
 
 

 ةتقرير حوكمة الشرك
 

 الشركة  فلسفة
 

تمتلك الشركة  و .  أهدافها وغاياتهاعلى تحقيق    تركز جهودها(  الشركةشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )  إن

 . األساسية التي تتبناهالقيّم ا بفضلقاعدة أعمال قوية 
 

لتحقيق االنضباط التنظيمي   الشركة تبناهاوالمعايير واإلجراءات التي تبادئ تُعد حوكمة الشركات إطاًرا من الم

 وضمان المساءلة والشفافية والعدالة.
 

ميثاق   "( التدابير الالزمة لتطبيقإلدارةمجلس اخطوة نحو حوكمة جيدة للشركات، اتخذ مجلس اإلدارة )" وفي

كما .  الُمطبَّقةوالقواعد    والقوانينة لسوق المال  الصادر عن الهيئة العام  تنظيم إدارة شركات المساهمة العامة

فضاًل عن  يُشرف مجلس اإلدارة على وظائف اإلدارة التنفيذية، ويحمي مصالح الشركة على المدى الطويل.  

 بتطبيق أعلى المعايير الممكنة لحكومة الشركات.بشكل كامل يلتزم مجلس اإلدارة ذلك، 
 

 مجلس اإلدارة
 

  المنتهية بتاريخ  السنة المالية. وخالل وفقا لمتطلبات القانون  مناصب تنفيذيةأي ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة 

 ، تشكل المجلس من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أدناه: م2022ديسمبر  31

 طريقة التمثيل  مستقل/غير مستقل  تاريخ التعيين  اسم عضو مجلس اإلدارة م

 ممثل عن مساهم  غير مستقل  2019مارس  27 كانكاردستامر  1

 ممثل عن مساهم  غير مستقل  2020ديسمبر   6 رين بن عبدالعجيب سياهأنور  2

 صفة شخصية  غير مستقل   2021مارس  29 يرشام بن منصور ظمحمد ن 3

 صفة شخصية  مستقل  2019مارس  27 1* سلطان عبيد سعيد الغيثي  4

 صفة شخصية  غير مستقل  2021نوفمبر   16 تسوتومو ساكاموتو  5

 صفة شخصية  مستقل  2019مارس  27 أجيف جوبيناثان  6

 صفة شخصية  مستقل  2020مايو    13 2* فيشواناث سنكرنرايانان  7

 صفة شخصية  مستقل  م 2022مارس  29 اشيش جوبتا  8
 

 .م2022ديسمبر  12اعتبارا من تاريخ  سلطان عبيد سعيد الغيثي  استقال الفاضل/ 1* 
تم انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة الذي    2* 

   باستثناء فيشواناث.  2022مارس  29عقد في 
  



 
 

 م 2022  والحضور فيالمساهمين  /اجتماعات مجلس اإلدارة 

 م.
اسم عضو مجلس 

 اإلدارة
 المنصب

 الحضور

 اجتماعات المساهمين  اجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماع الجمعية  

العمومية 

 السنوية 

اجتماع 

الجمعية العامة  

 العادية  

14  

 فبراير 

29  

 مارس

25  

 ابريل 

25  

 يوليو 

26  

 اكتوبر 

16 

 نوفمبر 

 

 اإلجمالي 
 ديسمبر 11 مارس 29

 

1 
مجلس  رئيس  تامر كانكاردس

 اإلدارة 
● ● ● ● ● ● 6 ● ● 

2 
رين بن  سياهأنور 

 عبدالعجيب 

نائب رئيس  

 مجلس اإلدارة 
 ● ● 5 ● ● ● إ ● ●

 ● ● 5 إ ● ● ● ● ● عضو   تسوتومو ساكاموتو  3

4 
يرشام بن  ظمحمد ن

 منصور 
 ● ● 5 ● ● إ ● ● ● عضو 

5 
سلطان عبيد سعيد 

 الغيثي 
 -  ● 6 ● ● ● ● ● ● عضو 

 ● ● 6 ● ● ● ● ● ● عضو    جوبيناثان أجيف  6

7 
فيشواناث 

1* سنكرنرايانان 
 

  29عضو حتى  

 م 2022مارس 
●  -  -  -  -  - 1 ●  - 

 ● -  5 ● ● ● ● ● -  عضو   2* اشيش جوبتا  8
 

 حضر، إ: حضر باإلنابة  ●
في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة الذي ُعقد بتاريخ   فيشواناث سنكرنرايانانلم يتم انتخاب الفاضل/    1* 

 م.  2022مارس  29
مارس   29تم انتخاب الفاضل/ اشيش جوبتا في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة والذي ُعقد بتاريخ    2* 

 م. 2022

 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة 
 

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال أنه ينبغي إجراء تقييم مجلس اإلدارة مرة واحدة خالل فترة المجلس. في  

وافق مجلس  ،م2025مارس   29مجلس اإلدارة الحالي في  وبالنظر إلى انتهاء فترة اإلعالن،ضوء هذا 

تقديم تقرير   ويجب  ،م2023ديسمبر  31اإلدارة على إجراء تقييم المجلس التالي في السنة المالية المنتهية في  

. م2024عقده في عام    المقترح للمساهمين التقييم في الجمعية العامة السنوية  

 

 التابعة لمجلس اإلدارة التدقيقلجنة 
 

 : فيما يلي التابعة لمجلس اإلدارة التدقيق دور لجنة يتمثل
 

وال سيما فيما يتعلق بأي خدمات )   في سياق استقاللية اللجنة الخارجي  الحسابات    مدقق  النظر في تحديد  ( أ ) 

الحسابات   بمدققي توصية  ال والشروط، و   المشاركة أخرى بخالف مراجعة الحسابات(، فضاًل عن رسوم  

 ليقوم مجلس اإلدارة بتعيينهم. 

 . الحسابات ونتائجها تدقيقمراجعة خطة  (ب )



 
 

 .المالية القوائم نزاهةتنفيذ النظم المناسبة للتحقق من االحتيال المالي، وضمان  ( ج)

 للحسابات. التدقيق الداخليعلى وظيفة   اإلشرافضمان  (د )

 نظم الرقابة الداخلية. مالءمةعلى   اإلشرافضمان  (ه)

مراجعة    القوائمعلى    اإلشرافضمان   ( و) ذلك  ويشمل  عام،  بشكل  السنوية    القوائمالمالية  وربع  المالية 

ومناقشة المبادئ المحاسبية   القوائم المالية  مسودةالواردة في    التحفظات قبل إصدارها، فضاًل عن    السنوية

 دة من الشركة.المعايير المحاسبية الُمعتم والتغييرات فيفيها، 

 الحسابات الخارجيين والداخليين.  ُمدققيومجلس ة اتصال بين الالعمل كقنا (ز)

 مراجعة سياسات إدارة المخاطر.  ( ح)

 معامالت األطراف ذات الصلة الُمقترحة، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة جميع  مراجعة    (ط)

 .فيما يتعلق بالمعامالت 
 

 : م2022من األعضاء التالي أسمائهم خالل عام   التابعة لمجلس اإلدارة التدقيقتتكون لجنة 

 

 : حضر باإلنابة : حضر، إ ●

 
 م.2022ديسمبر  12اعتبارا من تاريخ  سلطان عبيد سعيد الغيثي  استقال الفاضل/ 1* 
في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة الذي ُعقد بتاريخ   فيشواناث سنكرنرايانانلم يتم انتخاب الفاضل/    2* 

 م. 2022مارس  29
مارس   29تم انتخاب الفاضل/ اشيش جوبتا في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة والذي ُعقد بتاريخ    3* 

 م. 2022
 

 

 التابعة لمجلس اإلدارةلجنة الترشيحات والمكافآت 
 

إدارة و  بالشفافية، والستقطاب أعضاء مجلس  تتسم  تبني سياسة ترشيحات  البهدف  من  تنفيذيين  المدراء  كبار 

 ا لمتطلبات القانون.  تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة وفقً   أصحاب الكفاءة العالية، تم
 

مجلس  أعضاء  معايير اختيار  ويتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت في مراجعة واعتماد  

قتضي  تحسبما  األخرى  الرئيسية    والمناصب اإلدارة واإلجراءات الخاصة بتعيين الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا  

 .  للتعاقب اإلداري المناسب  التخطيطتنفيذ ضمان  ى للجنة  . ومن أهم المهام األخر الحاجة من وقت آلخر
 

 

 

اسم عضو لجنة  م

 التدقيق 

 التدقيق تواريخ وعدد اجتماعات لجنة  المنصب
14 

 فبراير 

25 

 أبريل

25 

 يوليو 

26 

 أكتوبر

16 

 نوفمبر 

1 
سلطان عبيد سعيد 

 1* الغيثي 
 ● ● ● ● ● الرئيس  

 ● ● ● ● ●   عضو أجيف جوبيناثان  2

 3  
فيشواناث 

 2* سنكرنرايانان 

 29حتى     عضو

 م 2022مارس 
●  -  -  -  - 

4 
يرشام بن  ظمحمد ن

 منصور 
 ● ● إ ● ● عضو 

 ● ● ● ● -  عضو  3* اشيش جوبتا  5



 
 

 
 : م2022في السنة المالية   وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم

 

اسم عضو لجنة  الرقم

الترشيحات 

 والمكافآت 

 تواريخ وعدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت  المنصب

 اكتوبر  25 فبراير  14 

 ● ● الرئيس  تامر كانكاردس 1

2 
رين بن  سياهأنور 

 عبدالعجيب 
 ● ● عضو 

 ● ● عضو   تسوتومو ساكاموتو  3

 

 حضر، إ: حضر باإلنابة  ●

 

 إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
 

سبيل المثال ال    ىعل-  تشملوالتي  ،  ألحكام القانون المعمول بها  يتم ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم وفقًا

وتبلغ  النظام األساسي للشركة.  بموجب    وأ  عامة لسوق المالهيئة الال  قبل  من  المنصوص عليهاالقواعد    -الحصر

 . انتخابهإعادة   مع جوازسنوات،  3دارة اإلعضو مجلس ل العضوية مدة
 

يجوز لمجلس اإلدارة    يتين ،اد ع عامتين    جمعيتينبين    الفاصلة  في الفترة  إدارة إذا شغر منصب عضو مجلس  

والنظام األساسي   19/ 18  رقم  تعيين عضو مؤقت وفقا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني

 .للشركة
 

 المكافأة
 

 أتعاب حضور مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية   (أ

ق  دفعتم   المنتهية في  اجتماعات  حضور  ل  كأتعاب لاير عماني    38.700  درهمبلغ إجمالي  للسنة    31المجلس 

لاير    1.800و لاير عماني    5.700ولجنة الترشيحات والمكافآت  التدقيق  لجنة    استحقت . كما  م2022ديسمبر  

التوالي.   ا لإلرشادات لاير عماني وفقً   10.000ولم تتجاوز أتعاب حضور المجلس لكل كعضو  عماني على 

المال.الصادرة عن   ذلك على    هيئة سوق  الجمعية  ا وسيعرض  في  للحصول على موافقتهم  العامة لمساهمين 

 .م2023مارس  23في  السنوية المقبلة 
 

 

 المدفوعات األخرى ألعضاء مجلس اإلدارة (ب

التي تم   المجلس  الجتماعات   بخالف أتعاب حضورهملم تكن هناك مدفوعات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة  

 . في االعلى ذكرها
 

 المديرون التنفيذيون الرئيسيون للشركة  ( ج

التنفيذييالمديركبار    حصل للشركة  ي ن  الشركات ن  قانون  في  عليه  هو منصوص  لما  الصادر   )وفقًا  التجارية 

  31ة المالية المنتهية  للسن  لاير عماني  251.132قدره    على مبلغ إجمالي((  18/19بالمرسوم السلطاني رقم  

للمديرين    تضمن  والذي  ،م2022ديسمبر   المدفوعة  المكافآت  تتناسب  األخرى.  والمزايا  والمكافآت  الرواتب 

 . ةللسنة الماليالتنفيذيين الرئيسين مع مؤشرات األداء الرئيسية الُمحددة 
 

 

 



 
 

 الداخلي المدقق

 م وانهى العقد مع جرانت ثورنتون. 2022يناير   2عين مجلس اإلدارة مدققا داخليا بدوام كامل اعتبارا من 

 

 خالل الثالث سنوات األخيرة تفاصيل عدم االمتثال من جانب الشركة 
 

 على الشركة   أو أي سلطة قانونية أخرى، أي عقوبات   بورصة مسقط  أو  الهيئة العامة لسوق الماللم تفرض  

 . م2022ديسمبر  31بشأن أي مسألة في السنوات الثالث األخيرة حتى تاريخ  

 

 وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين 
 

مع المتطلبات التنظيمية. وتعلن الشركة عن نتائجها المالية السنوية لدى الشركة    عالنتتوافق وسائل التواصل واإل 

في   بورصة مسقط  غير المدققة وقوائمها المالية المؤقتة غير المدققة وقوائمها المالية السنوية المدققة على موقع  

م لعرض 2022أغسطس    25أجرت الشركة جلسة مناقشة تفاعلية مع جمعية المستثمرين في  .  المقررةالمواعيد  

الشركة معلوماتها المالية ذات الصلة  تنشر  كما  م.  2022يونيو    30نتائجها المالية غير المدققة للفترة المنتهية في  

 في صحيفتين محليتين. ويتم التواصل مع المساهمين باللغتين العربية واإلنجليزية.  

 

 بيانات سعر السوق 
 

 . م2022ومقارنة األداء خالل كل شهر في ألسهم  ل أعلى / أدنى سعر (أ

 

 الشهر

 السعر )بالبيسة(  

مؤشر سوق مسقط لألوراق  

 المالية 

 )القطاع الخاص(  

 اإلغالق  أدنى سعر أعلى سعر 

التغير عن  

يناير  2

م  2022

سعر 

 االفتتاح 

 اإلغالق 

التغير عن  

م  2022يناير  2

سعر االفتتاح 

بورصة   مؤشر

 مسقط 

 % 1.39- 1602.4450 % 2.22 0.092  0.0850 0.0920 يناير 

 % 1.16 1643.9440 % 35.56 0.122  0.0870 0.1240 فبراير 

 % 0.46- 1617.5120 % 30.00  0.117  0.1070 0.1200 مارس

 % 0.73 1636.9600 % 32.22 0.119  0.1160 0.1250 أبريل 

 % 2.66- 1581.8890 % 25.56 0.113  0.1120 0.1210 مايو 

 % 3.60- 1566.5550 % 25.56 0.113  0.1100 0.1200 يونيو 

 % 2.03 1658.0780 % 23.33 0.111  0.1110 0.1130 يوليو 

 % 3.08 1675.0970 % 26.67 0.114  0.1110 0.1170 أغسطس 

 % 0.04- 1624.4080 % 28.89 0.116  0.1100 0.1160 سبتمبر 

 % 5.88- 1529.5640 % 22.22 0.110  0.1100 0.1160 أكتوبر 

 % 4.55- 1551.1030 % 22.22 0.110  0.1080 0.1150 نوفمبر 

 % 0.52- 1616.5970 % 8.89  0.098  0.0980 0.1180 ديسمبر 
 بورصة مسقط   المصدر: 



 
 

 

 م 2022ديسمبر  31توزيع المساهمة كما في  (ب 

 نسبة رأس المال  عدد األسهم  عدد المساهمين  الفئة 

 % 77.57 120,657.165 4 فأعلى  5%

 % 22.43 34.893.235 2.424 % 5أقل من 

 % 100.00 155.550.400 2.428 اإلجمالي
 المصدر: موقع شركة مسقط للمقاصة وااليداع  

 

 ُمدقق الحسابات الخارجي
 

 نبذة عن ديلويت 

تابعة لديلويت شمال   ديلويت آند توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شركة 

جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، وديلويت شمال جنوب 

ديلويت   قبل  من  لها  إي( هي شركة مرخص  )ان س  محدودة  ذات مسؤولية  توهماتسو أوروبا شراكة  توش 

 المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان. 

يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثرمن الشركات  األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش  

توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من شركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع  

خيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو  األ

المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء. يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان  

 . m/aboutwww.deloitte.co:  التالي

وخدمات    والمالية،  اإلدارية  واإلستشارات  والمراجعة،  التدقيق  مجال  في  رائدة  عالمية  ديلويت شركة  تعتبر 

إستشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات  

قائمة مجلة فورت العالمية ألفضل  على  بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات األعضاء    500شن  شركة، 

  300,000دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ    150المرخص لها في أكثر من  

العنوان   على  االلكتروني  موقعنا  مراجعة  يُرجى  القطاعات،  مختلف  في  اإليجابي  وأثرهم 

 . www.deloitte.comالتالي: 

د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق   

في المنطقة. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق األوسط مكّرس  1926األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 

للقوانين   والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد من خالل الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً 

التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها  

تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء  تقديم الخدمات،  البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند 

 الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.  الخاصين بهم وتكون هذه

عام   اجمالي رسوم  م2022خالل  بلغ  المقدمة    20.240ديلويت  ،  المهنية  بالخدمات  يتعلق  فيما  عماني  لاير 

 .لاير عماني للخدمات األخرى( 2.740و لاير عماني للتدقيق  17,500)للشركة 

 

 لحوكمة الشركات عدم االمتثال المحددة لمجاالت ال
 

 . م2022لم تفرض أي سلطة قانونية أي عقوبات على الشركة بشأن أي مسألة تتعلق بحوكمة الشركات في 
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 إقرار المجلس
 

إعداد   مسؤولية  تحمل  المجلس  الماليةيقبل  ا  القوائم  للمعايير  الماليةوفقًا  التقارير  إلعداد  ومتطللدولية  بات ، 

يؤكد المجلس ُمراجعته لكفاءة  و   وقانون الشركات التجارية.  الهيئة العامة لسوق المالاإلفصاح الصادرة عن  

  ومالئمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من كفايتها، ويسره إبالغ المساهمين بوجود ضوابط داخلية كافية  

جوهرية من شأنها التأثير    مسائلعدم وجود أي  أيًضا  يؤكد المجلس  وتتوافق مع القواعد واللوائح ذات الصلة.  

 خالل السنة المالية القادمة.   أعمالهادرتها على مواصلة على استمرارية الشركة وق
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