تقريـر حـول تنظيـم الشركة – ٢٠١٧
رؤيـة الشركـة:
يلتزم مجلـس اإلدارة التـزام كامـل بمبادئ تنظيـم الشركـات وفي ھـذا الخصـوص قامـت الشركـة بتنفيـذ جميـع المبادئ
التوجيھيـة الصـادرة من الھيئـة العامـة لسـوق المـال وتضـع الشركـة أھميـة كبيـرة على عمليـة التدقيـق والرقابـة الداخليـة
وقامـت باعتمـاد سياسات مناسبة للتأكيـد على سالمـة العمليـات .كمـا تضـع الشركـة أيضـا أھميـة حـول التنظيـم السليـم والجيـد
وفقا للتطبيقات الصحيحـة وااللتـزام الكامـل بمختلـف القوانيـن واللوائح المعمول بھا في السلطنة والشفافيـة في العمليـات كما
تحافـظ الشركـة على تطبيق سياسة تنظيـم الشركـات وإتباع أعلـى مستويـات سالمـة األعمـال في جميـع أنشطتھـا.
ويسعى فريق العمل في شركة زجاج مجان بان يكون المصنع في صدارة الموردين للحاويات الزجاجية باألسواق وبأعلى
مواصفات الجودة واالرتقاء بالتقنيات المعمول بھا إلى أعلى المستويات وفي نفس الوقت التقليل من كلفة اإلنتاج بما يتماشى مع
الخطط واألھداف المرجوة.

مجلـس اإلدارة:
جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة أعضـاء غيـر تنفيذييـن وثالثة منھم مستقليـن كما يحافـظ مجلـس اإلدارة على مستويـات عاليـة
في تعامالتھـم المھنيـة وھـم مسئولـون عن تحقيـق أھـداف الشركـة.
وضعـت الشركـة مھـام ومسئوليـات ألعضاء مجلـس اإلدارة تمكنھم من أداء واجباتھـم بفاعليـة وفقـا ألدوارھـم والتزاماتھـم
بحيث تنسجم مع المھام والمسئوليات المنصـوص عليھـا حسـب المـادة )(٥من ميثاق تنظيم الشركات الصادر من الھيئة العامة
لسوق المال.
تقـدم إدارة الشركـة المعلومـات الكافيـة وبشكـل منتظـم ألعضاء مجلـس اإلدارة لتمكينـھم من اتخـاذ القـرارات المناسبـة وأداء
مسئولياتھـم بشكـل فعـال ويتـم تمريـر المعلومـات مسبقـا لإلطـالع عليھـا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

تشكيـل أعضـاء مجلـس اإلدارة:
يتألـف مجلـس اإلدارة من سبعـة أعضـاء غيـر تنفيذييـن ثالثة منھم مستقلين تماشيا مع متطلبـات المـادة ) (٣من القانون الجديد
لحوكمة الشركـات.
لم يشغـل أي من األقارب من الدرجة األولى لألعضاء المستقليـن وظائف عليـا في الشركـة في السنتيـن السابقتيـن كما ال يوجـد
عضـو يشغـل عضويـة أكثـر من  ٤شركـات مساھمـة عامـة مدرجـة في سـوق مسقـط لألوراق الماليـة وكذلك ال يوجـد عضـو
يشغـل رئاسـة مجلـس إدارة في أكثـر من شركتين مساھمتين كما ال يوجـد عضـو يشغـل عضويـة مجلـس إدارة شركـة مساھمـة
عامـة تمـارس نفـس األعمـال ومركـز عملھـا الرئيسـي في سلطنـة عمـان.

خـالل السنـة الماليـة ٢٠١٧اجتمـع أعضاء مجلـس اإلدارة  ٥مـرات ولم تكن الفترة بين كل اجتماع وأخر أكثر من  ٤أشھر
وعقد أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعاتھم كالتالي– :

 ١٥).فبراير .٢٦) / (٢٠١٧.ابريل  ٢٥) (٢٠١٧يوليو  ٢٤( (٢٠١٧أكتوبر .٢٠) /( ٢٠١٧.ديسمبر(٢٠١٧
وكان أغلبية األعضاء حاضرين خالل تلك االجتماعات
اسـم العضـو

الحالة  /ممثال
عن

الفئـة

الفاضل أنور بن
علي سلطان

 مستقل -فردي

رئيس المجلس

غير مستقل
الفاضل علي بن
ممثل الحكومة
سيف الھادي
 مستقلالفاضل علي بن
 فرديمحمد رضا جعفـر
 غير مستقلالفاضل علي بن
– فردي
حسن سليمان
الفاضل مصطفى بن  -مستقل
 فردياحمد سلمان
الفاضل سامي بن غير مستقل
ممثل الحكومة
سالم الساحب
غير مستقل
الفاضل علي بن
ممثل الحكومة
حمد الدرعي

عدد العضوية
في مجالس إدارة
الشركات العامـة
األخرى

عدد االجتماعات
التي حضرھا

رسوم حضور الجلسـات
بالريال العماني

٢

٥

٢٫٥٠٠ر.ع

٠

٥

٢٫٥٠٠ر.ع

٠

٥

٢٫٥٠٠ر.ع

١

٤

٢٫٠٠٠ر.ع

٢

٤

٢٫٠٠٠ر.ع

٠

٤

٢٫٠٠٠ر.ع

٠

٥

٢٫٥٠٠ر.ع

نائب الرئيس
عضو المجلس
عضـو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

وخالل العام  ٢٠١٧اطلع أعضاء مجلس اإلدارة على البرنامج التعريفي والخاص بتقييم األعضاء من قبل شركة ھورا ث ماك
غزالي و كذلك برنامج تعريفي عن إدارة المخاطر ايزو  ٢٠٠٩. ٣١٠٠٠من قبل كي بي ام جي
وتماشيـا مـع المـادة  ٣٤من النظـام األساسـي يتـم انتخـاب األعضـاء كـل ثـالث سنـوات واإلجـراءات المتبعة للترشـح لمجلـس
اإلدارة تتماشى مـع متطلبـات النظـام األساسـي وقانـون الشركـات التجاريـة.
بالنسبة للتعيين القادم سيتم انتخاب أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم و يجب أن يكون متماشيا مع
القانون المعدل لحوكمة الشركات والمزمع عقده في  ٢٠مارس .٢٠١٨
فيمـا يلـي بيان حضـور أعضـاء المجلـس آلخـر اجتمـاع جمعيـة عامـة سنويـة لمساھمـي الشركـة والذي عقد بتاريـخ ٢٠
مـارس-: ٢٠١٧
الفاضل أنور علي سلطان
الفاضـل علي بن سيف الھادي
الفاضل علي محمد رضا جعفر
الفاضـل مصطفى بن احمد سلمان
الفاضل سامي بن سالم الساحب
الفاضـل علي بن حمد الدرعي

الرئيس
نائـب رئيـس المجلـس
عضو المجلس
عضـو المجلـس
عضو المجلس
عضـو المجلـس

كما يواصل الفاضل ديباك عدناني المراقب المالي منذ ٢٠يوليو  ٢٠١٦تماشيا مع معدل لحوكمة الشركات.
تقييم أعضاء مجلس اإلدارة  :منذ العام  ٢٠١٧وبعد التعديل في قانون حوكمة الشركات بالنسبة لتقييم األعضاء والذي أصبح
إجباري من قبل استشاري مستقل ويتوجب على األعضاء ومن خالل اجتماع الجمعية العمومي إقرار اسم االستشاري وذلك
العتماده من قبل المساھمين .
وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  ٢٠١٧/٣/٢٠وبعد توصية أعضاء المجلس تمت الموافقة من قبل المساھمين على
تعيين ھوراث ماك غزالي كاستشاري مستقل لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة للعام  ٢٠١٧وتقديم تقرير عنھم خالل اجتماع
الجمعية القادم .
إن شركة ھوراث ماك غزالي شركة تدقيق واستشاريين أعمال تجارية وھم عضو من شركة كروھوراث العالمية
ھوراث ماك غزالي مقرھا في مسقط تأسست عام  ١٩٩٥وھي أالن من أفضل  ١٠شركات في مجال التدقيق والحسابات .

لجنـة التدقيـق:
قـام مجلـس اإلدارة بتشكيـل لجنـة التدقيـق وفقـا للمبادئ التوجيھيـة الصـادرة من الھيئـة العامـة لسـوق المـال وتتـألـف لجنـة
التدقيـق من ) (٣أعضاء غيـر تنفيذييـن و اثنين مستقليـن.
وواصـل الفاضـل رافي ديـورا المسئول عن التدقيق الداخلـي العمـل كمنسق للجنـة التدقيـق .
خـالل السنـة الماليـة  ٢٠١٧اجتمعـت لجنـة التدقيـق خمس مـرات وفقا كالتالي –
) ١٢فبراير .١٢) ( ٢٠١٧ابريل  .٢٠) / (٢٠١٧يوليو .٢٢) / ( ٢٠١٧ .أكتوبر ١٣) (٢٠١٧ .ديسمبر (٢٠١٧
رسـوم حضور الجلسات
عدد االجتماعات التي
الفئـة
اسـم العضـو
بالريال العماني
حضرھـا
رئيس لجنـة التدقيـق
الفاضل علي بن محمد
١٫٥٠٠ر.ع
٥
رضا جعفـر
عضـو لجنـة التدقيـق
الفاضل مصطفى بن احمـد
١،٢٠٠ر.ع
٤
سلمـان
عضو لجنة التدقيق
الفاضل سامي بن سالم
١٫٥٠٠ر.ع
٥
الساحب
تماشيا مع المادة  (٨) ١٠أ المعدلة من قانون حوكمة الشركات اطلع أعضاء لجنة التدقيق على نظام الرقابة الداخلي وقاموا
برفع تقرير سنوي كتابي إلى أعضاء مجلس اإلدارة مع التوصيات

اللجـان الفرعية األخـرى للمجلـس:
قـام مجلـس اإلدارة أيضـا بتأسيس لجنـة مشاريـع ولجنـة تعويـض وتتألـف لجنـة المشاريـع من ثالثـة أعضـاء وتھدف
مسئوليات لجنـة المشاريـع بشكـل أساسـي في تقييـم وتحليـل وتوصيـة ودراسـة النشاطـات المرتبطـة بتنفيـذ المشاريـع
والمصروفـات الرأسماليـة التي تقتـرح اإلدارة تنفيذھـا.
وقد وافق مجلس االداره على الصالحيات المناطه للجنة المشاريع ومسؤلياتھم لتمكنھم من أداء واجباتھم حسب المقتضيات
وخالل عام  ،٢٠١٧اجتمعـت لجنـة المشاريـع خـالل السنـة مرتين وفقا كالتالي:
) ٢٩يناير  ١٤) (٢٠١٧ديسمبر (٢٠١٧
اسـم العضـو

الفئـة

الفاضل علي بن حسن سليمان

رئيس لجنـة المشاريـع

عدد االجتماعات التي
حضرھـا
٢

رسـوم حضور الجلسات
بالريال العماني
٦٠٠ر .ع

الفاضل علي بن حمد الدرعي
الفاضل علـي بن سيـف الھادي

عضو لجنـة المشاريـع
عضو لجنـة المشاريـع

٢
٢

٦٠٠ر.ع
٦٠٠ر.ع

لجنة المكافآت والترشيحات تتكون من ثالثة أعضاء
الغرض من اللجنة ھو مساندة :
أ:اجتماع الجمعية العمومية
*تعيين أعضاء كفؤ وترشيح من ھو مناسب للوظيفة
* تأسيس قاعدة بيانات واضحة للمساھمين الكرام بخصوص أعضاء المجلس ومكافئاتھم.
*وضع قواعد وشروط تعيين وترشيح أعضاء مجلس أو من تراه اإلدارة مناسب للوظيفة.
ب:أعضاء مجلس اإلدارة
*اتخاذ القرارات المناسبة لإلدارة التنفيذية
*إقرار الحوافز والمنح للرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية على أساس األداء
*تحسين برنامج المكافئات والحوافز لمعرفة وتحديد كفاءة اإلدارة التنفيذية وتحديد مقدار األجور
خالل العام  ٢٠١٧تم عقد اجتماعين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ  ٠٦يونيو  ٢٠١٧لمناقشة الرواتب وكذلك
وتاريخ  ١ديسمبر  ٢٠١٧لمناقشة تكاليف القوى العاملة لميزانية  ٢٠١٨وذلك تماشيا مع لجنة المكافآت والترشيحات .
ووصلت لجنة المكافآت والترشيحات طور االنتھاء من إعدادات خطة التعاقب الوظيفي للموظفين التنفيذيين وسوف يتم
االنتھاء منھا في ھذا العام . ٢٠١٨
اسـم العضـو

الفئـة

عدد االجتماعات التي حضرھـا

الفاضل أنور بن علي سلطـان

رئيس -لجنـة التعويض
والترشيح
عضـو -لجنـة التعويض
والترشيح
عضـو -لجنـة التعويض
والترشيح

٢

رسـوم حضور الجلسات
بالريال العماني
٦٠٠ر.ع

٢

٦٠٠ر.ع

٢

٦٠٠ر.ع

الفاضل علـي بن حسن سليمـان
الفاضل علـي بن سيـف الھـادي

ويقـوم مجلـس اإلدارة وعلى أسـاس سنـوي بتقييـم أداء المجلس وأداء أنظمـة رقابة الشركـة الداخليـة وأداء اللجان وكذلك
مراجعة رسوم حضـور اجتماعـات المجلـس واجتماعـات اللجـان الفرعية مستندا على معايير صناعية..

اسم العضو
الفاضل أنور بن علي سلطان
الفاضل علي بن سيف الھادي
الفاضل على بن محمد رضا جعفر
الفاضل علي بن حسن سليمان
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان
الفاضل سامي بن سالم الساحب
الفاضل علي بن حمد الدرعي

الوظيفة
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

المجموع
المكافآت المقترحة على أعضاء مجلس اإلدارة :

المكافئة المقترحة
٤،٣٦٦
٣،٦٣٩
٣،٦٣٩
٣،٦٣٩
٣،٦٣٩
٣،٦٣٩
٣،٦٣٩
٢٦،٢٠٠

تـم دفـع رسـوم حضور اجتماعـات بمبلـغ  ٢٣،٨٠٠ألف ريـال عمانـي ألعضـاء مجلـس اإلدارة وأعضـاء اللجـان الفرعية
خـالل عام.٢٠١٧
اإلدارة التنفيذيـة:
لقد تم تعيين أعضاء إدارة الشركة بعقود مدروسة الشروط بشكل جيد متضمنة فترة العقد وفترة تقديم االستقالة ويحتوي العقد
أيضا شروط موضوعه واضحة المعالم للطرفين .و اخذ الفاضل جيري سيموس زمام األمور بتاريخ  ٢٠١٦/٠٩/٠٧ويرفع
تقاريره مباشرة الى أعضاء مجلس اإلدارة .
وھو ذو خبره وباع طويل في المجال الصناعي ولديه شھادة ماجستير في إدارة األعمال وشھادة الھندسة االلكترونية من جامعة
شرق لندن والھندسة الكھربائية والميكانيكية وذو خبره في صناعة الحاويات الزجاجية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا .
وھو ذو سمعة طيبة و شخصية معروفة في صناعة الزجاج العالمية ومعروف على نطاق واسع لمھارته التجارية وقيادته
القوية
*لم يتم تعين الشركة مدير تنفيذي في الوقت الراھن
يتم تقييم أداء الشركة على أساس شھري من قبل كبار أعضاء اإلدارة وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي  /المدير العام.ترسل تقارير
األداء الشھري إلى أعضاء مجلس اإلدارة لكي يكونوا على دارية وإلمام بأداء المصنع ومن ثم يقوم المجلس بإصدار التعليمات
المناسبة إلدارة الشركة .ال توجد لدى الشركة معامالت ذات طابع ومصلحه شخصية.
فجميع المعامالت تتطلب موافقات الرئيس التنفيذي  /المدير العام ومن ثم نرفع إلى أعضاء مجلس اإلدارة لالعتماد النھائي
وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب الئحة االعتمادات.

وقامت الشركـة بعمل عقـود عمـل رسميـة مـع جميـع الموظفيـن حيث تنسجـم ھـذه العقـود مـع اللوائح الصادرة من وزارة
القـوى العاملـة ووفق قانـون العمـل العمانـي.
وتماشيا مع قانون حوكمة الشركات المعدل قدمت إدارة الشركة تقرير عن إدارة المخاطر وتم مراجعته من قبل لجنة التدقيق وتم
الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .
مكافـآت اإلدارة:
تتـم المكافـآت بالنسبة لكبـار الموظفيـن التنفيذييـن بالراتـب األساسـي والعـالوة اإلضافيـة وخـالل عام ٢٠١٧بلغـت التكلفـة
عمانـي.
اإلجماليـة ألكبـر خمسـة موظفيـن تنفيذييـن بالشركـة حوالـي ٢٠٤،١٦٠ألف
كما بلغـت المبالـغ المستحقـة الدفـع عند نھاية الخدمـة ألكبـر خمسـة موظفيـن تنفيذييـن كمـا في نھايـة عام٢٠١٧
حوالـي١٧،٥٤٩,ألف ﷼ عمانـي.
مكأفاة نھاية الخدمة المحملة على حساب األرباح والخسائر للعام  ٢٠١٧ألعلي  ٥مديرين منفذين بلغت ٦،٥٠٢ألف ﷼ عماني
.
كما بلغـت مصروفـات السفـر ٢٣،٤٧٩ألف ريـال عمانـي وذلك بسـبب السفـريات المرتبـطة بعمـل الرئيـس التنفيـذي والمدير
العام وبعـض كبـار موظفـي الشركـة التنفيذييـن.
معامـالت األطـراف ذات العالقـة خـالل عام ٢٠١٧على النحـو اآلتـي – :
بيـع القنانـي الزجاجيـة لشركـة علـي وعبد الكريـم للتجـارة ش.م.م بمبلغ ) ٧٧٧،٠١٤﷼ عمانـي ( .
بيع القناني الزجاجية لشركة اتكو للصناعات الغذائية بمبلغ ) ٢٦٩،٤٢٦﷼ عماني (
شـراء زيـوت وشحـوم من مركـز تاول للسيـارات وتاول للمعدات وانھانس بمبلغ ) ٥٤٥٠،١٠٠ريـال عمانـي ( .

وسائل التواصل مع المساھمين والمستثمرين:.
النتائـج الربـع سنويـة للشركـة وحسـب النموذج المعمول به بالھيئة العامـة لسـوق المـال يتـم إعـدادھـا بواسطـة اإلدارة
ومراجعتھـا بواسطـة لجنـة التدقيـق واعتمـادھـا بواسطـة مجلـس اإلدارة وتحميلھـا في الموقـع االلكترونـي لسـوق مسقـط
لألوراق الماليـة حسـب متطلبـات الھيئـة العامـة لسـوق المـال كما يتـم نشـر النتائـج الربـع سنويـة في الصحـف ويتـم توفيـر
نسـخ مـن ھـذه النتائـج للمساھميـن عنـد الطلـب باإلضافـة إلي ما ذكـر أعـاله ،تقـوم الشركـة في نھايـة السنـة بإرسـال البيانـات
الماليـة والتقاريـر بالبريـد المسجل لجميـع المساھميـن والمموليـن والجھـات األخـرى المرتبطـة بالشركـة  .علما ان تقريـر
نقـاش اإلدارة والتحاليل حـول تنظيـم الشركـات يشكـل جـزء من التقريـر السنـوي.
القانون المعدل لحوكمة الشركات:
تم عرض السياسات بموجب القانون المعدل للشركة والتى وافق عليھا مجلس اإلدارة .
لـم يتـم فـرض عقوبـات على الشركـة من قبـل سـوق مسقـط لألوراق الماليـة والھيئـة العامـة لسوق المـال أو أي ھيئـة تنظيميـة
خـالل فترة الثـالث سنـوات الماضيـة.

توزيـع المساھميـن ونمـوذج تملكھـم لألسھم على النحـو اآلتـي – :
توزيـع األسھـم

عـدد األسھـم

عـدد المساھميـن

كبار المساھميـن
المساھميـن اآلخريـن
المجمـوع

٤١،٨٩٤،٠٨٩
١٢٩،٢١١
٤٢٫٠٢٣٫٣٠٠

١٢٩

٧٤٢
٨٧١

النسبـة إلي إجمالي
األسھـم
% ٩٩٫٦٩.
% ٠٫٣١
% ١٠٠

أدنى وأعلى سعر للسھم خـالل أشھر السنـة الماليـة  ٢٠١٧على النحـو اآلتـي – :
الشھـر
ينايـر
فبرايـر
مـارس
ابريـل
مايـو
يونيـو
يوليـو
أغسطـس
سبتمبـر
أكتوبـر
نوفمبـر
ديسمبـر

أعلـى – ر.ع

أدنـى – ر.ع

ال يوجد معامالت
٠٫١٩٠
ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت

ال يوجد معامالت
٠٫١٩٠
ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت

ال يوجد معامالت
٠٫١٨٩
٠٫١٨٩
٠٫١٨٠
٠٫١٦٢
ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت

.ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت
٠٫١٨٩
٠٫١٨٩
٠٫١٨٠
٠٫١٦٢
ال يوجد معامالت
ال يوجد معامالت

ليـس للشركـة أي إيــداعات أجنبيـة ) ،(GDRs/ADRsوضمانـات من أي نـوع صـدرت للجمھـور أو المؤسسـات
االستثماريـة أو أية فئـة أخـرى من المستثمريـن
لم تؤثر تعامالت أسھم الشركة على تداوالت سوق مسقط لألوراق المالية بالنسبة للقطاع الصناعي للعام .٢٠١٧
لمحـة مھنيـة حـول المدققيـن:
المدققين الخارجـيين:
مورو ستيفن ھم مدققين منذ عام  ١٩٨٨في سلطنة عمان وقد تمكنوا من العمل بشكل حديث ومتطور منذ البداية علما بان
خدماتھم االن تصل إلى مختلف الفئات منھا شركات مساھمه عامه ومجموعة شركات كبرى ووزارات حكوميه للتدقيق
وخدمات استشاريه مھنيه ولديھا تقريبا محليا خمسه وأربعين موظف مھني في المحاسبه والتدقيق ونظام المحاسبه المھنيه .
علما بان الشركة بدأت عملھا في لندن منذ  ١٠٠سنه تقريبا وقد بدات تتطور بشكل ملحوظ حتى اصبحت تتنافس لتصبح من
اوائل الشركات العالميه في مجال التدقيق المھني والخدمات االستشارية ولديھا  ٢٧٦مقر عمل مستقل بسعة  ٦٢٦مكتب
وأكثر من  ٢٧٫٩٩٧الف موظف مھني في عدد  ١٠٨بلد حول العالم.
ان رسوم التدقيق المستحق للشركة لعام  ٢٠١٧تقدر بمبلغ ٥٫٢٥٠الف ﷼ عماني )السنه السابقه  ٥،٢٥٠﷼ عماني (

دائرة التدقيق الداخلي:
يوجد لدى الشركة دائرة للتدقيق الداخلي على الدوام تقوم بأداء مھام عملھا ورفع توصياتھا كما ھو موصى به من لجنة التدقيق
ويدير الدائرة الفاضل رافي براكاش ديورا وحاصل على ماجستير في إدارة األعمال وشھادات عليا في مجال التدقيق مع خبرة
مدتھا ١٨عام.
نظـام الرقابـة الداخليـة:
تقـوم اإلدارة بانتظـام بمراجعـة فعاليـة دائرة الرقابـة الداخليـة وبالتنسيق مـع لجنـة التدقيـق ودائـرة التدقيـق الداخلـي كما يتـم
تقييـم فعاليـة التدقيـق الداخلـي بشكـل دوري بواسطـة لجنـة التدقيـق من خـالل مراجعـة تقاريـر التدقيـق الداخلـي المختلفـة
ومناقشتھا مـع اإلدارة بغـرض التطويـر ويسـر مجلـس اإلدارة إبـالغ المساھميـن أن نظـام الرقابـة الداخليـة الموجـود بالشركـة
كفئ وفعال.
تأكيـد مجلـس اإلدارة:
يؤكد مجلس إدارة الشركة على األتي:
 -١مسئوليتنـا عـرض البيانـات الماليـة وفقـا للمعاييـر والقوانيـن السائـدة.
 -٢مسئوليتنا مراجعـة فعاليـة وكفاءة أنظمـة الرقابـة الداخليـة وانسجامھا مع القوانيـن واللوائـح الداخليـة
 -٣ال يوجـد شـيء جوھـري يمكـن أن يؤثـر على استمرارية الشركـة وقدرتھـا على مواصلـة اإلنتـاج والعمليـات خـالل
السنـة الماليـة القادمـة .

عن /رئيس مجلس اإلدارة
التاريـــخ ١٤ :فبراير ٢٠١٨
المكـــان :مسقـط

