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 الشركةتنظٌم وإدارة تقرٌر 

 

المالٌة للسنة   .ع.ع.م.ش لشركة النفط العمانٌة للتسوٌق ،ةالشرك حوكمةتقرٌر  تقدٌم اٌسعدن

 .م2012دٌسمبر  31المنتهٌة فً 

 

 

 فلسفة الشركة :

 

 دٌسمبر  31الشركة" للسنة المالٌة المنتهٌة فً  حوكمة" تقرٌر  الشركةتنظٌم وإدارة  تقرٌر عدٌ

مدى عن إذ ٌعبر ،  ع.ع.م.ش لشركة النفط العمانٌة للتسوٌقسا  بمثابة حجر األ م2012

بدورها تضمن التً و والمحاسبةلشفافٌة والنزاهة لمعٌاراً  ،األساسٌةالمبادئ هذه وتطبٌق  التزام

 . للشركةالنمو المضطرد و االستمرارٌة

 

فً للشركات المساهمة العامة  إلزامٌةإننا نطبق هذه المبادئ منذ زمن طوٌل وقبل أن تصبح 

 خمسةومنهم  غٌر تنفٌذٌٌنجمٌعهم تسعة أعضاء ٌتكون مجل  اإلدارة من  .م2002ٌونٌو 

  جسد مزٌجاً من المهنٌة والمعرفة والخبرة.لذي ٌااإلدارة التنفٌذٌة مع و .مستقلٌن أعضاء

 

سعهم المساهمة من ذوي اإلختصاص والذٌن بو بذلنا قصارى جهدنا فً استقطاب أشخاٍص لقد و 

العملٌات  فعٌلوتفً تقٌٌم  لالستمرار ٌاعالم مكانتهاالشركة، ورفع  إستراتٌجٌةفً وضع 

ذوي الخبرة واإلطالع فً هذا من حظٌنا بنخبة طٌبة من أعضاء مجل  اإلدارة التجارٌة، كما 

 القطاع.

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة 
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 تشكٌل المجلس  أ (

 

والذي هو العدد األقصى الذي ٌسمح به النظام األساسً أعضاء ٌتؤلف مجل  إدارة من تسعة 

 مستقلٌن. ومنهم خمسة أعضاء، نغٌر تنفٌذٌٌ مواطنٌن العمانٌٌن األعضاء التسعةجمٌع  .للشركة

الهٌئة  من قبل العالقة" ذوي" و "األطراف المستقل عضوالتعرٌف " تم تعدٌل 2012خالل عام 

الشركة  نإو. 2012أكتوبر  24المإرخ بتارٌخ   K/14/2012رقمبالتعمٌم  العامة لسوق المال

 ملتزمة بالتعدٌالت الصادرة من الهٌئة العامة لسوق المال بخصوص العضو المستقل.

 

 فرٌق اإلدارة التنفٌذٌة باألعمال الٌومٌة للشركة ٌقوم، ورقابتها مجل  اإلدارةوتحت إشراف  

 كما ٌتكون الفرٌق من قطن،الم سبن أحمد بن عمر  /الفاضلالرئٌ  التنفٌذي الذي ٌترأسه 

والفاضل/ ، االسحاقًجامع بن والفاضل/ حسٌن  ،عثمان نراجا شاهرٌ /عضوٌة كل من الفاضل

سعٌد  بن سالمبن والفاضل/ نبٌل  سعٌد الشنفري، زعبد العزٌبن فٌصل  ، والفاضل/أحمد كامل

عبداللطٌف ن بن حسٌ والفاضل/ راشد البروانًبن عامر بن محمد  والفاضل/ الروٌضً،

  .البلوشً 

 

والفاضل/ راجا ، لحضور اجتماعات مجل  اإلدارةدعوة الرئٌ  التنفٌذي بصفة دائمة  تتم

 .جل  اإلدارةأمٌن سر م عثمان شاهرٌن

 

  اإلدارة:أعضاء مجلس تعٌٌن عملٌة  ب (

 

والتؤهل  ة واالستحقاقوٌتم إعادة انتخابهم فً حالة الصالحٌ أعضاء مجل  اإلدارةٌتم تعٌٌن 

التً تجرى كل ثالث سنوات لدى الجمعٌة العمومٌة السنوٌة للشركة  االنتخاباتفً  لمدة جدٌدة

عمل على األقل  ٌومٌنالشركة قبل  إلىالترشٌح وتقدٌمها  استمارةوٌتوجب على المترشح ملء 

جتماع اإلالجمعٌة العمومٌة السنوٌة للشركة، حٌث ٌتم نشر اإلشعار بتارٌخ  انعقادمن تارٌخ 

 .انعقادهعلى األقل من  أسبوعٌنالسنوي فً الجرائد المحلٌة باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة قبل 
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المنصوص  اإلجراءاتوالقوانٌن وقانون الشركات التجارٌة  وفقالترشٌح واالنتخاب عملٌة تتم 

الشركة تعد وللشركة. النظام األساسً وبالتناسق مع سوق المال العامة لهٌئة العلٌها من قبل 

ألعضاء مجل  اإلدارة لتعرٌفهم بنشاطات الشركة و طبٌعة أعمالها خاص تعرٌفً  برنامج

 مصالح الشركة.عن  واإلفشاء ،كالسرٌة الشركات وكمةبعض البنود المتعلقة بحو

 

 

 إعادة تعٌٌنهم : أو االفصاح فٌما ٌتعلق بتعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة ج( 

 

 مجل  اإلدارة خالل السنة المالٌة.أعضاء أي تغٌٌر فً لم ٌتم  ،م2012خالل العام 

 

 

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة: ( د

 

 31المنتهٌة فً  المالٌة السنةخالل دارة اإلمجل  لاجتماعات  خم عقدت الشركة  

 17و ،م2012 ابرٌل 25و م2012 مار  24 ،م2012ٌناٌر  25:كالتالً  م2012دٌسمبر 

 االجتماعٌنالشركة فً الفترات الفاصلة بٌن  التزمتوقد ، م2012أكتوبر 22و ،م2012ٌولٌو 

 أشهر كحد أقصى. أربعةهً رة المحددة من قبل الهٌئة العامة لسوق المال والفت وزتتجاال  ؤنب
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 شركات المساهمة العامة األخرى السجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة  وعضوٌات  ( ه)

 

 :شركة النفط العمانٌة للتسوٌق دارةحضور أعضاء مجل  إ (  بٌانات1الجدول )

 

اجتماعات   المنصب عضو الاسم 

مجلس 

اإلدارة التً 

خالل عقدت 

 * العام

اجتماعات 

مجلس 

اإلدارة التً 

خالل حضرها 

 العام

ر آخر وحض

اجتماع 

جمعٌة لل

 ةمومٌعال

العضوٌات 

التً ٌشغلها 

فً الشركات 

المساهمة 

العامة 

 األخرى 

عبد هللا بن سالم 

 (1) الروا 

رئٌ  مجل  

غٌر مستقل  ،دارةاإل

 غٌر تنفٌذي 

5 5 

 1 نعم

بشٌر بن م همل

 رفالج

مجل   رئٌ  نائب

غٌر مستقل  ،دارةاإل

 غٌر تنفٌذي 

 - نعم 3 5

زاهر  بنت أصٌلة

 الحارثً

مستقل  غٌرعضو

 غٌر تنفٌذي

 - نعم 4 5

سهٌل  بنت أمل

 (2بهوان )

غٌر  مستقلعضو 

 تنفٌذي

 2 نعم 4 5

مد محبن خمٌ  

 العامري

غٌر  مستقلعضو 

 تنفٌذي

 - نعم 5 5

 بنت روانالسٌدة 

 آل سعٌدأحمد 

غٌر  مستقلعضو 

 تنفٌذي

 3 نعم 5 5

عبد هللا بن أحمد 

 (3الروا  )

 مستقل غٌرعضو

 غٌر تنفٌذي

 3 ال 0 5

 بن عبد القادر

 البلوشً دروٌش

غٌر مستقل عضو 

 تنفٌذي

 1 نعم 5 5

بٌر بخش بن  سلٌم

 الرئٌسً

تقل غٌر عضو مس

 تنفٌذي

 2 نعم 5 5
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 مالحظات

  لعضوٌة اللجنة. * أثناء الفترة التً ٌكون عضو مجل  اإلدارة فٌها شاغالً 

 .ش.م.ع.م العمانٌةشركة النفط (  ممثل 1)

 (  ممثلة مجموعة سهٌل بهوان2)

 القابضة ش.م.ع.عر الستثماالدولٌة للتنمٌة وا(  ممثل شركة ظفار 3)

 

 وكمةح مدونة تنظٌم وإدارة الشركات "( من 1و المستقل فً المادة )العضوقد تم تعرٌف 

 الشركات".

 

 (  المعلومات المقدمة  لمجلس اإلدارة:ـ) ه

 

مجل   إلى التالٌةقدم المعلومات تُ  ،بالشكل األنسب الشركة عملٌات تنظٌم وإدارةتسهٌل بغٌة 

  اإلدارة:

 كل ما ٌستجد وٌزانٌة رأ  المال وم التجارٌة السنوٌةعملٌات ال تشغٌل مراجعة خطط

 .حٌالهم

  التجارٌة هاقطاعاتوعملٌات أقسامها و لشركةالتً حققتها االنتائج الربع سنوٌة. 

 فً اجتماع  لجنة التدقٌق  األساسٌة البحث نقاط. 

 والتحقٌق والعقوبات عرض ألهم إشعارات الطلب. 

  الممٌتة أوالخطٌرة الحوادث. 

 تلوثال أونفاٌات السائلة عن ال الناتجةمشاكل كافة ال. 

  الدٌون  عدم سداد أو ،علٌها أوالمستحقة للشركة  بااللتزامات المالٌةكافة المسائل المتعلقة

 .لشركةل المستحقة

 المطالبات الخاصة بالمنتج أوالمتعلقة بالمسإولٌات العامة  ذات األهمٌة كافة المسائل. 

 المشتركة ونالتعا اتفاقٌات أوالمتعلقة بكافة المشارٌع تفاصٌل ال. 
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  الملكٌة  وحقوقالعالمة التجارٌة، و مبالغ مهمة والمتعلقة بالشهرة، التً تتضمنكافة المسائل

 .الفكرٌة

  باألٌدي العاملة والحلول المقترحة لهاالمسائل ذات األهمٌة والمتعلقة. 

  العالقات الصناعٌةقسم الموارد البشرٌة و فً التطوراتأهم. 

  األصول خارج نطاق النشاط  أوالشقٌقة  الشركات أوات االستثمار أوة العٌنٌبٌع المواد

 للشركةالطبٌعً 

 للحد من  اإلدارة المتخذة من قبلوالخطوات  األجنبٌةعملٌات التعامل بالعمالت  تفاصٌل

 .المخاطر

  ربا األدفع  المعمول بها كعدم والنظمأ أو قانونٌة متطلبات تنفٌذٌةؤٌة باإللتزام عدم. 

 

والتً توزع مسبقاً على دارة اإلمجل   أعمالهذه المعلومات جزءاً من جدول  تشكل 

اللجان المتخصصة النابعة عن  إلى أو انعقادهالمجل  أثناء  إلىتقدم  أوالمجل   أعضاء

 المجل . 

 

الشركات بؤعتماد  وكمةحوٌحث مجل  إدارة الشركة وكما هو مطلوب اٌضاً بموجب قوانٌن 

لشركة ومن بٌنها إعتماد المبادئ و السٌاسات و اإلجراءات و الممارسات لقٌام اللوائح الداخلٌة ل

 بؤعمال التجارٌة.

     

 : ) و ( المعامالت الجوهرٌة لألطراف ذوي العالقة

 

وأعضاء شركة البٌن  ذوي العالقة تجارٌة جوهرٌة لألطراف هنالك معامالتلم تكن  

 والتً قد تتضارب مع مصالح الشركة.م 2012 دٌسمبر 31اإلدارة للسنة المنتهٌة فً  مجل 
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 : األخرى واألجورالرواتب وأتعاب حضور الجلسات، ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة،  ( ز)

 

الجمعٌة  فً اجتماعإعتمادها ٌتم التً وت ؤفآالمكتوزٌع  مجل  اإلدارة سٌاسةٌحدد 

التوجه نحو من  ركةالشن لتمكٌالمتخصصٌن و أفضل المهنٌٌن استقطاببهدف العادٌة العمومٌة 

 الصحٌحة وتحسٌن كفاءة العملٌات. ستراتٌجٌةاإل

 

كل  همحضور لاير عمانً عن 500 غٌر تنفٌذٌٌنالمجل  اإلدارة  أعضاءٌتقاضى 

باإلضافة  ،اللجان الفرعٌة األخرىلاير عمانً عن حضورهم  400ودارة اإلمجل   اجتماع

مجموع  وزتتجاسنوٌة بحٌث ال  مكافآترة أتعاب الحضور، ٌتقاضى أعضاء مجل  اإلدا إلى

أن  كما المعدلةالسنوٌة األربا  صافً  % من5 المكافآت المدفوعة لكافة أعضاء مجل  اإلدارة

 فترة شغلمع فؤة آالمكوتتناسب هذه  لاير عمانً. 200,000المذكورة عن فؤة آالمك زواال تتج

انون الشركات التجارٌة والتً تم تبنٌها من الواردة فً ق ، وفقاً للقوانٌن واألنظمةلمنصبه العضو

ٌتقاضون حسب العقود المدراء التنفٌذٌٌن  .قبل الهٌئة العامة لسوق المال بهذا الخصوص

 المذكورة أعاله. توالمكافآ اجتماعاتمعهم وال ٌدفع لهم أجور حضور  المبرمة

 

س اإلدارة خالل عام مجل ة الدفع ألعضاءمستحقال أوالمكافآت التً دفعت ٌبٌن ( 2الجدول )

 باللاير العمانً م2012

      

 

أتعاب حضور  اسم عضو مجلس اإلدارة

 االجتماعات

 المجموع * المكافؤة أخرى

 17,900 15,000 - 2,900 (2)عبد هللا الروا  بن سالم 

 17,700 15,000 - 2,700 (3& )(2)  بشٌر الجرفبن م همل

 19,000 15,000 - 4,000 (1) زاهر الحارثًبنت أصٌلة 

 17,400 15,000 - 2,400 (3)  سهٌل بهوان بنت أمل

 17,500 15,000 - 2,500 محمد العامريبن خمٌ  

 19,900 15,000 - 4,900 (2& )(1) دأحمد آل سعٌبنت روان السٌدة 
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 15,000 15,000 - - عبد هللا الروا  بن أحمد 

 19,900 15,000 - 4,900 (2&)(1) البلوشً دروٌشبن  عبد القادر

 17,900 15,000 - 2,900 (3)بٌر بخش الرئٌسً بن م لٌس

 162,200 135,000 - 27,200 المجموع

 

 مالحظات

 التدقٌق  اجتماعات لجنةأتعاب حضور تشمل  (1)

 تشمل أتعاب حضور اجتماعات لجنة االستثمار (2)

 لمكافآتاتشمل أتعاب حضور اجتماعات لجنة  (3)

اعتماد  بعدم 2012دٌسمبر  31 الٌة المنتهٌة فًالملسنة ا عن المكافآت سٌتم دفع *

مار   27وذلك بتارٌخ  اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنويالحسابات من قبل المساهمٌن فً 

 .مساءً  3ساعة فً الم 2013

 

 :التابعة لها واللجان  المساهمة العامة األخرى اإلدارة فً الشركات عضوٌات مجلس ( ع)

 

المساهمة العامة فً الشركات  ٌات أعضاء مجل  اإلدارةٌوضح تفاصٌل عضو  (3الجدول )  

 واللجان التابعة لها  األخرى

اسم عضو مجل  

 اإلدارة

 عضوٌات اللجان العضوٌات

 المنصب اللجنة المنصب اسم الشركة

جلفار شركة  عبد هللا الروا بن سالم 

 هندسةلل

  والمقاوالت

مجل   عضو

 إدارة

 عضو اللجنة التنفٌذٌة

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد رفبشٌر الج بن ملهم

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد أصٌلة بنت زاهر الحارثً

 ال ٌوجد ال ٌوجدرئٌ  مجل   عمان  خزف شركة سهٌل بهوان بنت أمل
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الشركة الوطنٌة 

 للصناعات الدوائٌة

 اإلدارة

 

عضو مجل  

 اإلدارة

 

 

 ال ٌوجد

 

 

 ال ٌوجد

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد العامريمحمد بن خمٌ  

البنك الوطنً  آل سعٌدأحمد بنت روان السٌدة 

 العمانً

 

أونك القابضة 

 ش.م.ع.ع

 

 

 

اورٌكـ  عمان 

 للتؤجٌر

  عضو

 

 

 تنفٌذي عضو

 

 
 
 
 
 

 نائب الرئٌ 

 التدقٌق لجنة

 لجنة التنفٌذٌة

 

لجنة التنفٌذٌة 

 واالستثمار

لجنة الموارد 

 البشرٌة

 

 لتنفٌذٌةلجنة ا

 الرئٌ 

 عضو

 

  عضو

 

 عضو
 
 
 
 
 عضو
 

شركة ظفار  عبد هللا الروا بن أحمد 

للتنمٌة الدولٌة 

واالستثمار 

 القابضة

 

شركة أعالف 

 ظفار

 

شركة مطاحن 

 صاللة

عضو مجل  

 اإلدارة

 

 

 

 نائب الرئٌ 

 

 

 نائب الرئٌ 

 

 ٌوجد ال

 

 

 

 

 ال ٌوجد

 

 

 لجنة التدقٌق

 ٌوجد ال

 

 

 

 

 ال ٌوجد

 

 

 الرئٌ 

عضو مجل   عمان  خزف شركة دروٌش البلوشًبن  عبد القادر

 إدارة

 التدقٌقلجنة 

 لجنة التنفٌذٌة

 الرئٌ 

 عضو

 

 عضو تنفٌذ واالستثمارعضو مجل  شركة المطاحن  بٌر بخش الرئٌسً بن ملٌس
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 العمانٌة

 

مسقط شركة 

 اتغازلل

 

 إدارة

 

عضو مجل  

 إدارة

 

 

 

 التدقٌق

 

 

 

 

 عضو

 

 

 ء مجلس اإلدارةأعضا  عن االفصاح ( غ)

 

مجل   قد ٌكون ألعضاء والتً ٌتم تقدٌم جمٌع البٌانات المتعلقة بالمعامالت المالٌة والتجارٌة

 أو المناقشةٌشارك عضو مجل  اإلدارة المعنً فً  وال، ة مصالح مادٌة فٌها للمجل اإلدار

 بشؤنها. ه المجل التصوٌت فً أي قرار ٌتخذ

 

 لجان مجلس اإلدارة ( س)

 

 لجنة التدقٌق:: (4الجدول )

 كالتالً: تتكون لجنة التدقٌق من ثالث أعضاء مستقلٌٌن غٌر تنفٌذٌٌن

 

  المنصب اسم العضو 

 الرئٌ  دروٌش البلوشً بن عبد القادر 

 عضو أحمد آل سعٌد بنت السٌدة روان 

 عضو أصٌلة بنت زاهر الحارثً 

 

تؤلف من ثالثة أعضاء مجل  اإلدارة لجنة التدقٌق والتً ت تمداوالتجنً الشركة فوائد جمة من 

أحمد آل سعٌد  بنت (، والسٌدة روان دروٌش البلوشً )رئٌساً بن عبد القادر  -غٌر التنفٌذٌٌن 

والفاضلة/ أصٌلة بنت زاهر الحارثً، وجمٌعهم ذوي خبرة واسعة بالشإون المالٌة والحسابات 

وتتم  .التدقٌق لجنة بمهام منسق لًرئٌ  وحدة التدقٌق الداخوقانون الشركات التجارٌة. وٌقوم 

بصورة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة،  التدقٌق الداخلًورئٌ  وحدة  دعوة الرئٌ  التنفٌذي
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وٌقوم رئٌ  لجنة التدقٌق بإطالع مجل  اإلدارة بتقرٌر شامل عن نتائج اجتماعات لجنة التدقٌق 

 لتتم مناقشتها فً اجتماعات مجل  اإلدارة. 

 

 :التالً شركة النفط العمانٌة للتسوٌقب جنة التدقٌقلل ساسٌةاأل  من مهام

 

  تها ودقتهاللتؤكد من صحللشركة المالٌة  والمعلومات عملٌة إعداد التقارٌراإلشراف على. 

  ًدفع قٌمة  أوالتدقٌق  أتعاباعتماد  إلىباإلضافة التوصٌة باعتماد وعزل المدقق الخارج

 .أٌة أتعاب أخرى

 الرقابة الداخلٌة مع اإلدارة والمدقق الداخلً والخارجً مراجعة كفاءة نظم. 

 ون المالٌة وإدارة المخاطرإمراجعة سٌاسات الشركة المتعلقة بالش. 

  ًحملة السندات ) فً حالة عدم والمساهمٌن ومودعٌن لل العجز عن الدفعأسباب النظر ف

 .فضالً عن الدائنٌنالمعلن عنها(  ربا األ دفع

 

حمشيش نجُت  في انًانيت انسُتل خال بًا في رنك أَشطخها انخذليك نجُت م عًٍضيذ يٍ انخفاصين

 خذليك ان

 

 :ستثمارِ اإللجنة 

 

 ثالثة أعضاءجمٌعهم غٌر تنفٌذٌٌن و منهم تكون من أربعة أعضاء تبالشركة التً تثمار ساإللجنة 

 :من كل منتكون اللجنة تومستقلٌن.

 اللجنة  رئٌ   / سالم بن عبداللــه الروا  شٌخال

 السٌدة/ روان بنت أحمد آل سعٌد

 الفاضل/ ملهم بن بشٌر الجرف

 الفاضل/ عبدالقادر بن دروٌش البلوشً

 

أمٌن سر مجل  اإلدارة  ٌعتبرجتماعات اللجنة، و إتتم دعوة الرئٌ  التنفٌذي بصفة دائمة لحضور 

 للجنة.اسر مٌن أأًٌضا  هو



12 

 

  

 

 

 :ثمارالمهام والواجبات الرئٌسٌة للجنة اإلست

   دراسة و مراجعة الفرص اإلستثمارٌة أو أي أنشطة تجارٌة جدٌدة ورفع التوصٌة لمجل

 اإلدارة للموافقة علٌها.

 تنفٌذ أعمال أخرى مفوضة من قَِبل مجل  إدارة الشركة 

  ( للجنة اإلستثمار 1تم انعقاد اجتماع )م 2012خالل العام. 

 

 :تآلجنة المكاف

واثنٌن تم إنشاء لجنة مكافآت بالشركة التً تتكون من ثالثة أعضاء غٌر تنفٌذٌن  2011 عامخالل 

 ون اللجنة من كل من:كمستقلٌن. وتتمن األعضاء 

 الرئٌ  –ملهم بن بشٌر الجرف  .1

 أمل بنت سهٌل بهوان .2

 سلٌم بن بٌر بخش الرئٌسً. .3

مدٌر عام الموارد  تتم دعوة الرئٌ  التنفٌذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، وٌعتبر

 أمٌن سر اللجنة.  الشركةالبشرٌة وشإون 

  .من المهمات األساسٌة للجنة المكافؤت

  فٌما ٌخص تعٌٌن الرئٌ  التنفٌذي ومخصصاته ومكافؤته  اإلدارة وضع التوصٌات لمجل

 وأطر تقٌٌم األداء.مإشرات باإلضافة إلى 

  خصصات والمكافآت ومإشرات التصدٌق على توصٌات الرئٌ  التنفٌذي للتعٌٌن والم

 .فرٌق اإلدارة التنفٌذٌة المساندة للرئٌ  التنفٌذيل األداء وأطر تقٌٌم األداء

  اإلدارة التنفٌذٌة إذا ما دعت التؤكد من وجود خطة لتنظٌم التعاقب للرئٌ  التنفٌذي وفرٌق

 الحاجة لها.

 ة التنفٌذٌة.مراجعة مإهالت وخبرة العمل ألي من ٌرشح للتعٌٌن كعضو فً اإلدار 

 .مراجعة واإلشراف على سٌاسات الموارد البشرٌة وخطة التعمٌن 
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  طار لتنظٌم المخصصات والمكافآت بما ٌتماشى مع إالمراجعة المستمرة والتؤكد من وجود

آخذٌن باالعتبار مإشرات سوق العمل إحتٌاجات الشركة لجذب واالحتفاظ بالكفاءات 

 المجال.وتقلباتها وأفضل الممارسات فً هذا 

 ٌقالته أو إنهاء خدماته من الشركة.ٌة فً حالة استذمقابلة أي عضو من فرٌق اإلدارة التنف 

 

 والمكافآت:اإلدارة 

للشركة وٌحدد مخصصاته الرئٌ  التنفٌذي التابعة له اللجنة الفرعٌة  أومجل  اإلدارة ٌعٌن 

 .ومكافآته

هناك طرٌقة تطبقها الشركة  ،(ةبعقود مإقت نٌلعام)بخالف اللتنفٌذٌٌن المدراء ابتعٌٌن وفٌما ٌتعلق 

له مبنٌاً الواجبات والمسئولٌات الموكلة وفق موظف  أوٌتم تحدٌد وظٌفة كل مدٌر حٌث  ،بهذا الشؤن

النظام وٌستخدم هذا  والدراٌة المطلوبة وعلى هذه األس  تحدد أتعاب كل وظٌفة. الكفاءةعلى مدى 

تقٌٌم  عملٌة عند نف  النظام ٌتبعل التعدٌالت من وقت آلخر، وبفعالٌة مع المرونة المناسبة إلدخا

 الموظفٌن.

 

مضافاً إلٌه الراتب األساسً  المدراء التنفٌذٌٌن بخالف المتعاقدٌن معهم من ٌتكون إجمالً أتعاب

والمنافع  اتوالعالوومستحقات نهاٌة الخدمة التؤمٌنات االجتماعٌة  فً، والمساهمات ةالسنوٌالمكافؤة 

مقارنة  على اإلنجازات التً حققتها ة وفق نجا  اإلدارة التنفٌذٌةالسنوٌالمكافؤة . وٌتم تحدٌد خرىاأل

  :واجتماعٌة. ةمالٌة وعملٌهداف التً وضعت لها. حٌث تتضمن تلك األهداف على أهداف األب

 

 :الحالٌة العلٌا  التنفٌذٌة فرٌق اإلدارةعلى ( 5الجدول )ٌتضمن 

تارٌخ االلتحاق  المإهالت العمر الوظٌفة االسم

 بالشركة

ماجستٌر  فً الهندسة،  58 الرئٌ  التنفٌذي أحمد سالم قطن بن عمر

 وإدارة األعمال 

 م1/4/2006

مدٌرعام قسم وقود  أحمد كامل محمود

 الطٌران والسفن

بكالورٌو  هندسة  47

 مٌكانٌكٌة

 م16/12/2008

 م2007/ 1/11بكالورٌو  تجارة،  45مدٌرعام الشإون المالٌة  عثمان هرٌناجا شار
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 قانونً ومحاسب  حساباتوال

 بن العزٌز عبدبن فٌصل 

 سعٌد الشنفري

 العملٌات مدٌر عام

الصحة و الهندسةو

 السالمة، والبٌئةو

بكالورٌو  هندسة  41

 مٌكانٌكٌة

 م11/02/2008

سعٌد  بن سالم بن نبٌل

  الروٌضً

البٌع التجاري مدٌر عام 

تطوٌر  والزٌوت و

 عمالاال

الهندسة بكالورٌو    40

المدنٌة وماجستٌر 

 هندسة صناعٌة

 م6/10/2008

راشد  بن عامر بن محمد

 البروانً

انخخطيط  ممدٌر عا

ونظم  االسخشاحيجي

 المعلومات

بكالورٌو  هندسة  46

االلكترونٌات والحاسب 

 اآللً

 م1/12/2008

 ٌر إدارة أعمالماجست 44 مدٌر عام البٌع بالتجزئة  جامع االسحاقًبن حسٌن 

وماجستٌرنظم 

   المعلومات الجغرافٌة

 م1/10/2007

 -بالوكالة   المدٌر العام حسٌن بن عبداللطٌف البلوشً

موارد البشرٌة ال

 وشإون الشركة

 والمشترٌات

دبلوم عالً فً إدارة  37

أعمال وعضو فً 

جمعٌة المحاسبة 

 البرٌطانٌةالقانونٌة 

 م23/2/2008

 

 

لاير   566,028مدراء تنفٌذٌٌن بالشركة  خم  مجموع تكلفة أكبر غبل،  م2012فً عام 

 .(م2012التً دفعت فً عام م 2011 ماالمبلغ مكافاة عٌشمل ) عمانً

 

 المساهمون :

 

 المساهمٌن والمستثمرٌن  طرق التواصل مع -أ  

لقة المهمة والمتعالمعلومات والذي ٌتضمن على كافة لشركة موقع خاص على شبكة االنترنت ل

الصحفٌة الرسمٌة والتقارٌر ربع السنوٌة ال بالشركة ونشاطها التجاري وأدائها بما فً ذلك نتائج

 هو:عنوان الموقع اإللكترونً للشركة إن  وذلك لتمكٌن من ٌهمه األمر باإلطالع بٌسر وسهولة.
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  www.oomco.com اإللكترونً موقع ال المفصلة فًالسنوٌة  ربعالالنتائج . كما تدرج

 للجمٌع.متاحة  حٌث أنها   www.msm.gov.om  راق المالٌةوسوق مسقط لألل

 

النتائج ربع السنوٌة ونصف السنوٌة والسنوٌة مع تقرٌر نشر بٌانات مختصرة عن كما ٌتم 

  واإلشعارات الخاصة بتوزٌع األربا  اع الجمعٌة العمومٌةلحضور اجتم والدعوة مجل  اإلدارة

هذه جمٌع أعضاء مجل  اإلدارة ٌناقش  كما .ة العربٌة واالنجلٌزٌةالمحلٌالصحف فً كبرٌات 

ة البٌان والمعلومات من دق كل بٌان للتحقق قبل نشرالمنعقد فً اجتماع مجل  اإلدارة  اإلعالنات

 الواردة فٌه.

 

  .والمساهمٌن بناء على طلبهم المالٌٌن المحللٌنمع الشركة اجتماعات تعقد  ،ذلك إلى باإلضافة

 

 سٌاسة توزٌع األرباح: -ب 

 

الممكن توزٌعها سنوٌاً على المساهمٌن من األربا  األربا  أقصى توزٌع تتبنى الشركة سٌاسة 

فً م 2012سنةأربا  بدفع مع هذه السٌاسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة  شًاتمبال.و المحققة

الكبٌرة توزٌع األربا  الخطط االستثمارٌة تحدٌد نسبة عند  ى. وسٌراعم2013 شهر أبرٌل

  أخرى. التزاماتأي  أوالمال العامل  رأ ومتطلبات 

 

 :بالقوانٌن واألنظمة المرعٌةتفاصٌل عدم التقٌد  )ج(

 

وترتٌبات العامة لسوق المال الهٌئة بكافة القوانٌن والنظم التً سنتها كامل شكل تقٌدت الشركة ب 

 أوالهٌئة العامة لسوق المال غرامات على الشركة من قبل  أولم تفرض أي عقوبات و، التسجٌل

 ،أثناء فترة هذا التقرٌر سلطة قانونٌة أخرى أو أٌة هٌئة تنظٌمٌة أوراق المالٌة وسوق مسقط لأل

 بالكامل.  اتحوكمة الشركتقٌدت بقانون الشركة كما أن 

http://www.oomco.com/
http://www.msm.gov.om/
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 العمومٌة:الجمعٌة  ( اجتماعاتد ) 

 

جدول أعمال الجمعٌة و االجتماععن عالن اإل إلىباإلضافة التقرٌر السنوي للشركة ٌتضمن 

لكافة المواد المدرجة فً جدول األعمال إلحاطة كافٌة خطٌة توضٌحات العمومٌة السنوٌة 

  .لمشاركة الفعالةمجال لولفتح التم مناقشتها وف ٌالمسائل التً س بشكل كامل حول المساهمٌن 

 

إن أعضاء مجل  اإلدارة ٌحثون المساهمٌن بحضور الجمعٌة العمومٌة والمشاركة فً طر  

عن طرٌق  استفساراتهماألسئلة للحصول على اإلجابات المفصلة، كما ٌمكن للمساهمٌن طر  

 .  فقط العمومٌةاجتماعات الجمعٌة أثناء ولٌ  بالشركة فً أي وقت خالل السنة  االتصال

 

 العمومٌة:جمعٌة للآخر ثالثة اجتماعات ببٌانات  (6رقم )الجدول 

 المكان الوقت التارٌخ )المنتهٌة( السنة المالٌة 

قاعة سندباد بفندق كراون  مساء 12:00 م2010مار   31 م2009دٌسمبر  31

 مسقط -بالزا 

غرٌال قاعة الصفاة بفندق شان مساء 3:00 2011مار   28 2010دٌسمبر   31

 بر الجصه

قاعة سندباد بفندق كراون  مساء 3:00 م2012مار   24 م2011دٌسمبر 31

 مسقط -بالزا 

 

 

 م 2012ر دٌسمب 31لمالٌة المنتهٌة فً االعادٌة السنوي للسنة العمومٌة اجتماع الجمعٌة ٌنعقد 

 -:تالٌةالبٌانات ال وفق

 م 2013مار   27  التارٌخ:

 مسقط -ندق كراون بالزا بف المندلونقاعة   المكان:

  مساًءاً  03:00  الوقت:

 



17 

 

 بٌانات األسهم :  )ه( 

العمانٌة النفط   ٌوضح االرتفاع واالنخفاض الشهري فً أسعار وأحجام أسهم شركة (7الجدول )

 . م2012دٌسمبر  31راق المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً وتسوٌق فً سوق مسقط لأللل

 راق المالٌة: ور السهم الشهرٌة واألحجام فً سوق مسقط لأل(   بٌانات سع7الجدول  )

حجم  أدنى سعر أعلى سعر   2012الشهر 

 ولالتدا

 136,686 1.620 1.800 ٌناٌر 

 73,280 1.624 1.700 فبراٌر 

 770,291 1.600 1.700 مار  

 657,957 1.600 1.700 أبرٌل 

 69,466 1.600 1.700 ماٌو 

 58,255 1.700 1.811 ٌونٌو

 136,500 1.800 1.865 ٌولٌو 

 115,911 1.680 1.860 أغسط  

 131,949 1.860 1.870 سبتمبر 

 153,132 1.800 1.910 أكتوبر 

 91,331 1.892 1.915 نوفمبر 

 71,800 1.915 2.100 دٌسمبر 

 

 مالحظة:

 هاتداولم التً تم فٌمثل إجمالً عدد األسهالحجم أما باللاير العمانً، لسعر هو للسهم الواحد ا

 . خالل الشهر

 راق المالٌة ومقارنة األداء مع مإشر قطاع الخدمات لسوق مسقط لأل

راق المالٌة وبقطاع خدمات سوق مسقط لأل مقارنةٌبٌن الرسم البٌانً )أ( أداء أسهم الشركة 

 .م2012للعام 

 

 

 



18 

 

 راق المالٌةولأل الرسم البٌانً )أ(: مقارنة األداء مع مإشر قطاع الخدمات لسوق مسقط

  

 

 

 سهم ملكٌة األتوزٌع 

بٌنما ٌتملك مستثمرون  % من األسهم،49 على ش. م. ع. م.شركة النفط العمانٌة تمتلك 

قانون وبموجب راق المالٌة. وفٌها بسوق مسقط لأل ولالتداٌتم  التًو% 51 على محلٌون

الشركة بصفة  أسهمهم من س 3,225,000ٌتمتع  ،الشركات التجارٌة والنظام األساسً للشركة

 التً شركة النفط العمانٌةتفضٌلٌة إذ تعتبر تلك األسهم ذات أصوات متعددة وعلٌه فإنه بإمكان 

اجتماعات الجمعٌة  % ف51.4ًأي  صوت 34,830,000 التمتع بـ ا النوع منتمتلك هذ

يت انعايت انعاديت انجًعبانسيطشة عهى اجخًاع ٌ هزِ انُسبت ال حسًح نهى أإال نهششكت. انعًىييت 

دٌسمبر  31 علٌه فً كما هو ملكٌة أسهم الشركة( توزٌع 8) رقم الجدولللشركة. ٌبٌن  اضافيت

علٌه  كما هوالشركة فً مساهمٌن  (10أسماء أكبر ) (9بٌنما ٌوضح الجدول رقم )  ،م2012

 10)وٌتم تحدٌد أكبر  مع عدد األسهم المملوكة ونسبة الملكٌةم 2012دٌسمبر  31فً 

 . (على األسهم المملوكة فً الحسابات الفردٌة ولٌ  الحسابات المتعددة اً مساهمٌن بناء
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 م 2012دٌسمبر  31كما فً الحجم توزٌع أسهم الملكٌة حسب   (:8الجدول )

 األسهم مالكً األسهم 

النسبة من  العدد  

 % المجموع 

النسبة من  العدد 

 % المجموع 

 1.9 1,211,539 74.9 790 5000لغاٌة  

5,001- 

10,000 

109 10.3 793,998 1.2 

10,001- 

20,000 

39 3.7 569,045 0.9 

20,001-

30,000   

20 1.9 502,426 0.8 

30,001 

40,000 

14 1.3 480,040 0.7 

40,001  

50,000 

7 0.7 329,599 0.5 

50,001  

100,000 

30 2.8 2,223,638 3.4 

100,001   

200,000  

10 0.9 1,230,777 1.9 

200,001  

300,000 

23 2.2 6,125,779 9.5 

 300,001- 

500,000 

5 0.5 2,080,913 3.2 
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500,001 -  

1,000,000 

2 0.2 1,279,734 2.0 

1,000,000-  

2,000,000 

3 0.3 4,490,485 7.0 

2,000,001  -  

 فما فوق 

3 0.3 43,182,027 67.0 

 %100،0 6455005000 %10000 15055 المجموع 

 

 

 م  2012دٌسمبر  31مساهمٌن كما فً  10(  أكبر 9الجدول )

 

عدد  المالك

 األســــــــــــــــهم

النسبة من 

 % المجموع 

 49.00 31,605,000 ش م ع م النفط العمانٌة شركة 

 12.95 8,352,027 صندوق تقاعد موظفً الخدمة المدنٌة 

ضة للتنمٌة واالستثمار القابالدولٌة شركة ظفار 

 ش.م.ع.ع 

3,225,000 5.00 

 HSBC   1,846,605 2.86 حساب صندوق تقاعد موظفً وزارة الدفاع

 2.18 1,406,690  الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة

 1.92 1,237,190  شركة أسمنت عمان ش.م.ع.ع

 1.09 643,387 صندوق األسهم  الوطنٌة

 0.99 636,347 شركة ظفار للتؤمٌن 

 0.70 450,000 ظام تؤمٌن الودائع المصرفٌةصندوق ن

 0.68 438,041 شركة صنادٌق االستثمار الوطنٌة ش.م ع م

 77.27 49,840,287 المجموع 

  

 

 

 سهم رها على األٌثتؤالقابلة للتحوٌل وراق وواألوالضمانات  إٌصاالت الودٌعة الشاملة
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  .شركة النفط العمانٌة للتسوٌقنطبق على تال  

 

 

 :المستلمة غٌر موزعة أرباح

غٌر ل األربا  تحوالهٌئة العامة لسوق المال،  وتوجٌهات التجارٌة بموجب قانون الشركات

هٌئة سوق تشرف علٌه صندوق أمانات المستثمرٌن الذي  إلىتزٌد عن ستة أشهر لفترة المستلمة 

 تحوٌلفٌها  واألشهر التً تم ،م2001منذ عام  ٌوضح تفاصٌل دفع األربا  10المال. الجدول 

توجد أي مطالبات باألربا  ال  والجدٌر بالذكر أنه.الصندوق المذكور إلىاألربا  غٌر المستلمة 

ٌتوجب توجٌهها  ،التً لم تستلمو األربا  وجمٌع المطالبات التً ترد بعد تارٌخ تحوٌل الموزعة،

 . للمقاصة و اإلٌداعشركة مسقط  إلى

لصندوق أمانات  والتً تم تحوٌلهاغٌر المستلمة  الموزعة بٌانات األرباح :10الجدول 

 المستثمرٌن 0

 لاير عمانً 

 

 ةالسن

الشهر الذي  األربا  

تمت فٌه 

عملٌة 

 التحوٌل

 %النسبة 
المبلغ 

 اإلجمالً
 المستلم المبلغ

 محولة مبالغ

تم ٌلم 

 المطالبة بها 

2001 25 

       

1,612,500  

           

1,601,071  

           

11,429  

 

 م2004مار  

2002 25 

       

1,612,500  

           

1,604,414  

             

8,086  

 

 م2004مار  

2003 26 

       

1,677,000  

           

1,662,844  

           

14,156  

 

 م2005ٌناٌر   

2004 30 

       

1,935,000  

           

1,925,685  

             

9,315  

 

 م2005بر أكتو

2005 45 

       

2,902,500  

           

2,893,469  

             

9,031  

 

 م2006أكتوبر 
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2006 

 

 

 

47.5 

 

 

       

3,063,750 

 

 

           

3,040,022 

 

  

          

23,728 

 

  

 

 م2007أكتوبر 

  

2007 47.5 

       

3,063,750  

           

3,039,924 

           

23,826 

 

 م2008أكتوبر 

2008 35.0 

       

2,257,500  

           

2,251,143 6,357 

 

 م2009أكتوبر 

2009 35.0 

       

2,257,500  

           

2,250,813 6,687 

 

 م2010أكتوبر 

2010 42.0 

       

2,709,000 

           

2,700,964 8,036 

 

 م2011أكتوبر 

2011 62.0 3,999,000 3,972,962 26,038 

 

 م2012أكتوبر 

 عالمجمو

  

27,090,000 

 

26,943,311 

 

146,689 

 

 

 

 :الشركة المتعلقة بتنظٌم وإدارةالواقعٌة النتائج حول تقرٌر مدققً الحسابات 

 

 الشركةتنظٌم وإدارة تقرٌر المتعلقة بالواقعٌة النتائج تقرٌر منفصل حول أصدر مدقق الحسابات 

 التقرٌر.  معالتً تم أرفاقها وللشركة  لًوتطبٌق ممارسات التنظٌم الداخ
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 مجلس اإلدارة: إقرار من

 بموجب قانون تنظٌم وإدارة الشركة، ٌإكد مجل  اإلدارة على التالً:

 

 إعدادها وفقا للمعاٌٌر المعمول بها التً تمل عن البٌانات المالٌة ومجل  اإلدارة مسئو 

  جمٌع القوانٌن والنظم الداخلٌةتقٌد بمع ال تهانظم الرقابة الداخلٌة وكفاءصحة 

  جوهرٌة على استمرارٌة الشركة وقدرتها على مواصلة عملٌاتها المسائل ال تؤثٌرضمان عدم

 ةالقادم ةالمالٌالسنة فً 
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 تقرٌر لجنة تدقٌق الحسابات

 
لجنة تدقٌق الحسابات  تقرٌر تقدٌم عشركة النفط العمانٌة للتسوٌق ش.م.ع. إدارة مجل  ٌسر 

 .م2012دٌسمبر  31عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  الشركة مجل  إدارةن عالمنبثقة 
 
 
 

 أعضاء اللجنة واجتماعاتها
سماإهم أدناه. وقد مجل  اإلدارة المذكورة أ أعضاء من 2012عام خالل لجنة التدقٌق  تتؤلف

وفً ما ٌلً التفاصٌل المتعلقة  .خالل السنة المالٌة (5)اجتماعات خمسة عقدت اللجنة 
 باألعضاء وبالحضور أثناء االجتماعات:

 
 

 األعضاء:
 
 رئًٌسا  عبدالقادر بن دروٌش البلوشً -أ

 ُعضًوا  آل سعٌد أحمد السٌدة روان بنت  -ب
 ُعضًوا          ة بنت زاهر الحارثًأصٌل -جـ
 
 
 

 حضور االجتماعات
 
 خالل السنة كما ٌلً:اجتماعات  التدقٌق خمسةقدت لجنة عَ 
 
أكتوبر  21و  2012أكتوبر  14، 2012ٌولٌو  15, 2012برٌل أ 24، 2012ٌناٌر  24

2012.  
 
 حضور:الالجدول التالً ٌبٌن سجل و
 

 المجموع                                               األعضاء
 5/5   عبدالقادر بن دروٌش البلوشً -أ

 5/5   اَل سعٌد أحمد السٌدة روان بنت  -ب
 5/5    أصٌلة بنت زاهر الحارثً -جـ
 
 
 

 :المالٌة اللجنة خالل السنةأنشطة 
 

 علمواضٌسرد لوفٌما ٌلً  .مخطط له هو كماواجباتها بؤداء  خالل السنة قامت لجنة التدقٌق
 ة التً ناقشتها لجنة التدقٌق:ٌالرئٌس
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  لضمان شمولٌة نطاقها وتغطٌتها  2012للسنة المالٌة  التدقٌق الداخلٌة خططمراجعة
 ألنشطة الشركة.

 الحسابات الداخلٌٌن  مدققًة من قبل المعدّ و فً الشركةالداخلً قٌق دالتتقارٌر  مراجعة
استجابة مدى والمراجعون ص إلٌها لُ التً خَ الجوهرٌة  النتائجودراسة  ،والخارجٌٌن
دون . وقد تضمنت المراجعة عقد اجتماع مع مراجعً الحسابات الخارجٌٌن اإلدارة لها
 .المالٌة المراجعةالمتعلقة بمسائل الإدارة الشركة لبحث  حضور

  للنظر اإلدارة  قبل تقدٌمها إلى مجل  ،والسنوٌة للشركة سنوٌةالربع مراجعة التقارٌر
 .دهااعتمابها و

  بشؤنتوصٌات إلى مجل  اإلدارة ورفع  ،الحسابات الخارجٌٌنمدققً أداء مراجعة 
 تعٌٌنهم ونطاق عملهم وأتعابهم.

  للشركةالتدقٌق الداخلً رئٌ  وحدة أداء مراجعة. 

 وأ على مستوى الشركة سواءً  ،مراجعة سٌاسة إدارة المخاطر وسجالت إدارة المخاطر 
 .اإلدارة ن قبلم التً تم إعدادهاو  ،الوحدات

 
 مهام اللجنة:

 
 :نقاط التالٌةالتشمل مهام اللجنة على 

 
 : اللجنة شكٌلت

 
 ٌقوم مجل  اإلدارة باختٌار أعضاء اللجنة من بٌن أعضاء مجل  إدارة الشركة وفقاً 

 لالعتبارات التالٌة:
 

 ٌنالتنفٌذٌاألعضاء شرٌطة أال ٌكونوا من  ،عضاء اللجنة عن ثالثةٌجب أال ٌقل عدد أ، 
 من المستقلٌن. ٌكونوا فً معظمهموأن 

 مجل  إدارة عضوو الذي سٌكون  ،ٌقوم أعضاء اللجنة بانتخاب رئٌ  لهم من بٌنهم 
 مستقالً.

  أن ٌمتلك أحد األعضاء على األقل خبرات فً مجال المالٌة والمحاسبة.ٌشترط 

  عضاء األاللجنة أربع مرات على االقل فً السنة بحضور غالبٌة  تجتمعٌجب أن
 المستقلٌن.

 بمٌثاق التزام عدم من  ى ذلكٌترتب علوما اللجنة من  انسحاب أحد األعضاء فً حال
ملء  مجل  اإلدارة ٌتعٌن على ، فإنهفٌما ٌخص تشكٌل لجنة التدقٌق ة الشركاتكمحو

 .حدوثه تارٌخمن  هذا الشاغر خالل ثالثة أشهر
 

 االجتماعات 
باإلضافة إلى و .خالل العام ة اجتماعاتأربع عن ما ال ٌقللجنة التدقٌق عقد تٌجب أن 

ومدٌر عام  ،فٌذينالرئٌ  التحضور هذه االجتماعات من ِقَبل  عادةً ٌتم أعضاء اللجنة، 
 ممثلًل و ،عضاء مجل  اإلدارة اآلخرٌنألٌمكن و ،التدقٌق الداخلًورئٌ  وحدة  ،المالٌة

 دعوة من اللجنة.على  اءً نعات باإلدارة العلٌا والمدققٌن الخارجٌن حضور هذه االجتما
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لذلك.  ضرورةوا ؤتراطلب عقد اجتماع إذا  ،وخارجٌٌنأداخلٌن كانوا  سواءً ، للمدققٌنٌجوز 
غالبٌتهم من  ، على أن تكونلجنة من عضوٌنجتماعات الالنصاب القانونً الوٌكون 
من  كل عضوعلى وتوزٌعها  جمٌع محاضر االجتماعاتالمستقلٌن. وٌتم حفظ األعضاء 

دارة عن اإلمجل  اإلدارة. وٌقوم رئٌ  اللجنة بتقدٌم تقرٌر لمجل  على أعضاء اللجنة و
  .اللجنةأمٌن سر منصب  التدقٌق الداخلًوحدة رئٌ  ٌتولى ، وكل اجتماع

 
 الحقوق والصالحٌات   
 

 :بالصالحٌات التالٌةلجنة التدقٌق مخولة من قبل مجل  اإلدارة إن 

 وتكون لها حرٌة الوصول غٌر  ،هاامصالحٌات مهن التحقٌق من أي نشاط ضم
 .الشركةموظفً  افةولك ،مدققً الحسابات الخارجٌٌن والداخلٌٌنلالمقٌدة 

 الشركة.ببالمجموعة و للمعلومات المتعلقةالمقٌدة غٌر الكاملة و  حرٌة الوصول 

 الحسابات الخارجٌٌن والداخلٌٌن. ًالحصول على قنوات اتصال مباشرة مع مدقق 

  إذا لزم األمر هاأو غٌرمستقلة  تخصصٌةلحصول على استشارات ا. 

  ومهماتها المحّددةالحصول على الموارد الالزمة من أجل أداء واجباتها. 
 

وعلٌها الرجوع إلى مجل  اإلدارة فً  ،ن اللجنة ال تملك صالحٌات تنفٌذٌةأ ومن الجدٌر بالذكر
 فٌما ٌخص الشركة.نها بشؤ رفع التوصٌاتالمسائل التً تقوم بدراستها و

 

 اللجنة مراجعة

بمراجعة أداء اللجنة  على األقل كل ثالث سنواتواحدة مرة  ٌقوم مجل  إدارة الشركة ٌجب أن 
ها قد قاموا بؤداء واجباتهم طبقاً لمهامهم ءوأعضا وذلك للتؤكد من أن اللجنة ،وكافة أعضائها

 .الواردة فً بٌان حوكمة الشركة

 

 الواجبات و المهام

 هً كما ٌلً: ومهامها إن واجبات اللجنة
 

  رفع التوصٌات بشؤن تعٌٌن المدققٌن الخارجٌٌن إلى مجل  اإلدارة بعد أخذ موضوع

بؤي خدمات أخرى غٌر التدقٌق(، استقاللٌتهم بعٌن االعتبار )على األخص فً ما ٌتعلق 

 ركة.وأتعابهم وشروط ممارسة عملهم، وذلك قبل انعقاد الجمعٌة العمومٌة للش

 

  حرٌةعلى ال قٌندقمالوتحدٌد مدى حصول  ،هاونتائجالحسابات مراجعة النظر فً خطة 

 الوثائق ذات الصلة.تندات وسالملوصول لكافة الكاملة ل
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  وأحصص زائفة وجود أي باألخص فٌما ٌتعلق بو ،مالًعب تالعدم وجود التحقق من 

 .المالٌةالقوائم إحتٌال فً 

  مع اإلشارة بشكل خاص بشكل عام قٌق الداخلًالتدوحدة عمل اإلشراف على ، 

الداخلٌٌن المدققٌن مراجعة تقارٌر و ،المالٌةلسنة لمراجعة نطاق خطة التدقٌق الداخلً ل

واستعراض فعالٌة الرقابة الداخلٌة وفٌما إذا كان  ،الحسابٌةالمتعلقة بالنواحً 

 .ٌتمتعون بحرٌة الوصول لكافة الوثائق ذات الصلةالمراجعون 

 من خالل التقارٌر الدورٌة للمراقبٌن المالٌٌن رقابة الداخلٌة كفاءة نظم ال مراجعة

 الداخلٌٌن والخارجٌٌن.

  المسائل المذكورةوالتركٌز على  ،السنوٌةو السنوٌة ربع بٌانات الشركة المالٌةمراجعة 

 مجل  اإلدارة:إلى رفعها ومن ثم  ،أدناه

 ٌالممارسات المحاسبٌةفً السٌاسات و اتتغٌٌر ةأ. 
  عن تدقٌق الحساباتتنتج  جوهرٌةتعدٌالت أٌة. 
  للشركةستمرارٌة االفرضٌة. 
 التوافق مع المعاٌٌر المحاسبٌة و المتطلبات التنظٌمٌة. 

 

  وأتعاب  الحسابات الداخلٌٌن والخارحٌٌنمراجعً عزل و ،ستقالةوا ،تعٌٌندراسة
 التدقٌق.

  مسؤلة أو أي  ،عملٌات التدقٌق المإقتة والنهائٌة ة عنوالتحفظات الناشئالمشاكل مناقشة
 .افً مناقشتهقد ٌرغب المدققون الخارجٌون 

  ّالداخلٌٌن و الخارجٌٌنالمدققٌن ة من قبل استعراض تقارٌر مراجعة الحسابات المعد، 
 .النتائج الرئٌسٌة واستجابة اإلدارة لها وعرض

  للشركة الداخلٌة دة المراجعةوحوموارد  ،ومهام ،عمل نطاقكفاءة مدى مراجعة، 
  .للقٌام بعملها الصالحٌات الالزمةتمتعها بومدى 

  دققٌنالممراجعة تقٌٌم أنظمة الرقابة الداخلٌة مع. 

  دققٌنالموكذلك بٌن  ،مجل  اإلدارةبٌن الخارجٌٌن و  دققٌنالمالعمل كقناة اتصال بٌن 
 .مجل  اإلدارةبٌن الداخلٌٌن و 

 ؛إن وجد ،هااتعدم وفاء الشركة بإلتزاموبحث أسباب  ،لمخاطرإدارة ا اتمراجعة سٌاس 

 وحدة المراجعة الداخلٌة التنفٌذٌٌن فً أداء تقٌٌم مراجعة و. 

 توصٌات مالئمة عالقة من أجل الخروج بال اتذعامالت مع األطراف الت مراجعة
مع بتعامالت بسٌطة القٌمة  تسمح بالقٌام خاصةضع قواعد وو ،لمجل  اإلدارة

الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقٌق الحاجة إلى راف ذات الصلة دون طاأل
  .مجل  اإلدارةمن و

   مهام أخرى قد تتفق علٌها اللجنة مع مجل  اإلدارة.أي 
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 إطار عمل إدارة المخاطر 
من هام ورئٌسً مكّون بحقٌقة أن الممارسات الفعالة إلدارة المخاطر هً ٌقر إن مجل  اإلدارة 

علٌه فقد تم منح لجنة التدقٌق الصالحٌة لضمان وجود عملٌة و سلٌم، رقابة داخلٌةام نظ أي
 التً قدو ،رسمٌة ومستمرة قائمة لتحدٌد وتقٌٌم وإدارة المخاطر الكبرى التً تواجهها الشركة

 خالل السنة التً تم اتخاذهااإلجراءات بٌن من و. العاممدى على  الشركة تحقٌق أهداف تعٌق
 :ما ٌلًالمالٌة 

 

 األقساموسجل مخاطر  ،لشركةاجتماع لجنة التدقٌق لمناقشة ومراجعة سجل مخاطر ا. 
بما فٌها مإشرات  ،مخاطرةشاملة للتفاصٌل األساسٌة لكل  نظرة  تسجالال ههذوفر تو

 المخاطر الرئٌسٌة وخطط عمل اإلدارة.

 شركةإطالع مجل  اإلدارة على سٌر العمل فً إدارة مخاطر ال. 
 
. تهاوعن بناء المعرفة الضرورٌة إلدار ،المخاطربوعً السوٌة زٌادة دارة مسإولة عن اإلإن 

الضوابط الداخلٌة المرتبطة بالعمل  وضعإدارة المخاطر ووهم أٌضاً ٌحملون مسإولٌة 
 واللوائح المعمول بها.قوانٌن للضمان االمتثال و العملٌاتو

 

 الداخلٌة المراجعة مهام وواجبات وحدة 
 

حٌث ترتبط هذه الوحدة مباشرة بلجنة التدقٌق، وٌتمثل  ، للتدقٌق الداخلً وحدةً الشركة  تملك
عات دورٌة ومنتظمة ألنظمة الرقابة بغٌة التؤكد من استمرارٌة جنشاطها الرئٌسً باجراء مرا

 داخل الشركة. عمل مثل هذه األنظمة بشكل مرٍض وفعال
 فًالمسائل م الرقابة المالٌة ومتابعة العدٌد من تم إجراء العدٌد من مهاوخالل السنة المالٌة 

عملٌات ضمن  أو ،لخطة التدقٌق السنوٌة وكانت هذه العلمٌات تتم طبقاً  .ةملاوحدات العال مٌعج
الجدٌر بالذكر أن من و على طلب لجنة تدقٌق الحسابات. بناءً  ولٌدة اللحظة خاصةالتدقٌق ال

 الجهات المعنٌة لالطالعإرسالها إلى تدقٌق والالى لجنة  االمنفّذة تم رفعه تقارٌر عملٌات التدقٌق
 .بشؤنها االجراءات المناسبةواتخاذ  علٌها

 نقاط الضعف فٌما ٌخصاالجراءات التصحٌحٌة تطبٌق ان اإلدارة مسإولة عن ضمان 
 ضمن اإلطار الزمنً المطلوب.و التحسٌنات المقترحةو
 
 :لمراجعة الداخلٌةوحدة ا قامت بها التً  األنشطةوفٌما ٌلً  

 نظام  فعالٌةوذلك لضمان  ،وتطبٌق أنظمة الرقابة ،وكفاءة ،سالمة ٌٌممراجعة وتق
 الرقابة الداخلٌة فً الشركة.

 القانونٌة.والمتطلبات  المقررةااللتزام بالسٌاسات  درجةد ٌتؤك 

  وتقدٌم وفاعلٌة نظام الرقابة الداخلٌة فً الشركة  ،وقدرة ،تقٌٌم مستقل حول كفاءةتقدٌم
 تطوٌر.تتطلب الالمشورة لإلدارة فً المجاالت التً 

  شركة.لالرقابٌة لفرص المتاحة لتحسٌن العملٌات التحدٌد 

 وضع سٌاسة إدارة المخاطر والتً تشمل  ،مل إدارة المخاطر فً الشركةتسهٌل إطار ع
ة مراجعة سجل إدارووتسهٌل  ،م(2010ٌناٌر  27)التً وافق علٌها مجل  اإلدارة فً 

 .الوحداتعلى مستوى ولمخاطر على مستوى الشركة ا
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 مدقق الحسابات القانونً

 

يىظفاً يهخضيىٌ بخىفيش  000,180  بهذاً ويعًم نذيها حىاني 158بي دبهيى سي هي شبكت ششكاث يخىاجذة في 

ي كزنك حذسيب كًا حمذو بي دبهيى سأعهى يعاييش انجىدة في خذياث انخذليك وانضشائب وانخذياث االسخشاسيت.  

 نهششكاث ويؤهالث يانيت يهُيت يٍ خالل انذوساث األكاديًيت نبي دبهيى سي.

 

ونذيها ششكاث في انبحشيٍ ويصش وانعشاق واألسدٌ  عاياً  40في انششق األوسط يُز   حأسسج بي دبهيى سي

عًم بها أكثش يٍ وانكىيج ونبُاٌ ونيبيا وُعًاٌ واألساضي انفهسطيُيت ولطش وانسعىديت واإلياساث، حيث ي

 www.pwc.com/middle-east   صياسة انًىلع اإلنكخشوَي:، يشجى نًضيذ يٍ انًعهىياثيىظف.  2.500

 

عاياً ويعًم فيها ثالثت ششكاء، يٍ ضًُهى ششيك  40في سهطُت ُعًاٌ يُز أكثش يٍ  حأسسج بي دبهيى سي

يجاالث انخذليك وانضشائب واالسخشاساث  يىظفاً يهُياً ويساعذيٍ.  إٌ خبشائُا في 135ُعًاَي، وأكثش يٍ 

لادسوٌ عهى انجًع بيٍ انًهاساث انفُيت واالسخشاسيت انًخخصصت انًكخسبت دونياً يع انخبشاث انًحهيت راث 

 انصهت.

 

بي دبهيى سي حشيش انى شبكت بي دبهيى سي و/ أو واحذة أو أكثش يٍ انششكاث األعضاء فيها، كم واحذة يُها هي 

   www.pwc.com/structure :انًىلع اإلنكخشوَيى صياسة جيش ،خمم.  نًضيذ يٍ انًعهىياثكياٌ لاَىَي يس

 

 
 
 خدمة مقابل 2012خالل عام ( براٌ  ووتر هاو )لشركة  ستحقةالم جورما ٌلً األ فًو

 تدقٌق الحسابات والخدمات األخرى:
 

 ر.ع 7.750/-وتقرٌر حوكمة الشركة المالٌة  القوائمتدقٌق 
 

إجراءات الرقابة كفاءة مدى بمراجعة نٌابة عن مجل  اإلدارة وبالتدقٌق الحسابات  قامت لجنة
التدقٌق  وتوصٌات ، ومراجعة تقارٌرالتدقٌق الداخلًبرئٌ  وحدة الداخلٌة من خالل اإلجتماع 

وخطاب  الحساباتتدقٌق نتائج  تقرٌر ومراجعة ،االجتماع بمدقق الحسابات الخارجًو ،الداخلً
هنا إدارة الشركة. وحضور  دونالخارجً ، وهذا ٌشمل االجتماع بمدقق الحسابات ةإدارة الشرك
نظام الرقابة الداخلٌة فإن  ه وبحسب رأٌهمالمساهمٌن بؤن إفادةتدقٌق ومجل  اإلدارة الٌسر لجنة 

 . و الفعالٌة المطلوبةالعالٌة بالكفاءة ٌتمتع  المطبق فً الشركة
 

 

 

 قطنأحمد  سالم  بن عمر /المهندس           عبد هللا الرواس                           بن سالم

 الرئٌس التنفٌذي                                    رئٌس مجلس اإلدارة       

 

 


