
ع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویقإلى مساھمي 

بتاریخ ١٦/٢٠٠٣جراءات المنصوص علیھا في تعمیم الھیئة العامـة لسوق المال رقم   إللقد قمنا با  
ة للتسویق    م وإدارة نظیـریر ت  ـول تق  حـ ٢٠٠٣ـر  دیسمب ٢٩ نفط العمانی ق  ع.ع.م.ششركة ال المرف

ق ادئ تنظیوتطبی شركات وفقم وإدارة اـمب ـًا لمیثـل ساھمـإدارة شركونظیم ـاق تـ ة ـات الم ة العام
م    یم رق ب التعم صادر بموج و ٣خـبتاری١١/٢٠٠٢ال ھ ٢٠٠٢یونی اتوتعدیالت د وتوجیھ وقواع

القرار اإلداري        صاحات الصادرة ب ول اإلف م  الھیئة العامة لسوق المال ح ن  ٥رق صادر م ة  اال لھیئ
القرار    والالئحة التنفیذیة لسوق رأ  ٢٠٠٧ونیوی ٢٧العامة لسوق المال بتاریخ      صادرة ب ال ال س الم

سمى (٢٠٠٩مارس    ١٨بتاریخ   ١/٢٠٠٩رقم   ة ت اق مجتمع افیة   بالمیث وائح وإفصاحات إض . )ول
ة   ا    قمنا بالمراجع اییر لوفق ة    لمع ة  الدولی دمات ذات العالق ت  وللخ ي ت ى   الت اء عل ق   إم بن راءات متف ج

بالمیثاق الصادر عن الھیئةالشركةلتزام إمساعدتكم فقط في تقییم جراءات لإلوقد تمت ھذه ا.علیھا
.العامة لسوق المال

:وفیما یلي ما توصلنا الیھ  
صورة یعكس الشركاتعن تنظیم وإدارة    الشركةتقریر  أن  وجدنا   ق ةعادل ب شركة تطبی ام  ألال حك

. یثاق ویخلو من أي أخطاء جوھریةالم
الدوليالمعیار أو الدولیةالتدقیقجراءات أعاله ال تشكل تدقیقًا أو مراجعة وفقًا لمعاییر إلوبما أن ا

.م وإدارة الشركاتـتنظیتقریر بخصوص،  فال نعرب عن أي تأكیدات لعملیات المراجعة
ة جراءات أو تد  إلوفي حال قمنا بالمزید من ا      ر قیق أو مراجع ادئ تنظی  تقری شركات ـمب م وإدارة ال

اییر و ًا لمع دقیقفق ة الت دوليأو الدولی ار ال ة المعی ات المراجع ا علفلعملی سائل ربم ا بم رى ألمن خ
.وذكرناھا لكم 

ذا ال    ن ھ م و  أعد ھذا التقریر فقط للغرض المنصوص علیھ في الفقرة األولى م ـقریر ولعلمك ب  ت یج
شركة النفط العمانیة إدارةر تنظیم وقریط بتر فقق ھذا التقرییتعل.غرض آخرألي أال یتم إستخدامھ

سمبر  ٣١يالتقریر السنوي للسنة المنتھیة فوالذي یجب تضمینھ في    ع.ع.م.ش للتسویق ٢٠١٠دی
.ككلع.ع.م.ششركة النفط العمانیة للتسویقوال یشمل أي بیانات مالیة عن 
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