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توماس موراي لخدمات البيانات ترفع تقييم مخاطر اإليداع المركزي لألوراق المالية بالسلطنة الممثل بشركة
مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م ) (MCDمن  BBBإلى  Aمع توقعات مستقرة
لندن – قام مكتب توماس موراي لخدمات المعلومات  ،المتخصصين على المستوى العالمى في تقييم مخاطر
عمليات ما بعد التداول وأعمال موسسات الحافظ األمين ،برفع تقييم أعمال اإليداع المركزي لألوراق المالية
بسلطنة عمان حسب االعمال المناطه لشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م وذلك من تقييم  BBBإلى ، A
والذى يعكس المخاطر بالشركه الى "مخاطر إجمالية منخفضة"  ،ويتكون التقييم العام من المكونات التالية :

التقييم العام " "Aيعكس متوسط مرجح مكون من ثمانية مكونات للمخاطر ،كان هناك ارتفاع فى معدالت تقييم
ستة مكونات منها وتم تخفيض أحد مكونات التقييم السابقه مع منح نفس معدل التقييم لمكون واحد من مكونات
المخاطر وتفاصيل ذلك كالتالي:










تقييم مخاطر االلتزام باألصول من  BBBإلى  ، Aحيث ال يوجد أي حاجة للتمويل المسبق لمراكز األوراق
المالية لعمالء موسسات الحافظ األمين ،على الرغم من أن هذا اإلجراء ال يزال ساريًا لعمالء الوساطه.
تقييم المخاطر المحتمله مع اطراف مقابله ذات عالقه مع الشركه من  A-إلى  ، Aوتحققت الزياده فى
معدل التقييم نظرا لتوفير معلومات اضافيه يتم عرضها للمستفيدين والمتعلقة بالتسليم مقابل الدفع ()DVP
 ،و كذلك تطوير متطلبات المساهمات واجراءات مراقبتها و كذلك الحال فى اجراء بعض التعديالت
فى الخصائص المعمول بها بصندوق ضمان التسويات ). (SGF
تقييم مخاطر سالمة األصول من  AA-إلى  ، A +نتيجة التغيير لبعض المواضيع ذات العالقه بضوابط
الحسابات الخاصه لعمالء شركات الوساطة وتوفير اجراءات حماية الموال العمالء المحتفظ بها لدى
الشركة حسب اإلجراءات الخاصه بالتعامالت المصرفية للشركة.
تقييم مخاطر خﺪمة األصﻮل مﻦ  A-إلى  ، Aاسﺘﻨادا ً إلى األتﻤﺘة الﻤﺤﺴﻨة لﺤﺴاب االسﺘﺤقاق و كذلك
عمليات ادارة الجمعيات و فرز االصوات
تقييم المخاطر المالية من  A-إلﯽ  ، Aنتيجة لعمليات زيادة رأس المال الشركه واستمرار تحقيق معدالت
ارباح مرتفعه خالل السنوات األخيرة مما انعكس فى تحقيق نسب أداء عاليه.
تقييم المخاطر التشغيلية من  BBBإلى  ، A-مما يعكس التطوير والتحسينات في اإلجراءات والضوابط
الداخلية و فى اجراءات التدقيق و فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وإجراءات التعافي من الكوارث.
تقييم مخاطر الحوكمة والشفافية من  BBBإلى  ، Aوذلك نتيجة لرفع مستويات اإلفصاح عن المعلومات
المؤسسية واإلحصائية على موقع الشركة اإللكتروني  ،واجراء التعديالت اإلدارية المطلوبه بالشركة.

التوقعات بالنسبة لتقييم مخاطر الشركة هي "مستقرة" وذلك لوجود عدد من الخصائص المعلقة والتى من المقرر
تطبيقها على مدى االثني عشر شهرا القادمة  ،والتى لم يتم تحديد موعد تطبيق أي منها بشكل نهائي حتى اآلن،
وبمجرد تنفيذ عمليات التطوير هذه والخصائص ،فانه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين تقييم مخاطر
الشركة وتتضمن عمليات التطوير هذه االتى :








تعمل كالً من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية مع الشركة علﯽ تنفيذ خاصية
اقراض واقتراض األوراق المالية  ،وبشكل مبدئى سيكون العمل بهذه الخاصية في إدارة مخاطر
عجوزات تسوية الصفقات، ،وعند تفعيل هذه الخاصيه بالﮐامل سيكون ذلك متاحا لدعم البيع على
المكشوف المنظم  ،وعند تطبيق المبادره (حاليا مع الهيئة العامه لسوق المال لإلعتماد) فانه من المؤمل
ان تساهم فى ضخ مستويات سيوله جديده للسوق.
قدمت الشركة للهيئة العامه لسوق المال مقترح قبول أمناء الحفظ كاعضاء في المقاصة  ،ومن المتوقع
ان يساهم ذلك فى زيادة مستوى الشفافية في عمليات التسويات وتقليل مستوى المخاطر واألعباء التي
قد يتعرض لها ويتحملها الوسطاء عند تغطية االلتزامات المرتبطة بالتداول ولحين اتمام عمليات التسوية
من جانب أمناء الحفظ.
مشروع قانون األوراق المالية قيد التحديث من قبل الهيئة العامه لسوق المال بعد حصول الهيئة على
المالحظات على مشروع القانون من المتعاملين في السوق ،وسيوفر هذا القانون الجديد تحديد الوضع
القانوني و سيوفر الدعم الالزم في عدد من المجاالت بما في ذلك تقنين العمل بسجالت اإليداع المركزيه
كسجل قانوني محدد ،وأيضا ً سيدعم التعريف القانوني لمفهوم اتمام الصفقات ).(trade finality
تقوم شركة اإليداع بوضع إطار عمل كامل إلدارة المخاطر  ،والذي يتضمن تعيين مسؤول إدارة المخاطر
مؤخرا
للعمل بشكل متفرغ وتخصصي فى إدارة مخاطر الشركة ،وقد تم تشكيل لجنة للمخاطر بالشركه
ً
والتي سيكون لها مساهماتها الواضحه فى هذا الجانب مستقبال.

وقال جيم ميكليثوايت  -مدير أسواق رأس المال في توماس موراي" :يسر توماس موراي أن تعلن عن رفع تقييم
المخاطر الشامل لشركة مسقط للمقاصة واإليداع ،التطورات والتحديثات التى تمت على عدة جوانب في اعمال
الشركة يعكس مدى عمليات التطوير الواسعة في اإلجراءات والضوابط التي استحدثتها الشركة خالل األعوام
القليله الماضية  ،وبشكل أساسي بعد عمليات التحديث الفنية في نظام اإليداع الرئيسي الجديد ) ،(UCSDو ستقوم
مؤسسة توماس موراى بمراقبة عمليات التحديث التي تقوم بها الشركة  ،و كذلك فى استمرارها في تبني أفضل
الممارسات الدولية".
من جهته  ،قال هيثم بن سالم السالمي  -المدير العام لشركة مسقط للمقاصة واإليداع" :تماشيا مع رؤيتنا لتعزيز
بيئة االستثمار في السلطنة والمنطقة  ،نعمل فى الشركه باستمرار على تبنى وتطبيق أفضل الممارسات العالميه
والتي بدورها تساهم فى تقليل المخاطر بشكل عملى  ،و كذلك تعزيز الكفاءات التشغيلية بالشركه والعمل على
تقليل التكاليف .والشركه تثمن بأن موسسة توماس موراي ،قد اخذت بعين االعتبار الخطط واالجراءات التى تعمل
عليها الشركه أثناء إجراء التقييم الشامل للمخاطر ،والذى عليه تم رفع التقييم الخاص باعمال الشركه  .وبالمقابل
فان الشركه سوف تاخذ بعين االعتبار بعض نواحى العمل التى تحتاج مزيدا من التطوير فى االليات  ،والشركه
قامت خالل الفتره الماضيه فى استحداث العديد من الخدمات عبر اإلنترنت وتقديم خدمة ارسال الرسائل النصيه
الى المساهمين عند وجود اية حركات على حسابات هوالء المساهمين لتقليل المخاطر لحماية حقوق كافة المتعاملين
 ،والشركه سوف تلتزم فى االستمرار فى العمل على مختلف ادوار واعمال الشركه التى من شانها ان تساهم فى
رفع كفاءة ادارة المخاطر بالشركه خالل السنوات القادمه ".
يرتكز تقييم مخاطر اإليداع المركزي  CSDعلى عمليات تقييم مستوى التعرض للمخاطر لجميع المتعاملين
المرتبطين بالعمليات واالجراءات التي تعمل عليها شركات اإليداع المركزي لتسهيل عمليات حفظ وتسوية
ومقاصة األوراق المالية ،ويتم تقييم ثمانية مخاطر رئيسية (مكونات التقييم) ،هذه المنهجية فى عمليات التقييم تأخذ
باإلعتبار امكانيات موسسات اإليداع المركزي وكفاءة البنيه التحتيه التى تعمل عليها  ،وأيضا ً تقييم االجراءات
المعمول بها بموسسات اإليداع وقدرتها على اتخاذ الوسائل المناسبه فى حماية حقوق المتعاملين  ،وكجزء من
مكونات التقييم يتم تقييم نطاق ونوعية خدمات اإليداع ،وتصنف التقييمات على نطاق عالمي متسق وذلك باستخدام
مقياس تصنيف  AAAالمتعارف عليه إلى  ،Cوبمجرد اعتماد اى تقييم حسب تصنيف الدرجات تكون هناك
عمليات مراقبة مستمرة لمتابعة اعمال مؤسسات اإليداع.

تحتفظ توماس موراي بملكية عمليات تقييم ألكثر من  140من مؤسسات اإليداع المركزية على مستوى العالم
كجزء من خدمات توماس موراي لتقييم مخاطر اإليداع المركزي.
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
جيم ميكليثوايت
مدير أسواق رأس المال
توماس موراي
+44 )0( 208-600-2300

هيثم سالم السالمي
المدير العام
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م
+968 24822201

jmicklethwaite@thomasmurray.com

h.alsalmi@mcd.gov.om

عن توماس موراي
توماس موراي هي شركة متخصصة لتقييم مخاطر الحفظ واألمانة ،وإدارة المخاطر ،واألبحاث المتخصصة في
قطاع خدمات األوراق المالية العالمية ،تأسست شركة توماس موراي في عام  ،1994وتراقب الشركة وتحلل
أكثر من  320من مؤسسات الحفظ واألمانة على مستوى العالم وتقيم مخاطر أكثر من  140مؤسسة إيداع مركزي
) (CSDsو  30من مؤسسات الطرف المركزي المقابل ( )CCPsوأكثر من  90بنية تحتية ألسواق رأس المال،
وتتمتع الشركة بمكانة مرموقه كمزود لتقييم المخاطر العامة والخاصة على أمناء الحفظ العالميين ومصارف
الحفظ المحلية والبنى التحتية ألسواق رأس المال.
Thomas Murray

http://thomasmurray.com

عن شركة مسقط للمقاصة واإليداع ()MCD
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ( )MCDهي شركة مساهمة مقفلة  ،تعمل على أساس ربحي  ،تأسست في نوفمبر
من العام  1998بموجب المرسوم السلطاني رقم  98/82وبدأت عملياتها في فبراير فى العام  ،1999وكان
اإليداع معروف سابقا ً باسم شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية ( ،)MDSRCوفي يوليو من عام 2008
تم تحويل وظائف المقاصة والتسوية من سوق مسقط لألوراق المالية للشركه  ،و بالتالى اصبحت اختصاصات
الشركة فى تشغيل اإليداع المركزي و ايضا عمليات المقاصة والتسوية .وتم فى يونيو من العام  2010تغيير
اسم الشركة من شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية ( )MDSRCإلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع
(.)MCD
تم منح شركة مسقط للمقاصة واإليداع حقوق االمتياز الخاصه بالقيام بمركز اإليداع المركزي بالسوق المالى
العمانى  ،والتى بموجبها اسندت اليها ادوار حفظ سجالت المساهمين وتوفير خدمات الحفظ والمقاصة والتسوية
لألوراق المالية وصناديق االستثمار المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية  ،و كذلك حفظ سجالت السندات
والصكوك المتداولة في سوق مسقط لألوراق المالية  ،وغيرها من األوراق المالية التي تصدرها الحكومة العمانية
 ،وتعمل الشركة أيضا ً كمؤسسة الترقيم الوطنية لتخصيص أرقام الترميز .ISIN
www.mcd.gov.om

