت إدارة الشــركة قــد قــررت ،عنــد اإلدراج المبدئــي ،قــراراً ال رجعــة فيــه

بتصنيــف اســتثمار حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .تتمثــل سياســة

الشــركة فــي تصنيــف اســتثمارات حقــوق الملكيــة كأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل

الشــامل اآلخــر عندمــا يتــم االحتفــاظ بتلــك االســتثمارات ألغــراض غيــر أغــراض توليــد عوائــد االســتثمار.

وعنــد تطبيــق هــذا القــرار ،يتــم إدراج أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم

إعــادة تصنيفهــا الحقــا فــي الربــح أو الخســارة ،بمــا فــي ذلــك عنــد االســتبعاد .ال يتــم التقريــر عــن خســائر

انخفــاض القيمــة (وعكــس خســائر انخفــاض القيمــة) بشــكل منفصــل عــن غيرهــا مــن التغييــرات فــي القيمــة

العادلــة .ويســتمر إدراج توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل الشــامل ،عندمــا تمثــل عائــداً علــى هــذه
االستثمارات ،وذلك عندما يثبت حق الشركة في استالم المدفوعات.

( )3االنخفاض في القيمة

تقــوم الشــركة بتقييــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المرتبطــة بــأدوات الديــن المحملــة بالتكلفــة المهلكــة
علــى أســاس قائــم علــى النظــرة المســتقبلية .تعتمــد منهجيــة انخفــاض القيمــة المطبقــة علــى مــا إذا

كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان .تطبــق الشــركة الطريقــة المبســطة بموجــب معيــار

التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  9لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمديونيــات والمبالــغ المدفوعــة

مقدمــا .بموجــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9ســيتم قيــاس مخصصــات الخســارة علــى األســس
ً

التالية:

• الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهراً  :وهــي تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن
حاالت العجز المحتملة خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير.

• الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر :وهــي تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن
جميع حاالت العجز المحتملة على مدى عمر مديونيات الرسوم.
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يخضــع النقــد ومــا يماثــل النقــد والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة لمتطلبــات انخفــاض القيمــة بموجــب

معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  ،9ولــم يتــم إدراج انخفــاض القيمــة علــى هــذه األرصــدة ألن انخفــاض
القيمة الناتج غير جوهري.
( )4إلغاء اإلدراج

المالية
(أ) األصول
ّ

يتــم إلغــاء إدراج األصــل المالــي (أو حيثمــا ينطبــق جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة أصــول
مالية مشابهة) عندما:

• تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل.
تحمــل التــزام دفــع
• قامــت الشــركة بتحويــل حقوقهــا الســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو َّ

التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بمقتضــى ترتيبــات
“تمرير من خالل”؛ وإما:

ـ تقوم الشركة بتحويل جوهري لكافة المخاطر ومنافع ملكية األصل ،أو
ــ لــم تقــم الشــركة بالتحويــل كمــا لــم تحتفــظ جوهريــاً بكافــة المخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل ولكــن
قامت بتحويل الرقابة والسيطرة على األصل.

عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو يقــوم بإبــرام

ـكل كامــل
ترتيــب تمريــر المدفوعــات ،وال يقــوم بتحويــل كافــة المخاطــر والمنافــع المرتبطــة باألصــل بشـ ٍ
وال يحتفــظ بهــا ،وكذلــك عــدم قيامــه بتحويــل حــق الســيطرة علــى األصــل ،يتــم عندئـ ٍـذ إدراج األصــل علــى

أســاس حصــة مشــاركة الشــركة المســتمرة فــي األصــل .وفــي تلــك الحالــة ،تقــوم الشــركة أيضــاً بــإدراج
التــزام مرتبــط .ويتــم قيــاس األصــل المحــول أو االلتــزام المرتبــط بصــورة تعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي

تحتفــظ بهــا الشــركة .إن المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحـ ّـول يتــم قياســها
بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو أكبر مقابل مالي يمكن أن تلتزم الشركة بدفعه ،أيهما أقل.
(ب) االلتزامات المالية

يتــم إلغــاء إدراج االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه .عندمــا
يتــم اســتبدال التــزام مالــي بالتــزام آخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــاً  ،أو بشــروط االلتــزام

الحالــي ويتــم تعديلــه جوهريــاً  ،يتــم معاملــة ذلــك االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لاللتــزام األصلــي وإدراج

االلتــزام الجديــد .يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي األصلــي والمقابــل المدفــوع فــي
األرباح أو الخسائر.

32

التقرير السنوي

2020

 10-3االنخفاض في القيمة

األصول غير المالية

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة لألصــول غيــر الماليــة ،باإلضافــة لألصــول غيــر الملموســة للشــركة بتاريــخ كل
تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى وجــود انخفــاض فــي القيمــة .تختبــر الشــركة انخفــاض

ـنويا .فإذا وجد مثل هذا المؤشــر ،يتم تقدير القيمة القابلة لالســترداد
القيمة لألصول غير الملموســة سـ ً
لألصــل .إن القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد هــي القيمــة العادلــة لألصــل

ناقصــاً تكاليــف البيــع أو القيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .عنــد تقديــر القيمــة المســتخدمة ،يتــم خصــم

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة حتــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة
الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل.

تــم تجميــع األصــول غيــر الماليــة فــي أصغــر فئــة مــن األصــول التــي تتولــد عنهــا تدفقــات نقديــة واردة مــن

االســتخدام المســتمر والتــي تُ َعــد مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الــواردة مــن األصــول

األخــرى أو مجموعــات األصــول (“ الوحــدة المنتجــة للنقــد”) .يتــم إدراج خســارة انخفــاض فــي قيمــة األصــل

إذا زادت القيمــة الدفتريــة أو وحدتهــا المنتجــة للنقــد عــن القيمــة القابلــة لالســترداد يتــم إدراج خســارة
االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

يتــم تقييــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة التــي تــم إدراجهــا فــي فتــرات ســابقة بتاريــخ كل تقريــر عــن أي

مؤشــرات عــن انحســار انخفــاض القيمــة أو زوالــه .يتــم رد خســائر انخفــاض القيمــة إذا كان هنــاك تغيــر فــي

التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبالــغ القابلــة لالســترداد .يتــم رد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فقــط
إلــى الحــد الــذي ال تزيــد فيــه القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا،
بعد خصم االستهالك أو اإلهالك ،في حالة عدم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة.

 11-3مقاصة األدوات المالية

تتــم مقاصــة األصــول وااللتزامــات الماليــة والتقريــر عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا

يكــون هنــاك حــق قانونــي واجــب النفــاذ فــي مقاصــة المبالــغ المدرجــة وتكــون هنــاك ّنيــة للتســوية علــى

أســاس الصافــي أو تحقــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت .ويجــب أال يعتمــد الحــق القانونــي
واجــب النفــاذ علــى أحــداث مســتقبلية ويجــب أن يكــون واجــب النفــاذ فــي المســار االعتيــادي للعمــل وفي
حال العجز أو التأخر في السداد أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.
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 12-3مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقــوم الشــركة بســداد اشــتراكات إلــى نظــام صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة (“النظــام”) ،وهــو

برنامــج تقاعــدي باشــتراكات محــددة ،لصالــح الموظفيــن العمانييــن ،وتُ ثبــت هــذه االشــتراكات عنــد
استحقاقها باعتبارها مصروفات ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

تُ ثبــت منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن والعمانييــن بموجــب خطــة غيــر ممولــة لمنافــع
طبقــا لقانــون العمــل العمانــي ولوائــح موظفــي الشــركة ،وهــي مســتحقات تُ حتســب
ً
تقاعــد محــددة

بتقديــر المبلــغ المتوقــع للمنافــع التــي يكتســبها الموظفيــن مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات

الســابقة .بالنســبة للموظفين العمانيينُ ،يحتســب االلتزام على أســاس راتب أساســي واحد عن كل ســنة
خدمة وال يزيد الحد األقصى للمنافع عن منافع  20سنة.

 13-3المخصصات

تــدرج المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام (قانونــي أو اســتداللي) ناتــج عــن حــدث ســابق وكانــت
تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.

 14-3إدراج اإليرادات

نموذجــا مــن  5خطــوات إلثبــات
تنشــأ اإليــرادات بشــكل رئيســي مــن تقديــم الخدمــات .تتبــع الشــركة
ً
إيراداتها من العقود مع العمالء:
 .1تحديد العقد مع العميل
 .2تحديد التزامات األداء
 .3تحديد سعر المعاملة

 .4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء

 .5إدراج اإليرادات عند الوفاء بالتزام (التزامات) األداء.
غالبــا مــا تبــرم الشــركة معامــات تتضمــن مجموعــة مــن خدمــات الشــركة .فــي جميــع الحــاالت ،يتــم
ً

ـاء علــى أســعار البيــع النســبية
تخصيــص إجمالــي ســعر المعاملــة لعقــد مــا بيــن التزامــات األداء المختلفــة بنـ ً
المنفصلة .يستبعد سعر المعاملة الخاص بالعقد أي مبالغ يتم جمعها نيابة عن أطراف ثالثة.
تــدرج اإليــرادات إمــا فــي نقطــة زمنيــة معينــة أو بمــرور الزمــن ،عندمــا تفــي الشــركة بالتزامــات األداء عــن
طريــق نقــل البضائــع أو الخدمــات المتفــق عليهــا إلــى عمالئهــا .يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد علــى أســاس

الفعليــة ،والتــي بموجبهــا يخصــم المعــدل المســتخدم
االســتحقاق باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة
ّ
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فعليــاً  ،المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن خــال األعمــار المتوقعــة لألصــول الماليــة إلــى

صافــي القيمــة الدفتريــة لذلــك األصــل المالــي .يتــم تأجيــل أتعــاب اإلدارة علــى الســندات الحكوميــة

ودراجهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر علــى مــدى فتــرة الســندات ذات الصلــة
على أساس القسط الثابت.

 15-3ضريبة الدخل

تتمثــل ضريبــة الدخــل المدرجــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر للســنة بالضريبــة

الجاريــة والضريبــة المؤجلــة .تــدرج ضريبــة الدخــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر
للســنة باســتثناء مــا يتعلــق ببنــود مدرجــة مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة ،ففــي تلــك الحالــة تــدرج بحقــوق
الملكية.

وتتمثــل الضريبــة الجاريــة بالضريبــة مســتحقة الدفــع علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت

الضريبــة المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأي تعديــات أخــرى علــى الضريبــة
مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام ،علــى كافــة الفــروق المؤقتــة فــي تاريــخ
مخصــص الضريبــة
يتــم تكويــن
ّ
َّ
الدفترية.
الضريبية لألصول وااللتزامات وقيمها
التقرير بين األسس
ّ
ّ

المتوقــع تطبيقهــا
ّ
المؤجلــة حســب معـ ّـدالت الضريبــة التــي يكــون مــن
تُ قــاس أصــول والتزامــات الضريبــة
َّ

علــى الفتــرة التــي ســيتم خاللهــا تحقيــق األصــل أو تســوية االلتــزام ،وذلــك اســتناداً إلــى القوانيــن المطبقــة

فــي تاريــخ التقريــر .يــدرج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون توفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية

يمكــن فــي مقابلهــا اســتخدام الخســائر الضريبيــة واالســتردادات أمــراً محتمـ ًـا .يتــم تخفيــض أصــول الضريبــة
المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنافع الضريبية ذات الصلة.

 16-3ربحية السهم الواحد

تعرض الشــركة بيانات ربحية الســهم الواحد األساســية والمعدلة لألســهم العادية .ويتم احتســاب ربحية

الســهم الواحد األساســية والمعدلة بقســمة الربح أو الخســارة المنســوبة إلى المســاهمين العاديين في
الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 17-3مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تقــوم الشــركة بتطبیــق قانــون الشــركات التجاریــة لســنة  ،2019وأحــدث التوجیھــات المعنیــة األخــرى
الصــادرة عــن الھیئــة فيمــا يتعلــق بتحدیــد قیمــة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة .ویتــم تحميــل مكافــآت
أعضاء مجلس اإلدارة ضمن األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في السنة التي ترتبط بھا.
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 18-3توزيعات األرباح من األسهم العادية

تــدرج توزيعــات األربــاح علــى األســهم العاديــة كالتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد اعتمادهــا
من مساهمي الشركة.

 .4التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة ،وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ،مــن اإلدارة إجــراء تقديــرات

وافتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول وااللتزامات في تاريخ التقرير والمخصصات والتغيرات
الناتجــة فــي القيمــة العادلــة للعــام .هــذه التقديــرات تعتمــد أساســاً علــى افتراضــات حــول عوامــل تتضمــن

درجــات متباينــة ،وقــد تكــون هامــة ،مــن االجتهــادات وعــدم اليقيــن والنتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن
توقعات اإلدارة مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في األصول وااللتزامات المقدرة.
 1-4المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي تقديــر األمــور غيــر المؤكــدة المســتقبلية بتاريــخ التقريــر،
والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة قــد ينشــأ عنهــا تعديــات جوهريــة للمبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات
خالل السنة المالية الالحقة.

(أ) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة األصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر .ويتــم احتســاب
ـاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة وفقــاً لتقييــم اإلدارة بنـ ً
الصيانة والتآكل والتلف الطبيعيين وذلك باستخدام أفضل التقديرات.
(ب) انخفاض قيمة األصول المالية

تســتند ﻣﺧﺻﺻﺎت الخســارة لألصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻟﯽ اﻓﺗراﺿﺎت حــول مخاطــر العجــز عــن الســداد وﻣﻌدﻻت

اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .تســتخدم الشــركة أحــكام فــي وضــع هــذه االفتراضــات واختيــار المدخــات لحســاب
انخفــاض القيمــة وذلــك بنــاء علــى تاريــخ الشــركة الماضــي ،وأوضــاع الســوق الحاليــة ،فضـ ًـا عــن التقديــرات
القائمة على النظرة المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.
للموظفين
َّ
(ج) منافع نهاية الخدمة

العمانييــن وفقــاً
تــدرج المســاهمات فــي خطــط تقاعــد ذات مســاهمات محــددة بالنســبة للموظفيــن ُ

للنظــام ،وبالنســبة للموظفيــن الدولييــن فتــدرج المســاهمات وفقــاً لسياســة الشــركة الداخليــة كمصــروف
في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.
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العمانييــن ،وهــو يمثــل
العمانييــن وغيــر ُ
التــزام الشــركة فيمــا يتعلــق بمنافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن ُ

خطــة غيــر ممولــة لمنافــع تقاعــد محــددة ،هــو مقــدار المنفعــة المســتقبلية التــي جناها هؤالء الموظفون
فــي مقابــل خدمتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة .يتــم احتســاب االلتــزام المســتقبلي باســتخدام

الزيــادة المتوقعــة فــي رواتــب الموظفيــن وفتــرة الخدمــة المســتقبلية المتوقعــة ويتــم خصمــه إلــى قيمتــه

الحاليــة .معــدل الخصــم المســتخدم هــو العائــد فــي تاريــخ التقريــر علــى الســندات الحكوميــة التــي لديهــا
تواريخ استحقاق تقارب فترات التزامات الشركة.
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 31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2019

المحمل للسنة
ّ
استبعادات

في  1يناير 2019

االستهالك المتراكم

في  31ديسمبر 2019

استبعادات

تحويالت

إضافات

في  1يناير 2019

التكلفة

 31ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2020

استبعادات

المحمل للسنة
ّ

في  1يناير 2020

االستهالك المتراكم

في  31ديسمبر 2020

استبعادات

إضافات

التكلفة

في  1يناير 2020

154,542

-

-

-

154,542

-

-

-

154,542

154,542

-

-

-

-

154,542

-

-

154,542

ريال ُعماني

أرض

 .5ممتلكات ومعدات

706,981

394,950

-

44,050

350,900

1,101,931

-

-

-

1,101,931

662,812

439,119

-

44,169

394,950

1,101,931

-

-

1,101,931

ريال ُعماني

مبان

52,680

130,720

-

15,477

115,243

183,400

-

-

-

183,400

37,159

146,241

-

15,521

130,720

183,400

-

-

183,400

ريال ُعماني

ديكورات

1,038

23,175

279,669

()6,400

9,967

276,102

302,844

()6,400

220

1,189

307,835

15,583

286,763

()1,536

8,630

279,669

302,346

()1,536

302,844

أثاث وتركيبات
ومعدات
ريال ُعماني

739,532

2,138,667

()3,301

306,520

1,835,448

2,878,199

()3,301

186,065

29,380

2,666,055

561,680

2,430,084

-

291,417

2,138,667

2,991,764

-

113,565

2,878,199

أجهزة وبرمجيات
حاسب آلي
ريال ُعماني

27,268

21,412

()6,869

6,967

21,314

48,680

()28,000

-

27,130

49,550

21,796

26,884

-

5,472

21,412

48,680

-

-

48,680

ريال ُعماني

مركبات

-

()1,536

191,956

-

-

-

-

-

13,867

3,467

1,910,001

()16,570

2,968,885

-

3,467

2,599,007

386,448

17,334

()37,701

4,878,886

-

191,956

()186,285

-

-

-

110,781

-

4,730,773

1,894,931

185,814

10,393

6,941

()1,536

3,336,032

-

3,474

3,467

2,968,885

368,683

17,334

353,613

5,230,963

-

17,334

4,878,886

ريال ُعماني

17,334

267,460

430,966

-

-

-

-

430,966

-

239,010

191,956

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريال ُعماني

أصول حق
االستخدام
ريال ُعماني

اإلجمالي
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وفقا لالتفاقية ،يحق للشركة استخدام أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي المستأجرة من الهيئة حتى سنة
ً

 .2023وخــال فتــرة االتفاقيــة ،تلتــزم الشــركة بصيانــة أنظمة الحاســب اآللي وتحديثها واســتبدالها عند
الحاجة .عند انتهاء االتفاقية ،يتعين على الشركة نقل أجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي مجاناً إلى الهيئة

في حالة جيدة .قامت الشركة بتسوية جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق باإليجار عند بدء االتفاقية
وليس على الشركة التزامات بموجب اإليجارات التمويلية في تاريخ التقرير.

(أ) فيما يلي الحركة في التزامات اإليجار خالل السنة مقابل أصول حق االستخدام:
2020

في  1يناير

ريال ُعماني

ريال ُعماني

()3,600

()4,800

9,927

13,099

2020

2019

13,099

محمل خالل السنة

مصروف الفائدة خالل السنة

428

في  31ديسمبر

التزامات اإليجار المدرجة كما في  31ديسمبر  2020منها:
التزامات اإليجار الجارية  

التزامات اإليجار غير الجارية

17,334
565

ريال ُعماني

ريال ُعماني

3,291

3,172

6,636
9,927

39

2019

9,927

13,099
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 .6أصول غير ملموسة

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير و 31ديسمبر

650,000

650,000

في  1يناير

()546,090

()520,107

()572,144

()546,090

التكلفة

اإلهالك

محمل خالل السنة

()26,054

القيمة الدفترية في  31ديسمبر

77,856

في  31ديسمبر

()25,983
103,910

وفقا لشــروط اتفاقية االمتيــاز (إيضاح  .)2يتم
ً
يمثــل األصــل غيــر الملمــوس المبلــغ المدفــوع إلــى الهيئة
إهالك هذه األصول على أساس القسط الثابت على مدى  25سنة.

بناء على أفضل افتراضات التقديرات كما في تاريخ التقرير .واستنتج
أجرت اإلدارة فحص انخفاض القيمة ً
مجلس اإلدارة أنه لم يحدث أي انخفاض في القيمة .كما أجرت الشركة في  2019دراسة داخلية لزيادة

المقدمــة وهــي في انتظار موافقة الهيئة .ويتم احتســاب القيمة المســتخدمة،
قيمــة رســوم الخدمــات
َّ

لتقييم االنخفاض في قيمة األصول غير الملموسة ،حسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية،
مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

عند التوصل إلى استنتاجهم ،وضع مجلس اإلدارة االفتراضات التالية:
• عمر الشركة  25سنة.
عاما الماضية.
• معدل نمو اإليرادات  11%على أساس متوسط معدل النمو على مدار الواحد وعشرين ً

• معدل نمو مصروفات التشــغيل ٪12على أســاس متوســط معدل النمو على مدار الواحد وعشــرين
عاما الماضية.
ً

• التغير في معدل الضريبة .٪15 -
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 .7استثمارات بالتكلفة المهلكة
تاريخ االستحقاق معدل الفائدة %
سندات حكومية  -اإلصدار رقم 40

 19يونيو 2022

الشركة العمانية للصكوك السيادية
ش.م.ع.م

 21أكتوبر 2020

5-4
3.5

فوائد مستحقة

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

74,543

76,530

-

500,000

74,543

576,530

947

11,047

75,490

587,577

 .8مساهمة في صندوق ضمان التسويات
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

231,878

223,019

يتم دفع هذا المبلغ مقابل استثمارات طويلة األجل في صندوق ضمان التسويات حيث ال يوجد تاريخ
ستحقاق لهذه االستثمارات وال يكون الدخل المتوقع في صورة نقد بل توزيعات أرباح.
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 .9ودائع بنكية طويلة األجل

يتم وضع الودائع طويلة األجل لدى البنوك التجارية وتســتحق هذه الودائع فوائد ســنوية بمعدل ٪4
تقريبا ( ٪4 :2019إلى .)5٪
إلى ٪5
ً

2020

2019

تاريخ االستحقاق

معدل الفائدة %

ريال ُعماني

ريال ُعماني
100,000

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

 17ديسمبر 2020

4

-

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

 17يناير 2021

4

300,000

300,000

بنك العز ش.م.ع.ع

 7نوفمبر 2021

5

400,000

400,000

بنك ظفار ش.م.ع.ع

 19أكتوبر 2021

4.75

1,544,978

1,544,978

البنك األهلي ش.م.ع.ع

 25أكتوبر 2021

5

900,000

900,000

بنك العز ش.م.ع.ع

 29أكتوبر 2021

5

1,000,000

1,000,000

بنك نزوى ش.م.ع.ع

 25ديسمبر 2021

4.75

500,000

500,000

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

 28ديسمبر 2021

5

400,000

400,000

بنك العز ش.م.ع.ع

 17يناير 2022

5

300,000

300,000

بنك العز ش.م.ع.ع

 8يناير 2023

5

300,000

300,000

بنك ظفار ش.م.ع.ع

 10يناير 2023

4.5

400,000

400,000

بنك نزوى ش.م.ع.ع

 4فبراير 2024

4.5

400,000

400,000

ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية

 5يناير 2025

5

400,000

-

ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية

 26أكتوبر 2025

5

500,000

-

ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية

 18نوفمبر 2025

5

350,000

-

ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية

 24ديسمبر 2025

5

700,000

-

8,394,978

6,544,978

فوائد مستحقة

1,164,282

849,181

إجمالي ودائع بنكية طويلة األجل

9,559,260

7,394,159

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020بلــغ االســتحقاق الجــاري للودائــع البنكيــة طويلــة األجــل  6,074,832ريال

عمانــي ( 120,164 - 2019ريــال عمانــي) .وبلــغ االســتحقاق غيــر الجــاري للودائــع البنكيــة طويلــة األجل
 3,484,428ريال عماني ( 7,273,995 - 2019ريال عماني).
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مقدماً
.10مديونيات ومبالغ مدفوعة
َّ
ّ
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

مديونيات

186,336

82,075

ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()97,225

()67,758

89,111

14,317

مبالغ مدفوعة مقدماً

28,655

16,568

مديونيات أخرى

18,475

21,045

136,241

51,930

مقدما بمثابة
جميع المبالغ قصيرة األجل .ويعتبر صافي القيمة الدفترية للمديونيات والمبالغ المدفوعة
ً
تقريب معقول للقيمة العادلة.

إن المديونيــات التجاريــة التــي تعرضــت النخفــاض القيمــة مســتحقة في الغالب من العمالء في الســوق
الذين يعانون من صعوبات مالية .فيما يلي مخصصات االنخفاض في قيمة المديونيات:
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير

67,758

67,879

المحمل للسنة
ّ

37,268

910

المستلم خالل السنة

()7,801

()1,031

في  31ديسمبر

97,225

67,758
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 .11النقد وما يماثل النقد

نقد لدى البنك
نقد في الصندوق

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

547,173

1,214,740

832

812

548,005

1,215,552

سنويا).
الحساب تحت الطلب لدى أحد البنوك المحلية يحمل معدل فائدة قدره ٪0.5 – 2019( 3.6%
ً

 .12رأس المال

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

األسهم العادية المصرح بها 10,000,000 :سهم
( 5,000,000 - 2019سهم)

10,000,000

5,000,000

رأس المال المصدر والمدفوع 5,000,000 :سهم
( 3,000,000 - 2019سهم)

5,000,000

3,000,000

في تاريخ التقرير ،كان المســاهمون الذين يحملون نســبة  ٪5أو أكثر من أســهم رأس مال الشــركة على
النحو التالي:

%
المساهمة

2020

٪
المساهمة

2019

سوق مسقط لألوراق المالية

60

3,000,022

60

1,800,013

الدولية للتنمية
العمانية
ّ
الشركة ُ
واالستثمار ش.م.ع.ع

9

471,697

9

283,018

بنك مسقط ش.م.ع.ع

5

269,542

5

161,725

شركة الدولية لالستثمارات واألوراق
المالية القابضة ش.م.ع.ع

5

252,872

5

151,723

(أ) تتعلــق عــاوة اإلصــدار بالحصــص الممتــازة المشــتراة من قبل ســوق مســقط لــأوراق المالية بهدف

زيــادة ملكيــة الســوق فــي الشــركة مــن  40%إلــى  .60%فــي  31ديســمبر  ،2020بلغــت قيمــة عــاوة
اإلصدار  632,500ريال عماني ( 632,500 - 2019ريال عماني).
44

التقرير السنوي

2020

 .13احتياطي قانوني

يتطلب قانون الشركات التجارية لعام  2019تحويل نسبة  10%من صافي أرباح الشركة لحساب احتياطي

قانوني غير قابل للتوزيع إلى أن يصبح رصيد ذلك االحتياطي مساوياً على األقل لثلث رأس مال الشركة
المصدر .ويكون هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ُ

 .14احتياطي التنمية

ـنويا إلى احتياطي
قــرر مجلــس اإلدارة تحويــل مبلــغ يعــادل  ٪10من صافي األرباح بعد دفع الضرائب سـ ً
تنمية غير قابل للتوزيع بعد التحويل إلى االحتياطي القانوني.

 .15توزيعات األرباح

خالل السنة ،تمت الموافقة على توزيعات أرباح بواقع  0.150ريال عماني للسهم الواحد بمبلغ 450,000
ريال ُعماني وتم دفعها ( 300,000 :2019ريال ُعماني).

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بواقع  0.08ريال ُعماني للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 400,000

ريال عماني عن سنة  450,000 :2019( 2020ريال عماني) شريطة الموافقة عليها من قبل المساهمين
عقد في  30مارس 2021م.
في الجمعية العامة السنوية للشركة التي ستُ َ

 .16سندات حكومية ــ أتعاب إدارة مؤجلة

وفقا لمذكرة التفاهم ،يجب على وزارة المالية دفع أتعاب إدارة تمثل  0.05%من قيمة إصدار السندات
ً

ومثبتة كإيــراد طوال مدة
إلــى الشــركة .وتعتبــر أتعــاب اإلدارة فيمــا يتعلــق بالســندات الحكوميــة مؤجلة ُ

السندات  .

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير

974,241

1,068,999

صادرة خالل السنة

275,000

200,000

محررة خالل السنة (إيضاح )20

()269,921

()294,758

979,320

974,241

الجزء الجاري

()230,533

()247,353

الجزء غير الجاري

748,787

726,888
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 .17مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي حركة االلتزام المدرج بتاريخ التقرير:

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

في  1يناير

593,443

531,035

المحمل للسنة
ّ

126,342

127,203

-

()64,795

719,785

593,443

المدفوع خالل السنة
في  31ديسمبر

في  5يناير من عام 2021م ،إعتمد مجلس اإلدارة صرف مبلغ  615,831ريال عماني من مخصص نهاية

الخدمــة الخــاص بالعامليــن العمانييــن المســجلين بتاريــخ األول مــن ينايــر 2021م .كذلــك إعتمــد مجلــس
اإلدارة حسبة جديدة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين العمانيين بحيث ال يتعدى عدد سنوات المكافأة
عشرون عاما وبحد أقصى  12ألف ريال عماني.

 .18حسابات دائنة ومستحقات

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

1,124,671

1,400,017

دائنيات أخرى

371,648

74,293

مصروفات مستحقة

215,721

126,465

رواتب إجازات

73,355

74,419

1,785,395

1,675,194

مقدما
أتعاب عضوية مستلمة
ً

46

التقرير السنوي

2020

 .19صافي األصول للسهم الواحد

يســتند احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد علــى صافــي األصول فــي تاريخ التقرير وعدد األســهم
القائمة في نهاية العام على النحو التالي:

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

صافي األصول (ريال ُعماني)

8,823,178

8,131,943

عدد األسهم في نهاية فترة التقرير (عدد)

5,000,000

3,000,000

صافي األصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)

1.765

2.711

 .20إيرادات تشغيل

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

المبلغ المدرج بمرور الزمن:
رسوم عضوية

2,574,184

2,443,019

أتعاب الحفظ

255,333

215,708

أتعاب إدارة للسندات الحكومية

269,921

294,758

3,099,438

2,953,485

المبلغ المدرج في نقطة زمنية معينة
أتعاب إدارة لتوزيعات أرباح الشركات المساهمة

384,832

324,552

أتعاب إدارة الجتماعات الجمعية العامة

209,845

65,383

أتعاب خدمات المقاصة والتسوية

102,738

44,317

أتعاب إدارة لصندوق أمانات المستثمرين

40,000

40,000

أتعاب رهن

26,643

25,935

أتعاب اشتراك

37,000

21,000

801,058

521,187

3,900,496

3,474,672

إجمالي إيرادات التشغيل
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 .21إيرادات الفوائد

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

إيرادات فوائد على ودائع بنكية طويلة األجل

418,368

318,483

إيرادات فوائد من حسابات األمانات

80,875

73,335

إيرادات فوائد على الحسابات تحت الطلب والجارية

28,351

8,120

إيرادات فوائد على االستثمارات بالتكلفة المهلكة

17,588

20,886

545,182

420,824

 .22رواتب وتكاليف ذات عالقة

2020
ريال ُعماني

1,329,010

رواتب وبدالت
عالوات

296,898

مساهمات في خطة مساهمات التقاعد المحددة

134,884

مساهمات لخطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ورواتب اإلجازة

135,142
1,895,934

كان لدى الشركة  65موظفاً كما في تاريخ التقرير ( 64 -2019موظفاً ).
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2019
ريال ُعماني
1,248,771
197,469
127,584
155,371
1,729,195
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 .23مصروفات عمومية وإدارية
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

مصروفات الحاسب اآللي

300,698

281,525

أتعاب مهنية

91,395

89,718

مصاريف أمن وتأمين سيارات

50,235

55,562

منافع القروض السكنية

42,800

40,360

تأمين صحي

39,734

39,337

كهرباء ومياه

31,332

19,545

صيانة

29,515

30,823

تدريب

26,646

56,125

مصروفات موظفين بدوام جزئي

21,100

7,330

موقف السيارات

19,485

18,780

مكافأت مجلس اإلدارة

17,434

-

تبرعات

14,000

10,000

مصروفات هاتف وبريد

12,926

12,956

إعالنات واشتراكات

11,858

47,236

مصروفات التأمين

10,507

9,999

أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

9,400

19,000

سفر بداعي العمل

2,792

35,598

طباعة وقرطاسية

2,646

8,564

411

2,655

-

5,000

72,746

45,957

807,660

836,070

مصروفات فرع صاللة
الخدمات المستلمة من السوق
مصروفات أخرى
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 .24الضرائب

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل وفقاً ألحكام «قانون ضريبة الدخل» في سلطنة ُعمان بعد تسوية
البنود غير القابلة للربط أو غير المسموح بخصمها .ويتم احتساب ضريبة الدخل وفقاً لمعدل ضريبي يبلغ
المعدل.
 )15% :2019( 15%على الدخل الخاضع للضريبة
ّ

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

قائمة المركز المالي:
التزامات غير جارية:
17,625

الضريبة المؤجلة

43,864

التزامات جارية:
ضريبة السنة الحالية

230,103

171,735

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
الضريبة الجارية

230,103

171,735

الضريبة المؤجلة

()26,238

()19,373

203,865

152,362

يمكن تسوية إجمالي الضريبة المحملة للعام الحالي مع األرباح المحاسبية على النحو التالي:
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

1,345,100

955,661

201,765

143,349

تعديل لبنود غير قابلة للخصم

6,521

9,564

تعديل للفارق الزمني المؤقت

()4,421

()551

مصروف الضريبة للسنة

203,865

152,362

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله
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الوضع الحالي للربوط الضريبية

أنهــى جهــاز الضرائــب العمانــي الربــوط الضريبيــة للشــركة للعام  .2016وترى إدارة الشــركة أن أي ضرائب

إضافيــة ،إن وجــدت ،تتعلــق بالســنوات الضريبيــة قيــد الفحــص لــن تكون جوهريــة بالنســبة للمركز المالي
للشركة كما في  31ديسمبر .2020

تنسب االلتزامات الضريبية المؤجلة المدرجة إلى البنود التالية:
2020
ممتلكات ومعدات

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

في  1يناير

المدرج في
الربح أو الخسارة

في  31ديسمبر

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

10,164

4,420

14,584

()54,028

21,819

()32,209

()43,864

26,239

()17,625

في  1يناير

المدرج في
الربح أو الخسارة

في  31ديسمبر

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ممتلكات ومعدات

()73,419

19,391

()54,028

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

10,182

()18

10,164

()63,237

19,373

()43,864

2019

 .25ربحية السهم الواحد ــ األساسية والمعدلة

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية على أساس الربح للعام المنسوب إلى المساهمين العاديين
والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة كما يلي:

2020

2019

صافي الربح بعد الضريبة (ريال عماني)

1,141,235

803,299

المتوسط المرجح لعدد األسهم (عدد)

5,000,000

5,000,000

0.228

0.161

ربحية السهم الواحد (ريال عماني)  -معاد بيانها
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 .26معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المســاهمين وأفراد اإلدارة العليا والشــركات التي يملكون قدرة الســيطرة
عليها أو ممارسة نفوذ مؤثر على قراراتها المالية والتشغيلية.

االعتيادية من
تحتفظ الشــركة بأرصدة لدى تلك األطراف ذات العالقة والتي تنتج في ســياق األعمال
ّ
التجاريــة التــي يتــم االرتبــاط بهــا بموجــب شــروط وأحــكام تعتبرهــا اإلدارة قابلــة للمقارنة مع
المعامــات
ّ
الشروط واألحكام المتبعة فيما يتعلق بالمعامالت التجارية مع الغير.

تتكون األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير من:

مستحق من الحساب الجاري للهيئة  -صندوق أمانات المستثمرين
مستحق من سوق مسقط لألوراق المالية

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

41,672

41,672

-

75,699

41,672

117,371

ويستحق القبض خالل فترة سنة واحدة من تاريخ التقرير.
الحساب الجاري للهيئة هو بدون فوائد ُ
 )1فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

الهيئة (صندوق أمانات المستثمرين)
أتعاب إدارة مستحقة

40,000

40,000

مصروفات متكبدة بالنيابة عن الهيئة

1,672

1,672

سوق مسقط لألوراق المالية
أتعاب السندات الحكومية

275,000

200,000

مصروفات تكبدها السوق بالنيابة عن الشركة

()8,325

()27,244

-

2,943

مصروفات متكبدة بالنيابة عن السوق
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 )2تتكون التعويضات المدفوعة إلى موظفي اإلدارة العليا مما يلي:
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

رواتب وعالوات ومنافع أخرى للموظفين

66,382

64,546

أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

9,400

19,000

مكافأت مجلس اإلدارة

17,434

-

93,216

83,546

 .27ارتباطات رأسمالية

في تاريخ التقرير ،لم يكن لدى الشركة أي ارتباطات رأسمالية.

 .28إدارة المخاطر المالية

يتحمل مجلس إدارة الشــركة المســؤولية الكاملة عن إدارة تعرض الشــركة للمخاطر المالية .لقد شــكلت

الشــركة لجنــة تدقيــق داخــل مجلــس إدارة الشــركة لتولــي فحــص وتقييم عمليــة إدارة المخاطر .ويضمن

المجلــس أن إطــار إدارة المخاطــر الداخليــة فعــال وأنــه يوجــد نظام ســليم إلدارة المخاطر من أجل حماية
مصالح المساهمين .األدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي تشمل استثمارات بالتكلفة المهلكة،

وودائــع بنكيــة طويلــة األجــل ،ونقــد ومــا يماثــل النقــد ،ومديونيات ومبالــغ مدفوعة مقدماً  ،وحســابات
دائنة ومستحقات .تتعرض الشركة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

( )1مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملة األجنبية ومعدالت

الفائدة وأسعار األسهم على إيرادات الشركة أو قيمة حيازتها من األدوات المالية .ويكمن الهدف من

إدارة مخاطر السوق في إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن مقاييس مقبولة مع زيادة العائد  .
أ) مخاطر العملة

ال تتعرض الشركة لمخاطر صرف العمالت.
ب) مخاطر معدل الفائدة

تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن احتماليــة التغيــرات في معــدالت الفائدة وعــدم التطابق أو وجود
فجوات في مبلغ األصول وااللتزامات التي تستحق أو يعاد تسعيرها خالل فترة ما .تتعرض الشركة
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لمخاطر معدل الفائدة بالقيمة العادلة على االستثمارات بالتكلفة المهلكة والودائع البنكية المودعة

لــدى البنــوك التجاريــة .فــي تاريــخ التقريــر ،لــو تغيــر معــدل الفائدة بمقــدار  1%لالســتثمارات بالتكلفة
المهلكــة ،لكانــت هنــاك زيــادة أو نقــص بحــد أقصى فــي إيرادات الفائدة بمبلــغ  89,715ريال ُعماني
( 68,772 - 2019ريال ُعماني).

( )2مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي الخســارة المالية التي تتعرض لها الشــركة بســبب عجز أحد الزبائن أو الطرف اآلخر

في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية .وتنشأ مخاطر االئتمان بالشركة بصفة خاصة من مديونياتها.

ويتم بشكل دوري مراقبة التعرض لمخاطر االئتمان .كما أن سياسة الشركة تقوم على إنشاء مخصصات،
عند الضرورة ،لمواجهة الخسائر المحتملة عن االئتمان الممنوح.

تكــون حســابات الشــركة البنكيــة لــدى مؤسســات ماليــة طيبة الســمعة ،وتقوم الشــركة بتقييــد تعرضها

لمخاطــر االئتمــان مــن االســتثمارات بالتكلفــة المهلكــة وذلك باســتثمارها فقط في ســندات مع أطراف

مقابلة من غير المتوقع أن يعجزوا عن السداد .كما في تاريخ التقرير ،تستثمر الشركة في سندات التنمية
الحكومية فقط.

تمثــل القيمــة الدفتريــة لألصــول الماليــة الحــد األعلــى للتعـ ّـرض لمخاطــر االئتمان .وكان التعــرض لمخاطر
االئتمان في تاريخ التقرير على حساب ما يلي:

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

75,490

587,577

9,559,260

7,394,159

مديونيات

107,586

35,362

مستحق من طرف ذي عالقة

41,672

117,371

نقد لدى البنك

548,005

1,215,552

10,332,013

9,350,021

استثمارات بالتكلفة المهلكة
ودائع بنكية طويلة األجل
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( )3مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد حلــول موعــد
اســتحقاقها .ويتمثــل منهــج الشــركة إلدارة الســيولة فــي ضمــان امتالكهــا ســيولة كافية ،قــدر اإلمكان،

مشددة ،دون تكبد خسارة
سواء وفقاً لشروط عادية أو
للوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها
ّ
ً
كاف عند الطلب
ِ
غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بســمعة الشــركة  .وتحرص الشــركة على توافر نقد
لمواجهة مصروفات التشغيل المتوقعة بما في ذلك سداد االلتزامات المالية  .
يبين الجدول أدناه جدول استحقاق االلتزامات المالية:
اإلجمالي
2020

حسابات دائنة ومستحقات
التزامات اإليجار

ريال ُعماني

ريال ُعماني

560,800

560,800

570,727

564,091

اإلجمالي

أقل من سنة
واحدة

9,927

2019

حسابات دائنة ومستحقات
التزامات اإليجار

أقل من سنة
واحدة

3,291

ريال ُعماني

ريال ُعماني

275,177

275,177

288,276

278,349

13,099

3,172

 .29إدارة رأس المال

تهدف سياســة الشــركة عند إدارة رأس المال إلى حماية قدرة الشــركة على المتابعة وفق ًا لمبدأ االســتمرارية
وتوفير المزايا لمساهميها .تقوم سياسة اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة رأسمالية صلبة من أجل الحفاظ على

ثقــة الدائنيــن وأصحــاب المصالــح ،وتوفير عوائد لمســاهميها ولدعم التطور المســتقبلي للعمــل التجاري .تدير

الشركة هيكل رأس المال من خالل تسوية المبالغ المدفوعة كتوزيعات أرباح أو بزيادة رأس المال المدفوع.
خارجيــا ،باســتثناء فــي حالــة فقــدت الشــركة رأس مال
ال تتعــرض الشــركة لمتطلبــات رأســمالية مفروضــة
ً

مدفوع جوهري.
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 .30حسابات األمانات

تعمل الشركة بصفة الحافظ األمين فيما يتعلق بحسابات معينة يتم االحتفاظ بها كعهدة لدى الشركة

نيابة عن الغير .يعتقد مجلس اإلدارة أن هذه الحســابات يجب أن يتم التحكم فيها عن طريق التســجيل
والعرض في القوائم المالية كحسابات تذكيرية.

تتضمن حسابات األمانات كما في تاريخ التقرير ما يلي:

بنك ُظفار  -إدارة توزيعات أرباح الشركات المساهمة

(راجع اإليضاح “أ” أدناه)

بنك مسقط  -صندوق أمانات المستثمرين

(راجع اإليضاح “ب” أدناه)

النقد في الصندوق  -صندوق أمانات المستثمرين

(راجع اإليضاح “ج” أدناه)

النقد تحت الحساب  -صندوق ضمان التسويات

(راجع اإليضاح “د” أدناه)

2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

1,153,153

824,421

194,182

45,493

2,249

2,774

250,003

250,000

1,599,587

1,122,688

(أ)  يتــم تشــغيل هــذا الحســاب مــن قبــل الشــركة حصـ ًـرا فيمــا يتعلــق بــإدارة األربــاح الموزعــة للشــركات

المســاهمة .يســتخدم الحســاب لغرض اســتالم توزيعات األرباح والســداد إلى مســاهمي الشــركات
المساهمة.

حصرا بغرض إدارة معامالت الدفع المتعلقة بصندوق
(ب) يتم تشــغيل هذا الحســاب من قبل الشــركة
ً
أمانات المستثمرين الذي أنشأته وتشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال.

(ج)  يتضمــن هــذا الحســاب المبالــغ النقديــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة بغــرض إدارة معامــات الدفع
المتعلقة بصندوق أمانات المستثمرين.

العمانــي لتمكين صندوق ضمان التســويات من
(د)  قامــت الشــركة بفتــح حســاب لــدى البنــك المركزي ُ
استخدام هذا الحساب في حالة حدوث أي عجز في التسوية ،حيث أن هذا الصندوق يعمل كجهة
مانحة للتسوية.
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 .31تقدير القيمة العادلة

يــرى مجلــس االدارة أن التكلفــة المهلكــة لالســتثمارات بالتكلفة المهلكــة والودائع البنكية طويلة األجل
تقارب قيمتها الدفترية باستخدام معدالت الفائدة السوقية السائدة في تاريخ اإليداع.

ـاء على التدفقــات النقدية المخصومة باســتعمال
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود المحملــة بفوائــد بنـ ً
معدالت الفائدة لبنود لها شروط وخصائص مخاطر مشابهة.

 .32األدوات المالية

تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على عناوين قائمة المركز المالي كما يلي:
2020

2019

ريال ُعماني

ريال ُعماني

األصول المالية وفقاً لقائمة المركز المالي
التكلفة المهلكة
75,490

587,577

استثمارات بالتكلفة المهلكة

9,559,260

7,394,159

مديونيات

107,586

35,362

مستحق من طرف ذي عالقة

41,672

117,371

نقد وما يماثل النقد

548,005

1,215,552

10,332,013

9,350,021

ودائع بنكية طويلة األجل

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
231,878

مساهمة في صندوق ضمان التسويات

223,019

االلتزامات المالية وفقاً لقائمة المركز المالي
التكلفة المهلكة
التزامات اإليجار
حسابات دائنة ومستحقات

تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحات من  15إلى .17
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9,927

13,099

560,800

275,179

570,727

288,278

تقرير تنظيم
وإدارة الشركة
عن السنة المالية المنتهية

في 2020/12/31م ،والموافقة عليه.
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تقرير تنظيم
وإدارة الشركة

شــركة مســقط للمقاصة واإليداع (ش.م.ع.م) هي شــركة مســاهمة عمانية مقفلة ،تأسســت بموجب

المرســوم الســلطاني رقم ( )98/82وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية رقم ( ،)2019/18الذي حل
محــل قانــون الشــركات الملغــي والصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم  ،1974/4وتعنــى الشــركة بالحفظ

المركزي لســجالت الشــركات المســاهمة المدرجة بســوق مسقط لألوراق المالية ،كما أن الشركة تتمتع
بعقد امتياز من حكومة السلطنة لتقديم األعمال الخدمية للجمهور المتعاملين باألوراق المالية ،عالوة

على ذلك فإن حصة تملك الحكومة تبلغ نسبة ( )60%من رأسمال الشركة ممثلة بحصة سوق مسقط

لألوراق المالية.

مجلس اإلدارة

أوضح النظام األساســي للشــركة في المادة السادســة تشــكيل وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

المنبثقة عنه ،إذ يتشــكل مجلس اإلدارة حاليا من خمســة أعضاء مســتقلين غير تنفيذيين يتم انتخابهم

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )2019/18وهناك عضوا واحد ممثل لجهة اعتبارية وهي

ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ،كمــا أن هنــاك لجنتان منبثقتان من المجلس همــا لجنة التدقيق ولجنة
المخاطر  .جدير بالذكر بأن الدورة الحالية للمجلس بدأت في  2020وتنتهي في 2023م.

أعضاء مجلس اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة كل ثالثة ســنوات وفقا
للمادة رقم ( )181من قانون الشركات التجارية.
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فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس التي عقدت خالل السنة المالية التي

انتهــت فــي 2020/12/31م ،وإجمالــي بــدالت حضــور االجتماعــات التــي تقاضاهــا كل عضــو عــن الفترة

وذلك كاآلتي:

الصفة

عدد
االجتماعات
التي حضرها

إجمالي
المبلغ

الرئيس (سابقا)

4

1250

نائب الرئيس

4

1000

الفاضل /أحمد بن محمد علوي مقيبل

عضو

2

400

الفاضل /حامد بن سلوم خلفان الحارثي

عضو

2

400

الفاضل /محسن بن عبدالرضا محسن اللواتي

عضو

2

400

الفاضل /عمر بن سالم الذهب

عضو (سابقا)

2

600

الفاضل /صقر بن محمد الخليلي

عضو (سابقا)

2

600

الفاضل /محمد بن سعيد العبري

عضو (سابقا)

2

600

الفاضل /لؤي بديع بطاينة

عضو (سابقا)

2

600

اسم العضو
الفاضل /احمد بن صالح المرهون
الفاضل /حسن بن علي جواد
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اللجان المنبثقة
عن مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق باآلتي:

• بحث ودراســة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحســابات الخارجي والتي تتضمن أتعابهم وشــروط
اإلستعانة بهم.

• مراجعــة تفاصيــل خطــة عمــل مراقــب الحســابات ونتائــج عمليــة التدقيق ودراســة مالحظــات المراقب
الخارجي.

• مناقشــة ومتابعــة التقاريــر الدوريــة التــي يصدرها التدقيق الداخلي بالشــركة ومتابعــة اإلدارة التنفيذية
في تطبيق المقترحات.

• اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي وذلك من خالل مراجعة نطاق خطة عمل التدقيق الموضوعة.
• التأكد من مدى مالئمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
• مراجعة البيانات المالية للشركة (الربع سنوية /نصف سنوية /السنوية).
• العمل كقناة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي
(المدقق الداخلي) للشركة.

• العمل مع اإلدارة التنفيذية في مراجعة السياسات واإلجراءات المعمول بها.
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فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لجلسات اللجنة التي عقدت خالل السنة المالية

التي انتهت في 2020/12/31م ،وإجمالي بدالت حضور االجتماعات التي تقاضاها كل عضو عن الفترة
وذلك كاآلتي:

الصفة

عدد االجتماعات
التي حضرها

إجمالي
المبلغ

الفاضل  /حامد سلوم خلفان الحارثي

الرئيس

2

300

الفاضل /أحمد بن محمد علوي مقيبل

عضو

2

300

الفاضل /محسن بن عبدالرضا محسن اللواتي

عضو

2

300

الرئيس (سابقا)

2

600

الفاضل /محمد بن سعيد العبري

عضو (سابقا)

2

600

الفاضل /لؤي بديع بطاينة

عضو (سابقا)

2

600

اسم العضو

الفاضل /عمر بن سالم الذهب
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لجنة إدارة المخاطر

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة إدارة المخاطر باآلتي:

• اإلشراف والموافقة على ممارسات إدارة المخاطر على مستوى الشركة.

• مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أعمــال إدارة المخاطــر حســب المســؤوليات المناطــة باألقســام
والدوائر ذات العالقة بالشركة.

• العمــل مــع لجــان أخــرى أو مــع المجلــس مباشــرة لتقييــم المخاطــر اإلســتراتيجية والماليــة واالئتمانيــة
والسيولة وغيرها من المخاطر على مستوى المؤسسة.

• إعتماد اإلطار العام إلدارة المخاطر على نظام الشركة.
• إمكانيــة اإلســتعانة بجهــات خارجيــة أو محاســبية أو مستشــارين أخريــن بتكليفهــم ببعــض األعمــال
واالستشارات.

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء لجنة إدارة المخاطر لجلسات اللجنة التي عقدت خالل السنة المالية التي

انتهــت فــي 2020 /12/31م ،وإجمالــي بــدالت حضــور اإلجتماعــات التــي تقاضاهــا كل عضــو عن الفترة

وذلك كاآلتي:

الصفة

عدد
االجتماعات
التي حضرها

إجمالي
المبلغ

الرئيس

4

900

الفاضل /أحمد بن محمد بن علوي مقيبل

عضو

2

300

الفاضل /هيثم بن سالم بن يوسف السالمي

عضو

4

900

عضو (سابقا)

2

600

اسم العضو

الفاضل /حسن بن علي بن جواد اللواتي

الفاضل /صقر بن محمد الخليلي
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بيان مخالفات الشركة

لــم تواجــه الشــركة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م أي مخالفــات قانونيــة أوجبتهــا
القوانين العمانية أو أية غرامات مالية تم فرضها على الشركة من أية جهة رقابية.

وسائل االتصال مع مساهمي الشركة

• يتم توزيع النتائج المالية ربع الســنوية على مســاهمي الشــركة والهيئة العامة لســوق المال وســوق
مسقط لألوراق المالية.

• يتم إرسال القوائم المالية السنوية المدققة مع تقرير مجلس اإلدارة وكذلك الصفقات مع األطراف
ذات العالقة.

• ترسل دعوة حضور الجمعيات العامة للشركة إلى المساهمين بعد اعتمادها من وزارة التجارة والصناعة
وترويج االســتثمار ونشــر إعالنها ،وذلك حســب العنوان المســجل للمســاهم في ســجل المســاهمين

وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لالجتمــاع بخمســة عشــرة يوما على األقــل وفقا للمــادة ( )167لقانون
الشركات التجارية رقم 2019/18م.

• يحتوي تقرير مجلس اإلدارة المبين في التقرير السنوي على مناقشات اإلدارة وتحليلها لألداء السنوي
للشركة.

لمحة مهنية عن مراجعي الحسابات

تم تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز لتدقيق حســابات الشــركة للســنة الثانية ،وهو أحد المكاتب
العالمية المرخصة في السلطنة والتي توفر خدمات تدقيق واستشارات متنوعة.

المستشار القانوني

هو مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة واإلستشارات القانونية ،ويعتبر المكتب من أحد المكاتب

الكبيــرة بالســلطنة ألعمــال االستشــارات القانونيــة ،ولديــه خبــرة كبيــرة فــي القوانين المنظمة للشــركات
التجارية.
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