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للشركات   العالميةكي بي إم جي  منظمة عضو في ، م جي لوار جلف ليمتد إ كي بي   ـلوإحدى الشركات التابعة   ،سلطنة عمان في مسجلة ؤولية محدودة المسشركة  .م.م،ش   م جي ا كي بي 
  دة بالضمان. جميع الحقوق محفوظة. واألعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة محد 

  . م مسجلة ومرخصة بموجب قوانين سلطنة عمان. م. ش   م جي ا كي بي 
                   

                  
  

  
 
 

١٣٥٨١٣١رقم السجل  التجاري :    
  

 ٨٠٦٣٠٥٢  :  البطاقة الضريبية رقم  
 

  
  خاص وسري 

  ٢٣/ ٠٩٠٣أر إن إس/ /م سي إدي/   أيه يو المرجع:
  

المتعلقة   عليها  المتفق  بميثاق اإلجراءات 
الشركات   لالميثاق(”حوكمة  النفط شركة“) 

 العمانية للتسويق ش.م.ع.ع 
  

  ش.م.ع.ع  لنفط العُمانية للتسويقاشركة إلى األفاضل/ مجلس إدارة  

 اإلجراءات المتفق عليهاالغرض من التقرير حول 

  
تقرير حول اإلجراءات المتفق  تقديم  ل  ش.م.ع.ع  النفط العُمانية للتسويقشركة  لمساعدة    عد فقط التقرير مُ هذا  
مساعدة  والإلى الهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة")    (”الميثاق“)  ميثاق حوكمة الشركات االلتزام ب   بشأن    عليها

  المؤرخ في  ٢٠١٦/ ١٠إي/  رقمالهيئة العامة لسوق المال في االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في تعميم 
ً مناسب هذا التقرير  كون  ي قد ال    . الحوكمة")  ميثاق"بـمعًا  يشار إليهما  (  ٢٠١٦ديسمبر    ١ ينحصر    .لغرض آخر  ا

استخدامه والمستخدمين المحددين، وال يجوز    ش.م.ع.ع   النفط العُمانية للتسويقشركة  التقرير على  هذا    استخدام
  من قبل أو توزيعه على أي أطراف أخرى. 

  

 ش.م.ع.ع النفط العُمانية للتسويق شركة مسؤوليات 

  
 .االرتباطبأن اإلجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض   ش.م.ع.ع النفط العُمانية للتسويقشركة  تُفيد 
 

بشأنه  ي يتم  ذ ال  األمرأيًضا الطرف المسؤول) مسؤولة عن  وهي  (  ش.م.ع.ع   النفط العُمانية للتسويقشركة  إن  
  . تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها

  

  نا مسؤوليات

  
بتنفيذ  قمنا  ذات العالقة  اإلجراءات المتفق عليها وفقًا لل  ارتباط  لقد  )، المعّدل(  ٤٤٠٠معيار الدولي للخدمات 

اإلجراءات المتفق عليها قيامنا باإلجراءات التي تم    يتضمن ارتباط.  االرتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها
النتائج    تتمثل في  والتي  النتائجتلك  ، واإلبالغ عن  ش.م.ع.ع  النفط العُمانية للتسويق شركة  االتفاق عليها مع  

فيما يتعلق بمدى مالءمة اإلجراءات    تأكيداتال نقدم أي  إننا  .  التي تم تنفيذهاالواقعية لإلجراءات المتفق عليها  
  متفق عليها.ال

   



١٣٥٨١٣١رقم السجل  التجاري :   

 
 

٢  
  تابعة إلىهي  شبكة كي بي أم جي للشركات األعضاء المستقلة سلطنة عمان .   في ةمسجلشركة  ش م م  بي أم جيكي 

  شركة كي بي أم  .جميع الحقوق محفوظة  تعاونية كي بي أم جي الدولية ("كي بي أم جي الدولية")، كيان سويسري.
  . هي شركة مسجلة ومرخصة بموجب قوانين سلطنة عمان  جي ش م م

  
 
 
 

 

  

  (تابع) نا مسؤوليات

  
اً  تأكيد قدم  أو ناً  رأينبدي  وعليه فإننا ال  ،  د يتأكارتباط  ليس    عليها  اإلجراءات المتفقالخاص ب   رتباطهذا اإلإن  
 . بشأنه

 
في حال قمنا بتنفيذ إجراءات إضافية، فربما كان باإلمكان أن نتوصل ألمور أخرى تلفت انتباهنا والتي كنا  

  . سنقوم باطالعكم عليها
 

 األخالق المهنية ومراقبة الجودة 
 

معايير السلوك  مجلس  الصادرة عن  لقد امتثلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بما في ذلك متطلبات االستقالل  
 . (بما في ذلك معايير االستقالل الدولية) األخالقي الدولية للمحاسبين

 
طبيق  تأن تقوم الشركة بتصميم والذي يقتضي  ، )ISQC(  ١ رقم الجودة لمراقبةالمعيار الدولي تطبق شركتنا 

السلوك األخالقي االمتثال لمتطلبات  ب  المتعلقة  بما في ذلك السياسات واإلجراءات  تفعيل نظام إدارة الجودةو
  . المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بهاوالمعايير 

  

  اإلجراءات والنتائج

  
  ش.م.ع.ع  النفط العُمانية للتسويقشركة  لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات الموضحة أدناه، والتي تم االتفاق عليها مع  

  : للميثاق، بشأن االمتثال ٢٠٢٢ أكتوبر ٣ المؤرخة في االرتباطشروط  ضمن
  

  النتائج   اإلجراءاتالتسلسل

، تحققنا من أن تقرير حوكمة الشركات (التقرير) الصادر عن مجلس اإلدارة   ).أ(
  أن يتمسوق المال العامة لهيئة  ال حتيتضمن كحد أدنى، جميع البنود التي اقتر

من  الميثاق؛ وذلك  من    ٣  رقم  ل في الملحقفي التقرير كما هو مفصّ   تضمينها
  . ٣رقم  في الملحق  المحتوى المقترح بذلكخالل مقارنة التقرير 

يالحظ  أيوجود    لم 
 . استثناءات

االمتثال     ).ب( عدم  بمجاالت  المتعلقة  التفاصيل  على  حددها   للميثاقحصلنا  التي 
 . ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 

 

المذكور أعاله،   علفقد  فيما يتعلق باإلجراء  وحصلنا  ى استفسرنا من اإلدارة 
مكتوب   علىمن  تأكيد  والقائمين  نقاط  الحوكمة    اإلدارة  االمتثال حول  عدم 

 .٢٠٢٢ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   لميثاقمتطلبات ال

 حاالت أيوجود  لم يالحظ
خالل   للميثاقعدم امتثال 

 .السنة

  
  لبنود المحددة أعاله، وهو ال يشمل القوائم المالية للشركة بشكل مجمل. بايتعلق هذا التقرير فقط 

  
  
  

  كي بي ام جي ش.م.م                   موبين تشودري
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