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  ع  ع م شركة عمان للمرطبات  ش
  

  م2014 – تنظيم وإدارة الشركة مبادئتقرير 
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 :عن تنظيم وإدارة الشركة شركةالفلسفة  .1
  

والمتمثلة في  بالشكل الذي يحقق الغاية القصوى التحكم فيھاو الشركة توجيهب تعلقت مبادئ تنظيم وإدارة الشركةإن 
ي تعمل الشركة لمعايير األخالقية للمناخ التجاري الذامراعات ن مع اإللتزام بالقوانين وتحقيق أفضل عائد للمساھمي

 ألعمالھا التجارية رؤية واضحةتوفير  من خالل الھدف ھذا تحقيق على مبادئ تنظيم وإدارة الشركة وتعمل إطاره.في 
فيما  أنظمة تساعد مجلس اإلدارة "يشار إليه تأسيسو العالقة أصحابمع  ةوضمان عالقة فعال ،على المدي الطويل

 مبادئ تنظيم وإدارة الشركةإن  الشركة. ريتطو المخاطر في كل مرحلة من مراحل بالمجلس" على فھم ومراقبة بعد
كون ت ويجب أن اإليمانو اإلخالص قوم علىي عتبر أمراً فإنھا ت ،لذلك بالمضمون.تعلق ا تولكنھمسألة شكلية،  تليس

            للشركة.جزءاً ال يتجزأ من القيم األساسية 
  

بأعلى التنفيذية  اإلدارةو بعد بالشركة) فيما ايلتزم كل من مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع ( يشار إليھ
لممارسات أفضل ا بتطبيق الشركة ومنذ وقت طويلتقوم  للشركة.وإدارة الشركة في إدارتھما  مبادئ تنظيممعايير 

 مع أفضل ممارسات وتتوافقعن آخر التطورات رتعب لتأكد من أنھاا غرضل مستمرة تخضع لمراجعةالتجارية التي 
الدورية  مراجعاتھا أثناءجميع المالحظات والمعطيات الشركة في اعتبارھا تأخذ  الشركة.تنظيم وإدارة مبادئ 

أصحاب  اتيلحاجوفاعلية واستجابة ھذه المبادئ  أھمية لضمان استمرار ،تنظيم وإدارة الشركة مبادئلتوجيھات 
       .العالقة

 

  اإلدارة:جلس م .2
  

) أعضاء غير تنفيذيين 6و () تنفيذي 1عضو ( أعضاء،) 7من ( كان مجلس اإلدارة يتكون ،م31/12/2014 تاريخ في
جميع  التنفيذية.اإلدارة و ةأعمال الشرك توجيه مجلس اإلدارة مسئوالً عنيعتبر  اإلدارة.رئيس مجلس  بما في ذلك

شخص  شخص مساھم أو يمثلونمساھمين  أعضاء أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع ھم
 محترف.مساھم ولكنه عضو مھني  غير وضفھو ع العويس هللا علي عبدمحمد عبد العزيز  الفاضل /ما عدا  اعتباري

وسيتم القادم يته بعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية إن مجلس إدارة الشركة الحالي سيستكمل فترة وال
 م .   2015مارس  03انتخاب مجلس إدارة جديد خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد بتاريخ 

   

  : على النحو التاليعام الأعضاء مجلس اإلدارة خالل تكوين وتصنيف  .2/1
  

  الصفة  المنصب  االسم  م

 عدد
اجتماعات 
المجلس 

خالل فترة 
  العضوية

    عدد 
 اجتماعاتا

التي  المجلس
  حضرھا

ھل حضر 
آخر اجتماع 

للجمعية 
 العامة
  السنوية

العضوية 
بالمجالس 
  األخرى

1  
  

  سعيد المالبطي  عبيدالفاضل / بطي 
  

رئيس مجلس 
  اإلدارة

غير 
  مستقل

  ــ  نعم  5  5

2  
  

  الھنائي الشيخ / أحمد بن محمد بن عمير
  

  مجلس  ائب رئيسن
 اإلدارة

غير 
  مستقل

  ــ  نعم  4  5

3  
  

  الھنائي بن محمد  الشيخ / حمود بن احمد
  

  تنفيذيعضو 
غير 
  مستقل

  1  نعم  5  5

4  
  

  الفاضل / مانع محمد سعيد المال
  

 عضو غير تنفيذي
غير 
  مستقل

  ــ  ال  5  5

5  
  

  الرئيسي موسىبن الفاضل / محمد بن عبد هللا 
  

  ــ  ال  4  5  تقلمس  عضو غير تنفيذي

6  
  

  العويسعلي عبد هللا الفاضل / علي حميد 
  

  ــ  نعم  4  5  مستقل عضو غير تنفيذي

7  
  

  العويس هللا علي عبد الفاضل / محمد عبد العزيز
  

 عضو غير تنفيذي
  مستقل
  محترف

  ــ  نعم  3  5
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  عنھم: ة مختصرةونبذ بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا. 2/2
  

 يتمتعون بالرؤية ألعضائه الذين األساسيةالكفاءات  معاً  يجمع مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع
  التنفيذية.توجيه اإلدارة  مما يوفر لھم إمكانية بطبيعة عمل الشركةالتامة اإلستراتيجية والمعرفة  والبصيرة

  

  جلس اإلدارةرئيس م –المال  بطي سعيد الفاضل / بطي عبيد
  

 م.2007م ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2001عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 
  تشمل:اآلن المناصب األخرى التي يشغلھا 

 العربية.دولة اإلمارات  –مجموعة المال ل التنفيذي مديرالمالك وال 
  عربية.الدولة اإلمارات  –المدير التنفيذي للمستشفى األمريكي 
  دولة اإلمارات العربية. –شركة دبي للتأمين  –رئيس مجلس اإلدارة 
  العربية.دولة اإلمارات  –بنك اإلمارات لإلستثمار  –نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  العربية.دولة اإلمارات  –اإلمارات اإلسالمي  بنك –نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  دولة اإلمارات العربية –اإلمارات دبي الوطني  بنك -عضو مجلس إدارة. 
  دولة اإلمارات العربية. –للتأمين  ورينتا –عضو مجلس إدارة 

  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  – الھنائي الشيخ / أحمد بن محمد بن عمير
  

غل ش ذلك،إضافة إلى  م.1973منذ عام  ش م ع ع وعضواً في مجلس إدارتھا مؤسسي شركة عمان للمرطباتأحد 
  تشمل:بأدوار قيادية مناصب عليا وقام 

  م.ش م  الشركة المتحدة لألرقام -عضو مجلس إدارة  
  م.استثمارات بن عمير ش م  -عضو مجلس إدارة    
     

   التنفيذي عضوال – الھنائي بن محمد الشيخ / حمود بن احمد
   

شغل  م.2001للشركة منذ عام  تنفيذيال يشغل منصب العضو م.1982عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 
  تشمل:شركات مختلفة عدة في  عليامناصب 

  

  شركة عمان للتغليف ش م ع ع -عضو مجلس إدارة. 
  رات بن عمير ش م ماستثما -عضو مجلس إدارة  .  

  

  دارةاإلعضو مجلس  –الفاضل / مانع محمد سعيد المال 
  

  تشمل: الذي يشغلھا حالياً  مناصبال  .م2007عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 
  

  العربية.اإلمارات  دولة -شركة كابيارا المتحدة لأللبان  –رئيس مجلس اإلدارة 
  العربيةاإلمارات  دولة -إتصاالت  شركة –عضو مجلس إدارة. 
  العربيةاإلمارات  دولة -أرامكس  شركة –عضو مجلس إدارة . 
  العربيةاإلمارات  دولة -بنك دبي التجاري –عضو مجلس إدارة . 
 العربيةاإلمارات  دولة -شركة اإلتحاد العقارية  –لس إدارة عضو مج . 
  العربيةاإلمارات  دولة - فنادق أبجار –عضو مجلس إدارة . 

   

  عضو مجلس اإلدارة – الرئيسي موسىبن  عبد هللالفاضل / محمد بن 
  

  األتي: وعلى النح يشغل مناصب عليا في عدة شركات م.2001عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 
  م.عبد الرحمن حسن ش م  شركة موسى –رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي 
  وكاالت عمان المتحدة ( سفريات  –رئيس مجلس اإلدارة.(  
  أبجار للتجارة والمقاوالت ش م مشركة  –عضو مجلس إدارة. 
  الموسى وشركاه لالستثمارات ش م م –عضو مجلس إدارة. 
  عمان للخدمات العقارية ش م منور  –عضو مجلس إدارة. 
  بيت المدينة لمواد البناء ش م م –عضو مجلس إدارة.  
 ساركو ش م م – المدير التنفيذي.  
 م.م  والمقاوالت ش شامل للھندسة – المدير التنفيذي  
 م.م  اإلسمنتية ش للمنتجات شركة عمان – المدير التنفيذي  
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  مجلس اإلدارة عضو –علي حميد علي عبد هللا العويس الفاضل / 
  

  األتي: على النحو في عدة شركات قياديةمناصب حالياً يشغل  م.2007عام اً في مجلس إدارة الشركة منذ عضو
  

  العربية.دولة اإلمارات  –المتحدة  األغذية شركة –دارة اإلمجلس رئيس 
  العربية.اإلمارات  دولة - شركة دبي للمرطبات  -نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 دولة اإلمارات العربية. - شركة المخبز الحديث  –مجلس اإلدارة  نائب رئيس 
  دولة اإلمارات العربية. -دار التكافل  –عضو مجلس إدارة 
 دولة اإلمارات العربية. –اإلمارات اإلسالمي  بنك –مجلس إدارة  عضو 
  دولة اإلمارات العربية. –بنك اإلمارات دبي الوطني  -عضو مجلس إدارة 
 

  عضو مجلس اإلدارة – العويس هللا علي عبدمد عبد العزيز محالفاضل / 
  

 على النحو في عدة شركات قياديةمناصب حالياً يشغل  م.2010منذ عام عام اً في مجلس إدارة الشركة منذ عضو
  األتي:

  

 العربية.دولة اإلمارات  – شركة األغذية المتحدة  – التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  العربية.اإلمارات  دولة -شركة دبي للمرطبات  –عضو مجلس إدارة 
  العربية.اإلمارات  دولة -  واالستثمارات اتوالعقار العامة العويس للتجارة –عضو مجلس إدارة 

 

  مدير عام –يوسف الزيخ الفاضل / 
  

  ية فيالمھني محترف لديه خبرة ع التسويق.حاصل على شھادة ماجستير في إدارة األعمال وشھادة بكالوريوس في 
دول مجلس التعاون أسواق والمشروبات الغازية والقطاعات الصناعية في شمال أفريقيا و الرائدة السلع اإلستھالكية

        م.2010في شھر سبتمبر  عامالمدير البمنصب  التحق بالشركة الخليجي.
  

  الرئيس المالي –الفاضل / سيفا ريدي 
  

محاسبة اإلدارية الومحاسب قانوني وزمالة في  التجارةفي  عمال وماجستيرإدارة األ شھادة الماجستير فيحاصل على 
في الھند وسلطنة عمان. مھني  مع أربع مؤسسات محاسبة كبرى والتكاليف. عمل في الخدمات االستشارية التجارية

    م.2010مالي في شھر مايو ال بمنصب الرئيسالتحق بالشركة محترف لديه خبرة واسعة في األعمال المالية. 
  

   اإلدارة:مجلس  اجتماعات. 2/3
  

ناقشة أي مواضيع مالنتائج المالية المدققة وغير المدققة و للموافقة على ) أشھر3تمع مجلس اإلدارة مرة كل (يج
  لشركة.ا أعمالأخرى تتطلبھا 

   

مرات خالل  )5(ارة لقد اجتمع مجلس اإلدمرات،  )4عددھا (ماعات المطلوبة والبالغ مقارنة مع الحد األدنى لالجت
  التالية:لتواريخ م وفقاً ل2014العام 

  

  م.2014 ديسمبر 22، أكتوبر 22، يوليو 21،  إبريل 22 ،برايرف 4
  

 :واللجان الفرعية األخرى التدقيقجنة ل. 3
 

   :. لجنة التدقيق3/1
  

  مستقلين:) أعضاء 3تتكون من (ولمجلس اإلدارة تابعة  فرعية تعتبر لجنة التدقيق لجنة
  رئيس اللجنة. – العويس هللا علي عبدمحمد عبد العزيز الفاضل / 

  عضواً. – الرئيسي موسىبن  عبد هللالفاضل / محمد بن 
  عضواً. –علي حميد علي عبد هللا العويس لفاضل / ا
  

  يلي:كما  ھي لجنة التدقيق لألعمال المنصوص عليھا من قبل مجلس اإلدارة والمھام االختصاصات
 أغراضھاامتثالھا لكافة تأكد من وال ينالداخلي لمدققينا تقاريرالرقابة الداخلية و ةنظمأكفاءة  مدى مراجعة.  
 دقتھا  لمعلومات المالية لتأكد مناإلفصاح عن اعملية عملية إعداد التقارير المالية للشركة و اإلشراف على

 المالية.البيانات  ومصداقية وكفايتھا
 تخص اتعودفأي م الموافقة علىو أتعابھمالحسابات الخارجيين وتحديد  مراقبي تعيين وعزلعلى  التوصية 

 .خدمات أخرىأي 
 قبل تقديمھا  الشركة إدارةمع  والقوائم المالية السنويةوالنصف سنوية  سنوية الربعالبيانات المالية  مراجعة

 اإلدارة.مجلس  إلى
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 اقبي الحسابات رموالمدققين الداخليين واإلدارة  كل من أنظمة الرقابة الداخلية مع كفاءةمدى  مراجعة
 الخارجيين.

  

  أخرى:ومعلومات الحضور . 3/1/1
  

  في التواريخ التالية: وذلكت خالل العام اعااجتم )4(لجنة التدقيق  عقدت
  

  م.2014 أكتوبر 22يوليو،  21 إبريل، 22فبراير،  4
   

   التالي:على النحو  عامخالل ال حضور أعضاء لجنة التدقيق
  

  الصفة  المنصب  سماال  م
عدد اجتماعات 
اللجنة خالل 
  فترة العضوية

عدد     
االجتماعات 
  التي حضرھا

1  
  

  العويس هللا علي عبدمحمد عبد العزيز الفاضل / 
  

  الرئيس
 /غير تنفيذي / مستقل

  3  4  محترف

2  
  

  الرئيسي موسىبن  عبد هللا/ محمد بن الفاضل / 
  

  عضو
  

  3  4 غير تنفيذي / مستقل

3  
  

  علي حميد علي عبد هللا العويساضل / الف
  

  عضو
  

  4  4 غير تنفيذي / مستقل
  

  :والمكافئات . لجنة التوظيف3/2
  التابعة لمجلس اإلدارة وتتكون من:  األخرى والمكافئات ھي إحدى اللجان الفرعية لجنة التوظيف

 رئيس اللجنة. –الفاضل / مانع محمد سعيد المال 
  عضواً. –  العويسالفاضل /علي حميد علي عبد هللا

  عضواً. – العويس هللا علي عبدالفاضل / محمد عبد العزيز 
  

  التالية: شكلت ھذه اللجنة للقيام بالمھام
  المستقلين يبقون مستقلين بصفة مستمرة. مجلس اإلدارة أعضاءالتأكد من أن 
 مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة.ب الخاصة توصيةعمل ال 
  الفوائد والحوافز المالية ، التعويضات، بالمكافئات الخاصة الشركة ساتلسياالقيام بمراجعة دورية

التعيينات وتقييم ومكافئات الموظفين ب وضع وتحديث األسس الخاصة .أخرىتعويضات وأي عناصر 
دائھم وتقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن سياسات التعويضات وشؤون ألالرئيسيين وإجراء تقيم 

 الموظفين.
       

  الحضور ومعلومات أخرى:. 3/2/1
  

  ) اجتماعات خالل العام وذلك في التواريخ التالية:3عقدت لجنة التوظيف والمكافئات (
  م.2014أكتوبر  14 إبريل، 22 فبراير، 27

   

  خالل العام على النحو التالي:  التوظيف والمكافئات حضور أعضاء لجنة ا
  

  الصفة  المنصب  االسم  م
عدد اجتماعات 
اللجنة خالل 
  فترة العضوية

عدد     
االجتماعات 
  التي حضرھا

1  
  

  الفاضل / مانع محمد سعيد المال
  

  3  3  غير تنفيذي / مستقل  الرئيس

2  
  

  علي حميد علي عبد هللا العويسالفاضل / 
  

  عضو
  

  1  3 غير تنفيذي / مستقل

3  
  

  العويس هللا علي عبدالفاضل / محمد عبد العزيز 
  

  عضو
  

 غير تنفيذي / مستقل/
 ترفمح

3  2  
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  اإلدارة:إجراءات ترشيح أعضاء مجلس . 4
  

 والنزاھة المھنيةعلى القدرات مجلس ال يركز ،لعضوية مجلس اإلدارة المرشحينوفرز  عملية الترشيحفي 
 إضافة إلى والمسئولية ومعايير األداء والمھارات القيادية والقدرة على إبداء الرأي المھني في األعمال التجارية.

ة تعتبر والرؤيا اإلستراتيجيعي والدراية بالقطاع الصناميز تمالداء األوسجل  الدراية المالية واالقتصادية ذلك،
إال أنه  اإلدارة،مجلس  دمھامن التوصيات التي يقعلى الرغم  الترشيح.لعملية  األساسية أيضاً من الخصائص

مجلس  أوصى بهترشيحھم قد  أن عن النظرالمرشحين بغض  إنتخاب في المطلق الحقين لمساھميؤكد أن ل
الحق في ترشيح نفسه لعضوية  كامل فإن كل مساھم أو غير مساھم لديه ذلك،بناًء على  ذلك،أو خالف  اإلدارة

               اإلدارة.مجلس 
  

 :مكافآتتفاصيل ال. 5
 

  مجلس اإلدارة: .5/1
  

س مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس بواقع جتماع مجلس اإلدارة لكل من رئيحضور جلسات إبدل فع يتم د
 لایر عماني 400ومبلغ  اإلدارة،اجتماع من اجتماعات مجلس كل حضور  نظيروذلك  عماني لایر 1.000

   .اجتماع من اجتماعات ھذه اللجان لمجلس اإلدارة وذلك نظير حضور كل التابعة عضاء اللجانأل
 كافآت وبدل حضور جلسات بما مجموعهم رةاإلدا مجلسرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء يحق لكل من 

الشركة على التأكد من أن إجمالي المكافآت وبدل حضور الجلسات  تعمل . عماني خالل العام لایر 200.000
لقرار اإلداري للھيئة العامة لسوق المال رقم مع ا تنسجمم 2014خالل العام  الدفع مستحقةالتي دفعت أو 

الشركات المساھمة  ألعضاء مجالس إدارات الجلسات بدل حضورفآت والخاص بقواعد المكاوم 11/2005
 للمھماتسفر  نفقات عماني لایر  11.110غ تحملت الشركة مبل عالوة على ذلك، لھا.العامة واللجان التابعة 

  العام.خالل  اإلدارة مجلسالخاصة بأعضاء  رسميةال
 

  :األساسيين الموظفين.5/2
  

و مستحقة الدفع لعدد الرواتب والبدالت والحوافز المرتبطة باألداء التي دفعت أ ذلكبما في بلغ مجموع المكافآت 
   العام.لایر عماني خالل   781.538مبلغ الشركة  ساسيين فيأن موظفي) 5(
  

  :ساسييناأل موظفينبال الخاصةعقود العمل والمعلومات األخرى . 5/3
  

عدا في ما  ،بشكل تلقائي ھايتم تجديدلفترة سنتين أوليتين  )5ـ (لا األساسيين مع الموظفينعادة يتم التعاقد 
لكافة إلنھاء عقود العمل تبلغ فترة اإلخطار  ،العمل عقدفي  للشروط المذكورةوفقاً حاالت إنھاء عقود عملھم 

  العماني.لقانون العمل وفقاً  مكافأة نھاية الخدمةودفع  يتم احتساب) شھور و3( الموظفين الرئيسيين
  

     الشركة:عدم اإللتزام من قبل حالت صيل تفا .6
  

سوق ل العامة ھيئةال أو ةلألوراق الماليمسقط ال يوجد أي مخالفات أو قيود مفروضة على الشركة من قبل سوق . 6/1
  العام.خالل المال 

ھي و خربعمل التحديثات من وقت آللتنظيم وإدارة الشركة كما قامت  قامت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات. 6/2
  الشركة. تنظيم وإدارة لمبادئ نماماً  ممتثلة

  

  :وسائل اإلتصال .7
  

المالية كما تقوم الشركة بإرسال النتائج  .السنوية إلى كافة أعضاء الشركة تقوم الشركة بإرسال التقارير. 7/1
ق مسقط لسولموقع سوق مسقط لألوراق المالية عن طريق نظام النقل اإللكتروني  والمعلومات األساسية

  .لألوراق المالية
كما  محليتين غير مدققة يتم نشرھا في صحيفتينوالنتائج المالية الربع سنوية ال إن التقارير السنوية المدققة .7/2

إضافة إلى موقع الشركة  لسوق مسقط لألوراقيقتضي القانون كما يتم نشرھا على الموقع اإللكتروني 
  ) .www.pepsioman.comاإللكتروني (

  

  العام.لھذا  في التقرير السنوي قد تم تضمينهوتقرير مناقشات وتحليالت اإلدارة جزءاً من التقرير السنوي يشكل . 7/3
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 :بيانات سوق األسھم. 8
  

  م:2014. أعلى وأدنى األسعار الشھرية للسھم خالل عام 8/1
التي تم تداولھا في سوق مسقط لألوراق المالية خالل عام  نى لألسھمسعر اإلغالق األعلى واألد

    م:2014
  
  

  حركة سعر السھم (لایر)

 أعلى أدنى الشھر

 يناير 2.800 2.600

 فبراير 2.650 2.600

 مارس 2.725 2.495

 إبريل 2.500 2.440

 مايو 2.440 2.400

 يونيو 2.420 2.400

 يوليو 2.400 2.400

 أغسطس 2.420 2.420

 سبتمبر 2.500 2.420

 أكتوبر 2.450 2.440

 نوفمبر 2.450 2.450

 ديسمبر 2.450 2.400

 سوق مسقط لألوراق المالية) (المصدر:
 

  :(القطاع الصناعي) أداء األسھم بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية. 8/2
  

  

  : اتمالحظ
( للقطاع الصناعي ) في المتوسط الشھري قائم على أساس أعلى وأدنى  لألوراق المالية سوق مسقط مؤشرسعر السھم و

  الشھر.سعر خالل 
 
 
 



 8

إيداع عالمية وال شھادات إيداع أمريكية أو أي صكوك  أو سندات . ليس لدى الشركة شھادات8/3
  قابلة للتحويل.

  

  م :2014ديسمبر 31األسھم في  ملكية توزيع. 8/4
  )ش م ع م  إليداعللمقاصة وا (مصدر اإلحصائيات: شركة مسقط

  

  نسبة األسھم  عدد األسھم  عدد المساھمين  الفئة  م
  %21.85  10.925.420  381  %2أقل من   1
  %41.17  20.586.550  13  %4.99 -% 2من   2
  %5.97  2.982.560  1  %10  -% 5من   3
  %31.01  15.505.470  2  %10أعلى من   4

  %100  50.000.000  397  المجموع
  
   :نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين. 9

  

وتعد أكبر  1974إرنست ويونغ ھي المدقق القانوني للشركة. إرنست ويونغ تعمل في سلطنة ُعمان منذ عام 
شركة للخدمات المھنية في البالد. مكتب إرنست ويونغ ُعمان، يشكل جزءاً من ممارسة إرنست ويونغ في أوروبا 

مكتب في كافة أنحاء  462مھني في  90.500شريك وأكثر من  4.015ق األوسط والھند وأفريقيا، مع والشر
في أكثر  إرنست ويونغ ، تعملوالھند وأفريقيا. على الصعيد العالمي المنطقة الجغرافية، أوروبا والشرق األوسط

  مھني. 190.000بلد وتوظف  150من 
  

  :دمات األخرىالخ ورسوم القانونيين الحسابات . أتعاب مدققي10
   

 م:2013أتعاب عام (م 2014لایر عماني عن سنة  9.000 القانونيين الحسابات مدققيأتعاب  بلغت
 أتعاب أخرىمقابل أي  لمدققي الحسابات القانونيينال يوجد أي رسوم مدفوعة  . كمالایر عماني ) 9.000

  ).ال شيء  م:2013( خالل عام 
 

   :رةاإلدامجلس  تأكيدات . 11
  

  يلي:ما على يؤكد ة أن مجلس اإلدار يود أعاله، لمعلومات الوارد ذكرھااباإلضافة إلى 
 المعمول بھا اللوائحللمعايير و ن إعداد البيانات المالية وفقاً ع ولإن مجلس اإلدارة مسؤ. 
 تمتثلا أنھوجد و بالشركة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية مدى فاعلية بمراجعة إن مجلس اإلدارة قام 

 الداخلية.واللوائح  لألنظمة
 خالل السنة  تھا عل مواصلة عملياتھاية الشركة وقدرعلى استمرارقد تؤثر  أشياء مادية عدم وجود أية

 القادمة.المالية 
  
  
 
 
  
 
  

   ارةاإلدمجلس  عضو                                                          إلدارةارئيس مجلس                  


