
 الحسابات تدقیق لجنة تقریر
 
 

 مجلس من المنبثق تدقیق لجنة حول التقریر تقدیم ع.ع.م .ش للتسویق العمانیة النفط شركة إدارة مجلس یسر
 .م9201دیسمبر 31 في المنتھیة المالیة السنة عن اإلدارة

 
 اللجنة واجتماعات أعضاء
 اجتماعاتستة  اللجنة عقدت وقد .أدناه ؤھماسما المذكورة اإلدارة مجلس أعضاء من التدقیق لجنة تتألف
 األعضاء وحضورھم الجتماعات اللجنة موضحة أدناه:  ، حیث أن تفاصیلالمالیة السنة خالل

 األعضاء
 رئیًسا البلوشي درویش بن عبد القادر

 ُعضًوا سعید آل احمد بنت روان السیدة
 ُعضًوا الحارثي زاھر بنت أصیلة

 
 االجتماعات حضور
 :یلي كما المالیة السنة خالل اجتماعاتنة ستة اللج عقدت

 5و ،م2019 نوفمبر 3و ،م2019یولیو  25، م2019 مایو 1 ،م2019 فبرایر 12 ،م2019 ینایر 28
 :األعضاء حضور سجل یبین التالي الجدول كما أن م،2019 نوفمبر

 
 
 

 األعضاء
 6/6 البلوشي درویش بن عبد القادر

 6/6 دسعی اَل احمد بنت روان السیدة
 6/6 الحارثي زاھر بنت أصیلة

 
 :المالیة السنة خالل اللجنة أنشطة
 التدقیق لجنة ناقشتھا التي الرئیسة المھام یلي وفیما لھ، مخطط ھو كما واجباتھا بأداء التدقیق لجنة قامت
 :المالیة السنة خالل
 وتغطیتھا نطاقھا ةشمولی لضمان م2019 المالیة للسنة الداخلیة المراجعة وحدة عمل خطة مراجعة •

 .الشركة ألنشطة
 مع الجوھریة االستنتاجات ودراسة الخارجیین الحسابات قبل مراجعي من المعدة التقاریر مراجعة •

 الحسابات مراجعي مع اجتماع عقد المراجعة تتضمن الشركة، وقد إدارة وردود المراجعین
 .المراجعة مسائل لبحث الشركة إدارة غیاب في الخارجیین

ر ة تقاریر المدقق الداخلي ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة بما یخص أي مالحظات یشیمراجع •
 .إلیھا التقریر

 .لالعتماد اإلدارة مجلس إلى تقدیمھا قبل للشركة والسنویة الربعیة التقاریر مراجعة •



 ونطاق تعیینھم حول اإلدارة مجلس إلى التوصیات ورفع الخارجیین الحسابات دققيم أداء مراجعة  •
 .وأتعابھم عملھم

مراجعة التعدیالت التي تقترحھا اإلدارة بما یخص سیاسة الشركة بشكل عام قبل إرسالھا لمجلس  •
 .اعتمادھااإلدارة من أجل 

 .للشركة الداخلیة المراجعة قسم رئیس أداء مراجعة •
 یانات.مراجعة توافق الشركة مع قوانین وسیاسات ھیئة سوق المال بما یخص اإلفصاح عن الب •
  والتي ترفع ضد الشركة كذلك. ذات األھمیة التي ترفعھا الشركة القانونیة مراجعة القضایا •
 أعدتھا التي والوحدات الشركة مستوى على المخاطر إدارة وسجالت المخاطر إدارة سیاسة مراجعة •

 .الشركة إدارة
 

   
 - :اللجنة مھام
 - :التالیة النقاط اللجنة مھام تشمل

 
 :جنةالل تأسیس 

 :التالیة لالعتبارات وفقا الشركة إدارة مجلس أعضاء بین من اللجنة أعضاء باختیار اإلدارة مجلس یقوم
 وأن التنفیذیین األعضاء من یكونوا أال شریطة اعضاء ثالثة عن اللجنة اعضاء عدد یقل أال یجب •

 .المستقلین من غالبیتھم تكون
 .مستقالً  عضًوا یكون أن َشریطة ھمبین من لھم رئیس بانتخاب اللجنة أعضاء یقوم •
 .والمحاسبة المالیة مجال في خبرات األقل على األعضاء أحد یمتلك أن یشترط •
 .المستقلین األعضاء غالبیة بحضور السنة في االقل على مرات أربع اللجنة تجتمع •
 اإلدارة مجلس یقوم ،الشركات حوكمة معاییر عنھ مخالفة ینتج ومما األعضاء أحد انسحاب حالة في •

 .أشھر ثالثة خالل الشاغر ھذا بملء
 

 االجتماعات 
 الرئیس قبل من االجتماعات ھذه حضور ویتم العام، خالل اجتماعات ةأربع عن یقل ال ما التدقیق لجنة تعقد 

 تدقیق لجنة أعضاء الى باإلضافة الداخلیة المراجعة وحدة قسم ورئیس المالیة، عام مدیر ،التنفیذي
 ھذه حضور الخارجین والمدققین العلیا اإلدارة ومندوبي اآلخرین اإلدارة مجلس ألعضاء جوزوی، الحسابات

 .اللجنة من بدعوة االجتماعات
 للجنة القانوني النصاب، ویكتمل لذلك الحاجة رأوا إذا اجتماع عقد طلب والخارجیین الداخلین للمدققین یجوز

 محاضر جمیع حفظ ویتم المستقلین، األعضاء من بیتھمغال تكون على أن (2) عضوین من إذا تكونت اللجنة
 تقریر بتقدیم اللجنة رئیس ویقوم، اإلدارة ومجلس اللجنة أعضاء من عضو لكل وتوزیعھا االجتماعات

 .اللجنة سكرتیر منصب المراجعة وحدة قسم رئیس ویتولى اجتماع، كل عن الشركة إدارة لمجلس
 

 والصالحیات الحقوق
 :یلي بما للقیام اإلدارة مجلس قبل من لةمخو التدقیق لجنة



 لمدققي محدودة الغیر الوصول حریة لھا وتكون مھمتھا صالحیات ضمن نشاط أي من التحقٌق •
 .الشركة موظفي ولكل والداخلیین الخارجیین الحسابات

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

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

 
 اللجنة مراجعة

 أعضائھا وكفاءة اللجنة أداء بمراجعة األقل على سنوات ثالث كل واحدة مرة الشركة إدارة مجلس یقوم
 .الشركة حوكمة بیان في الواردة لمھامھم طبقًا واجباتھم بأداء قاموا قد وأعضائھا اللجنة أن من للتأكد وذلك

 
 والمھام الواجبات 

 :االتي النحو على الحسابات تدقیق لجنة ومھام واجبات تكون
 وأتعابھم الحسابات بتدقیق مرتبطة الغیر بالخدمات یتعلق فیما خاصة المراجعین استقاللیة تقییم •

 ألخذ رفعھ بلق الخارجیین المدققین بتعیین اإلدارة لمجلس التوصیة ورفع .عملھم ممارسة وشروط
 .نیالتعی أجل من للشركة العمومیة الجمعیة في المساھمین موافقة

الموكلة إلیھم أثناء  أعمال المراجعة نطاق خارج عمل أي واعتماد المدققین الخارجیین عمل متابعة  •
 أعمال المراجعة التي یقومون بھا.

 ونتائجھا الحسابات مراجعة خطة في النظردقیق الخاصة بالمدققین الخارجیین ومراجعة خطة الت •
 الصلة ذات المستندات جمیع إلى للوصول الكاملة الحریة على ینالمدقق حصول مدى وتحدید
 .بالنتائج

 .المالیة البیانات في واالحتیاالت الزائفة بالحصص یتعلق فیما وباألخص المالي التالعب من التحقق •
 خطة بمراجعة یتعلق فیما خاص بشكل فواإلشرا، عام بشكل الداخلي التدقیق عمل على اإلشراف •

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

أو تعیین استشاري  والخارجیین الداخلیین والمدققین اإلدارة مع الداخلیة الرقابة نظم كفاءة مراجعة •
 للقیام بالمراجعة.

 ثم ومن أدناه المذكورة المسائل على والتركیز والسنویة الربعیة المالیة الشركة بیانات مراجعة •
 :اإلدارة مجلس إلى تسلیمھا
 الحسابیة والممارسات السیاسات في تغییرات ایة. 
 الحسابات تدقیق عن تنتج جوھریة تعدیالت أیة. 
 للشركة االستمراریة فرضیة. 
 التنظیمیة واالشتراطات المحاسبیة بالمعاییر االلتزام. 



 .التدقیق وأتعاب الخارجیین الحسابات مدققي وعزل واستقالة تعیین دارسة •
 المدققون یرغب مسألةوأیة  والنھائیة، الفصلیة تقاریر عن الناتجة والتحفظات االستنتاجات مناقشة •

 .علیھا اإلدارة وردود مناقشتھا في الخارجیون
ردود والخارجیة، والنتائج الرئیسیة الداخلیة و مدققي الحسابات من قبلالتدقیق تقاریر  مراجعة •

 . علیھااإلدارة 
 الالزمة الصالحیات امتالكھا ومدى الداخلي التدقیق دائرة وموارد ومھام عمل نطاق كفاءة مراجعة •

  ، وتقدیم بیان سنوي عن نظام الرقابة الداخلیة.عملھا لتنفیذ
للرقابة  البیان السنويتقدیم والتأكد من  المراجعین مع الداخلیة الرقابة أنظمة وتقییم مراجعة •

 الداخلیة.
ومجلس  المدققین الداخلیین وكذلك ومجلس اإلدارة المدققین الخارجیین بین قناة اتصال العمل بمثابة •

 اإلدارة.
 .وجدت إن بالتزاماتھا ةالشرك وفاء عدم أسباب ودراسة المخاطر إدارة سیاسة مراجعة •
 .الداخلیة المراجعة دائرة موظفي وتقدیر وتقییم مراجعة •
 اإلدارة لمجلس مالئمة بتوصیات الخروج أجل من عالقةال ذو األطراف مع التعامالت مراجعة •

 الحصول دون عالقةال ذو األطراف مع القیمة بسیطة بتعامالت بالقیام تسمح بحیث قواعد ووضع
 .اإلدارة ومجلس تدقیقال لجنة من ةمسبق موافقة على

 متابعة تطبیق سیاسة إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. •
 التأكد من تطابق إجراءات الشركة بما یخص اإلفصاح عن البیانات مع اشتراطات ھیئة سوق المال. •
 أي أعمال أخرى یجري االتفاق علیھا مع مجلس اإلدارة.  •

 
 

 طرالمخا إدارة عمل إطار
 

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

 ،البعید المدى على الشركة أھداف قتحقی تعیق قد والتي الشركة تواجھھا التي الجوھریة المخاطر وإدارة
 - :یلي ما المالیة السنة خالل اتخاذھا تم التي اإلجراءات بین ومن
 شاملة نظرة السجل ھذا ویوفر ،بالشركة القطاعات لجمیع الشركة مخاطر سجل ومراجعة مناقشة •

 اتواجراء وخطط المخاطر لھذه األساسیة المؤشرات على یحتوي كما مخاطرة كل تفاصیل حول
 .الحتوائھا اإلدارة

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

 ووضع إدارتھا، عن مسؤولة أنھا كما المخاطر، إدارةبثقافة بما یعنى  الوعي زیادة عن مسؤولة اإلدارة ان
 .واللوائح بالقوانین التقید لضمان وذلك الالزمة والعملیات الرقابیة اإلجراءات

 
  الداخلیة المراجعة وحدة وواجبات مھام



 نشاطھا ویتمثل التدقیق، بلجنة مباشرةً  الوحدة ھذه ترتبط حیث الداخلیّة المراجعة وحده الشركة في یوجد
 االنظمة ھذه مثل عمل استمراریة من التأكد بغیة الرقابة ألنظمة ومنتظمة دوریة مراجعات بإجراء الرئیسي

 .وفاعل ُمرٍض  بشكل
 وكانت الشركة، وحدات جمیع على متابعة عملیات إجراء المراجعة وحدة مھمة كانت المالیة السنة وخالل

 تدقیق لجنة طلب على بناًءا الخاصة التدقیق عملیات أو السنویة التدقیق لخطة طبقا تتم العلمیات ھذه
 الجھات على وتعرض باتالحسا تدقیق لجنة الى ترفع التدقیق عملیات تقاریر أن بالذكر والجدیر .الحسابات

 .بشأنھا المناسبة االجراءات واتخاذ علیھا لالطالع المعنیة
 المقترحة والتحسینات الضعف نقاط حول التصحیحیة االجراءات تطبیق ضمان عن مسؤولة اإلدارة ان

 .المطلوب الزمني اإلطار ضمن
 

 - :الداخلي التدقیق دائرة بھا قامت التي األنشطة یلي وفیما
 في الداخلیة الرقابة نظام فاعلیة لضمان وذلك الرقابة أنظمة وتطبیق وكفاءة سالمة وتقدیر مراجعة •

 .الشركة
 .القانونیة واالشتراطات الثابتة واالجراءات بالسیاسات االلتزام درجة تأكید •
 في لإلدارة المشورة وتقدیم الشركة في الداخلیة الرقابة نظام وفاعلیة كفاءة حول مستقل تقییم •

 .التطویر تتطلب التي االتالمج
 .للشركة الرقابیة العملیات لتحسین المتاحة الفرص تحدید •
ومراجعة سجل  إدارة سیاسة وضع تشمل والتي الشركة في المخاطر إدارة عمل إطار تسھیل •

 والسجل الخاص بكل دائرة. المخاطر الخاص بالشركة
 
 

 القانوني الحسابات مدقق
 
 دیلویت عن نبذة 

 توش دیلویت قبل من لھا المرخص األعضاء شركات من أكثر أو واحدة على للداللة" دیلویت" اسم یُستخَدم
 بھا، المرتبطة والكیانات لھا، المرخص األعضاء شركات من عالمیة مجموعة وھي المحدودة، توھماتسو

 توش یتدیلو تقدم ال. بھا خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة لھا المرخص الشركات من وكل األخیرة تتمتع
 موقعنا مراجعة یُرجى للعمالء، خدمات أي"  العالمیة دیلویت" بـ إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو

 :التالي العنوان على االلكتروني
www.deloitte.com 

 
 وخدمات والمالیة، اإلداریة واإلستشارات والمراجعة، التدقیق مجال في رائدة عالمیة شركة دیلویت تعتبر

 خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھي. بھا المتعلقة والخدمات الضرائب خدمات خاطر،الم إستشارات
 شركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة، ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات

 ال دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصول. دولة ۱٥۰ من أكثر في لھا المرخص األعضاء
 ::التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم 300.000

www.deloitte.com 
 



 :)األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة
 توھماتسو توش دیلویت" قبل من لھا مرّخص عضو شركة ھي) األوسط الشرق( توش أند دیلویت

 منطقة في تأسست وقد اإلستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة ركاتالش من واحدة وھي" المحدودة
 الشرق( توش أند دیلویت شركة وجود إن. المنطقة في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق

 لتقدیم قبلھا من ترخیص على الحائزة الشركات خالل من مكّرس األوسط الشرق منطقة في) األوسط
 ال. المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھ التابعة البلد في اإلجراء المرعیة والمراسیم وانینللق وفقا الخدمات
 توش أند دیلویت شركة إلزام أو /و البعض بعضھا إلزام قبلھا من المرخصة والكیانات الشركات تستطیع

 أند دیلویت قبل من لھ مرخص كیان أو لھا مرّخص شركة كل تتعاقد الخدمات، تقدیم عند). األوسط الشرق(
 الشرق( توش أند دیلویت إلى الرجوع دون بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل) األوسط الشرق( توش

 .تقصیرھا أو أفعالھا عن فقط مسؤولة والكیانات الشركات ھذه وتكون) األوسط
 

 والخدمات باتالحسا تدقیق خدمات مقابل م2019 عام خالل EY لشركة المدفوعة األتعاب یلي فیما
 :األخرى
 ع.ر 11,750/ وتقریر حوكمة الشركة بمبلغ وقدره المالیة البیانات تدقیق •

 
 خالل من الداخلیة الرقابة إجراءات كفاءة بمراجعة اإلدارة مجلس عن ونیابة الحسابات تدقیق لجنة قامت

 الحسابات بمدقق الجتماعوا الداخلي التدقیق تقاریر ومراجعة الداخلیة، المراجعة وحدة برئیس االجتماع
 الحسابات بمدقق االجتماع یشمل وھذا الشركة، إدارة وخطاب التدقیق نتائج تقریر ومراجعة الخارجي
 نظام بأن المساھمین إفادة اإلدارة ومجلس الحسابات تدقیق لجنة ویسر .الشركة إدارة غیاب في الخارجي

 .وفعّال عالیة ةكفاء ذو نظام ھو الشركة في المطبق الداخلیة الرقابة


