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 ١

  :مبادئ وأسس التنظيم
االت ركة العمانية لالتص ركات الم  تعتمد الش فة االلتزام بأعلى معايير ميثاق تنظيم وإدارة الش طتها،ش.م.ع.ع فلس اهمة العامة في كافة أنش لتحقيق هذا و س

أنظمة  ليةفعاوإدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، والتأكد من كفاءة أسس ميثاق تنظيم واعتمدت الشركة الهدف، فقد 
   التعامالت التجارية.الشفافية في جاالت التي تخص عمليات الشركة، والرقابة الداخلية في كافة الم

  

 سياسة اإلفصاح: 
ن الشركة ملتزمة ، كما أواألحكام التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بشأن اإلفصاح عن المعلومات الجوهريةبالمعايير إن الشركة ملتزمة 

العمل بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق دارة وقد اعتمد مجلس اإلاألنظمة الصادرة من هيئة تنظيم االتصاالت. بتطبيق القوانين و
  .المال

  

   :مجلس اإلدارة
  

  تشكيل المجلس :  -١
  

  على النحو التالي: ،م ٢٠٢٠مايو  ١٠بتاريخ  الجمعية العامة العادية للشركةاجتماع هم عن طريق انتخابتم ة أعضاء، تسعيتألف مجلس اإلدارة من 
  

العضوية في   صفة التمثيل  الصفة  اسم عضو مجلس اإلدارة
  لجان أخرى

العضوية في مجالس 
شركات إدارة 

 مساهمة عامة أخرى

  حضور
  االجتماع السنوي

  األخير

 رف ـر الجـــم بن بشيــالفاضل/ مله
  

  حضر -  ١  وغير مساهمغير تنفيذي ومستقل   رئيس مجلس اإلدارة

 حضر  ١  ٢  ومساهمغير تنفيذي ومستقل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  اريالنهـد الفاضل/ سـعود بن أحـمـ
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 ٢

  تشكيل المجلس (تابع):   -١
  

  صفة التمثيل  الصفة  اسم عضو مجلس اإلدارة
العضوية في 
  لجان أخرى

العضوية في مجالس 
إدارة شركات 

 مساهمة عامة أخرى

  حضور 
  االجتماع السنوي

  األخير
 حضر  ١  ٢ وغير مساهم غير تنفيذي ومستقل  عضو  مد الحوسنـــي ـن بن أحـــالشيخ/ أيم
  حضر  ١  ٢ وغير مساهممستقل غير غير تنفيذي و  عضو  الل البوسعيــديــي بن هــالسيد/ زك

 حضر  - ٢ وغير مساهممستقلغير تنفيذي و عضو  ـريالمهندس/ مطر بن سيف المعمـ
 حضر  ١  ١ وغير مساهممستقل غير غير تنفيذي و  عضو  عاطف بن سعيد السيابي /مهندسال

  حضر  ١  ٢  وغير مساهمغير تنفيذي ومستقل   عضو  د البرعميـلم بن محمــالفاضل/ مس
  حضر  ٣  ١  غير تنفيذي ومستقل ومساهم  عضو  دهللا الخليليــد بن عبــالشيخ / خال

  حضر  ١ ١  مساهمغير تنفيذي ومستقل وغير   عضو  الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري
 
  نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:  -٢
 

سنة في مجال األعمال التجارية والمالية الدولية، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجهاز لالستثمارات بالوكالة. عمل  ٢٥يتمتع بخبرة تزيد عن  بشير الجرفالفاضل/ ملهم بن 
اطي العام للدولة سابقاً) ، وقبل ذلك عمل في وزارة في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشـركة النفط العمانية ش.م.ع.م قبل انضمامه إلى جهاز االستثمار العماني (الصندوق االحتي

لكية و الت الس ا في الهيئة العامة للمواص ركة الغاز العمانية ش.م.ع.م، وكما عمل أيض ل  النفط والغاز ( وزارة الطاقة و المعادن حاليا) وش لكية ( عمانتل حاليا) . وحاص الالس
ص إد هادة بكالوريوس في إدارة األعمال في تخص جل في نقابة المحامين في إنجلترا   Marymount Universityارة األعمال الدولية من جامعة على ش ،ومحام قانوني مس

 وويلز.
 
 

وهو نائب رئيس مجلس ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموانئ،  شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ الفاضل/ سعود بن أحـمـد النهاري
. كما يتمتع بخبرة إدارية واسعة Ubhar GCC Fund) (في مجلس إدارة صندوق أوبار لألسواق الخليجية سابق الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو اإلدارة في 

  وهو على اطالع بنظم حوكمة الشركات وعضو مجلس ادارة مرخص من الهيئة العامة لسوق المال.
 
  

وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة الماجستير في اإلدارة العامة،  الشيخ/ أيمن بن أحـمد الحوسني
ليكون رئيساً لمجلس   ACI Worldرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار ش.م.ع.ع، كما انتخب من قبل الجمعية العمومية لمجلس المطارات العالمي 

 ).٢٠٢٤-٢٠٢٢إدارة المجلس العالمي للمطارات لدورة المجلس (
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 ٣

  (تابع):  نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -٢
 

ودراسة الهياكل التنظيمية ونظم إدارة الموارد البشرية، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد اإلدارة العامة ولديه خبرة طويلة في نظم إدارة الجودة  السيد/ زكي بن هالل البوسعيدي
  لمتحدةوهو عضو مجلس إدارة في احدى شركات التأمين المساهمة العامة. حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة إكستر بالمملكة ا

   

في م، شارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال، حاصل على شهادة الماجستير ١٩٨٩في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات منذ عام عمل  المهندس/ مطر بن سيف المعمري
  إدارة األعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية وااللكترونية من جامعة وايدنر االمريكية.

 
عاًما قضاها في مجال تقنية المعلومات  ١٨، يمتد سجله العملي ألكثر من المعلومات في جهاز االسثتمار العماني إدارة رئيس يشغل منصب  سيابيالمهندس/ عاطف بن سعيد ال

والدفع بها نحو التقدم التكنولوجي. له تحول األعمال، ولديه خبرة عملية تراكمية تتمثل في قيادة الحلول التكنولوجية المبتكرة ونظم المعلومات، وتحويل العمليات التجارية و
االت من خالل توليه العديد من المهام، كما ساهم في وضع استرات يجيات شاملة للعديد من مشاريع اسهامات عديدة في مجال االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص

توى الوطني االت على المس ل على  .تكنولوجيا المعلومات واالتص هادوحاص رف) من جامعة كوفنتري ش بكات (مع مرتبة الش ة أجهزة الكمبيوتر والش ة البكالوريوس في هندس
 بباريس (فرنسا). HECبالمملكة المتحدة و شهادة الماجستير من جامعة فرانكلين، وحاصل على شهادة القيادة المهنية الذي يقدمه معهد 

  
  

لم بن محمد البرعمي ل/ مس ب  الفاض غل منص مان ايش تثمار العماني مدير ض ابقا مديراً لجودة بجهاز االس تثمارات بوزارة المالية، وهو إلدائرة البيانات وتقارير ال،عمل س س
ية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة  وب،  IC3حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية اإلقتصاد والعلوم السياس الدولية في اإلنترنت وعلوم الحاس

تراتيجية إل عة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات، والخطط اإلس بة الدولية معتمدة من هولندا، ويمتلك خبرة واس افة إلى ودبلوم في المحاس ركات باالض تثمارات الش س
  المشاركة في بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية واللجان.

  
 

مبكراً في   حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالواليات المتحدة االمريكية. بدء العمل  الخليلي  عبدهللا  الد بنالشيخ/ خ
العقارية في مختلف القطاعات الحكومية والسياحية والصحية  مسئوالً عن تطوير العديد من المشاريع  قطاع اإلنشاءات والعقارات، عمل سابقاً في مناصب إدارية عليا مختلفة وكان

يشارك بنشاط من خالل شغله لمناصب إدارية في قطاعات مختلفة  كما  أفالج،  باإلضافة إلى مسؤولياته في مجموعة  مليون دوالر.  ٥٠٠ إجمالية تتجاوز  والتجارية والسكنية بقيمة
ورئيس مجلس إدارة الشركة األهلية للتأمين ش.م.ع.ع وكذلك نائب رئيس مجلس   ش.م.ع.ع فهو رئيس مجلس إدارة بنك نزوىمنها اإلدارية والمالية والتأمين واالتصاالت. 

 ش.م.ع.م. للتطوير  سمائل  ش.م.ع.ع، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار
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 ٤

  (تابع):  نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -٢
 

عاماّ في قطاعات متنوعة منها قطاع  ١٧، لديه خبرة عملية تمتد ألكثر من مدير عام األسهم الخاصة بجهاز االستثمار العماني يشغل منصب  الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري
  معية المحاسبين القانونيين المعتمدين.االتصاالت والنفط والغاز واالستثمارات المالية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة أكسفورد وهو عضو في ج

  
ل/ ط عيد المعمريالفاض ر  الل بن س ب الرئيس التنفيذي للش غل منص هادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة دوكين ٢٠١٤يونيو  ٢٩كة منذ يش ل على ش  -م، حاص

تدرج قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة في عدد من المناصب القيادية في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي   بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية،  -بيتسبيرج 
  قام خاللها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.   عاما من العمل في قطاع اإلتصاالت، ٣١متلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من للمالية ، ي

  

  ختيار أعضاء مجلس اإلدارة:اإجراءات وشروط  -٣
  

 م١٣/٢/٢٠١٩بتاريخ  ١٨/٢٠١٩الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ووفقا لقانون الشركات التجارية  اإلدارةساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس ال) من النظام ا٦تطبق المادة (
  م.٢٠٢١فبراير ٢والئحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 

  
  تقييم أداء مجلس اإلدارة: -٤
  

  .كل ثالث سنواتمستقلة لتقييم أداء مجلس اإلدارة جهة تقرر تعيين م ٢٠١٩مارس  ٢٨بناًء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 
  
  
 

  :)Quality Assurance(  أداء وحدة التدقيق الداخليتقييم  -٥
  

من   وحدة التدقيق الداخلي بالشركةعمال وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص وحدات التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة، تم إجراء تقييم خارجي شامل أل
    خالل جهة خارجية متخصصة.

 
يئة العامة لسوق الوحدة متوافقة بشكل عام مع الضوابط واألحكام القانونية والتنظيمية األخرى المنظمة ألعمال مهنة التدقيق الداخلي والتي تتطلبها اله  أظهرت نتائج التقييم بأن

  International Professional Practices Framework)( متوافقة بشكل عام مع اإلطار الدولي للممارسات المهنية ألعمال التدقيق الداخلي الوحدة  المال. كما أظهر التقييم أن
 (IPPF) الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين )Institute of Internal Auditors(IIA) (.  
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 ٥

  اجتماعات مجلس اإلدارة : -٦
  

ً عجتماإ عشر ثالثةعقد مجلس اإلدارة    على النحو التالي: م٢٠٢١خالل سنة  ا
  

  االجتماعتاريخ   إجتماعات مجلس اإلدارة
  

  م٢٠٢١يناير  ٢٠  اإلجتماع األول

  م٢٠٢١فبراير  ١٤  اإلجتماع الثاني

 م٢٠٢١فبراير ١٨ اإلجتماع الثالث

 م٢٠٢١مارس ١٠ اإلجتماع الرابع

  م٢٠٢١إبريل  ١٨  اإلجتماع الخامس

  م٢٠٢١إبريل  ٢٥  اإلجتماع السادس

  م٢٠٢١مايو  ١٠  اإلجتماع السابع

  م٢٠٢١أغسطس  ٥اإلجتماع الثامن

  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠اإلجتماع التاسع

  م٢٠٢١أكتوبر  ٢١  االجتماع العاشر

 م٢٠٢١نوفمبر ٣ االجتماع الحادي عشر

 م٢٠٢١نوفمبر ١١ االجتماع الثاني عشر

  م٢٠٢١ديسمبر  ١٩  االجتماع الثالث عشر
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 ٦

  اجتماعات مجلس اإلدارة (تابع) : -٦
  

  :مجلس اإلدارة لإلجتماعاتاألعضاء  حضور     
  
  

  م

  

  اسم العضـــو

  عدد اإلجتماعات  الصفة

 التي حضرها

 ١٣  رئيس المجلس  الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف  ١

 ١٣  نائب الرئيس  الفاضل/ سعود بن أحمد النهــــاري  ٢

 ١٣  عضو  مطر بن سيف المعمـــري المهندس/  ٢

 ١٣  عضو  الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسنـــــي  ٣

 ١٢  عضو  السيد/ زكي بن هالل البوسعيـــــدي   ٤

 ١٣  عضو  عاطف بن سعيد السيابيالمهندس/  ٥

 ١٣  عضو  البرعمي محمدالفاضل/ مسلم بن   ٦

  ١٢  عضو  الشيخ / خالد بن عبدهللا الخليلي  ٨

  ١٣  عضو  ابراهيم بن سعيد العيسريالفاضل /   ٩
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 ٧

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -٦
  

  اللجنة االستراتيجية واالستثمار )١(
  

  -م:٢٠٢١ عامخالل  يناجتماع ستراتيجية واالستثمارعقدت اللجنة اال :اجتماعات اللجنة  (أ)
  

  م
  

  عدد اإلجتماعات  الصفة  اسم العضـــو
 التي حضرها

  ٢  رئيس اللجنة الفاضل / ملهم بن بشير الجرف  ١
 ٢  عضو الشيخ / أيمن بن أحمد الحوسني  ٢
 ٢  عضو   الشيخ / خالد بن عبدهللا الخليلي  ٣
 ٢  عضو  زكي بن هالل البوسعيدي /السيد  ٤
 ٢  عضو المهندس/ مطر بن سيف المعمــري  ٥

  
  : الستراتيجية واالستثماراختصاصات اللجنة ا (ب) 
  

  .مراجعة واعتماد رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها والتأكد من توافقها مع الخطط اإلستراتيجية للشركة) ١
 ير األعمال واالستثمارات.تطوفي مجال مراجعة واعتماد خطة الشركة ) ٢
  استعراض األهداف االستراتيجية للشركة والمصادقة عليها. ) ٣
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 ٨

  والمخاطر لجنة التدقيق )٢(
  

ً عشر اجتماع أحدى اللجنةاجتماعات اللجنة: عقدت (أ)    :على النحو اآلتي م٢٠٢١ عامخالل  ا
  
  

  عدد اإلجتماعات  الصفة  اسم العضـــو  م
 التي حضرها

  ١١  رئيس اللجنة  الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري  ١
 ١١  نائب الرئيس  الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري  ٢
  ١١  عضوالبرعمي                        محمد الفاضل / مسلم بن   ٣

  

  :اللجنة اختصاصات (ب) 
  

) خرىبحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط االستعانة بهم (خصوصاً ما يتعلق بأية خدمات إضافية أ. ١
 إلى مجلس اإلدارة بأسمائهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة العادية السنوية.من ثم رفع التوصيات  ،همتحيادومدى تأثيرها في استقالليتهم و

  

ستشاريين خارجيين إذا دعت اويجوز للجنة تعيين  الداخليين والخارجيين، للمدققينالرقابة الداخلية من خالل تقارير دورية أنظمة  فاعلية لىعاإلشراف . ٢
  الحاجة.

  

التي تغطي اإلشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي  .٣
لمستندات ذات نظم التدقيق الداخلي ودراسة ما إذا كان متاحاً للمدققين الداخليين االطالع على جميع ا فعالية ومراجعة مدىالحيوية والهامة الجوانب 

 العالقة.
   

 ومجلس اإلدارة والمدققين الداخليين ومجلس اإلدارة.  العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين .٤
 

 وضع نظم مناسبة  ى اللجنةليتوجب ع. كما للشركةمالية البيانات الوالتزوير المالي التي تتم من خالل إظهار أرقام صورية في  االحتيالفحص عمليات  .٥
   تؤدي إلى الدقة في البيانات المالية.  حاسبية لضمان تطبيق سياسات ونظم م

 

السنوية وربع السنوية (الفصلية) قبل إصدارها   المالية عموماً وعلى وجه الخصوص اإلشراف على مراجعة القوائم الماليةالقوائم اإلشراف على مراجعة  .٦
والتقديرات   القيام بدراسة دقيقة للتغيرات في السياسات والمبادئ المحاسبيةو المحاسبية، المبادئالية ومناقشة ومراجعة التحفظات بمسودة القوائم الم
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 ٩

كما ، )IFRS( الدوليةلتقارير المالية عن معايير ا انحرافات، وأية يالت جديدة في السياسة المحاسبيةوأية تعد الفترة المالية السابقة،المحاسبية مقارنة ب
 .تطلبات اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق الماللم )إمتثالعدم وجود (عدم التأكد من يجب على اللجنة 

 

  إن وجدت. من قبل الشركة بااللتزاماتوراء التخلّف في اإليفاء   مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص األسباب .٧
 

وضع قواعد للدخول في تعامالت منخفضة ومراجعة التعامالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة من أجل تقديم توصيات مناسبة إلى مجلس اإلدارة  .٨
 ومجلس اإلدارة. على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق والمخاطرالقيمة مع األطراف ذات العالقة دون الحاجة للحصول 

  
  

   الموارد البشريةوالمكافآت و الترشيحاتلجنة ) ٣(  
  
  
  

ً  ثالثة عشرالموارد البشرية الترشيحات والمكافآت واجتماعات اللجنة : عقدت لجنة   )أ(   -:م٢٠٢١ عامخالل  اجتماعا
  

  م
  

  اسم العضـــو
عدد   الصفة

  اإلجتماعات
 التي حضرها

 ١٢ رئيس اللجنة  سعود بن أحمد النهاري الفاضل/  ١
 ١٢ نائب الرئيس البوسعيديالسيد / زكي بن هالل   ٢
 ١٢  عضو المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي  ٣

  

   
  لجنة:التصاصات اخ ب) (   
  

  تقديم خطة التعاقب الخاصة باإلدارة التنفيذية.. ١
 

  اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس اإلدارة أو على األقل رئيس مجلس اإلدارة.. ٢
 

يلي . ٣ ف وظيفي تفص اء مهامهم إعداد وص هل عملية تعريف األعض ؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يس و مجلس اإلدارة ومس لدور عض
  وأدوارهم، وقياس أدائهم.
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 ١٠

  لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية (تابع)) ٣(
  

  اختصاصات اللجنة (تابع):ب)  (  
 
  مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس اإلدارة.البحث عن أشخاص مؤهلين لاللتحاق بالمجلس كأعضاء . ٤

 

  بما ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.. ٥
 

  إعداد سياسة منح المكافآت والبدالت والحوافز لإلدارة التنفيذية.. ٦
 

 خذاً بعين االعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.أمراجعة هذه السياسات بشكل دوري، . ٧
 

  قد تستعين اللجنة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها، مع األخذ بعين االعتبار تجنب تضارب المصالح للجنة بعد. ٨
 .الحصول على موافقة مجلس اإلدارة

 

 ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة. مراجعة. ٩
 

 .على مجلس اإلدارة امراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضه. ١٠
 

 السياسات المتعلقة بالموارد البشرية. الخطة اإلستراتيجية وعتماد امراجعة والتوصية بال. ١١
 

 أخرى حسب توجيهات مجلس اإلدارة.  أعمالأي . ١٢
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 ١١

  :المناقصاتلجنة ) ٤(  
  
  

 -:م٢٠٢١عام خالل  اجتماعات خمسة المناقصاتقدت لجنة عاجتماعات اللجنة :   )أ(
 

  م
عدد   الصفة اسم العضـــو

  اإلجتماعات
التي حضرها

 ٥  رئيس اللجنة وسنيــد الحــمن بن أحمـالشيخ/ أي  ١
 ٥  نائب الرئيس  ري المعمـالمهندس/ مطر بن سيف   ٢
  ٤  عضو  لم بن محمد البرعميـالفاضل / مس ٣

  
  

  اختصاصات اللجنة:ب)  (      
  

 ن بالتوقيع.ت المحددة لها بدليل صالحيات المفوضيتقوم بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمناقشة وإرساء المناقصات وفق الصالحيا. ١
 مع اقتراح تطبيق تقنيات مناسبة. للعطاءات وأسس وإجراءات تطويرها اآلليات واإلجراءات المطبقة في عملية التقييم دراسة. ٢
  اإلدارة والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس . ٣
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 ١٢

  :المكافآت
  

  مجلس اإلدارة
  

لایر عماني على  ١٥٠،٠٠٠لایر عماني و  ٨٢٬٧٠٠م ما قيمته ٢٠٢١بلغت بدالت الجلوس والمكافآت المدفوعة/ المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 
  باإلضافة إلى ذلك ، توفر الشركة أيًضا خدمات الهاتف واإلنترنت ألعضاء مجلس اإلدارة. التوالي. 

 

 
  : م٢٠٢١عام العضاء مجلس اإلدارة خالل أل الجلوس المدفوعةبدالت ه تفاصيل يوضح الجدول أدنا

 

  بدل الجلوس (ر.ع)  أعضاء مجلس اإلدارة
  ٧٬٣٠٠  الفاضل/ ملهم بن بشيــــر الجــرف

 ١٠٬٠٠٠  عود بن أحـمد النهاريــالفاضل/ س
٩٬٣٠٠  المهندس/ مطر بن سيف المعمري

 ٩٫٣٠٠  مد الحوسنـيـن بن أحـــالشيخ/ أيم
 ١٠٬٠٠٠  ديــالل البوسعيــي بن هــزكالسيد/ 

 ١٠٬٠٠٠  عاطف بن سعيد السيابي /المهندس
 ١٠٫٠٠٠  البرعمي دــمحملم بن ــمس /الفاضل

  ٦٬٨٠٠  يـدهللا الخليلــد بن عبــالشيخ / خال
 ١٠٬٠٠٠ ابراهيم بن سعيد العيسريالفاضل/ 

 ٨٢٬٧٠٠  اإلجمالــــــــــي
 

  األوائل): الخمسةاإلدارة التنفيذية (
ويشمل ذلك  مليون لایر عماني. ١٬٠٢٦٬٦٥٣م ما قيمته ٢٠٢١بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة لعام 

 الرواتب والبدالت والحوافز المتعلقة باألداء. 
  جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.
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 ١٣

   : الشركة قبل من االلتزامبيانات عدم 
  

  :خالل السنوات الثالث الماضية ، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئة التنظيمية هي
 

  التفاصيل  عقوبة من قبل  (ر.ع)المبلغ   السنة
  )FTTH(الئحة تعرفة التجزئة  مخالفة  هيئة تنظيم اإلتصاالت  ٥٬٠٠٠  ٢٠٢١
  دون موافقة الهيئةطرح منتج   هيئة تنظيم اإلتصاالت  ٥٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠
  عدم اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية الهيئة العامة لسوق المال   ١٬٦٢٥  ٢٠٢٠
٢٠١٩ -  -  -  

 
  بالمساهمين والمستثمرين : االتصالقنوات ووسائل 

  

  شركةلل اإللكتروني موقعالوعلى  بورصة مسقطاإللكتروني ل موقعال على رفعها، وي الصحف المحليةفيتم نشر التقارير المالية الربع السنوية، 
 باإلضافة إلى إعالم المساهمين بتفاصيل النتائج المالية عن طريق إرسالها لهم عند طلبهم.

 ستمرار.ات) يتضمن نبذة عن الشركة والخدمات التي تقدمها، ويتم تحديث الموقع ببكة المعلومات العالمية (االنترنللشركة موقع على ش 
  المالي للشركة يتم القيام بها للمحللين بشكل ربع سنوي.عروض توضيحية حول األداء 
 السنوي. هاقريرتمن ا يشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزء  
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 ١٤

  األسهم:  بورصةبيانات 
 

  تفاصيل األسعار المتداولة على أسهم الشركة:
  

 : م٢٠٢١خالل العام مسقط  بورصةفي على أسهم الشركة الجدول أدناه يوضح بيانات األسهم المتداولة   )أ
  

أدنى سعر للسهم  الشهر أعلى سعر للسهم
٠٬٧٦٠ ٠٬٧٠٤  يناير
 فبراير ٠٬٧٩٢ ٠٬٧٤٠
 مارس ٠٬٧٨٨ ٠٬٧٠٨
 ابريل ٠٬٧٨٠ ٠٬٧٢٤
 مايو ٠٬٨٤٤ ٠٬٧٦٠
٠٬٨١٢ ٠٬٧٧٢ يونيو
٠٬٨٠٠ ٠٬٧٧٦ يوليو
٠٬٧٩٦ ٠٬٧٥٦ أغسطس
٠٬٧٦٨ ٠٬٧٣٦ سبتمبر
٠٬٧٦٤ ٠٬٧٢٠ أكتوبر
٠٬٧٦٠ ٠٬٧٠٠  نوفمبر
 ديسمبر ٠٬٧٦٠ ٠٬٦٩٦
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 ١٥

  األسهم (تابع): يورصةبيانات 
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 ١٦

 األسهم (تابع): بورصةبيانات 
  

 (قطاع الخدمات):  البورصةمقارنة سعر السهم مع أداء   )ب
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 ١٧

  األسهم (تابع): بورصةبيانات 
  (قطاع الخدمات) (تابع):  بورصةب) مقارنة سعر السهم مع أداء ال

  
  سهم أصدرت للعامة أو للمؤسسات االستثمارية أو ألي شريحة من المستثمرين.أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحول إلى أال توجد للشركة أية    
  

  توزيع ملكية أسهم الشركة :
  

  م٣١/١٢/٢٠٢١حتى تاريخ  الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة
  

  

  عدد المساهمين  عدد األسهم  م
١١٫٨٦٤  ٥٠٠ – ١  ١ 
٤٬٠٥٩  ١٬٠٠٠ – ٥٠١  ٢  
٧٠٤,٤  ٥٬٠٠٠ – ١٬٠٠١  ٣  
٩١٢  ١٠٬٠٠٠ – ٥٬٠٠١  ٤ 
٣٤٨  ١٥٬٠٠٠ – ١٠٫٠٠١  ٥ 
١٥٠  ٢٠٬٠٠٠ – ١٥٬٠٠١  ٦ 
٢٨٧  ٥٠٬٠٠٠ – ٢٠٬٠٠١  ٧ 
٢٢٤  ٨٠٠٬٠٠٠ – ٥٠٬٠٠١  ٨ 
٣  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ – ٨٠٠٬٠٠١  ٩ 

٣٦   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ – ١٫٠٠٠٫٠٠١  ١٠ 
 ٧  ١٥٬٠٠٠٬٠٠١أكثر من   ١١

  ٢٢٬٥٩٤  المجموع               
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 ١٨

  الخارجي:الحسابات ة عن مراقب يلمحة مهن
  

 للشركة العمانية لإلتصاالت ش.م.ع.عمراقب الحسابات الخارجي 
  

شراكة ذات مسؤولية محدودة ، ديلويت آند توش (الشرق األوسط) شراكة محدودة المسؤولية (دي إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال وجنوب أوروبا 
ويت بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص ، وديلويت شمال وجنوب اوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (إن سي إي) هي شركة مرخص لها من قبل ديل

  توش توهماتسو المحدودة ، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
 عالمية مجموعة وهي توهماتسو المحدودة، توش ديلويت قبل من لها المرخص األعضاء من الشركات أكثر أو واحدة على للداللة ديلويت""إسم  يُستخدَم

 تقدم ال .بها خاصة مستقلة قانونية بشخصية لها الشركات المرخص من وكل األخيرة تتمتع بها، المرتبطة والكيانات لها، المرخص األعضاء الشركات من
  التالي: العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة يُرجى المحدودة أو ديلويت إن سي إي أو دي إم إي خدمات للعمالء، توهماتسو توش ديلويت
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 والخدمات الضرائب المخاطر، خدمات إستشارات وخدمات والمالية، اإلدارية واإلستشارات والمراجعة، التدقيق مجال في رائدة عالمية شركة ديلويت تعتبر
 من مترابطة عالمية شبكة بفضل شركة، ٥٠٠ العالمية ألفضل فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بين من ألربع خدماتها توفر وهي .بها المتعلقة
 في اإليجابي وأثرهم ٣٠٠٫٠٠٠ ال ديلويت مهنيي حول التفاصيل من على المزيد للحصول .دولة ١٥٠ من أكثر في لها المرخص األعضاء شركات
 www.deloitte.com :التالي العنوان على موقعنا االلكتروني مراجعة يُرجى القطاعات، مختلف

  
 نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):

 األوسط الشرق منطقة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست في توش (الشرق األوسط) هي أند ديلويت
خالل الشركات  من مكّرس األوسط الشرق منطقة توش (الشرق األوسط) في أند ديلويت شركة وجود إن .المنطقة في ١٩٢٦ سنة منذ وجودها ويمتد

القانونية  بالشخصية وتتمتع له التابعة البلد في اإلجراء المرعية والمراسيم للقوانين وفقا الخدمات لتقديم قبلها من خيصتر الحائزة على القانونية المستقلة
 تقديم توش (الشرق األوسط). وعند أند ديلويت شركة إلزام أو /و البعض بعضها إلزام قبلها من المرخصة والكيانات الشركات تستطيع ال .المستقلة

 الرجوع بها دون الخاصين العمالء مع مستقل وبشكل توش (الشرق األوسط) أند ديلويت قبل من له مرخص كيان أو لها مرّخص شركة كل تتعاقد الخدمات،
 .تقصيرها أو أفعالها عن فقط والكيانات مسؤولة الشركات هذه توش (الشرق األوسط) وتكون أند ديلويت إلى
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  الخارجي (تابع):لمحة مهنية عن مراقب الحسابات 
 

  :على النحو التالي م٢٠٢١للسنة المالية راجع الحسابات الخارجي للشركة لم المستحقة الدفع / المدفوعة المراجعة أتعاب إجمالي 
  

  (ر.ع) المبلغ  النوع
  ١٢٩٬٥٠٠  مراجعة الحسابات

 ٩٬٢٠٢  الخدمات األخرى المسموح بها
 ١٣٨٬٧٠٢  المجموع

  

 :اإلدارةمجلس  إقرار
  

  يقر مجلس اإلدارة اآلتي: 
 ب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.البيانات المالية بالشكل الصحيح حس إعدادعن  مسؤوليته 
  واللوائح الداخلية. األنظمةمع ة تفقم وإنها لشركةالرقابة الداخلية با أنظمةالقيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية 
  خالل السنة المالية القادمة. اإلنتاجيةوقدرتها على مواصلة عملياتها الشركة  استمراريةجوهرية تؤثر على  أمور أيةعدم وجود 
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