
الشركةتنظیم وإدارة تقریر 

المالیة للسنة .ع.ع.م.شلشركة النفط العمانیة للتسویق،تقریر حاكمیة الشركة تقدیمیسعدني

.م٢٠١٠دیسمبر ٣١المنتھیة في 

:فلسفة الشركة 

دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في " تقریر حاكمیة الشركة" الشركةتنظیم وإدارة تقریرعدی

،األساسیةالمبادئ ھذه وتطبیق التزاممدى عن إذ یعبر ، تكمشركلساس بمثابة حجر األم٢٠١٠

النمو المضطرد واالستمراریةبدورھا تضمن التي ووالمحاسبةلشفافیة والنزاھة لمعیارًا 

. للشركة

في للشركات المساھمة العامة إلزامیةإننا نطبق ھذه المبادئ منذ زمن طویل وقبل أن تصبح 

ن یآخرثنییناإلىأعضاء مستقلون باإلضافة سبعةیتكون مجلس اإلدارة من .م٢٠٠٢یو یون

.جسد مزیجًا من المھنیة والمعرفة والخبرةلذي یااإلدارة التنفیذیة مع و

من ذوي اإلختصاص والذین بوسعھم المساھمة بذلنا قصارى جھدنا في استقطاب أشخاٍصلقد و

العملیات فعیلوتفي تقییم لالستمراراعالمًیمكانتھافع الشركة، ورإستراتیجیةفي وضع 

ذوي الخبرة واإلطالع في ھذا من حظینا بنخبة طیبة من أعضاء مجلس اإلدارة التجاریة، كما 

.القطاع

مجلس اإلدارة 



تشكیل المجلس )أ 

موح بھ ھو العدد األقصى المسغیر تنفیذیین وجمیعھم أعضاءتسعةیتكون مجلس اإلدارة من 

أعضاءسبعةمنھم وجمیع األعضاء التسعة عمانیي الجنسیة و. وفق النظام األساسي للشركة

.مستقلین

فریق اإلدارة التنفیذیة باألعمال الیومیة للشركةیقوم، ورقابتھامجلس اإلدارةوتحت إشراف 

لفریق منكما یتكون اقطن،الم سبن أحمد بن عمر /الفاضلالرئیس التنفیذي الذي یترأسھ 

/الفاضل، واالسحاقيجامع بن حسین / والفاضل،عثماننراجا شاھری/عضویة كل من الفاضل

سعید زعبد العزیبن فیصل /، والفاضلأحمد كامل/ والفاضلالدین عبدالجلیل،نورأمین

راشد بن عامر بن محمد /والفاضلسعید الرویضي،بنسالمبن نبیل / والفاضلالشنفري،

.البرواني

راجا / والفاضل،لحضور اجتماعات مجلس اإلدارةدعوة الرئیس التنفیذي بصفة دائمة تتم

.جلس اإلدارةأمین سر معثمانشاھرین

:اإلدارةأعضاء مجلس تعیین عملیة )ب 

ة واالستحقاق والتأھل ویتم إعادة انتخابھم في حالة الصالحیأعضاء مجلس اإلدارةیتم تعیین 

التي تجرى كل ثالث سنوات لدى الجمعیة العمومیة السنویة للشركة نتخاباتاالفي لمدة جدیدة

عمل على األقل یومینالشركة قبل إلىالترشیح وتقدیمھا استمارةویتوجب على المترشح ملء 

جتماع اإلالجمعیة العمومیة السنویة للشركة، حیث یتم نشر اإلشعار بتاریخ انعقادمن تاریخ 

.انعقادهعلى األقل من أسبوعینمحلیة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة قبل السنوي في الجرائد ال

المنصوص اإلجراءاتوالقوانین وقانون الشركات التجاریة وفقالترشیح واالنتخاب عملیة تتم 

الشركة برنامجوتعد . للشركةالنظام األساسي وبالتناسق مع ھیئة سوق المال علیھا من قبل 

بعض وجلس اإلدارة لتعریفھم بنشاطات الشركة و طبیعة أعمالھا ألعضاء مخاص تعریفي 

.مصالح الشركةعن واإلفشاء،كالسریةالبنود المتعلقة بحاكمیة الشركات



:إعادة تعیینھم أواالفصاح فیما یتعلق بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة) ج

.لسنة المالیةمجلس اإلدارة خالل اأعضاء لم یتم أي تغییر في ،م٢٠١٠خالل العام 

:عدد اجتماعات مجلس اإلدارة)د

٣١المنتھیة في المالیةالسنةخالل دارة اإلمجلس لاجتماعات خمسةعقدت الشركة 

٢٧و،م٢٠١٠یولیو 15و،م٢٠١٠ابریل٢٧و،م٢٠١٠ینایر ٢٧:كالتاليم ٢٠١٠دیسمبر 

االجتماعینالفاصلة بین الشركة في الفتراتالتزمتوقد ، م٢٠١٠نوفمبر ٤و ، م٢٠١٠أكتوبر 

.أشھر كحد أقصىأربعةھي رة المحددة من قبل الھیئة العامة لسوق المال والفتوزتتجاال أنب

شركات المساھمة العامة األخرى السجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة  وعضویات )ه(

:شركة النفط العمانیة للتسویقحضور أعضاء مجلس إدارةبیانات)  ١(الجدول 

اجتماعات  المنصبعضو الاسم

مجلس 
اإلدارة التي 

خالل عقدت 

*العام

اجتماعات 

مجلس 
اإلدارة التي 

خالل حضرھا 
العام

ر آخر وحض

اجتماع 
جمعیة لل
ةمومیعال

العضویات 

التي یشغلھا 
في الشركات 

المساھمة 
العامة 

األخرى 

عبد اهللا بن سالم 

)١(الرواس 

رئیس مجلس 

غیر تنفیذي ،دارةاإل

٥٤
١نعم

بشیر بن م ھمل

رفالج

مجلس رئیسنائب

غیر تنفیذي ،دارةاإل

-نعم٥٣



زاھر بنتأصیلة

الحارثي

غیر مستقل عضو 

تنفیذي

-ال٥٤

سھیل بنتأمل

)٢(بھوان 

غیر مستقلعضو 

تنفیذي

٢نعم٥٤

محمد بن خمیس 

العامري

غیر مستقلعضو 

تنفیذي

-نعم٥٥

بنتروانالسیدة 

آل سعیدد أحم

غیر مستقلعضو 

تنفیذي

٣نعم٥٤

عبد اهللا بن أحمد 

)٣(الرواس 

غیر مستقلعضو

تنفیذي

٣ال٥٢

بنعبد القادر

البلوشيدرویش

غیر مستقل عضو 

تنفیذي

١نعم٥٥

بیر بخش بن سلیم

الرئیسي

عضو مستقل غیر 

تنفیذي

٢نعم٥٥

مالحظات

. لعضویة اللجنةجلس اإلدارة فیھا شاغًالأثناء الفترة التي یكون عضو م* 

.شركة النفط العمانیةممثل )  ١(

ممثلة مجموعة سھیل بھوان)  ٢(

ع.ع.م.القابضة شر الستثماالدولیة للتنمیة واممثل شركة ظفار )  ٣(

حاكمیة "مدونة تنظیم وإدارة الشركات من ) ١(العضو المستقل في المادة وقد تم تعریف 

".الشركات

:المعلومات المقدمة  لمجلس اإلدارة)  ـھ( 



مجلس إلىالتالیةقدم المعلومات ُت،بالشكل األنسبالشركةعملیاتتنظیم وإدارةتسھیل بغیة 

:اإلدارة

كل ما یستجد وومیزانیة رأس المال التجاریةالسنویةعملیات التشغیلمراجعة خطط·

.حیالھم

.التجاریةھاقطاعاتوعملیات أقسامھا وركةلشالتي حققتھا االنتائج الربع سنویة ·

.في اجتماع  لجنة التدقیقاألساسیةالبحثنقاط·

.والتحقیق والعقوباتعرض ألھم إشعارات الطلب·

.الممیتةأوالخطیرة الحوادث ·

.تلوثالأونفایات السائلة عن الالناتجةمشاكل كافة ال·

الدیون عدم سدادأو،علیھاأوحقة للشركة المستبااللتزامات المالیةكافة المسائل المتعلقة ·

.لشركةلالمستحقة

.المطالبات الخاصة بالمنتجأوالمتعلقة بالمسؤولیات العامة ذات األھمیةكافة المسائل·

.المشتركةونالتعااتفاقیاتأوالمتعلقة بكافة المشاریع تفاصیل ال·

الملكیة وحقوقالعالمة التجاریة، ومبالغ مھمة والمتعلقة بالشھرة،التي تتضمنكافة المسائل ·

.الفكریة

.باألیدي العاملة والحلول المقترحة لھاالمسائل ذات األھمیة والمتعلقة ·

.العالقات الصناعیةقسم الموارد البشریة وفيالتطوراتأھم ·

األصول خارج نطاق النشاط أوالشقیقة الشركاتأوات االستثمارأوالعینیة بیع المواد ·

شركةللالطبیعي 

للحد من اإلدارةالمتخذة من قبلوالخطوات األجنبیةعملیات التعامل بالعمالت تفاصیل·

.المخاطر

.رباحاألدفع المعمول بھا كعدموالنظمأأو قانونیةمتطلبات تنفیذیةأیة باإللتزام عدم ·

والتي توزع مسبقًا على دارة اإلمجلس أعمالتشكل ھذه المعلومات جزءًا من جدول 

اللجان المتخصصة النابعة عن إلىأوانعقادهالمجلس أثناء إلىتقدم أوالمجلس اءأعض

. المجلس



:المعامالت الجوھریة لألطراف ذوي العالقة) و ( 

وأعضاء شركة البین ذوي العالقةتجاریة جوھریة لألطرافھنالك معامالتلم تكن 

.والتي قد تتضارب مع مصالح الشركةم ٢٠١٠دیسمبر ٣١اإلدارة للسنة المنتھیة في مجلس

:األخرىواألجورالرواتب وأتعاب حضور الجلسات، ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، )ز(

الجمعیة في اجتماعإعتمادھا یتم التي وت أفآالمكتوزیع مجلس اإلدارة سیاسةیحدد 

التوجھ نحو من ركةالشلتمكین المتخصصین وأفضل المھنییناستقطاببھدف العادیة العمومیة 

.الصحیحة وتحسین كفاءة العملیاتستراتیجیةاإل

كل ھمحضورریال عماني عن٥٠٠غیر تنفیذیینالمجلس اإلدارة أعضاءیتقاضى 

ریال عماني عن حضورھم لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس ٤٠٠ودارة اإلمجلس اجتماع

سنویة بحیث ال مكافآتمجلس اإلدارة أتعاب الحضور، یتقاضى أعضاءإلىباإلضافة اإلدارة،

األرباح صافي من% ٥مجموع المكافآت المدفوعة لكافة أعضاء مجلس اإلدارةوزتتجا

وتتناسب ھذه .ریال عماني٢٠٠٠٠٠المذكورة عن فأة آالمكزواأن ال تتجكماالمعدلةالسنویة 

واردة في قانون الشركات ال، وفقًا للقوانین واألنظمةلمنصبھالعضوفترة شغلمع فأة آالمك

المدراء التنفیذیین .التجاریة والتي تم تبنیھا من قبل الھیئة العامة لسوق المال بھذا الخصوص

توالمكافآاجتماعاتمعھم وال یدفع لھم أجور حضور المبرمةیتقاضون حسب العقود 

.المذكورة أعاله

مجلس اإلدارة خالل عام ألعضاءة الدفع مستحقالأوالمكافآت التي دفعت یبین ) ٢(الجدول 
بالریال العمانيم٢٠١٠



أتعاب حضور اسم عضو مجلس اإلدارة

االجتماعات

إجمالي 

التعویض 

المجموع*المكافأة

١٢٠٠٠١٤٠٠٠ال ینطبق٢٠٠٠عبد اهللا الرواس بن سالم 

١٢٠٠٠١٣٥٠٠ال ینطبق١٥٠٠بشیر الجرفبن م ھمل

١٢٠٠٠١٥٥٠٠ال ینطبق٣٥٠٠)١(زاھر الحارثيبنت أصیلة 

١٢٠٠٠١٤٠٠٠ال ینطبق٢٠٠٠سھیل بھوان بنتأمل

١٢٠٠٠١٤٥٠٠ال ینطبق٢٥٠٠محمد العامريبن خمیس 

أحمد آل سعید بنت روان السیدة 

)١(

١٢٠٠٠١٥٩٠٠ال ینطبق٣٩٠٠

١٢٠٠٠١٣٠٠٠ال ینطبق١٠٠٠عبد اهللا الرواس بن أحمد 

البلوشيیشدروبن عبد القادر

)١(

١٢٠٠٠١٦٤٠٠ال ینطبق٤٤٠٠

١٢٠٠٠١٤٥٠٠ال ینطبق٢٥٠٠بیر بخش الرئیسيبن م لیس

٢٣٣٠٠١٠٨٠٠٠١٣١٣٠٠المجموع

مالحظات

التدقیق اجتماعات لجنةأتعاب حضور تشمل )١(

اعتماد بعدم ٢٠١٠دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة فيلسنة اعنالمكافآتسیتم دفع*

مارس ٢٨وذلك بتاریخ اجتماع الجمعیة العمومیة السنويمن قبل المساھمین في الحسابات

.مساًء٣ساعة في الم ٢٠١١

:التابعة لھا واللجان المساھمة العامة األخرىاإلدارة في الشركاتعضویات مجلس)ع(

المساھمة العامة في الشركات یوضح تفاصیل عضویات أعضاء مجلس اإلدارة)٣( الجدول 

واللجان التابعة لھا خرىاأل



عضویات اللجانالعضویات اسم عضو مجلس اإلدارة

المنصباللجنةالمنصباسم الشركة
جلفار شركة عبد اهللا الرواسبن سالم 

ھندسةلل

والمقاوالت

مجلس عضو

إدارة

عضواللجنة التنفیذیة

ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجدرفبشیر الجبن ملھم

ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجدبنت زاھر الحارثيأصیلة 

شركة عمان سھیل بھوانبنتأمل

للسرامیك

الشركة الوطنیة 

للصناعات 

الدوائیة

رئیس مجلس 

اإلدارة

رئیس نائبة 

مجلس اإلدارة

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجد

ال یوجدال یوجدال یوجدال یوجدمحمد العامريبن خمیس 

البنك الوطني آل سعیدأحمد بنت روان السیدة 

العماني

أونك القابضة 

ع.ع.م.ش

اوریكـس 

للتأجیر

نائب الرئیس

تنفیذيعضو

عضو

التدقیقلجنة

إدارة المخاطر

الدیون

ال یوجد

ال یوجد

الرئیس

عضو

عضو

ال یوجد

ال یوجد

شركة ظفار عبد اهللا الرواسبن أحمد 

للتنمیة الدولیة

واالستثمار 

القابضة

شركة أعالف 

ظفار

عضو مجلس 

اإلدارة

نائب الرئیس

یوجدال

ال یوجد

یوجدال

ال یوجد



شركة مطاحن 

صاللة

الرئیسلجنة التدقیقنائب الرئیس

شركة عمان درویش البلوشيبن عبد القادر

للسرامیك

عضو مجلس 

إدارة

الرئیسالتدقیقلجنة 

شركة المطاحن بیر بخش الرئیسيبنملیس

العمانیة

مسقط شركة 

اتغازلل

عضو مجلس 

إدارة

عضو مجلس 

إدارة

تنفیذ واالستثمار

التدقیق

عضو

عضو



أعضاء مجلس اإلدارةعناالفصاح)غ(

مجلس ألعضاءقد یكون والتيیتم تقدیم جمیع البیانات المتعلقة بالمعامالت المالیة والتجاریة

أوالمناقشةیشارك عضو مجلس اإلدارة المعني في وال، ة مصالح مادیة فیھا للمجلساإلدار

.بشأنھاه المجلسالتصویت في أي قرار یتخذ

لجان مجلس اإلدارة)س(

:لجنة التدقیق): ٤(الجدول 

:كالتاليتتكون لجنة التدقیق من ثالث أعضاء مستقلیین غیر تنفیذیین

المنصباسم العضو 

الرئیسدرویش البلوشي بن عبد القادر 

عضوأحمد آل سعید بنت السیدة روان 

عضوأصیلة بنت زاھر الحارثي 

لجنة التدقیق والتي تتألف من ثالثة أعضاء مجلس اإلدارة تمداوالتجني الشركة فوائد جمة من 

أحمد آل سعید  بنت یدة روان ، والس)رئیسًا(درویش البلوشي بن عبد القادر -غیر التنفیذیین 

أصیلة بنت زاھر الحارثي، وجمیعھم ذوي خبرة واسعة بالشؤون المالیة والحسابات / والفاضلة

.لجنةالویقوم أمین سر مجلس اإلدارة بمھام منسق . وقانون الشركات التجاریة

مة لحضور بصورة دائورئیس وحدة المراجعة الداخلیةالتدقیق، وتتم دعوة الرئیس التنفیذي

اجتماعات اللجنة، ویقوم رئیس لجنة التدقیق بإطالع مجلس اإلدارة بتقریر شامل عن نتائج 

. اجتماعات لجنة التدقیق لتتم مناقشتھا في اجتماعات مجلس اإلدارة

:التاليشركة النفط العمانیة للتسویقبجنة التدقیقللاألساسیةمن مھام



.تھا ودقتھاللتأكد من صحللشركة المالیة والمعلوماترعملیة إعداد التقاریاإلشراف على ·

دفع قیمة أوالتدقیق أتعاباعتماد إلىباإلضافة التوصیة باعتماد وعزل المدقق الخارجي ·

.أیة أتعاب أخرى

.مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلیة مع اإلدارة والمدقق الداخلي والخارجي·

.ون المالیة وإدارة المخاطرؤمراجعة سیاسات الشركة المتعلقة بالش·

في حالة عدم ( حملة السندات والمساھمین ومودعین للالعجز عن الدفعأسباب النظر في ·

.فضًال عن الدائنین) المعلن عنھارباحاألدفع

تقریر لجنة فيالمالیةالسنةل خالبما في ذلك أنشطتھاالتدقیقلجنةمزید من التفاصیل عنل

تدقیق ال

:ثماِرستاإللجنة 

ثنین اجمیعھم غیر تنفیذیین و منھم تكون من أربعة أعضاء تبالشركة التي تثمار ساإللجنة 

:من كل منتكون اللجنة تو.مستقلین

رئیس اللجنة سالم بن عبداللــھ الرواس / شیخال

روان بنت أحمد آل سعید/ السیدة

ملھم بن بشیر الجرف/ الفاضل

لوشيعبدالقادر بن درویش الب/ الفاضل

أمین سر مجلس اإلدارة یعتبرجتماعات اللجنة، و إتتم دعوة الرئیس التنفیذي بصفة دائمة لحضور 

.للجنةاسر مین أأیًضا ھو

:المھام والواجبات الرئیسیة للجنة اإلستثمار

دراسة و مراجعة الفرص اإلستثماریة أو أي أنشطة تجاریة جدیدة ورفع التوصیة لمجلس ·

.ة علیھااإلدارة للموافق

.تنفیذ أعمال أخرى مفوضة من ِقَبل مجلس إدارة الشركة·



.م لم تجتمع لجنة اإلستثمار٢٠١٠خالل العام 

:تآلجنة المكاف

خالل العام تم إنشاء لجنة مكافآت بالشركة التي تتكون من ثالثة أعضاء غیر تنفیذین ومنھم أثنیین 

:ون اللجنة من كل منكوتت. مستقلین

الرئیس–الجرف ملھم بن بشیر.١

أمل بنت سھیل بھوان.٢

.سلیم بن بیر بخش الرئیسي.٣

تتم دعوة الرئیس التنفیذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ویعتبر مدیر عام الموارد 

. البشریة وشؤون اإلداریة ونظم المعلومات أمین سر اللجنة

.من المھمات األساسیة للجنة المكافأت

فیما یخص تعیین الرئیس التنفیذي ومخصصاتھ ومكافأتھ إلدارةاوضع التوصیات لمجلس·

.وأطر تقییم األداءمؤشرات باإلضافة إلى 

التصدیق على توصیات الرئیس التنفیذي للتعیین والمخصصات والمكافآت ومؤشرات ·

.فریق اإلدارة التنفیذیة المساندة للرئیس التنفیذيلاألداء وأطر تقییم األداء

اإلدارة التنفیذیة إذا ما دعت خطة لتنظیم التعاقب للرئیس التنفیذي وفریق التأكد من وجود·

.الحاجة لھا

.مراجعة مؤھالت وخبرة العمل ألي من یرشح للتعیین كعضو في اإلدارة التنفیذیة·

.مراجعة واإلشراف على سیاسات الموارد البشریة وخطة التعمین·

یم المخصصات والمكافآت بما یتماشى مع طار لتنظإالمراجعة المستمرة والتأكد من وجود ·

آخذین باالعتبار مؤشرات سوق العمل إحتیاجات الشركة لجذب واالحتفاظ بالكفاءات 

.وتقلباتھا وأفضل الممارسات في ھذا المجال

.یة في حالة استقالتھ أو إنھاء خدماتھ من الشركةذمقابلة أي عضو من فریق اإلدارة التنفی·



:والمكافآتاإلدارة 

للشركة ویحدد مخصصاتھ الرئیس التنفیذي التابعة لھ اللجنة الفرعیة أومجلس اإلدارة یعین 

.ومكافآتھ

ھناك طریقة تطبقھا الشركة ،)ةبعقود مؤقتنیعاملبخالف ال(لتنفیذیین المدراء ابتعیین وفیما یتعلق 

لھ مبنیًا یات الموكلة الواجبات والمسئولوفق موظف أویتم تحدید وظیفة كل مدیر حیث ،بھذا الشأن

النظام ویستخدم ھذا .والدرایة المطلوبة وعلى ھذه األسس تحدد أتعاب كل وظیفةالكفاءةعلى مدى 

تقییم عملیةعندنفس النظامیتبعبفعالیة مع المرونة المناسبة إلدخال التعدیالت من وقت آلخر، و

.الموظفین

مضافًا إلیھ الراتب األساسي المتعاقدین معھم منالمدراء التنفیذیین بخالفیتكون إجمالي أتعاب

والمنافع اتوالعالوومستحقات نھایة الخدمة التأمینات االجتماعیة في، والمساھمات ةالسنویالمكافأة 

مقارنة على اإلنجازات التي حققتھاة وفق نجاح اإلدارة التنفیذیةالسنویالمكافأة ویتم تحدید . األخرى

:.واجتماعیةةمالیة وعملیحیث تتضمن تلك األھداف على أھداف . لھاھداف التي وضعت األب

:الحالیة العلیا التنفیذیةفریق اإلدارةعلى ) ٥(الجدول یتضمن 

تاریخ االلتحاق المؤھالتالعمرالوظیفةاالسم
بالشركة

ماجستیر  في الھندسة، 56الرئیس التنفیذيأحمد سالم قطنبنعمر

وإدارة األعمال 

م١/٤/٢٠٠٦

مدیرعام قسم وقود أحمد كامل محمود

الطیران والسفن

بكالوریوس ھندسة 45

میكانیكیة

م١٦/١٢/٢٠٠٨

قطاع –ل أومدیر أمین نورالدین عبد الجلیل

المبیعات والتسویق

ماجستیر إدارة األعمال 45

،)مجال التسویق(

)علوم سیاسیة(

م٣/٢/٢٠٠٧

ون المالیة مدیرعام الشؤعثمانھریناجا شار

والحسابات

بكالوریوس تجارة، 43

قانوني ومحاسب 

م٢٠٠٧/ ١/١١



بنالعزیزعبدبن فیصل 

سعید الشنفري

العملیاتمدیر عام

الصحة والھندسةو

السالمة، والبیئةو

بكالوریوس ھندسة 39

میكانیكیة

م١١/٠٢/٢٠٠٨

سعید بنسالمبننبیل

الرویضي

شؤون الشركةمدیر عام 

التجاريروالتطوی

والتخطیط  والمشتریات

الھندسة بكالوریوس  37

المدنیة وماجستیر 

ھندسة صناعیة

م٦/١٠/٢٠٠٨

راشد بنعامربنمحمد

البرواني

الموارد مدیر عام

البشریة والشؤون 

اإلداریة ونظم 

المعلومات

بكالوریوس ھندسة 44

االلكترونیات والحاسب 

اآللي

م١/١٢/٢٠٠٨

ماجستیر إدارة أعمال42مدیر عام البیع بالتجزئة سحاقيجامع االبن حسین 

وماجستیرنظم 

المعلومات الجغرافیة

م١/١٠/٢٠٠٧

ریال 409769مدراء تنفیذیین بالشركة خمسمجموع تكلفة أكبربلغ، م 2010في عام 

عماني

.)م2010التي دفعت في عام م 2009المبلغ مكافاة عام یشمل (

:المساھمون 

المساھمین والمستثمرین طرق التواصل مع-أ

المھمة والمتعلقة المعلومات والذي یتضمن على كافة لشركة موقع خاص على شبكة االنترنت ل

الصحفیة الرسمیة والتقاریر ربع السنویة البالشركة ونشاطھا التجاري وأدائھا بما في ذلك نتائج

:ھوعنوان الموقع اإللكتروني للشركة إن .ھولةوذلك لتمكین من یھمھ األمر باإلطالع بیسر وس

com.oomco.www . اإللكتروني موقع الالمفصلة فيربع السنویة الالنتائج كما تدرج

.للجمیعمتاحةحیث أنھاom.gov.msm.wwwراق المالیةوسوق مسقط لألل

http://www.oomco.com/
http://www.msm.gov.om/


النتائج ربع السنویة ونصف السنویة والسنویة مع تقریر نشر بیانات مختصرة عن كما یتم 

واإلشعارات الخاصة بتوزیع األرباحلحضور اجتماع الجمعیة العمومیةوالدعوةمجلس اإلدارة

رة أعضاء مجلس اإلدایناقش كما.’الوطن‘و’ ف عمانأوتایمز ‘كـ المحلیة الصحف في كبریات 

ة البیان من دقكل بیان للتحقققبل نشرالمنعقد في اجتماع مجلس اإلدارة اإلعالناتھذه جمیع 

.والمعلومات الواردة فیھ

.والمساھمین بناء على طلبھمالمالیینالمحللینمع الشركة اجتماعات تعقد ذلك،إلىباإلضافة

:سیاسة توزیع األرباح- ب 

الممكن توزیعھا سنویًا على المساھمین من األرباح األرباح قصى أتوزیع تتبنى الشركة سیاسة 

في م 2010أرباح سنة بدفع مع ھذه السیاسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة شياتمبالو.المحققة

الكبیرة توزیع األرباح الخطط االستثماریة تحدید نسبة عند ىوسیراع. م2011شھر أبریل 

.أخرىالتزاماتأي أوالمال العامل رأسومتطلبات 

:بالقوانین واألنظمة المرعیةتفاصیل عدم التقید )ج(

وترتیبات بكافة القوانین والنظم التي سنتھا ھیئة سوق المالكامل شكل تقیدت الشركة ب

أوالھیئة العامة لسوق المال غرامات على الشركة من قبل أولم تفرض أي عقوبات و، التسجیل

،أثناء فترة ھذا التقریرسلطة قانونیة أخرىأوأیة ھیئة تنظیمیةأوراق المالیة وسوق مسقط لأل

. بالكاملاتحوكمة الشركتقیدت بقانون الشركة كما أن 



:العمومیةالجمعیة اجتماعات) د ( 

جدول أعمال الجمعیة واالجتماععن عالن اإلإلىباإلضافة التقریر السنوي للشركة یتضمن 

لكافة المواد المدرجة في جدول األعمال إلحاطة كافیة خطیة توضیحات سنویة العمومیة ال

.لمشاركة الفعالةولفتح المجال لتم مناقشتھا وف یالمسائل التي سبشكل كامل حولالمساھمین 

إن أعضاء مجلس اإلدارة یحثون المساھمین بحضور الجمعیة العمومیة والمشاركة في طرح 

عن طریق استفساراتھمجابات المفصلة، كما یمكن للمساھمین طرح األسئلة للحصول على اإل

.  العمومیة فقطاجتماعات الجمعیة أثناء ولیس بالشركة في أي وقت خالل السنة االتصال

:العمومیةجمعیة للآخر ثالثة اجتماعات ببیانات )٦(رقم الجدول 

المكانالوقتالتاریخ)المنتھیة(السنة المالیة

قاعة رجال األعمال،  مبنى مساء ٤:٠٠م2008مارس 22م 2007بر دیسم٣١

ھیئة سوق المال، الحي 

التجاري

قاعة رجال األعمال، مبنى مساء٤:٠٠م٢٠٠٩مارس ٣١م2008دیسمبر ٣١

ھیئة سوق المال، الحي 

التجاري

قاعة السندباد بفندق كراون مساء ٢٠١٠١٢:٠٠مارس٣١م٢٠٠٩دیسمبر٣١

مسقط-بالزا

م ٢٠١٠دیسمبر ٣١لمالیة المنتھیة في االعادیة السنوي للسنة العمومیة اجتماع الجمعیة ینعقد 

-:تالیةالبیانات الوفق

م ٢٠١١مارس ٢٨:التاریخ

قطبمسبر الجصة -البندر، بفندق الصفاة قاعة :المكان

مساًءًا٠٣:٠٠:الوقت



:  بیانات األسھم ) ه(

العمانیة النفط  ضح االرتفاع واالنخفاض الشھري في أسعار وأحجام أسھم شركةیو)٧(الجدول 

. م٢٠١٠دیسمبر ٣١راق المالیة للسنة المالیة المنتھیة في وتسویق في سوق مسقط لأللل

: راق المالیةوبیانات سعر السھم الشھریة واألحجام في سوق مسقط لأل)   ٧(الجدول  

حجم سعرأدنىأعلى سعر ٢٠١٠الشھر 

ولالتدا

٠٫٩٩٩٠٫٩١٠٨٣٠٤٦٣ینایر 

٠٫٩٩٩٠٫٩٣٠٣٠٠٩٩٣فبرایر 

١٫٠٠٠٠٫٩٢٠٥٠٣١٦٨مارس 

٠٫٩٥٥٠٫٩٢٠١١٧٢١٣أبریل 

٠٫٩٨٠٠٫٩٤٦٦٧١٤٥٩مایو 

٠٫٩٧٥٠٫٩١٥٣٤٨١٩٦یونیو

٠٫٩٨٠٠٫٩٤٥٨٨٠٨٠٤یولیو 

٠٫٩٩٠٠٫٩٧٥٢٤٦٢٠٨أغسطس 

١٫٠٦٠٠٫٩٨٦١١٧٩٥٠سبتمبر 

١٫١٧٥١٫٠٢٥٢٠٧٣٩٦أكتوبر 

١٫١٨٥١٫٠٥٨٦٠٣١٥٠نوفمبر 

١٫٢٣٠١٫٠٨٢٣٢٤٠١٣دیسمبر 

:مالحظة

ھاتداولفیمثل إجمالي عدد األسھم التي تم الحجم أما بالریال العماني، السعر ھو للسھم الواحد 

. خالل الشھر



لمالیة راق اومقارنة األداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط لأل

راق المالیة وبقطاع خدمات سوق مسقط لألمقارنةأداء أسھم الشركة ) أ(یبین الرسم البیاني 

.م٢٠١٠للعام 

راق المالیةومقارنة األداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط لأل): أ(الرسم البیاني 

سھم ملكیة األتوزیع 

بینما یتملك مستثمرون من األسھم،% ٤٩على.م. ع. م. ششركة النفط العمانیة تمتلك 

قانون وبموجب . راق المالیةوفیھا بسوق مسقط لألولالتدایتم التيو% ٥١علىمحلیون

الشركة بصفة أسھمسھم من ٣،٢٢٥،٠٠٠یتمتع ،الشركات التجاریة والنظام األساسي للشركة

التيشركة النفط العمانیةتفضیلیة إذ تعتبر تلك األسھم ذات أصوات متعددة وعلیھ فإنھ بإمكان 

اجتماعات الجمعیة في% ٥١٫٤أي صوت٣٤٨٣٠٠٠٠التمتع بـا النوع منتمتلك ھذ

العمومیة بالسیطرة على اجتماع الجمعیة ن ھذه النسبة ال تسمح لھم أإال . للشركةالعمومیة 



دیسمبر٣١علیھ فيكما ھوملكیة أسھم الشركةتوزیع ) ٨(رقمالجدولیبین . للشركة

علیھ كما ھوالشركة في مساھمین )١٠(أسماء أكبر )٩(بینما یوضح الجدول رقم ،م٢٠١٠

مساھمین ١٠ویتم تحدید أكبر (مع عدد األسھم المملوكة ونسبة الملكیةم ٢٠١٠دیسمبر ٣١في 

. )على األسھم المملوكة في الحسابات الفردیة ولیس الحسابات المتعددةًابناء

م ٢٠٠٩دیسمبر ٣١كما في الحجم یع أسھم الملكیة حسب توز):٨(الجدول 

األسھم مالكي األسھم 

النسبة من العدد 

%المجموع 

النسبة من العدد 

%المجموع 

٥٠٠٠٨٣٢٧٤٫١١٢٧٨٣٥٨٢٫٠لغایة  

١٠،٠٠٠١١٩١٠٫٦٨٩٠٧٦٤١٫٤- ٥،٠٠١

١٠،٠٠١ -

٢٠،٠٠٠

٣٤٣٫٠٤٨٩٧٦٤٠٫٨

٢٠،٠٠١ -

٣٠،٠٠٠

٢٤٢٫١٦٢٢٣١١١٫٠

٣٠،٠٠١ -

٤٠،٠٠٠

١٦١٫٤٥٥١٩٨٦٠٫٩

٤٠،٠٠١–

٥٠،٠٠٠

١٤١٫٢٦٤٦٦٩٢١٫٠

٥٠،٠٠١–

١٠٠،٠٠٠

٣١٢٫٨٢٢٥٧٢٠٥٣٫٥

١٠٠،٠٠١–

٢٠٠،٠٠٠

١٣١٫٢١٦٢٤٥١٨٢٫٥

٢٠٠،٠٠١–

٣٠٠،٠٠٠

٢٦٢٫٣٦٨٥٣٠٧٣١٠٫٦

٥٠٫٤١٩٥٤٨٣١٣٫٠-٣٠٠،٠٠١



٥٠٠٫٠٠٠

٥٠٠،٠٠١ -

١،٠٠٠،٠٠٠

٢٠٫٢١٣٤١٠٠٩٢٫١

١،٠٠٠،٠٠٠-

٢،٠٠٠،٠٠٠

٤٠٫٤٥٦٩٢٧٧٦٨٫٨

٢،٠٠٠،٠٠١ -

فما فوق 

٣٠٫٣٤٠٢٩٧٢٩٠٦٢٫٥

٦٤،٥٠٠،٠٠%١١٢٣١٠٠٫٠المجموع 
٠

١٠٠،٠%

م  ٢٠١٠دیسمبر ٣١مساھمین كما في ١٠أكبر )  ٩(الجدول 

عدد المالك

األســــــــــــــــھم

النسبة من 

%المجموع 

٣١،٦٠٥،٠٠٠٤٩٫٠٠ش م ع م النفط العمانیة شركة 

٥٤٩٧٢٩٠٨٫٤٨صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنیة 

للتنمیة واالستثمار القابضة الدولیة شركة ظفار 

ع .ع.م.ش

٣٢٢٥٠٠٠٥٫٠٠

HSBC١٨٤٦٦٠٥٢٫٨٦حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع

١٤٠٦٦٩٠٢٫١٨الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة

١٢٣٧١٩٠١٫٩٢ع.ع.م.شركة أسمنت عمان ش

١٢٠٢٢٩١١٫٨٦.ع.ع.م.بنك مسقط ش

٧٠٤٦٦٢١٫٠٩صندوق األسھم  الوطنیة

٦٣٦٣٤٧٠٫٩٩شركة ظفار للتأمین 

٤٥٠٠٠٠٠٫٧٠صندوق نظام تأمین الودائع المصرفیة

٤٥،٩٠٣،٠٨٢٧٤٫٠٨المجموع 



سھم رھا على األیثتأالقابلة للتحویل وراق وواألالضمانات وإیصاالت الودیعة الشاملة

.شركة النفط العمانیة للتسویقنطبق على تال 

:المستلمةغیرموزعةأرباح

غیر ل األرباح تحوالھیئة العامة لسوق المال، وتوجیھاتالتجاریةبموجب قانون الشركات

ھیئة سوق تشرف علیھ ت المستثمرین الذي صندوق أماناإلىتزید عن ستة أشھر لفترة المستلمة 

تحویلواألشھر التي تم فیھا ،م2000منذ عام یوضح تفاصیل دفع األرباح١٠الجدول . المال

توجد أي مطالبات باألرباح ال والجدیر بالذكر أنھ.الصندوق المذكورإلىاألرباح غیر المستلمة 

یتوجب توجیھھا ،التي لم تستلمواألرباحلوجمیع المطالبات التي ترد بعد تاریخ تحویالموزعة،

. راق المالیةوشركة مسقط لإلیداع وتسجیل األإلى



لصندوق أمانات والتي تم تحویلھاغیر المستلمة الموزعةبیانات األرباح:١٠الجدول 
.المستثمرین 

ریال عماني

األرباح 

ةالسن

%النسبة 
بلغ الم

اإلجمالي
المستلمالمبلغ

محولةمبالغ

تم یلم 

المطالبة بھا 

الشھر الذي 

تمت فیھ 

عملیة 

التحویل

م٢٠٠٤مارس ٢٠٠٠٢٢١،٤١٩،٠٠٠١،٤١٢،٣٤٤٦،٦٥٦

م٢٠٠٤مارس ٢٠٠١٢٥١،٦١٢،٥٠٠١،٦٠١،٠٧١١١،٤٢٩

م٢٠٠٤مارس ٢٠٠٢٢٥١،٦١٢،٥٠٠١،٦٠٤،٤١٤٨،٠٨٦

م٢٠٠٥ینایر ٢٠٠٣٢٦١،٦٧٧،٠٠٠١،٦٦٢،٨٤٤١٤،١٥٦

م٢٠٠٥أكتوبر ٢٠٠٤٣٠١،٩٣٥،٠٠٠١،٩٢٥،٦٨٥٩،٣١٥

م٢٠٠٦أكتوبر ٢٠٠٥٤٥٢،٩٠٢،٥٠٠٢،٨٩٣،٤٦٩٩،٠٣١

م ٢٠٠٧أكتوبر ٢٠٠٦٤٧٫٥٣،٠٦٣،٧٥٠٣،٠٤٠،٠٢٢٢٣،٧٢٨

م٢٠٠٨أكتوبر ٢٠٠٧٤٧٫٥٣،٠٦٣،٧٥٠٣،٠٣٩،٩٢٤٢٣،٨٢٦

م٢٠٠٩أكتوبر 200835.0٢،٢٥٧،٥٠٠٢،٢٥١،١٤٣٦،٣٥٧

م٢٠١٠أكتوبر ٢٠٠٩٣٥٫٠٢٢٥٧٥٠٠٢٢٥٠٨١٣٦٦٨٧

٢١،٨٠١،٠٠٠٢١،٦٨١،٧٢٩١١٩،٢٧١المجموع

:الشركةالمتعلقة بتنظیم وإدارةالواقعیة النتائج حول تقریر مدققي الحسابات 

الشركةتنظیم وإدارة تقریر المتعلقة بالواقعیة النتائج تقریر منفصل حول أصدر مدقق الحسابات 

. التقریرمعالتي تم أرفاقھا وللشركة تنظیم الداخليوتطبیق ممارسات ال



:مجلس اإلدارةإقرار من
:بموجب قانون تنظیم وإدارة الشركة، یؤكد مجلس اإلدارة على التالي

إعدادھا وفقا للمعاییر المعمول بھاالتي تمل عن البیانات المالیة ومجلس اإلدارة مسئو·

تقید بجمیع القوانین والنظم الداخلیةمع التھانظم الرقابة الداخلیة وكفاءصحة ·

جوھریة على استمراریة الشركة وقدرتھا على مواصلة عملیاتھا المسائل التأثیرضمان عدم ·

ةالقادمةالمالیالسنة في 

قطنأحمد  سالم بنعمر/المھندسعبد اهللا الرواس                          بنسالم

الرئیس التنفیذي رة                                  رئیس مجلس اإلدا

تقریر لجنة تدقیق الحسابات
ع تقدیم التقریر حول لجنة تدقیق المنبثق من مجلس .ع.م.یسر مجلس إدارة شركة النفط العمانیة للتسویق ش 

.م٢٠١٠دیسمبر ٣١اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 

ات اللجنةأعضاء واجتماع
) ٥( وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات . تتألف لجنة التدقیق من أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة اسماؤھم أدناه

.خالل السنة المالیة
-:عضاءألا
ارئیًسعبدالقادر بن درویش البلوشي-أ

اضًوُعسعید آلالسیدة روان بنت احمد -ب
اضًوُعأصیلة بنت زاھر الحارثي-جـ

حضور االجتماعات

:عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالیة كما یلي



، الجدول التالي ٢٠١٠أكتوبر ٢٦و ٢٠١٠أكتوبر ٢٤، ٢٠١٠یولیو ١٤، ٢٠١٠ابریل ٢٥، ٢٠١٠ینایر ٢٥
:یبین سجل حضور األعضاء

عضاءألا
٥/٥عبدالقادر بن درویش البلوشي-أ

٥/٥َال سعید السیدة روان بنت احمد-ب
٤/٥أصیلة بنت زاھر الحارثي-جـ

:أنشطة اللجنة خالل السنة المالیة

قامت لجنة التدقیق بأداء واجباتھا كما ھو مخطط لھ، وفیما یلي المھام الرئیسة التي ناقشتھا لجنة التدقیق خالل 
:السنة المالیة

لضمان شمولیة نطاقھا وتغطیتھا ٢٠١٠مراجعة خطة عمل وحدة المراجعة الداخلیة للسنة المالیة·
.ألنشطة الشركة

مراجعة التقاریر المعدة من ِقبل المراجعین المعدة من قبل مراجعین الحسابات الداخلیین والخارجیین ·
وقد تضمنت المراجعة عقد . ودراسة االستنتاجات الجوھریة مع المراجعین وردود إدارة الشركة

.ارجیین في غیاب إدارة الشركة لبحث مسائل المراجعةاجتماع مع مراجعي الحسابات الخ
.مراجعة التقاریر الربعیة والسنویة للشركة قبل تقدیمھا إلى مجلس اإلدارة لإلعتماد·
مراجعة أداء مراجعي الحسابات الخارجیین ورفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة حول تعیینھم ونطاق ·

.عملھم وأتعابھم
.اجعة الداخلیة للشركةمراجعة أداء رئیس قسم المر·
مراجعة سیاسة إدارة المخاطر وسجالت إدارة المخاطر على مستوى الشركة والوحدات التي أعدتھا ·

.إدارة الشركة

-:اللجنةممھا

-:تشمل مھام اللجنة على نقاط التالیة

:تأسیس اللجنة.١
:كة وفقا لالعتبارات التالیةیقوم مجلس اإلدارة باختیار أعضاء اللجنة من بین أعضاء مجلس إدارة الشر

یجب أال یقل عدد اعضاء اللجنة عن ثالثة اعضاء شریطة أال یكونوا من األعضاء التنفیذیین وأن تكون ·
.غالبیتھم من المستقلین

.یقوم أعضاء اللجنة بانتخاب رئیس لھم من بینھم َشریطة أن یكون عضًوا مستقًال·
.رات في مجال المالیة والمحاسبةیشترط أن یمتلك أحد األعضاء على األقل خب·
.تجتمع اللجنة أربع مرات على االقل في السنة بحضور غالبیة األعضاء المستقلین·
یقوم مجلس . في حالة انسحاب أحد األعضاء ومما ینتج علیھ من عدم االلتزام بمعاییر حومكة الشركات·

.اإلدارة بملء ھذا الشاغر وخالل ثالثة أشھر

االجتماعات.٢
د لجنة التدقیق بما ال یقل عن أربع اجتماعات خالل العام، ویتم حضور ھذه االجتماعات من قبل الرئیس تعق

التفیذي، ومدیر عام المالیة، ورئیس قسم وحدة المراجعة الداخلیة باإلضافة الى أعضاء لجنة تدقیق 
مدققین الخارجین حضور ھذه ویجوز لالعضاء مجلس اإلدارة اآلخرین ومندوبي اإلدارة العلیا وال. الحسابات

.االجتماعات بدعوة من اللجنة



القانوني للجنة النصاب ویعد . الحاجة لذلكیجوز للمدققین الداخلین والخارجیین طلب عقد اجتماع إذا رأوا 
ویتم حفظ جمیع محاضر اإلجتماعات وتوزیعھا . وأن تكون غالبیتھم من أعضاء المستقلین) ٢(من عضوین 

إدارة الشركة عن كل ویقوم رئیس اللجنة بتقدیم تقریر لمجلس. اء اللجنة ومجلس اإلدارةلكل عضو من أعض
.اجتماع، ویتولى سكرتیر مجلس إدارة الشركة منصب سكرتیر اللجنة

الحقوق والصالحیات.٢

:لجنة التدقیق مخولة من قبل مجلس اإلدارة للقیام بما یلي
كون لھا حریة الوصول الغیر محدودة لمدققي التحٌقق من أي نشاط ضمن صالحیات مھمتھا وت·

.الحسابات الخارجیین والداخلیین ولكل موظفي الشركة
.حریة الوصول الغیر محدودة للمعلومات المتعلقة بالشركة·
.الحصول على قنوات اتصال مباشرة مع مدقق الحسابات الخارجیین والداخلیین·
.الحصول على استشارات فنیة مستقلة إذا لزم األمر·
.الحصول على الموارد الالزمة من أجل أداء واجباتھا ومھماتھا المحّددة·

ومن الجدیر بالذكر أن اللجنة ال تملك صالحیات تنفیذیة وعلیھا الرجوع إلى مجلس اإلدارة في المسائل التي . 
.تقوم بدارستھا ورفع التوصیات بشأنھا وبھذا ُیصَرف النظر عن كل ما یغایر ذلك

للجنةمراجعة ا.٣

یقوم مجلس إدارة الشركة مرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل بمراجعة أداء اللجنة وكافة أعضائھا وذلك 
.قد قاموا بأداء واجباتھم طبًقا لمھمامھم الواردة في بیان حومكة الشركةللتأكد من أن اللجنة وأعضائھا

الواجبات والمھام.٥

:ابات على النحو االتيتكون واجبات ومھام لجنة تدقیق الحس
تقییم استقاللیة المراجعین خاصة فیما یتعلق بالخدمات الغیر مرتبطة بتدقیق الحسابات وأتعابھم وشروط ·

ورفع التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المدققیین الخارجیین قبل رفعة ألخذ  موافقة . ممارسة عملھم
.ینالمساھمین في الجمعیة العمومیة للشركة من أ جل التع

النظر في خطة مراجعة الحسابات ونتائجھا وتحدید مدى حصول المدققیین على الحریة الكاملة ·
.للوصول إلى جمیع المسنتدات ذات الصلة بالنتائج

.التحقق من التالعب المالي وباألخص فیما یتعلق بالحصص الزائفة واإلحتیاالت في البیانات المالیة·
واإلشراف بشكل خاص فیما یتعلق بمراجعة خطة . بشكل عاماإلشراف على عمل التدقیق الداخلي·

التدقیق الداخلي للسنة المالیة ومرجعة تقاریر المدققین الداخلیین، ومراجعة فاعلیة وحدة المراجعة 
.الداخلي ومراجعة مدى حصولھ الى المستندات ذات الصلة

.خلییین والخارجیینمراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلیة مع اإلدارة والمدققیین الدا·
مراجعة بیانات الشركة المالیة الربعیة والسنویة والتركیز على المسائل المذكورة أدناه ومن ثم تسلیمھا ·

:إلى مجلس اإلدارة
.ایة تغییرات في السیاسات والممارسات الحسابیة.١
.أیة تعدیالت جوھریة تنتج عن تدقیق الحسابات.٢
.فرضیة االستمراریة للشركة.٣
.بالمعاییر المحاسبیة واالشتراطات التنظیمیةااللتزام.٤

.دارسة تعیین وإستقالة وعزل مدققي الحسابات الداخلیین والخارجیین وأتعاب التدقیق·
مناقشة االستنتاجات والتحفظات الناتجة عن تقاریر الفصلیة والنھائیة، وأیھ مسألة یرغب المدققون في ·

.مناقشتھا وردود اإلدارة علیھا
ءة نطاق عمل ومھام وموارد دائرة التدقیق الداخلي ومدى امتالكھا الصالحیات الالزمة مراجعة كفا·

.لتنفیذ عملھا



.مراجعة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة مع المراجعین·
.مراجعة سیاسة إدارة المخاطر ودراسة أسباب عدم وفاء الشركة بإلتزاماتھا إن وجدت·
.مراجعة الداخلیةمراجعة وتقییم وتقدیر موظفي دائرة ال·
مراجعة التعامالت مع األطراف ذو عالقة من أجل الخروج بتوصیات مالئمة لمجلس اإلدارة ووضع ·

قواعد بحیث تسمح بالقیام بتعامالت بسیطة القیمة مع األطراف ذو عالقة دون الحصول على موافقة 
.مسبقة من لجنة تدقیق ومجلس اإلدارة

.أیة مھام أخرى من مجلس اإلدارة·

المخاطرإدارةطار عمل إ

یقر المجلس بحقیقة أن اجراءات إدارة المخاطر الفاعلة ھي أداة ھامة ورئیسیة لضمان الحصول على نظام رقابة 
داخلیة سلیمة، وعلیھ فقد عملت لجنة التدقیق لتطبیق ذلك عملیة بشكل رسمي ومستمر لتحدید وتقییم وإدارة 

كة والتي قد تعیق تحقیق أھداف الشركة على مدى بعید، ومن بین المخاطر الجوھریة التي تواجھھا الشر
-:اإلجراءات التي تم اتخاذھا خالل السنة المالیة ما یلي

.وضع سیاسة إدارة المخاطر في الشركة·
ویوفر ھذا السجل نظرة شاملة حول . مناقشة ومراجعة سجل مخاطر الشركة لجمیع القطاعات بالشركة·

حتوي على المؤشرات الألساسیة لھذه المخاطر وخطط واجراءات اإلدارة تفاصیل كل مخاطرة كما ی
.إلحتواء ھا

.إطالع المجلس حول أي تطورات أو تحدیثات في إدارة مخاطر الشركة·

ان اإلدارة مسؤولة عن زیادة الوعي ثقافة إدارة المخاطر، كما أانھا مسؤولة عن إدارتھا، ووضع اإلجراءات 
.الزمة وذلك لضمان التقید بالقوانین واللوائحالرقابیة والعملیات ال

وحدة المراجعة الداخلیة مھام وواجبات 

یوجد في الشركة وحده المراجعة الداخلّیة حیث ترتبط ھذه الوحدة مباشرًة بلجنة التدقیق، ویتمثل نشاطھا الرئیسي 
ة عمل مثل ھذه االنظمة بشكل ُمرٍض بإجراء مراجعات دوریة ومنتظمة ألنظمة الرقابة بغیة التأكد من استمراری

..وفاعل
وخالل السنة المالیة كانت مھمة وحدة المراجعة إجراء عملیات متابعة على جمیع وحدات الشركة، وكانت ھذه 
العلمیات تتم طبقا لخطة التدقیق السنویة أو عملیات التدقیق الخاصة بناًءا على طلب لجنة تدقیق 

قاریر عملیات التدقیق ترفع الى لجنة تدقیق الحسابات وتعرض على الجھات والجدیر بالذكر أن ت.الحسابات
.المعنیة لالطالع علیھا واتخاذ االجراءات المناسبة بشأنھا

ان اإلدارة مسؤولة عن ضمان تطبیق االجراءات التصحیحیة حول نقاط الضعف والتحسینات المقترحة ضمن 
.اإلطار الزمني المطلوب

-:لتي قامت بھا دائرة التدقیق الداخليوفیما یلي األنشطة ا
مراجعة وتقدیر سالمة وكفاءة وتطبیق أنظمة الرقابة وذلك لضمان فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في ·

.الشركة
.تأكید درجة االلتزام بالسیاسات واالجراءات الثابتة واالشتراطات القانونیة·
لیة في الشركة وتقدیم المشورة لإلدارة في المجاالت تقییم مستقل حول كفاءة وفاعلیة نظام الرقابة الداخ·

.التي تتطلب التطویر
.تحدید فرص المتاحة لتحسین العملیات الرقابیة للشركة·
التي وافق ( تسھیل إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة والتي تشمل وضع سیاسة إدارة المخاطر ·

عة سجل إدارة المخاطر على مستوى وتسھیل مراج) م ٢٠١٠ینایر ٢٧علیھا مجلس اإلدارة في 
.الشركة والوحدات



مدقق الحسابات القانوني

هي منظومة من ، أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودةإن 

الشركات األعضاء حول العالم تكرس إهتمامها لتقديم أعلى مستوى للخدمات المهنية واإلستشارية للعمالء 

تقدم ديلويت الخدمات .دولة١٥٠من أكثر لك من خالل التركيز على استراتيجية مشتركة يتم تنفيذها في وذ

فرد ١٧٠,٠٠٠المهنية من خالل إتاحة المجال لإلستفادة من المهارات المتخصصة والخبرات العميقة لحوالي 

خبرة الضرائب، االستشارات , الحساباتتدقيق : منتشرين في العالم وذلك في المجاالت المهنية األربعة التالية

. واالستشارات المالية

من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية حيث تقدم ) الشرق األوسط(تعد ديلويت آند توش 

فرد مابين شركاء ٢٤٠٠من خالل ستشارات المالية إلستشارات واإل، ا، الضرائبخدمات تدقيق الحسابات

٦٥شركاء وأكثر من ٣يضم مكتب عمان حالياً . بلدا١٥ًمكتباً في ٢٦يعملون من خالل ن ومدراء وموظفي

.فرداً متخصصاً

مقابل خدمات تدقیق الحسابات والخدمات ٢٠١٠فیما یلي األتعاب المدفوعة لشركة دیلویت أند تتش خالل عام 
:األخرى
ع.ر/٥٠٠٠تدقیق البیانات المالیة ·
ع.ر/٥٠٠كة تدقیق تقریر حومكة الشر·

قامت لجنة تدقیق الحسابات ونیابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة كفاءة إجراءات الرقابة الداخلیة من خالل 
اإلجتماع برئیس وحدة المراجعة الداخلیة، ومراجعة تقاریر التدقیق الداخلي واالجتماع بمدقق الحسابات الخارجي 

، وھذا یشمل االجتماع بمدقق الحسابات الخارجي في غیاب ومراجعة تقریر نتائج التدقیق وخطاب إدارة الشركة
ویسر لجنة تدقیق الحسابات ومجلس اإلدارة إفادة المساھمین بأن نظام الرقابة الداخلیة المطبق في . إدارة الشركة

.الشركة ھو نظام ذو كفاءة عالیة وفّعال 


