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January 1, 2023 
 
After Compliments, 
 
Subject: Resignation of Chief Internal 
Auditor  
 
We would like to inform you that Murad 
Mahmood Al Balushi, Chief Internal Auditor 
at Shell Oman Marketing Company SAOG 
(“the company”) has submitted his 
resignation due to personal reasons. His 
resignation has been accepted by the Board 
of the Directors, and his last working day will 
be  January 8, 2023.  
 
The company would like to thank Murad Al 
for his services and contributions during his 
tenure, and wishes him all the success in his 
future endeavours.  
 
The company is currently taking the necessary 
steps to fill this position. An announcement 
will be made on this regard as soon as the 
process is completed.  
 
 
Yours Sincerely, 

    
  2023يناير   1

   
 تحية طيبة وبعد،،،

 

 التدقيق الداخلي وحدة ستقالة رئيس  ا   الموضوع:

  

محمود    بن  مراد  / ن الفاضلأن نشير لعنايتكم ب أ نود  
شركة شل  ب   رئيس وحدة التدقيق الداخلي  ،البلوشي
بتقديم    العمانية  قام  ("الشركة")  ش.م.ع.ع  للتسويق 
استقالته  تم قبول  وذلك ألسباب شخصية. وقد  استقالته  

تاريخ  ن يكون  أ على    ،ةمجلس ادارة الشرك قبل  من  
  في الشركة. له خر يوم عمل آ 2023يناير  8
  
  
قدم الشركة جزيل شكرها وتقديرها للفاضل/ مراد  تو

فترة عمله  طوال  على خدماته ومساهماته    ، يالبلوش
م الشركة،  و    كل   له تمنيةً  في  في    التوفيقالنجاح 

   ه. مستقبل 
  

ت المطلوبة اءااتخاذ االجر بالشركة    ، شرعتفي المقابل 
المنصب و سيتم اصدار اعالن في    الشاغر،  لشغل هذا 

هذا الشأن فور انتهاء عملية توظيف رئيس وحدة التدقيق  
 . الجديد الداخلي

  

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،، 
 
 
 
 

  
 
 
  

Burair I Al Lawati 
GM - Corporate Relations & Business 
Development 
Investor Relations Officer 

 واتي برير بن افتخار الل  
 المدير العام للعالقات وتطوير األعمال 

  قات المستثمرينمسؤول عال


