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 الشركةتنظیم وإدارة تقریر 
 

المالیة ة للسن  .ع.ع.م.ش لشركة النفط العمانیة للتسویق ،ةالشرك حوكمةتقریر  تقدیم ایسعدن

 .م2019دیسمبر  31المنتھیة في 

 

 

 الشركة: سیاسة
 

لنفط الشركة ساس الشركة" بمثابة حجر األ حوكمة" تقریر  الشركةتنظیم وإدارة  تقریر عدی

معیاراً ك ،ةاألساسیالمبادئ ھذه تطبیق ھا بالتزاممدى عن إذ یعبر  ،ع.ع.م.ش ویقالعمانیة للتس

 . كةللشرالنمو المضطرد و االستمراریةبدورھا تضمن التي  والمحاسبةلشفافیة والنزاھة ل

 

 لشركاتبتطبیق أعلى معاییر حوكمة الشركات وتدعم تطبیق میثاق حوكمة ا الشركة ملتزمة إن

 أنث حی م عبر ھیئة سوق المال،2015العامة الذي تم تحدیثھ في یولیو للشركات المساھمة 

 یضم أربعة أعضاء مستقلین یتكاملون مع الخمسة أعضاء اآلخرین إدارة الشركةمجلس 

  لخبرة.جسد مزیجاً من المھنیة والمعرفة والذي یااإلدارة التنفیذیة  فریق باإلضافة إلى

 

 یةستراتیجاالفي وضع  الذین ساھموا بدورھم ختصاصاالذوي  عملنا دوما على إشراكلقد و

 ال،األعمببتوفیر منظور خارجي لألمور والمساھمة في تقییم القرارات الخاصة  شركةلل العامة

عمال قطاع ألفي  واالطالعذوي الخبرة من حظینا بنخبة طیبة من أعضاء مجلس اإلدارة كما 

 .بشكل عام
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 مجلس اإلدارة 
 تشكیل المجلس  أ)

 ساسيأعضاء والذي ھو العدد األقصى الذي یسمح بھ النظام األ تسعھ یتألف مجلس إدارة من

 أربعةم ومنھ، من أبناء ھذا الوطن الغالي غیر تنفیذیین وھم األعضاء التسعةجمیع  ،للشركة

  مستقلین. أعضاء

 
ة دونمفي  العالقة" ذوي" و "األطراف المستقل عضوال" تعریف تعدیلتم  2015خالل عام 

شركة ال وإن الھیئة العامة لسوق المال من قبلحوكمة الشركات للشركات المساھمة العامة میثاق 

 .العضو المستقل ما یخصملتزمة بالتعدیالت الصادرة من الھیئة العامة لسوق المال ب

 

 ركةومیة للشفریق اإلدارة التنفیذیة باألعمال الی یقوم، ورقابتھا مجلس اإلدارةوتحت إشراف  

 ل منعضویة ك كما یتكون الفریق من ،دیفید خلیفة /الفاضلالرئیس التنفیذي الذي یترأسھ 

 فاضل/، والاالسحاقي بن إسماعیل جامعبن الفاضل/ حسین و محمد بن حمید الیحیائي الفاضل/

مد والفاضل/ علي بن أح جعبوب عیسى بن سھیلبن  عامروالفاضل/ ،خمیس بن ناصر الشعیبي

  .طالب بن عمر المعدي /والفاضل، مقیبل

 

 -مدیر أول و لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة،دعوة الرئیس التنفیذي بصفة دائمة  تتم

 .جلس اإلدارةأمین سر مكالتخطیط المالي والتحكم 

 

  اإلدارة:أعضاء مجلس تعیین عملیة  ب)
 

أھل والت تحقاقة واالسویتم إعادة انتخابھم في حالة الصالحی أعضاء مجلس اإلدارةیتم تعیین 

ركة یة للشالتي تجرى كل ثالث سنوات لدى الجمعیة العمومیة السنو االنتخاباتفي  لمدة جدیدة

ن ن یومیفي فترة ال تقل ع الشركة إلىالترشیح وتقدیمھا  استمارةویتوجب على المترشح ملء 

 عالجتماا الجمعیة العمومیة السنویة للشركة، حیث یتم نشر اإلشعار بتاریخ انعقاد قبل عمل

اد انعقن على األقل م أسبوعینالمحلیة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة قبل  صحفالالسنوي في 

 .الجمعیة
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لمنصوص ا اإلجراءاتوالقوانین وقانون الشركات التجاریة  وفقالترشیح واالنتخاب عملیة تتم 

 الشركةعد وت ،لشركةلالنظام األساسي مع  المتوافقةسوق المال العامة لھیئة العلیھا من قبل 

 اوطبیعة أعمالھألعضاء مجلس اإلدارة لتعریفھم بنشاطات الشركة خاص تعریفي  برنامج

 مصالح الشركة.عن  صاحكالسریة واإلف الشركات وكمةبعض البنود المتعلقة بحو

 

 تعیینھم:إعادة  أو االفصاح فیما یتعلق بتعیین أعضاء مجلس اإلدارة ج)
 

الل طالفاضل/  خالل العام المنصرم، حیث تم تعیینإدارة الشركة على مجلس  تغییرانطرأت 

ل بن م لیحل محل الفاضل/ طال2019یونیو  9كعضو مجلس إدارة إبتداءا من  بن حامد العوفي

 ءا منإبتدا مجلس إدارة كعضو ھالل بن علي الخروصيالفاضل/  محمد اللواتي، كما تم تعیین

  طان بم حمد البرطماني.الفاضل/ سل م لیحل محل2019نوفمبر  3
 

 

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة:  )د
 

سمبر دی 31المنتھیة في  المالیة السنةخالل دارة اإلمجلس لاجتماعات  ستةعقدت الشركة 

مایو  13و ،م2019مایو  5و ،م2019فبرایر  13و ،م2019ینایر  29 :كالتالي م2019

بین  الفترات الفاصلةبالشركة  متالتزوقد ، م2019 نوفمبر 6و ،م2019 یولیو 28و م،2019

كحد  أشھر ةالمال أربعرة المحددة من قبل الھیئة العامة لسوق الفت وزتتجاال  أنب االجتماعات

 أقصى.

 

 

 رى شركات المساھمة العامة األخالسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة وعضویات  )ه(
 

 :لتسویقشركة النفط العمانیة ل حضور أعضاء مجلس إدارة ) بیانات1الجدول (
 

العضویات ر آخر وحضاجتماعات اجتماعات   المنصب عضو الاسم 
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مجلس 
اإلدارة التي 

عدد 
 تاالجتماعا
عقدت التي 

  العامخالل 

مجلس 
اإلدارة التي 

عدد 
االجتماعات 

حضرھا التي 
 العامخالل 

اجتماع 
جمعیة لل

حضر 
الجمعیة 

 ةمومیعال
 األخیرة

التي یشغلھا 
 في الشركات 
العضویة في 

ات شرك
المساھمة 

العامة 
 األخرى 

بشیر بن ملھم 

  الجرف

رئیس مجلس 

عضو اإلدارة، 

 غیر تنفیذي   مستقل

 1 نعم 6 6

 بنت السیدة روان

 سعید أحمد آل

رئیس مجلس نائب 

، غیر مستقل اإلدارة

 غیر تنفیذي

 1 نعم 6 6

أصیلة بنت زاھر 

 الحارثي

غیر مستقل عضو 

 تنفیذي

 - ال 6 6

سھیل  بنت أمل

 ان بھو

عضو مستقل غیر 

 تنفیذي

 2 نعم 4 6

أحمد بن طفیل 

 الرحمن

غیر مستقل عضو 

 غیر تنفیذي

 1 نعم  6 6

سلطان بن حمد 

( تم  البرطماني

استبدالھ بھالل 

 الخروصي)

عضو غیر مستقل 

 غیر تنفیذي

 - ال 4 6

طالل بن محمد 

(تم استبدالھ  اللواتي

 بطالل العوفي)

غیر مستقل  عضو

 غیر تنفیذي

 - نعم 2 6

 بن عبد القادر

 درویش البلوشي

عضو مستقل غیر 

 تنفیذي

 2 نعم 5 6

سلیم بن بیر بخش 

 الرئیسي

عضو غیر مستقل 

 غیر تنفیذي

 1 نعم 5 6

طالل بن حامد 

 العوفي

عضو مستقل غیر 

 تنفیذي

6 2 
 - ال
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ھالل بن علي 

 الخروصي

عضو مستقل غیر 

 تنفیذي

6 1 
 - ال

 

 ت.كما ھو محدد في ثمانیة مبادئ من قواعد حوكمة الشركال العضو المستقوقد تم تعریف 
 
 )  المعلومات المقدمة  لمجلس اإلدارة:ـ( ھ

 

 مجلس لىإ التالیةقدم المعلومات تُ  ،بالشكل األنسب الشركة عملیات تنظیم وإدارةتسھیل  بھدف

  اإلدارة:

د كل ما یستجوومیزانیة رأس المال  التجاریة السنویةعملیات ال تشغیل مراجعة خطط •

 .حیالھم

 .التجاریة ھاقطاعاتوعملیات أقسامھا و لشركةالتي حققتھا االنتائج الربع سنویة  •

 .التدقیق اجتماع لجنة األساسیة في البحث نقاط •

 .والتحقیق والعقوبات عرض ألھم إشعارات الطلب •

 .الممیتة أوالخطیرة الحوادث  •

 .تلوثال أونفایات السائلة عن ال الناتجةمشاكل كافة ال •

دیون ال م سدادعد أو ،علیھا أوالمستحقة للشركة  بااللتزامات المالیةكافة المسائل المتعلقة  •

 .لشركةل المستحقة

 .تجبالمن المطالبات الخاصة أوالمتعلقة بالمسؤولیات العامة  ذات األھمیة كافة المسائل •

 .المشترك ونالتعا اتفاقیات أوالمتعلقة بكافة المشاریع تفاصیل ال •

المة یع التعامالت التي یترتب علیھا تبعات مالیة بھدف ترویج الشركة وإبراز العجم •

 التجاریة وحفظ حقوق الملكیة الفكریة.

 .باألیدي العاملة والحلول المقترحة لھاالمسائل ذات األھمیة والمتعلقة  •

 .العالقات الصناعیةقسم الموارد البشریة و في التطوراتأھم  •

النشاط  األصول خارج نطاق أوالشقیقة  الشركات أوات االستثمار أوالعینیة بیع المواد  •

 للشركةالطبیعي 
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لحد من ل اإلدارة المتخذة من قبلوالخطوات  األجنبیةعملیات التعامل بالعمالت  تفاصیل •

 .المخاطر

 .رباحاألع دف المعمول بھا كعدم النظم وأ أو قانونیة متطلبات تنفیذیةأیة ب االلتزامعدم  •

 

ً على دارة اإلمجلس  أعمالالمعلومات جزءاً من جدول  تشكل ھذه  ضاءأعوالتي توزع مسبقا

 . سمجلللابعة تاللجان المتخصصة ال إلى أو انعقادهالمجلس أثناء  إلىتقدم  أوالمجلس 

ً بموجب قوانین  د عتمااالشركات ب وكمةحویحث مجلس إدارة الشركة وكما ھو مطلوب ایضا

 قیامللارسات والسیاسات واإلجراءات والممالمبادئ  اعتمادن بینھا اللوائح الداخلیة للشركة وم

 بأعمال التجاریة.

     

 العالقة:( و ) المعامالت الجوھریة لألطراف ذوي 
 لسمجوأعضاء  العالقة األطراف ذويوبین الشركة  تجاریة جوھریة ھنالك معامالتلم تكن 

میع ج، قد تتضارب مع مصالح الشركة والتيم 2019دیسمبر  31اإلدارة للسنة المنتھیة في 

 في مجال اعتیادي للشركة.اعتیادیة و كانتعالقة ال يذوطراف األمالت مع التعا

 
 :والمزایاالرواتب وحضور الجلسات،  عالوةومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة،  )ز(
 
میة العموة الجمعی في اجتماع اعتمادھایتم التي و تآفاالمكتوزیع  مجلس اإلدارة سیاسةقترح ی

التوجھ نحو من  ركةالشلتمكین المتخصصین و أفضل المھنیین استقطاببھدف العادیة 

 الصحیحة وتحسین كفاءة العملیات. االستراتیجیة

 

من  اجتماعكل  ھمحضور لایر عماني عن 500 غیر تنفیذیینالمجلس اإلدارة  أعضاءیتقاضى 

باإلضافة  ،الفرعیة األخرى اللجانلایر عماني عن حضورھم  400ودارة اإلمجلس  اجتماعات

مجموع  وزتتجاسنویة بحیث ال  مكافآتالحضور یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة  عالوة إلى

% 5 لكافة أعضاء مجلس اإلدارة على عالوة حضور االجتماعات اإلضافةب المكافآت المدفوعة

لایر  200,000المذكورة  فأةاالمك زواال تتج على أن، المعدلةالسنویة األرباح صافي  من

الواردة في  ، وفقاً للقوانین واألنظمةلمنصبھ العضو فترة شغلمع  فأةاالمكوتتناسب ھذه  ،عماني

، كما قانون الشركات التجاریة والتي تم تبنیھا من قبل الھیئة العامة لسوق المال بھذا الخصوص
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وال یدفع لھم  معھم المبرمةحسب العقود  المخصصات المالیة یتقاضونالمدراء التنفیذیین  أن

 المذكورة أعاله. توالمكافآ اجتماعاتأجور حضور 

 
م ارة خالل عامجلس اإلد ة الدفع ألعضاءمستحقال أو صرفتالتي المكافآت یبین ) 2الجدول (

 :باللایر العماني م2019
حضور  عالوة اسم عضو مجلس اإلدارة

 االجتماعات
 * المكافأة

                           بشیر الجرفبن ملھم 
 4,200  

                      
      18,144  

                         دأحمد آل سعیبنت السیدة روان 
 6,200  

                      
      18,144  

                         زاھر الحارثي بنت أصیلة 
 6,200  

                      
      18,144  

                         ( عشرة أشھر) د البرطمانيسلطان بن حم
 4,000  

                      
      15,120  

                         سھیل بھوان بنت أمل
 2,400  

                      
      18,144  

                         أحمد بن طفیل الرحمن
 3,000  

                      
      18,144  

                         طالل بن محمد اللواتي (خمسة أشھر)
 1,000  

                      
         7,560  

                         درویش البلوشيبن عبد القادر 
 4,900  

                      
      18,144  

                          سلیم بن بیر بخش الرئیسي
 3,300  

                      
      18,144  

                         طالل بن حامد العوفي
 1,000  

                      
      10,584  

                         ھالل بن علي الخروصي
    500  

                      
         3,024  

                       المجموع
36,700  

                      
    163,300  

      

 :مالحظات

 .التدقیق اجتماعات لجنةحضور  عالوةتشمل  )1(

 االستثمار.لجنة اجتماعات  حضورعالوة تشمل  )2(

  لجنة المكافآت. اجتماعاتتشمل عالوة حضور  )3(
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یسمبر د 31 فيالمالیة المنتھیة لسنة ا عن مجلس اإلدارةعضاء أل المكافآت سیتم دفع *

ك وذل اجتماع الجمعیة العمومیة السنويمن قبل المساھمین في  اعتمادھا بعدم 2019

 .بفندق كراون بالزا مساءً  3ساعة في ال م2020مارس  23بتاریخ 

 

 ھا:لتابعة الواللجان  خرىالمساھمة العامة األ الشركاتاإلدارة في  عضویات مجلس )ع(
 
مة المساھمة العافي الشركات  ضاء مجلس اإلدارةتفاصیل عضویات أع یوضح )3(الجدول  

  واللجان التابعة لھا األخرى

 

اسم عضو مجلس 

 اإلدارة

 عضویات اللجان العضویات

 المنصب اللجنة المنصب اسم الشركة
الشركة العمانیة  بشیر الجرفبن  ملھم

لالتصاالت 

 ش.م.ع.ع

  

عضو مجلس 

 اإلدارة

لجنة الموارد 

 البشریة

 

 عضو

 

 - - - - ة بنت زاھر الحارثيأصیل

 

 

 سھیل بھوان بنت أمل

الجزیرة شركة 

للمنتجات الحدیدیة 

 .عش.م.ع

 

البنك الوطني 

 ش.م.ع.ع العماني

 

رئیس مجلس 

 اإلدارة

 

 

عضو مجلس 

 اإلدارة

لجنة ترشیح 

اإلدارة التنفیذیة 

 والمكافآت

 

لجنة ترشیح 

اإلدارة التنفیذیة 

 والمكافآت

 

لجنة تقییم 

 المخاطر

 

 عضو

 

 

 

 عضو

 

 

 

 عضو

 

 أحمد آل سعیدبنت السیدة روان 

البنك الوطني 

 ش.م.ع.ع العماني

رئیس مجلس 

  اإلدارة

- - 
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سلطان بن حمد البرطماني ( تم 

 استبدالھ بھالل الخروصي)

- - - - 

 أحمد بن طفیل الرحمن
 

مسندم شركة 

 ش.م.ع.عللطاقة 

مجلس  رئیس

 - - اإلدارة

(تم طالل بن محمد اللواتي 
 استبدالھ بطالل العوفي)

- - - - 

الجزیرة شركة  درویش البلوشيبن عبد القادر 

للمنتجات الحدیدیة 

 ش.م.ع.ع

 

شركة خزف عمان 

 ش.م.ع.ع.

عضو مجلس 

 إدارة

 

 

عضو مجلس 

 إدارة

 لجنة التدقیق

 

 

 

 لجنة التدقیق

 الرئیس

 

 

 

 الرئیس

 سلیم بن بیر بخش الرئیسي

 

شركة المطاحن 

 .ع.عش.م العمانیة

عضو مجلس 

 إدارة

اللجنة التنفیذیة 

 واالستثمار

 عضو

 

 - - - - طالل بن حامد العوفي

 - - - - ھالل بن علي الخروصي

 

 

 مجلس اإلدارة عن أعضاء االفصاح )غ(
 

لس مج عضاءن ألقد یكو والتي یتم تقدیم جمیع البیانات المتعلقة بالمعامالت المالیة والتجاریة

 وأ اقشةالمنیشارك عضو مجلس اإلدارة المعني في  وال، ا للمجلسة مصالح مادیة فیھاإلدار

 بشأنھا. ه المجلسالتصویت في أي قرار یتخذ

 

 لجان مجلس اإلدارة )س(
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 لجنة التدقیق: .1

 :غیر تنفیذیین مستقلینتتكون لجنة التدقیق من ثالث أعضاء 
 رئیس اللجنة   درویش البلوشيبن عبد القادر الفاضل / 

 عضو          أحمد آل سعید روان بنت / السیدة

  عضو            أصیلة بنت زاھر الحارثي/  ةالفاضل

 

ارة اإلد مجلسمن  لجنة التدقیق والتي تتألف من ثالثة أعضاء عملتجني الشركة فوائد جمة من 

 ):مستقلین(حیث یعد اثنین من األعضاء  غیر التنفیذیین

ً بن عبد القادر / الفاضل •  )درویش البلوشي (رئیسا

  أحمد آل سعیدبنت روان  /لسیدةا •

 لفاضلة/ أصیلة بنت زاھر الحارثيا •

 

 جاریة. واسعة بالشؤون المالیة والحسابات وقانون الشركات التالخبرة الذوي  من وجمیعھم

 لتنفیذيوتتم دعوة الرئیس ا ،التدقیق لجنة بمھام منسق وحدة التدقیق الداخلي رئیسویقوم 

یقوم جنة، وبصورة دائمة لحضور اجتماعات اللومدیر عام المالیة  يالتدقیق الداخلورئیس وحدة 

لتتم  تدقیقمجلس اإلدارة بتقریر شامل عن نتائج اجتماعات لجنة ال باطالعرئیس لجنة التدقیق 

 مناقشتھا في اجتماعات مجلس اإلدارة. 

 

 :شركة النفط العمانیة للتسویقب جنة التدقیقلل األساسیةالمھام من 

 .ھاا ودقتتھللتأكد من صحللشركة المالیة  والمعلومات عملیة إعداد التقاریرلى اإلشراف ع •

 فع قیمةد أوالتدقیق  أتعاباعتماد  إلىباإلضافة التوصیة باعتماد وعزل المدقق الخارجي  •

 .أیة أتعاب أخرى

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

 .ون المالیة وإدارة المخاطرؤالشركة المتعلقة بالش مراجعة سیاسات •

 دم دفععحالة  (فيحملة السندات والمساھمین ومودعین لل العجز عن الدفعأسباب النظر في  •

 .فضالً عن الدائنینالمعلن عنھا)  رباحاأل
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 )4الجدول رقم (

 :التدقیق لجنة أعضاءبیانات حضور 
 جتماعات لجنةا المنصب اسم العضو 

التي عقدت  قالتدقی
 خالل العام 

 لجنة التدقیقاجتماعات 
التي حضرھا خالل 

 العام
 درویش البلوشيبن عبد القادر 

 

 6 6  رئیس اللجنة

 سعید آل أحمد بنت السیدة روان

 

 6 6 عضو 

 6 6 عضو أصیلة بنت زاھر الحارثي

 
 العاالطمكان باإل الیةالم السنةل خال بما في ذلك أنشطتھا التدقیق لجنة مزید من التفاصیل عنل

  .تدقیقتقریر لجنة ال على

 
 :االستثمارلجنة  .2

ل كمن للجنة تكون اتو ،جمیعھم غیر تنفیذیینتكون من أربعة أعضاء تبالشركة التي  تثمارسااللجنة 

 :من

 رئیس اللجنة    الفاضل/ ملھم بن بشیر الجرف •

 عضو           روان بنت أحمد آل سعید /السیدة •

 عضو   لة بنت زاھر الحارثيالفاضلة/ أصی •

 *عضو            طالل بن حامد العوفي /لفاضلا •

م 2019یونیو  9تم تعیین الفاضل/ طالل بن حامد العوفي كعضو مجلس إدارة إبتداءا من  *

 لیحل محل الفاضل/ طالل بن محمد اللواتي

 رةاإلدا سر مجلس ینویعتبر أماللجنة،  اجتماعاتتتم دعوة الرئیس التنفیذي بصفة دائمة لحضور 

 للجنة.اسر مین أأیًضا 

 

 :االستثمارالمھام والواجبات الرئیسیة للجنة 
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یة أو أي أنشطة تجاریة جدیدة ورفع التوص االستثماریة ومراجعة الفرصدراسة  2.1

 لمجلس اإلدارة للموافقة علیھا.

 قترحوالمیزانیة السنویة وأي تعدیل مالشركة طویلة األمد  دراسة ومراجعة خطة 2.2

 ھا.لرفع التوصیات لمجلس اإلدارة للموافقة علی طویلة األمد على خطة الشركة

 .تنفیذ أعمال أخرى مفوضة من قِبَل مجلس إدارة الشركة 2.3

 

 )5الجدول رقم (

 :لجنة االستثمار أعضاءبیانات حضور 
 جتماعات لجنةا المنصب اسم العضو 

التي  االستثمار
 عقدت خالل العام 

لجنة اجتماعات 
التي حضرھا  ثماراالست

 خالل العام

الفاضل/ ملھم بن بشیر 

 الجرف

 3 3 رئیس اللجنة

 2 3 عضو أصیلة بنت زاھر الحارثي

 3 3 عضو سلطان بن حمد البرطماني

آل   أحمد بنت السیدة روان

 سعید

 2 3 عضو 

 

 :تآالمكافو الترشیح لجنة .3
، ر تنفیذینتكون من ثالثة أعضاء غیالتي تم و2011المكافآت في العام و الترشیح تم إنشاء لجنة 

 اللجنة من كل من: حیث تتألف

 *الرئیس – ھالل بن علي الخروصيالفاضل/  •

 أمل بنت سھیل بھوانة/ الفاضل •

 سلیم بن بیر بخش الرئیسي. /الفاضل •

م 2019نوفمبر  3*تم تعیین الفاضل/ ھالل بن علي الخروصي كعضو مجلس إدارة إبتداءا من 

 سلطان بم حمد البرطماني.لیحل محل الفاضل/ 
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ات بصفة دائمة لحضور اجتماع عام الخدمات المشتركةومدیر  تتم دعوة الرئیس التنفیذي

 سر اللجنة. لأمین  عام الخدمات المشتركة مدیراللجنة، ویعتبر 

 

  .المكافآتو الترشیح من المھمات األساسیة للجنة

 مجلس اإلدارة، ترشیح األعضاء األكفاء واختیار األنسب.  في حالة أعضاء )أ

 تطویر خطة إحالل ألعضاء مجلس اإلدارة أو رئیس المجلس على األقل.  )ب

ھذا  إعداد وثیقة مفصلة عن دور ومسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك الرئیس. )ت

 . نحو مھامھم وأدوارھم عضاءسیسھل توجیھ األ

 س اإلدارة واللجان الفرعیة. تقییم أداء أعضاء مجل )ث

تھ آفیما یخص تعیین الرئیس التنفیذي ومخصصاتھ ومكاف اإلدارة وضع التوصیات لمجلس )ج

 وأطر تقییم األداء.مؤشرات باإلضافة إلى 

 مخصصاتالتصدیق على توصیات الرئیس التنفیذي للتعیین والفي حال اإلدارة التنفیذیة،  )ح

لرئیس ندة للفریق اإلدارة التنفیذیة المسا م األداءوالمكافآت ومؤشرات األداء وأطر تقیی

 .التنفیذي

i. األكفأ لكل وظیفة نبمقابلة الثالثة مرشحی لجنةالقوم ت 

ii. ة كما لوظائف اإلدارة التنفیذیحضور أي مقابلة الصالحیة ل اللجنة لدى

لھم الحق بتعیین أي عضو آخر من أعضاء مجلس اإلدارة لحضور 

 المقابلة

iii. نھائیةة أي عضو آخر في مجلس اإلدارة في المقابلة البدعو اللجنةقوم ت 

 ألي دور لإلدارة التنفیذیة كلما كان ذلك مطلوبًا.

 

 اإلدارة التنفیذیة.للرئیس التنفیذي وفریق  إحاللالتأكد من وجود خطة (خ) 

 نفیذیة.للتعیین كعضو في اإلدارة الت تم ترشیحھیمن  العمل لكلمراجعة مؤھالت وخبرة (د) 

 مراجعة واإلشراف على سیاسات الموارد البشریة وخطة التعمین.(ه) 

ع ماشى مطار لتنظیم المخصصات والمكافآت بما یتإالمراجعة المستمرة والتأكد من وجود (و) 

تھا تقلباآخذین باالعتبار مؤشرات سوق العمل والشركة لجذب واالحتفاظ بالكفاءات  احتیاجات

 وأفضل الممارسات في ھذا المجال.

 قالتھ أو إنھاء خدماتھ من الشركة.یة في حالة استذمقابلة أي عضو من فریق اإلدارة التنفیع) (
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 راء أيمن قبل الشركة إلج شركة استشاریةمراجعة الشروط المرجعیة واعتماد تعیین أي (غ) 

 .دراسة لألجور

  لث.ثا (ف) الموافقة على مشاركة الشركة في أي دراسة للرواتب والمكافآت یقوم بھا طرف

 (ق) على اللجنة تسلیم خطة سنویة مع إجراءات تنفیذیة لمجلس اإلدارة. 

 (ي) القیام بأي أعمال أخرى تسند من مجلس اإلدارة. 

 
 المكافآتو الترشیح لجنة اجتماعاتوالذي یوضح  )6جدول رقم (

لجنة اجتماعات   المنصب اسم العضو 
التي  المكافآت

 عقدت خالل العام 

ة لجناجتماعات 
التي حضرھا  المكافآت

 خالل العام

 2 2 رئیس اللجنة سلطان بن حمد البرطماني

 1 2 عضو  أمل بنت سھیل بھوان

 2 2 عضو سلیم بن بیر بخش الرئیسي

 
 برامج التدریب الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة:

 لیم ھيت جدیدة من حیث أن عملیة التعامھار واكتسابیدرك أعضاء مجلس اإلدارة أھمیة تطویر 

كات ة الشراإللمام بآخر مستجدات علم اإلدارة بما یخص تنظیم وإدارعملیة مستمرة، وذلك لضمان 

ة ة بكفاءلعملیومتغیرات بیئة العمل، حیث ان ھذه المھارات تساعد األعضاء على القیام بواجباتھم ا

 تامة. 

التي ولعمل اداریة وبیئة ومن الجدیر بالذكر أن مجلس اإلدارة یؤمن بأھمیة تطویر الممارسات اإل

ول حورشة عمل بتنظیم قامت الشركة قد و، بدورھا تنعكس إیجابا على أداء الشركة بشكل عام

 .رملمنصاخالل العام  التحدیثات التي طرأت على القانون التجاري للشركات لجمیع أعضاء المجلس

 

 والمكافآت:اإلدارة 
 

خصصاتھ للشركة ویحدد مالرئیس التنفیذي عة لھ التاباللجنة الفرعیة  أومجلس اإلدارة یعین 

 .ومكافآتھ



15 
 

لشركة اتطبقھا  ھناك طریقة ،)ةبعقود مؤقت نیعامل(بخالف اللتنفیذیین المدراء ابتعیین وفیما یتعلق 

ً لة الموكلیات ؤووالمسالواجبات وفق موظف  أویتم تحدید وظیفة كل مدیر حیث  ،بھذا الشأن  لھ مبنیا

ظام النذا ھویستخدم  ،ى ھذه األسس تحدد أتعاب كل وظیفةدرایة المطلوبة وعلوال الكفاءةعلى مدى 

م تقیی یةعمل عند نفس النظام یتبعبفعالیة مع المرونة المناسبة إلدخال التعدیالت من وقت آلخر، و

 الموظفین.

 

ً مضاف الراتب األساسي المدراء التنفیذیین بخالف المتعاقدین معھم من یتكون إجمالي أتعاب إلیھ  ا

 اتالعالوومستحقات نھایة الخدمة  وأ التأمینات االجتماعیة في، والمساھمات ةالسنویالمكافأة 

ع قارنة مة بالمحققاألخذ فالحسبان اإلنجازات الم بعدالسنویة المكافأة ویتم تحدید  ،األخرىوالمنافع 

  اعیة.واجتم ةمالیة وعملیحیث تتضمن تلك األھداف على أھداف  ،األھداف المرسومة

 
 

 

 1,762,451.887 تقریبا مدراء تنفیذیین بالشركة خمس مجموع تكلفة أكبر بلغ ،م2019في عام 

 .)م2019التي دفعت في عام م 2018 ماع مكافأةالمبلغ یشمل ( عماني لایر

 

 المساھمون:
 

 المساھمین والمستثمرین  طرق التواصل مع -أ 
المھمة المعلومات والذي یتضمن كافة  ونیةالمعلومات اإللكترلشركة موقع خاص على شبكة ل

والتقاریر ربع السنویة ال نتائجالبالشركة ونشاطھا التجاري وأدائھا بما في ذلك والمتعلقة 

إن  ،بیسر وسھولة على المعلومات االطالعوذلك لتمكین من یھمھ األمر الصحفیة الرسمیة 

ربع الالنتائج . كما تدرج  www.oomco.com  ھو:عنوان الموقع اإللكتروني للشركة 

  راق المالیةوسوق مسقط لألاإللكتروني لموقع ال المفصلة فيالسنویة 

   www.msm.gov.omللجمیع.متاحة  حیث أنھا 

 

نصف سنویة والسنویة مع تقریر لاربع سنویة والالنتائج نشر بیانات مختصرة عن كما یتم 

واإلشعارات الخاصة  لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة الدعوةباإلضافة إلى و مجلس اإلدارة

http://www.oomco.com/
http://www.msm.gov.om/
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أعضاء یناقش  كما ،انتشارااألكثر  ة العربیة واالنجلیزیةالمحلیالصحف  في بتوزیع األرباح

 كل بیان للتحقق قبل نشرد المنعقفي اجتماع مجلس اإلدارة  اإلعالناتھذه جمیع مجلس اإلدارة 

 ة البیان والمعلومات الواردة فیھ.من دق

 

  .معلى طلبھ والمساھمین بناء المالیین المحللینمع الشركة اجتماعات تعقد  ذلك، إلى باإلضافة

 

 سیاسة توزیع األرباح: -ب 
 

ح األربان الممكن توزیعھا سنویاً على المساھمین ماألرباح أقصى توزیع تتبنى الشركة سیاسة 

في م  2019 أرباح سنةبدفع مع ھذه السیاسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة  تماشیاو، المحققة

یرة الكبتوزیع األرباح الخطط االستثماریة تحدید نسبة عند  ىوسیراع ،م2020 شھر أبریل

  أخرى. التزاماتأي  أوالمال العامل  رأسومتطلبات 

 
 :نظمةبالقوانین واألتفاصیل عدم التقید  (ج)

 
ترتیبات والمال  الھیئة العامة لسوقبكافة القوانین والنظم التي سنتھا كامل شكل تقیدت الشركة ب 

لعامة الھیئة اعلى الشركة من قبل  مادیة كبیرة غرامات أولم تفرض أي عقوبات و، التسجیل

اء أثن خرىأسلطة قانونیة  أو أیة ھیئة تنظیمیة أوراق المالیة وسوق مسقط لأل أولسوق المال 

 بالكامل.  اتحوكمة الشركتقیدت بقانون الشركة كما أن  ،فترة ھذا التقریر

 العمومیة:الجمعیة  اجتماعات (د)
 

جمعیة جدول أعمال الو االجتماععن عالن اإل إلىباإلضافة التقریر السنوي للشركة یتضمن 

حاطة ل األعمال إللكافة المواد المدرجة في جدوكافیة خطیة توضیحات العمومیة السنویة 

  .لةلفعاالمشاركة ولفتح المجال لتم مناقشتھا وف یالمسائل التي س كامل حول المساھمین بشكل

 

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

طریق  عن استفساراتھماألسئلة للحصول على اإلجابات المفصلة، كما یمكن للمساھمین طرح 

 .  العمومیة فقطاجتماعات الجمعیة أثناء ولیس بالشركة في أي وقت خالل السنة  االتصال
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 العمومیة:جمعیة للآخر ثالثة اجتماعات ببیانات  )7رقم (الجدول 
 
 المكان الوقت التاریخ (المنتھیة) السنة المالیة 

 كراون بالزا مساء 5:00 م2017مارس  23 م2016دیسمبر 31

 كراون بالزا مساء 5:00 م2018مارس  18 م2017بردیسم 31

 كراون بالزا مساء 5:00 م2019مارس  18 م2018دیسمبر 31

 

 

  م2019ر یسمبد 31لمالیة المنتھیة في االعادیة السنوي للسنة العمومیة اجتماع الجمعیة ینعقد 

 -التالیة: البیانات  وفق

 م 2020مارس  23التاریخ: 

 زاكراون بال المكان: فندق

  اً مساء 03:00الوقت: 

   األسھم:بیانات (ه) 
 عمانیةالنفط ال یوضح االرتفاع واالنخفاض الشھري في أسعار وأحجام أسھم شركة )8الجدول (

 . م2018دیسمبر  31راق المالیة للسنة المالیة المنتھیة في وتسویق في سوق مسقط لأللل

 

  مالیة:راق الوفي سوق مسقط لأل بیانات سعر السھم الشھریة واألحجام   )8الجدول (
 

2019 

 

 أعلى سعر

 

 أدنى سعر

 

 ولالتداحجم 

 2,500 1.20 1.20 ینایر 

 56,991 1.0700 1.300 فبرایر 

 28,543 1.06 1.0950 مارس 

 15,377 1.0650 1.0650 أبریل 

 3,750 1.05 1.0650 مایو 

 8,362 1.0650 1.07 یونیو
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 5,532 1.0650 1.0650 یولیو 

 11,740 1.0650 1.0650 أغسطس 

 7,380 1.0450 1.0450 سبتمبر 

 78,210 0.9920 1.0650 أكتوبر 

 13,353 0.98 0.9840 نوفمبر 

 28,796 0.9320 0.9800 دیسمبر 

 

 

 مالحظة:

تم  سھم التيفیمثل إجمالي عدد األ التداول حجمأما باللایر العماني، لسعر ھو للسھم الواحد ا

 . الشھر خالل ھاتداول

 

 راق المالیة ومقارنة األداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط لأل

یة لمالاراق وبقطاع خدمات سوق مسقط لأل مقارنةیبین الرسم البیاني (أ) أداء أسھم الشركة 

 .م2019للعام 

 
 لمالیةاق اروالرسم البیاني (أ): مقارنة األداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط لأل



19 
 

 

 
 سھم ملكیة األیع توز

 باقي لكتبینما یم األسھم، مجموع % من49  ش. م. ع. م.شركة النفط العمانیة تمتلك 

لیة. راق الماوفیھا بسوق مسقط لأل ولالتدایتم  التيو من مجموع األسھم %51 المستثمرین

ن سھم م 3,225,000یتمتع  ،قانون الشركات التجاریة والنظام األساسي للشركةوبموجب 

شركة  مكانالشركة بصفة تفضیلیة إذ تعتبر تلك األسھم ذات أصوات متعددة وعلیھ فإنھ بإ أسھم

 یعادل بما صوت 34,830,000 عددالتمتع ب األسھم ا النوع منتمتلك ھذ التي النفط العمانیة
ى سیطرة علبالن ھذه النسبة ال تسمح لھم أإال  ،للشركةالعمومیة اجتماعات الجمعیة  % في51.4

 سھم الشركةأملكیة توزیع  )9( رقم لجدولایبین  ،للشركةعادیة  الغیر الجمعیة العامة اجتماع

 10أسماء أكبر  )10الجدول رقم (بینما یوضح   ،م2018دیسمبر  31 علیھ في كما ھو

بة مع عدد األسھم المملوكة ونسم 2019دیسمبر  31علیھ في  كما ھوالشركة في مساھمین 

لفردیة ولیس اعلى األسھم المملوكة في الحسابات  اً مساھمین بناء 10 (ویتم تحدید أكبر الملكیة

 . )الحسابات المتعددة
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 م 2019دیسمبر  31كما في الحجم أسھم الملكیة حسب  ): توزیع9الجدول (
 األسھم مالكي األسھم 
النسبة من  العدد  

 % المجموع 
النسبة من  العدد 

 % المجموع 
 5000لغایة  

726 80.04% 1,106,676 1.81% 

5,001- 

10,000 78 8.60% 562,433 0.92% 

10,001- 

20,000 30 3.31% 401,094 0.65% 

20,001-

30,000   11 1.21% 281,769 0.46% 

30,001 

40,000 10 1.10% 323,773 0.53% 

40,001  

50,000 7 0.77% 323,880 0.53% 

50,001  

100,000 20 2.21% 1,513,984 2.47% 

100,001   

200,000  6 0.66% 911,030 1.49% 

200,001  

300,000 6 0.66% 1,517,640 2.48% 

 300,001- 

500,000 4 0.44% 1,654,831 2.70% 
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500,001 -  

1,000,000 2 0.22% 1,642,037 2.68% 

1,000,000-  

2,000,000 1 0.11% 1,930,466 3.15% 

2,000,001  -  

 %80.14 49,105,387 %0.66 6 فما فوق 

 %100 61,275,000 %100 907 المجموع 

 
 

 م 9201دیسمبر  31مساھمین كما في  10 ) أكبر10(الجدول 
 

النسبة من  األســــــــــــــــھمعدد  المالك
 % المجموع 

 %49 31,605,000  أوكیوشركة 

 %13.63 8,352,027 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنیة 

 نات االجتماعیةالھیئة العامة للتأمی
4,631,690 7.56% 

 %4.44 2,717,800 سھیل بن عبدهللا بن سالم المخیني بھوان

 حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع

HSBC   2,631,869 4.30% 

 %3.90 2,392,001 صندوق االحتیاطي العام للدولة

 SAE 1,930,466 3.15%شركة الشرق األوسط لالستثمار 

ق التنمیة العماني/ األسھم بنك مسقط/ صندو

 %1.41 866,227 المتحدة

 %1.27 775,810 صندوق تقاعد دیوان البالط السلطاني

 %0.73 450,000 صندوق نظام التأمین على الودائع المصرفیة

مجموع األسھم باإلضافة إلى األسھم 

 %89 56,352,890 التفضیلیة
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 سھم لى األرھا عیثتأالقابلة للتحویل وراق وواألوالضمانات  إیصاالت الودیعة الشاملة
  .شركة النفط العمانیة للتسویقنطبق على تال  

 
 :مستلمة غیرال موزعةال رباحاأل

غیر  ل األرباحتحوالھیئة العامة لسوق المال،  وتوجیھات التجاریة بموجب قانون الشركات

یئة سوق ھتشرف علیھ ي صندوق أمانات المستثمرین الذ إلىتزید عن ستة أشھر لفترة المستلمة 

 .المال

 تحویلواألشھر التي تم فیھا  ،م2001منذ عام  یوضح تفاصیل دفع األرباح 11الجدول 

رباح بات باألتوجد أي مطالال  بالذكر أنھ والجدیر المذكورالصندوق  إلىاألرباح غیر المستلمة 

یھھا وجب توجیت ،لم تستلمالتي و األرباح وجمیع المطالبات التي ترد بعد تاریخ تحویل الموزعة،

 . واإلیداعللمقاصة شركة مسقط  إلى

 

 ق أماناتلصندو والتي تم تحویلھاغیر المستلمة  الموزعة بیانات األرباح :11الجدول 
 المستثمرین.

 
 ةالسن

الشھر الذي  األرباح
تمت فیھ 

عملیة 
 التحویل

 %النسبة 
المبلغ 

 اإلجمالي
 المبلغ

 المستلم

 محولة مبالغ
 تمیلم 

 المطالبة بھا 
 م2004مارس  11,429 1,601,071 1,612,500 25.0 2001

 م2004مارس  8,086 1,604,414 1,612,500 25.0 2002

 م2005ینایر    14,156 1,662,844 1,677,000 26.0 2003

 م2005أكتوبر  9,315 1,925,685 1,935,000 30.0 2004

 م2006بر أكتو 9,031 2,893,469 2,902,500 45.0 2005

 م2007أكتوبر  23,728 3,040,022 3,063,750 47.5 2006

 م2008أكتوبر  23,826 3,039,924 3,063,750 47.5 2007
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 م2009أكتوبر  6,357 2,251,143 2,257,500 35.0 2008

 م2010أكتوبر  6,687 2,250,813 2,257,500 35.0 2009

 م2011أكتوبر  8,036 2,700,964 2,709,000 42.0 2010

 م2012أكتوبر  26,038 3,972,962 3,999,000 62.0 2011

 م2013أكتوبر  11,153 4,503,847 4,515,000 70.0 2012

 م2014أكتوبر  69,555 4,445,445 4,515,000 70.0 2013

 م2015أكتوبر  44,298 3,825,702 3,870,000 60.0 2014

 م2016أكتوبر  67,037 3,802,963 3,870,000 60.0 2015

 م2017أكتوبر 14,992 3,855,007 3,870,000 60.0 2016

 م2018أكتوبر  91,236 3,778,764 3,870,000 60.0 2017

 م2019أكتوبر  24,820 3,845,180 3,870,000 60.0 2018

  عالمجمو
55,470,000   55,000,219 469,780 

 

 
 الملف المھني للمدققین القانونیین

بل من ق للداللة على واحدة أو أكثر من شركات األعضاء المرخص لھایُستخَدم اسم "دیلویت" 

، دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي مجموعة عالمیة من شركات األعضاء المرخص لھا

ستقلة منیة والكیانات المرتبطة بھا، تتمتع األخیرة وكل من الشركات المرخص لھا بشخصیة قانو

ة " أي المیماتسو المحدودة والمشار إلیھا بـ "دیلویت العخاصة بھا. ال تقدم دیلویت توش توھ

 خدمات للعمالء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com 

 

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

ت الضرائب والخدمات المتعلقة بھا. وھي توفر خدماتھا وخدمات إستشارات المخاطر، خدما

شركة، بفضل  ٥۰۰ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمیة ألفضل 

دولة. للحصول  ۱٥۰شبكة عالمیة مترابطة من شركات األعضاء المرخص لھا في أكثر من 
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ھم اإلیجابي في مختلف وأثر 300.000على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت ال 

 www.deloitte.comالقطاعات، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:: 

 

 نبذة عن دیلویت أند توش (الشرق األوسط):

دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي شركة عضو مرّخص لھا من قبل "دیلویت توش 

اریة ستشدة في تقدیم الخدمات المھنیة اإلتوھماتسو المحدودة" وھي واحدة من الشركات الرائ

ود في المنطقة. إن وج ۱۹۲٦وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة 

كات شركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكّرس من خالل الشر

اء في إلجرراسیم المرعیة االحائزة على ترخیص من قبلھا لتقدیم الخدمات وفقا للقوانین والم

ة ت المرخصیاناالبلد التابعة لھ وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة. ال تستطیع الشركات والك

قدیم ند تعمن قبلھا إلزام بعضھا البعض و/ أو إلزام شركة دیلویت أند توش (الشرق األوسط). 

شرق دیلویت أند توش (الالخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لھا أو كیان مرخص لھ من قبل 

 لشرقاألوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھا دون الرجوع إلى دیلویت أند توش (ا

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

 

 أتعاب التدقیق
 حساباتال تدقیق خدمات مقابل 2019 عام خاللبلغت األتعاب المدفوعة لشركة دیلویت 

أتعاب مراجعة  750أتعاب التدقیق و 11,000لایر عماني ( 11,750 األخرى والخدمات

 تقریر تنظیم وإدارة الشركة). 
 

 :كةالشر ارةالمتعلقة بتنظیم وإدالواقعیة النتائج حول تقریر مدققي الحسابات 
 ركةالشدارة م وإتنظیتقریر المتعلقة بالواقعیة النتائج تقریر منفصل حول أصدر مدقق الحسابات 

 التقریر.  معرفاقھا إالتي تم وللشركة  وتطبیق ممارسات التنظیم الداخلي

 

 مجلس اإلدارة: إقرار من
 بموجب قانون تنظیم وإدارة الشركة، یؤكد مجلس اإلدارة على التالي:
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 .ھاعمول بإعدادھا وفقا للمعاییر الم التي تمل عن البیانات المالیة ؤومجلس اإلدارة مس •

 .یةتقید بجمیع القوانین والنظم الداخلمع ال تھانظم الرقابة الداخلیة وكفاءة صح •

 ملیاتھاعجوھریة على استمراریة الشركة وقدرتھا على مواصلة المسائل ال تأثیرضمان عدم  •

 .ةالقادم ةالمالیالسنة في 

 

 

 

 فید خلیفةید                                                    ملھم بن بشیر الجرف
 لرئیس التنفیذيا                 رئیس مجلس اإلدارة                                  


