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 :مبادئ وأسس التنظيم
لتحقيق هذا اهلدف، فقد اعتمدت الشركة أسس و  سامهة العامة يف كافة أنشطتها،ش.م.ع.ع فلسفة االلتزام أبعلى معايري ميثاق تنظيم وإدارة الشركات امل تعتمد الشركة العمانية لالتصاالت

الشفافية االت اليت ختص عمليات الشركة، و أنظمة الرقابة الداخلية يف كافة اجمل فاعليةو لس اإلدارة، والتأكد من كفاءة ميثاق تنظيم و إدارة الشركات املسامهة العامة فيما خيص تعيني أعضاء جم
  التعامالت التجارية.يف 

 سياسة اإلفصاح: 
األنظمة الصادرة من هيئة ن الشركة ملتزمة بتطبيق القوانني و ، كما أات اجلوهريةابملعايري واألحكام التوجيهية الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال بشأن اإلفصاح عن املعلومإن الشركة ملتزمة 

 .العمل بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من اهليئة العامة لسوق املالدارة وقد اعتمد جملس اإلتنظيم االتصاالت. 
 

  :جملس اإلدارة
 تشكيل اجمللس :  -1

 على النحو التايل: ،م عن طريق اجلمعية العامة العادية للشركةمت انتخاهبأربعة حصة احلكومة من بينهم رئيس جملس اإلدارة، و  ة ميثلونمخسة أعضاء، تسعيتألف جملس اإلدارة من 

اتريخ  سم عضو جملس اإلدارةا
 التعيني/االنتخاب

مدة 
 العضوية

 صفة التمثيل الصفة
العضوية 
يف جلان 

 أخرى

العضوية يف جمالس 
إدارة شركات 
مسامهة عامة 

 ىأخر 

 حضور
االجتماع 

 السنوي
 األخري

 سعادة املهندس/ سلطان بن محدون
 احلارثي

 ضرمل حي - 1 مستقل وميثل حصة احلكومةغري تنفيذي و  رئيس جملس اإلدارة سنوات 3 م24/3/2014

 حضر 1 2 مهني غري تنفيذي ومستقل من املسا انئب رئيس جملس اإلدارة سنوات 3 م24/3/2014 الفاضل/ سعود بن أحـمد النهـــاري
 حضر 1 1 غري تنفيذي ومستقل وميثل حصة احلكومة عضو  سنوات 3 م24/3/2014 النـــــــــالفاضل/ عبد القادر عسق

 حضر 2 4 غري تنفيذي ومستقل من املسامهني عضو سنوات 3 م24/3/2014 الفاضل/ مهدي بن حممد جواد العبدواين
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 تشكيل اجمللس )اتبع(:   -1
 

 صفة التمثيل لصفةا مدة العضوية اتريخ التعيني / االنتخاب س اإلدارةسم عضو جملا
العضوية يف 
 جلان أخرى

العضوية يف جمالس 
إدارة شركات 

 مسامهة عامة أخرى

 حضور 
 االجتماع السنوي

 األخري

غري تنفيذي ومستقل وميثل  عضو سنوات 3 م24/3/2014  الفاضل/ عبد الرحيم بن سامل احلرمــــي
 حضر - 2 ومةحصة احلك

غري تنفيذي ومستقل وميثل  عضو سنوات 3 م24/3/2014 املهندس/ مطر بن سيف املعمــــري
 حضر - 2 حصة احلكومة

غري تنفيذي ومستقل وميثل  عضو سنوات 3 م24/3/2014 املهندس/ حممد بن محد املسكــري 
 حصة احلكومة

 حضر - 3

غري تنفيذي ومستقل  ميثل  عضو سنوات 3 م24/3/2014 الفاضل/ أمين بن أحـمد احلوسنـــي 
 جمموعة القرم التجارية

 حضر 3 1

غري تنفيذي ومستقل من  عضو سنوات  3 م24/3/2014 السيد/ زكي بن هالل البوسعيــدي
 املسامهني

 حضر 1 2

 
 
 : واإلدارة التنفيذية نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة -2

 

 شهادة حيمل ،رئيس بلدية مسقطمن املناصب يف جهات حكومية خمتلفة كان آخرها  ا  شغل عدد ،لمجلس األعلى للتخطيطلمستشار ابألمانة العامة منصب يشغل   :سعادة املهندس/ سلطان بن محدون احلارثي
 اجستري يف التصميم املعماري.امل



 شركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع ال
 2016ديسمرب  31عن السنة املنتهية يف تنظيم وإدارة الشركة  رتقري

 

 3 

الشركة وعضو يف  صندوق عمان العريب، وحيمل مؤهل دبلوم عايل يف إدارة املوانئ، وهو عضو يف جملس إدارة  ش.م.ع.ع يشغل منصب الرئيس التنفيذي ملؤسسة خدمات املوانئ الفاضل/ سعود بن أحـمـد النهاري:
 العمانية املتحدة للتأمني ش.م.ع.ع، 

 
 

جلفار للهندسة واملقاوالت ع املصارف، وهو عضو جملس إدارة م،  ولديه خربة واسعة يف قطا 2013ديسمرب  31منصب الرئيس التنفيذي لبنك عمان العريب حىت سابقا  شغل  الفاضل/ عبد القادر عسقالن:
   .ش.م.ع.ع

 

 رئيس جملس إدارةهو ، وهو حيمل شهادة البكالوريوس يف االقتصاد والدبلوم العايل يف تقنيات التخطيط التنموي، و الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعباراتيشغل منصب  :الفاضل/ مهدي بن حممد جواد العبدواين
 .املها للسرياميكيف جملس إدارة  عضوو  ،شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع

 
لطريان مدير عام امنصب  ذلك شغل  وقبلمنصب مستشار لوزير النقل واإلتصاالت لشؤون األرصاد اجلوية، لديه خربة واسعة يف قطاع الطريان املدين واألرصاد اجلوية،  شغل :الفاضل/ عبد الرحيم بن سامل احلرمي

 املدين واألرصاد اجلوية بوزارة النقل واالتصاالت، وحيمل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال.
 

عمال من جامعة لنكولن حاصل على شهادة املاجستري يف إدارة األ ، عدة جلان حكومية يف هذا اجملالم، وشارك يف1989يعمل يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات منذ عام : املهندس/ مطر بن سيف املعمري
 وهو عضو يف جملس إدارة تقنية املعلومات. ونية من جامعة وايدنر االمريكيةالربيطانية وبكالوريوس يف اهلندسة الكهرابئية وااللكت 

 
يف جمال اإلدارة عاما  20تزيد عن حة املعرفة مسقط، ولديه خربة عملية طويلة مدير عام وا ، وشغل سابقا  منصبشركة خط املعلومات ش.م.مالرئيس التنفيذي ل يشغل منصب املهندس/ حممد بن  محد املسكري:

 وتقنية املعلومات، حاصل على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال. 
 
رئيس جملس إدارة وهو  ،دة املاجستري يف اإلدارة العامةيف العلوم السياسية وشها حيمل شهادة البكالوريوس ، ش.م.ع.م الرئيس التنفيذي للشركة العمانية إلدارة املطاراتيشغل منصب  :مد احلوسينـأمين بن أح /فاضلال

املكتب الوطين للمعلومات التجارية  ، وش.م.ع.عشركة مسقط الوطنية القابضة ، وعضو يف  بنك اتش اس يب سي عمان ش.م.ع.ععضو جملس إدارة ، و ش.م.ع.ع واالستثمارالشركة الوطنية العمانية للهندسة 
  .م. عم..ش



 شركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع ال
 2016ديسمرب  31عن السنة املنتهية يف تنظيم وإدارة الشركة  رتقري

 

 4 

 
 

حاصل على شهادة املاجستري يف اإلدارة العامة وهو عضو يف جملس إدارة مؤسسة ة عملية طويلة يف جمال اإلدارة. عهد اإلدارة العامة ولديه خرب مل الرئيس التنفيذييشغل منصب  :السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي
 )ش.م.ع.ع(. خدمات املوانئ

 
بوالية بنسلفانيا ابلوالايت  -بيتسبريج  -من جامعة دوكني بكالوريوس يف إدارة األعمال حاصل على شهادة م، 2014يونيو  29منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ يشغل  الل بن سعيد املعمري: الفاضل/ ط

يف قطاع عاما من العمل  23ميتلك خربة طويلة متتد إىل أكثر من صب الرئيس التنفيذي للمالية ، تدرج قبل تعيينه رئيسا تنفيذاي للشركة يف عدد من املناصب القيادية يف الشركة كان آخرها من املتحدة األمريكية، 
 قام خالهلا بدور حموري يف العديد من املشاريع واملبادرات الرئيسية ابلشركة.  اإلتصاالت،

 
 ختيار أعضاء جملس اإلدارة:اإجراءات وشروط  -3

 

فيتم انتخاهبم املسامهني أما أعضاء جملس اإلدارة ممثلي  .مثلي حصة احلكومةملة احلكومة من قبل اجلهة املختصة وفقا  لإلجراءات اخلاصة بتعيني أعضاء جمالس إدارة الشركات يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة ممثلي حص
 امة لسوق املال.من قبل اجلمعية العامة إبتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية ولوائح اهليئة الع

 
 

 اجتماعات جملس اإلدارة : -4
 على النحو اآليت: م6201خالل سنة  اثنا عشر اجتماعا  عقد جملس اإلدارة 

 
 

 م
 

 اسم العضـــو
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 31/1/16 14/2/16 28/2/16 24/3/16 25/4/16 12/5/16 6/6/1

6 
14/8/16 22/9/16 17/10/16 9/11/16 8/12/16 
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سعادة املهندس/ سلطان بن محدون  1
 احلارثي

 حضر مل حيضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر حضر حضر مل حيضر انئب الرئيس الفاضل/ سعود بن أمحد النهــــاري 2
 حضر حضر حضر مل حيضر مل حيضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر ضوع الفاضل/ عبدالقادر عسقــــــــالن 3
الفاضل/ مهدي بن حممد جواد  4

 العبدوانــــي
 عضو

 حضر مل حيضر حضر حضر    حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 رحض حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو الفاضل/ عبد الرحيم بن سامل احلرمــــــــي 5
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو املهندس/ مطر بن سيف املعمـــري 6
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو املهندس/ حممد بن محد املسكــري 7
 حضر رحض حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو الشيخ/ أمين بن أمحد احلوسنـــــي 8
 حضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر مل حيضر حضر حضر عضو السيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي  9

 
 
 

 

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة
 اللجنة التنفيذية : ( 1) 

 -اآليت: م على النحو6201 عاماجتماعات خالل  ثالثة:  عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعات اللجنة ) أ ( 
 

 اسم الـعـضـو م
 

 الصفة
 رقم االجتماع واتريخ انعقاده

1 2 3 
5/1/16 8/2/16 6/11/16 

 حضر حضر حضر رئيس اللجنة سعادة املهندس/ سلطان بن محدون احلارثي  1
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 حضر حضر مل حيضر الرئيسانئب  بن أمحد النهـــــاري   الفاضل/ سعود 2

 حضر حضر حضر عضو مـــــرياملهندس/ مطر بن سيف املع 3

 حضر حضر حضر عضو الفاضل/ مهدي بن حممد العبدواين  4

 - مل حيضر حضر عضو الفاضل/ أمين بن أمحد احلوسنــــي * 5

 م.2016خرج الفاضل/ أمين احلوسين من اللجنة يف االجتماع الثالث *
 

 ) ب ( اختصاصات اللجنة التنفيذية : 
 

 مراجعة خطة عمل الشركة. .1
 راجعة ميزانية الشركة السنوية ورفع توصياهتا إىل جملس اإلدارة.  م .2
 مراجعة واعتماد التعرفة اجلديدة.  .3
 مراجعة واعتماد التغيريات املقتحة على سياسات الشركة. .4
 اختاذ اإلجراءات الالزمة يف املسائل املطروحة من قبل جملس اإلدارة أو رئيس جملس اإلدارة. .5
 اللجنة. اتمة يف املسائل العاجلة املطروحة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة واليت تدخل يف إطار اختصاصاختاذ اإلجراءات الالز  .6

 
 
 

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة )اتبع(:
 

 جلنة التدقيق( 2)
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 م على النحو التايل:6201 عامخالل  أحدى عشر اجتماعا  عقدت جلنة التدقيق : ) أ (اجتماعات اللجنة
 

 

 

 
 سـم الـعـضـوا م

 
 الصفة

      رقم االجتماع واتريخ انعقـــــــــــــــــاده
  1   2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19/1/16 14/2/16 28/2/16 24/3/16 12/5/16 24/5/16 14/8/16 4/9/1

6 
7/11/16 7/12/16 22/12/16 

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة الفاضل/ أمين بن أمحد احلوسنــــــي  1

 مل حيضر حضر مل حيضر حضر حضر   حضر حضر حضر حضر حضر حضر الرئيسانئب  الفاضل/ مهدي بن حممد العبــدواين  2

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو املهندس/ حممد بن محد املسكــــري 3
 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر مل حيضر عضو مي الفاضل/ عبدالرحيم بن سامل احلر  4

 مل حيضر حضر حضر حضر حضر حضر مل حيضر حضر مل حيضر حضر حضر   عضو السيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي  5
 

 
 :اللجنة اختصاصات)ب(  

( ومدى أتثريها يف استقالليتهم االستعانة هبم )خصوصا  ما يتعلق أبية خدمات إضافية أخرىحبث ودراسة اجلوانب املتعلقة مبكتب مراقب احلساابت واليت تتضمن أتعاهبم وشروط  .1
 من مث رفع التوصيات  إىل جملس اإلدارة أبمسائهم قبل عرض تعيينهم على اجلمعية العامة العادية السنوية. ،مهتحيادو 

 ستشاريني خارجيني إذا دعت احلاجة.اوجيوز للجنة تعيني  الداخليني واخلارجيني، مدققنيللالرقابة الداخلية من خالل تقارير دورية أنظمة  فاعلية لىعاإلشراف  .2
 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة )اتبع(:

 جلنة التدقيق )اتبع(:( 2)
 )ب( اختصاصات اللجنة )اتبع(:
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احليوية واهلامة اليت تغطي اجلوانب خلي للسنة ومراجعة تقارير املدقق الداخلي اإلشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق الدا .3

 نظم التدقيق الداخلي ودراسة ما إذا كان متاحا  للمدققني الداخليني االطالع على مجيع املستندات ذات العالقة. فعالية ومراجعة مدى
  

 ملدققني الداخليني وجملس اإلدارة.وجملس اإلدارة وا العمل كقناة اتصال بني املدققني اخلارجيني .4
 

وضع نظم مناسبة لضمان تطبيق سياسات  ى اللجنةليتوجب ع. كما للشركةالية املبياانت الوالتزوير املايل اليت تتم من خالل إظهار أرقام صورية يف  االحتيالفحص عمليات   .5
   تؤدي إىل الدقة يف البياانت املالية.  اسبية ونظم حم

 

السنوية وربع السنوية )الفصلية( قبل إصدارها ومراجعة التحفظات مبسودة  املالية عموما  وعلى وجه اخلصوص اإلشراف على مراجعة القوائم املاليةالقوائم اإلشراف على مراجعة  .6
وأية تعديالت جديدة  لفتة املالية السابقة،والتقديرات احملاسبية مقارنة اب اسبيةالقيام بدراسة دقيقة للتغريات يف السياسات واملبادئ احملو  احملاسبية، املبادئالية ومناقشة القوائم امل

تطلبات اإلفصاح الصادرة من اهليئة مل (إمتثالعدم وجود )عدم التأكد من كما جيب على اللجنة ،  (IFRS) الدوليةلتقارير املالية عن معايري ا احنرافاتيف السياسة احملاسبية ، وأية 
 .ق املالالعامة لسو 

 

 إن وجدت. من قبل الشركة اباللتزاماتوراء التخّلف يف اإليفاء  مراجعة سياسات إدارة املخاطر وفحص األسباب .7
 

ف ذات وضع قواعد للدخول يف تعامالت منخفضة القيمة مع األطراو مراجعة التعامالت املقتحة مع األطراف ذات العالقة من أجل تقدمي توصيات مناسبة إىل جملس اإلدارة  .8
 العالقة دون احلاجة للحصول على موافقة مسبقة من جلنة التدقيق وجملس اإلدارة.
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 * املوارد البشريةالرتشيحات واملكافآت و جلنة  (3)   
 

    اجتماعات اللجنة : (  أ)      

 -اآليت : م على النحو2016 عامخالل اجتماعات  مخسةاملوارد البشرية التشيحات واملكافآت و عقدت جلنة     
 
 الصفة اسـم الـعـضـو م

 رقم االجتماع واتريخ انعقـــــــــــــــــاده
1 2 3 4 5 

14/2/16 28/4/16 24/5/16 1/11/16 7/12/16 
 حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة الفاضل/ مهدي بن حممد العبدوانـــي  1
 -    - - حضر حضر ئيسالر انئب  الفاضل/ أمين  بن أمحد احلوسنـــــــي * 2

 حضر حضر حضر حضر حضر عضو الفاضل/ عبدالرحيم بن سامل احلرمي  3
 حضر حضر حضر حضر مل حيضر عضو الفاضل/عبدالقادر بن أمحد عسقــالن** 4

 حضر حضر حضر -  - عضو  املهندس/ حممد بن محد املسكري * 5
 .م .9/11/2016الرتشيحات واملكافآت واملوارد البشرية من اتريخ  *مت تغيري أسم اللجنة من جلنة املوارد البشرية إلىلجنة

 م12/5/2016مت تعني الفاضل/عبدالقادر بن أمحد عسقالن انئب رئيس اجلنة من اتريخ ** 
 . م12/5/2016 اتريخبدال  عن الفاضل/ أمين احلوسين من  املهندس حممد املسكري إىل اللجنةانضم ***

 لجنة:التصاصات اخ ب( )   
 

 تقدمي خطة التعاقب اخلاصة ابإلدارة التنفيذية. .1
 اقتاح سياسة أو خطة التعاقب اخلاصة مبجلس اإلدارة أو على األقل رئيس جملس اإلدارة. .2
 اس أدائهم.مبا يسهل عملية تعريف األعضاء مهامهم وأدوارهم، وقي مبا يف ذلك رئيس اجمللس و جملس اإلدارة ومسؤولياتهضإعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور ع .3
 البحث عن أشخاص مؤهلني لاللتحاق ابجمللس كأعضاء مؤقتني وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية جملس اإلدارة. .4
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 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة )اتبع(:
 )اتبع(:الرتشيحات واملكافآت واملوارد البشريةجلنة ( 3)

 )ب( اختصاصات اللجنة )اتبع(:
 

 النظام األساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلني لتويل املناصب التنفيذية وترشيحهم حبسب طلب أو توجيه اجمللس. مبا ال يتعارض مع .5
 إعداد سياسة منح املكافآت والبدالت واحلوافز لإلدارة التنفيذية. .6
 مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، آخذا  بعني االعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة. .7
مع األخذ بعني االعتبار جتنب تضــارب املصــاج للجنة بعد احلصــول على موافقة , أبي جهة أخرى للحصــول على أي اســتشــارات يف ســبيل أداء مهامهالجنة قد تســتعني ال .8

 جملس اإلدارة.
 ودراسة العوامل واملستجدات اليت تتطلب إجراء تعديل يف اهليكل التنظيمي للشركة. مراجعة .9
 .على جملس اإلدارة اب والتعويضات وذلك قبل عرضهمراجعة هيكل ومستوايت الروات .10
 السياسات املتعلقة ابملوارد البشرية. اخلطة اإلستاتيجية و عتماد راجعة والتوصية ابامل .11
 أخرى حسب توجيهات جملس اإلدارة.  أعمالأي  .12
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 :املناقصاتجلنة ( 4)  
 

  اجتماعات اللجنة : (أ)
 

 -على النحو اآليت :م 2016عام خالل  اجتماعات أربعة املناقصاتقدت جلنة ع
 

 
 الصفة اسـم الـعـضـو م

 رقم االجتماع واتريخ انعقـــــــــــــــــاده
1 2 3 4 

9/2/16 27/4/16 10/7/16 19/9/16 
 حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة الفاضل/ سعود  بن أمحد النهـــــاري  1
 حضر حضر حضر حضر الرئيس انئب الفاضل/ مهدي بن حممد العبدواين  2
 حضر حضر حضر حضر عضو املهندس/ مطر بن سيف املعمـــــري  3
 حضر حضر حضر مل حيضر عضو السيد/ زكي بن هالل البوسعيــــدي  4
 حضر حضر حضر حضر عضو املهندس/ حممد بن محد املسكـــري 5

 
 

 اختصاصات اللجنة:ب(  )      
 

  ابلتوقيع.ت احملددة هلا بدليل صالحيات املفوضنيرة مبناقشة وإرساء املناقصات وفق الصالحياتقوم ابلنيابة عن جملس اإلدا .1
 مع اقتاح تطبيق تقنيات مناسبة. للعطاءات وأسس وإجراءات تطويرها اآلليات واإلجراءات املطبقة يف عملية التقييم دراسة .2
 من اختصاصاهتا.اإلدارة واليت تدخل ضدراسة املواضيع احملالة إليها من جملس  .3
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 :املكافآت
 بدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس طبقا  ملا يلي :

 

 

 لكل إجتماع ر.ع  500   اجتماعات جملس اإلدارة 
 لكل إجتماع ر.ع  400 اجتماعات اللجان املنبثقة عن اجمللس

 
 

 : م2016فعها اىل أعضاء جملس اإلدارة خالل عام يوضح اجلدول أدانه تفاصيل املخصصات اليت مت د( 1
 

 بدل اجللوس )ر.ع( أعضاء جملس اإلدارة
 5,700 سعادة املهندس/ سلطان بن حـمدون احلارثي

 7,400 الفاضل/ سعود بن أحـمد النهاري

 6,600 الفاضل/ عبد القادر عسقــــــــالن 

 10,000 الفاضل/ مهدي بن حممد جواد العبدواين

 10,000 ضل/ عبد الرحيم بن سامل احلرمــــيالفا

 8,800 املهندس/ مطر بن سيف املعمري

 10,000 املهندس/ حممد بن حـمد املسكري

 10,000 الفاضل/ أمين بن أحـمد احلوسنـي
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 8,900 السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي

 77,400 اإلمجالــــــــــي

 
 :املكافآت )اتبع(

 
 -اإلدارة:جملس  ( مكافآت أعضاء2
 

 املبلغ )ر.ع( التفاصيل
 122,600 م2016إمجايل املكافآت املقتحة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 
 124.400 م2015إمجايل املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية 

 

 . توفر الشركة خدمات اهلاتف واالنتنت ألعضاء جملس اإلدارة 
 

 :م2016األوائل( خالل عام  اخلمسةيوضح اجلدول أدانه تفاصيل املخصصات اليت مت دفعها إىل اإلدارة التنفيذية )( 3
 

رواتب وعالوات أخرى 
 )ر.ع(

 مكافآت
 )ر.ع(

  التأمينات االجتماعية
 ومنافع هناية اخلدمة

 )ر.ع(

 اجملموع
 )ر.ع(

                             945,813          680,000 
                                          

65,092  
                                    

1,690,905 
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 ( مجيع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماين.4
 

  : الشركة قبل من االلتزامبياانت عدم 
 

  .م2016خالل عام ى الشركة مل يتم فرض أية عقوبة عل يسر جملس اإلدارة التأكيد على أنه
 م. 2014نوفمرب  17مليون رايل عماين فيما يتعلق ابنقطاع خدمات اتصاالت الشركة يف اتريخ  1م ، فرضت هيئة تنظيم االتصاالت غرامة بقيمة  2015يف عام

 

 
 ابملسامهني واملستثمرين : االتصالقنوات ووسائل 

 

  ابإلضافة إىل إعالم  ،شركةلل اإللكتوين وعلى موقع سوق مسقط لألوراق املاليةاإللكتوين ل وقعامل على رفعها، ويتم أيضا الصحف احمللية يفيتم نشر التقارير املالية الربع السنوية
 املسامهني بتفاصيل النتائج املالية عن طريق إرساهلا هلم عند طلبهم.

 ستمرار.الشركة واخلدمات اليت تقدمها، ويتم حتديث املوقع اب ت( يتضمن نبذة عنبكة املعلومات العاملية )االنتنللشركة موقع على ش 
 عروض توضيحية حول األداء املايل للشركة يتم القيام هبا للمحللني بشكل ربع سنوي. 
 السنوي.  هاقرير تمن ا يشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزء 

 
 بياانت سوق األسهم: 

 
 تفاصيل األسعار املتداولة على أسهم الشركة:
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 : م2016خالل العام  يف سوق مسقط لألوراق املاليةعلى أسهم الشركة اجلدول أدانه يوضح بياانت األسهم املتداولة  (أ
 

 الشهر أعلى سعر للسهم أدىن سعر للسهم
 يناير 1.470 1.455
 فرباير 1.600 1.585
 مارس 1.545 1.500
 ابريل 1.610 1.600
 مايو 1.610 1.600
 يونيو 1.630 1.625
 يوليو 1.655 1.635
 أغسطس 1.615 1.605
 سبتمرب 1.550 1.550
 أكتوبر 1.490 1.475
 نوفمرب 1.470 1.460
 ديسمرب 1.515 1.515

 بياانت سوق األسهم )اتبع(:
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 بياانت سوق األسهم )اتبع(:
 

 ب( مقارنة سعر السهم مع أداء السوق )قطاع اخلدمات(: 
 

 

1.460

1.595

1.525

1.600
1.600

1.625

1.645

1.610

1.550

1.480

1.465

1.515

2,902.21 

3,056.41 

3,101.77 

3,224.82 3,254.75 3,235.72 
3,196.06 
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3,108.57 

3,027.53 

2,991.38 

3,058.76 

 2,500.00

 2,600.00
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الشهر

(قطاع الخدمات)مقارنة سعر السهم مع أداء السوق 

إغالق الشهر إغالق مؤشر السوق
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 )اتبع(:بياانت سوق األسهم  

 )اتبع(:  ب( مقارنة سعر السهم مع أداء السوق )قطاع اخلدمات(
 

 تثمرين.ال توجد للشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحول إىل أسهم أصدرت للعامة أو للمؤسسات االستثمارية أو ألي شرحية من املس   
 
 
 

 توزيع ملكية أسهم الشركة :
 

 :م31/12/2016حىت اتريخ  ملكية أسهم الشركة اجلدول أدانه يوضح توزيع
 

 عدد املسامهني عدد األسهم م
1 1 – 500 12,337 

2 501 – 1,000 4,284 

3 1,001 – 5,000 4,942 

4 5,001 – 10,000 975 

5 10.001 – 15,000 325 

6 15,001 – 20,000 136 

7 20,001 – 50,000 224 
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8 50,001 – 800,000 248 

9 800,001 – 1,000,000 7 

10 1.000.001 – 15.000.000          37 

 7 15,000,001أكثر من  11

 23,522 اجملموع               

 
 

 اخلارجي:احلساابت ة عن مراقب يحملة مهن
 

 للشركة العمانية لإلتصاالت ش.م.ع.عمراقب احلساابت اخلارجي 
 

 نبذة عن مدققي احلساابت القانونيني

على القيام بدورها يف بناء عاملا  أفضل للعمل. إن الرؤى  إرنست و يونغهي شركة عاملية رائدة يف جمال خدمات التدقيق والضرائب واملعامالت واخلدمات االستشارية. تلتزم  غإرنست و يون
 قتصادات يف مجيع أحناء العامل. بتقدميها ُتساعد يف بناء الثقة يف أسواق رأس املال واال إرنست و يونغواخلدمات عالية اجلودة اليت تقوم 

تعمل يف سلطنة  إرنست و يونغمهين. وقد كانت  6.500وتوظف أكثر من  1923قد كانت تعمل يف املنطقة منذ سنة  إرنست و يونغإن ممارسة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وآسيا من 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا وآسيا جزءا  من ممارسة أورواب والشرق األوسط واهلند  إرنست و يونغلبالد. تشكل وهي الشركة الرائدة يف جمال اخلدمات املهنية يف ا 1974ُعمان منذ سنة 
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مهين  231.000بلد وتُوظِّّف  150يف أكثر من  إرنست و يونغمهين. على الصعيد العاملي، تعمل  100.000وما يقارب منشريك  4.400، مع أكثر من  إرنست و يونغوأفريقيا من 
 .إرنست و يونغملزيد من املعلومات حول  ey.comمكتب. يرجى زايرة املوقع  700 أكثر من يف

 

 على النحو التايل :م 2016للسنة املالية راجع احلساابت اخلارجي للشركة مل املستحقة الدفع /املدفوعة املراجعة أتعاب إمجايل
 

 م )ر.ع(2016 النوع
 66,000 مراجعة احلساابت

 7,100 ريبيةاخلدمات الض
 6،500 الشهادات

 500 اخلدمات األخرى املسموح هبا
 80,100 اجملموع

 :اإلدارةجملس  إقرار
 

 يقر جملس اإلدارة اآليت: 
 ب املعايري واللوائح املعمول هبا يف سلطنة عمان.البياانت املالية ابلشكل الصحيح حس إعدادعن  مسؤوليته 

  واللوائح الداخلية. األنظمةمع ة تفقم وإهنا لشركةالرقابة الداخلية اب ظمةأنالقيام مبراجعة مدى فعالية وكفاية 

  خالل السنة املالية القادمة. اإلنتاجيةوقدرهتا على مواصلة عملياهتا الشركة  استمراريةجوهرية تؤثر على  أمور أيةعدم وجود 



 شركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع ال
 2016ديسمرب  31عن السنة املنتهية يف تنظيم وإدارة الشركة  رتقري
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