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ً
وفقــا لإلرشــادات المعمــول بهــا والتعليمــات الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق
تــم إعــداد نشــرة اإلصــدار هــذه
المــال فــي ســلطنة عُ مــان .تعتبــر هــذه النســخة العربيــة هــي النســخة الرســمية التــي تــم إعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة
العامــة لســوق المــال بموجــب قرارهــا اإلداري رقــم (خ 2021/57/بتاريــخ  . )2021/6/6كمــا تــم ترجمــة هــذه النشــرة إلــى
اللغــة األنجليزيــة وفــي حالــة وجــود أي تعــارض بيــن النســختين اإلنجليزيــة والعربيــة مــن نشــرة اإلصــدار ،فيجــب
العمــل بالنســخة العربيــة الرســمية .ال تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال أي مســؤولية عــن دقــة وكفايــة البيانــات
والمعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أي ضــرر أو خســارة ناتجــة عــن االعتمــاد علــى أي
جــزء منهــا أو اســتخدامه مــن قبــل أي شــخص.
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أعالن هام للمستثمرين
ينصح جميع المستثمرين بقراءة هذا اإلعالن جيدًا قبل االكتتاب
إن الهــدف مــن نشــرة اإلصــدار هــذه هــو تقديــم معلومــات جوهريــة قــد تســاعد المســتثمرين فــي اتخــاذ القــرار
المناســب بشــأن االســتثمار بأســهم شــركة ظفــــار الدوليــة للتنميـــة واالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع (الشــركة) التــي
تـــعرض أســهمها («األســهم») وفــق هــذه النشــرة.
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى جميــع المعلومــات والبيانــات الجوهريــة وال تحتــوي علــى أي معلومــات مضللــة ولــم
تحــذف أي معلومــات جوهريــة مــن شــأنها التأثيــر ســلبًا أو إيجابــً علــى قــرار المســتثمر فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي
هــذه األســهم أو االمتنــاع عــن ذلــك .
يعتبــر مجلــس إدارة الشــركة مســؤو ً
ال بالتضامــن والتكافــل عــن ســامة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصدار
هــذه ويؤكــد أنــه ،علــى حــد علمهــم  ،قــد تــم بــذل العنايــة الواجبــة المناســبة فــي إعــداد نشــرة اإلصــدار هــذه ويؤكدون
كذلــك عــدم حــذف المعلومــات الجوهريــة األخــرى  ،والتــي قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل نشــرة اإلصــدار هــذه مضللة.
يجــب علــى جميــع المســتثمرين فحــص هــذه النشــرة ومراجعتهــا بعنايــة مــن أجــل تقريــر مــا إذا كان مــن المناســب
االســتثمار فــي األســهم مــن خــال األخــذ فــي االعتبــار جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة .يجــب أال يعتبــر
المســتثمرون نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو مجلــس اإلدارة أو مديــر اإلصــدار أو المستشــار القانونــي
لالكتتــاب فــي األســهم .يتحمــل كل مســتثمر مســؤولية الحصــول علــى مشــورة مهنيــة مســتقلة بشــأن اســتثماره فــي
األســهم ،ويجــب عليــه إجــراء تقييــم مســتقل للمعلومــات والفرضيــات الــواردة فــي هــذه النشــرة وذلــك باســتخدام
التحليــل المناســب أو التوقعــات التــي يراهــا مناســبة بشــأن االســتثمار فــي األســهم مــن عدمــه. .
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإدالء بــأي بيانــات أو تقديــم معلومــات عــن الشــركة أو األســهم
بخــاف األشــخاص الذيــن وردت أســماؤهم فــي نشــرة اإلصــدار هــذه .وفــي حالــة قيــام أي شــخص آخــر بــاإلدالء بــأي بيــان
أو يقــدم معلومــات عــن نشــرة اإلصــدار هــذه ،فــا ينبغــي اعتبارهــا علــى أنهــا مصــرح بهــا مــن قبــل الشــركة أو مديــر
اإلصــدار أو المستشــار القانونــي.

نقاط مهمة
تتضمــن نشــرة اإلصــدار هــذه المعلومــات ذات الصلــة التــي تعتبــر مهمــة وال تتضمــن أي معلومــات مضللــة وال تســتبعد
أي معلومــات جوهريــة ،والتــي قــد يؤثــر حذفهــا بشــكل أساســي علــى أي قــرار يتخــذه المســتثمر فيمــا يتعلــق
باالســتثمار فــي األوراق الماليــة المعروضــة مــن خــال نشــرة اإلصــدار هــذه .يجــب عــدم االعتمــاد علــى جميــع الملخصــات
الــواردة فــي المســتندات أو أحــكام المســتندات الــواردة فــي هــذه النشــرة باعتبارهــا بيانــات شــاملة فيمــا يتعلــق بهــذه
المســتندات  ،ويجــب اعتبارهــا فقــط علــى أنهــا ملخــص لهــذه المســتندات.
تحمــل جميــع اســتثمارات الســوق مخاطــر مختلفــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر الســوق بدرجــات متفاوتــة .يمكــن أن تنخفض
قيمــة أي ورقــة ماليــة أو ترتفــع حســب ظروف الســوق.

نقاط إضافية يجب مالحظتها
اإلشارة إلى الوثائق
ملخصــا كام ـ ً
ا لهــذه المســتندات،
قــد ال تقــدم جميــع ملخصــات المســتندات المشــار إليهــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه
ً
وقــد ال تكــون البيانــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه والمتعلقــة بهــذه المســتندات نسـ ً
ـخا دقيقــة لهــذه المســتندات
أو أجــزاء منهــا  ،وال ينبغــي االعتمــاد عليهــا باعتبارهــا بيانــات شــاملة فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه الوثائــق.
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نطاق المعلومات
تهــدف المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه إلــى تزويــد مقــدم الطلــب المحتمــل بالمعلومــات الكافيــة
المتعلقــة بفرصــة االســتثمار والمعلومــات األساســية حــول اإلصــدار .ومــع ذلــك ،ال تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه بالضــرورة
علــى جميــع المعلومــات التــي قــد يعتبرهــا مقــدم الطلــب المحتمــل جوهريــة .ال يجــب تفســير محتــوى نشــرة اإلصــدار
هــذه علــى أنــه استشــارة قانونيــة أو تجاريــة أو ضريبيــة .يجــب علــى كل مقــدم طلــب محتمــل استشــارة محاميــه أو
مستشــاره المالــي أو مستشــاره الضريبــي للحصــول علــى مشــورة قانونيــة أو ماليــة أو ضريبيــة فيمــا يتعلــق بــأي عمليــة
شــراء أو اشــتراك مقتــرح فــي اإلصــدار.

العناية الواجبة للمستثمر
قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االكتتــاب فــي اإلصــدار ،يجــب علــى المتقدميــن المحتمليــن قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه
بالكامــل .عنــد اتخــاذ قــرار االســتثمار ،يجــب علــى المتقدميــن المحتمليــن االعتمــاد علــى فحصهــم الخــاص لشــروط
نشــرة اإلصــدار هــذه والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا إجــراء االســتثمار.

قيود على توزيع نشرة اإلصدار
قــد يكــون إصــدار وتوزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه مقيــدًا فــي بعــض الواليــات القضائيــة  ،وذلــك بموجــب القانــون أو قــد
ـم بــأن نشــرة اإلصــدار هــذه ال تعتبــر بمثابــة
يخضــع لموافقــات تنظيميــة مســبقة .ويجــب أن يكــون الجميــع علــى علـ ٍ
ـرض أو دعــوة مــن قبــل الشــركة أو بالنيابــة عنهــا ألي شــخص فــي أي واليــة قضائيــة خــارج عُ مان لشــراء أي من األســهم
عـ ٍ
المعروضــة حيثمــا يكــون مثــل هــذا العــرض أو الدعــوة غيــر قانونــي .تطلــب الشــركة ومديــر اإلصــدار مــن األشــخاص
الذيــن يحــوزون علــى نســخة نشــرة اإلصــدار هــذه أن يكونــوا علــى علــم بجميــع هــذه القيــود وااللتــزام بهــا .ال يقبــل أي
مــن الشــركة أو مديــر اإلصــدار أي مســؤولية قانونيــة تجــاه أي انتهــاك أو خــرق ألي قيــود مــن هــذا القبيــل علــى البيــع أو
عــرض البيــع أو التمــاس لالكتتــاب فــي األســهم مــن قبــل أي شــخص  ،ســواء كان مقــدم طلــب قائــم أو محتمــل  ،فــي
أي واليــة قضائيــة خــارج عُ مــان حيــث البيــع أو عــرض البيــع أو طلــب االشــتراك ســيكون غيــر قانونــي.

قيود على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة
ال يجــوز نشــر المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه أو نســخها أو نقلهــا أو الكشــف عنهــا كليًــا أو جزئيًــا أو
اســتخدامها ألي غــرض بخــاف مــا يتعلــق باإلصــدار ،دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن الشــركة ومديــر
اإلصــدار الســتخدامها بخــاف الغــرض الــذي تــم إصدارهــا مــن أجلــه.

إخالء المسؤولية عن الضمانات الضمنية
صريحــا أو
باســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا ،ال يتــم تقديــم أي تأكيــد أو ضمــان ،
ً
ضمنيًــا  ،مــن قبــل الشــركة أو مديــر اإلصــدار  ،أو أي مــن مديريهمــا أو مســؤوليهما أو محاســبيهما أو مستشــاريهما
أو محاميهمــا أو موظفيهمــا أو أي شــخص آخــر فيمــا يتعلــق باســتكمال محتويــات نشــرة اإلصــدار هــذه ؛ أو مــن أي
مســتند أو معلومــات أخــرى يتــم تقديمهــا فــي أي وقــت فيمــا يتعلــق باإلصــدار ؛ أو أن أي وثيقــة مــن هــذا القبيــل لــم
يتــم تغييرهــا بعــد هــذا اإلصــدار.
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بيان بالبيانات المستقبلية
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى بيانــات تعتبــر بمثابــة بيانــات تتعلــق بالنوايــا واألفعــال واألحــداث المســتقبلية .يتــم
عمومــا علــى أنهــا بيانــات «مســتقبلية» لذلــك فهــي تنطــوي علــى مخاطــر معروفــة وغيــر
تصنيــف هــذه البيانــات
ً
معروفــة وشــكوك وعوامــل مهمــة أخــرى يمكــن أن تتســبب فــي اختــاف األعمــال واألحــداث والظــروف المســتقبلية
بشــكل جوهــري عــن الطريقــة الموضحــة ضم ًنــا فــي نشــرة اإلصــدار .فعليــه أن اســتخدام أي مــن الكلمــات مثــل
«هــدف» « ،توقــع» « ،متابعــة» « ،تقديــر» « ،موضوعــي» « ،خطــة» « ،جــدول» « ،تعتــزم» « ،تتوقــع» « ،قــد» « ،ســوف»  ،و «مشــروع» ،
و «يقتــرح»  ،و «ينبغــي»  ،و «يؤمــن»  ،و «سيســتمر»  ،و «ســيتابع»  ،وغيرهــا مــن التعبيــرات المماثلــة قــد يكــون الغــرض منهــا
هــو تحديــد البيانــات التطلعيــة .هــذه البيانــات المســتقبلية ليســت حقائــق قائمــة ولكنهــا تعكــس التوقعــات الحاليــة
المتعلقــة بالنتائــج أو األحــداث المســتقبلية وتســتند إلــى تقديــرات وعوامــل وافتراضــات مختلفــة .تعتقــد الشــركة أن
التوقعــات التــي تــم عكســها فــي تلــك البيانــات المســتقبلية بأنهــا معقولــة  ،ولكــن ال يمكــن تقديــم أي ضمــان بــأن
هــذه التوقعــات ســتثبت أنهــا صحيحــة عنــد التنفيــذ الفعلــي.
عــاوة علــى ذلــك ،تنطــوي البيانــات المســتقبلية علــى مخاطــر وشــكوك وفرضيــات احتماليــة ويتــم وضعهــا فــي تاريــخ
إجرائهــا فلذلــك ال يمكــن االعتمــاد عليهــا علــى أنهــا تمثــل تقديــرات الشــركة اعتبــارًا مــن أي تاريــخ الحــق.
تحــذر الشــركة المســتثمرين مــن أن عــددً ا مــن العوامــل المهمــة يمكــن أن تــؤدي إلــى االختــاف بيــن النتائــج المتوقعــة
المعبــر عنهــا فــي البيانــات المســتقبلية و النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري .تشــمل هــذه العوامــل ،علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر  ،مــا يلــي:
أعمال الشركة وعملياتها وأداء الشركات التي تستثمر فيها.
التغييــرات فــي الشــروط التنظيميــة والقانونيــة والماليــة التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى أعمــال الشــركة و  /أو
الشــركات التــي تســتثمر فيهــا؛
الظــروف السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة العامــة فــي عُ مــان والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى األنشــطة التجاريــة
للشــركة و  /أو الشــركات المســتثمر فيهــا.
أي تقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ،والتضخــم المحلــي أو الدولــي  ،وأســعار الســوق أو غيرهــا مــن
األســعار أو المعــدالت.
عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.
العماني .و
أداء االقتصاد ُ
العوامل األخرى الموضحة في الفصل ( 12عوامل الخطر وإجرءات التخفيف) من نشرة اإلصدار هذه.
ال توفــر الشــركة أي ضمانــات بــان التوقعــات الماليــة ســوف تتحقــق كمــا انهــا ومديــر اإلصــدار واي جهــات مترابطــة ليــس
مســؤولين عــن تحديــث البيانــات المســتقبلية نتيجــة معلومــات مســتحدثة وتغيــرات مســتقبلية او غيرهــا اال بحــدود مــا
يتطلبــه القانــون.
ال تصــف عوامــل المخاطــرة المذكــورة أعــاه جميــع األمــور المهمــة التــي قــد تــؤدي إلــى االختــاف بيــن النتائــج المتوقعة
المعبــر عنهــا فــي البيانــات المســتقبلية والنتائــج الفعليــة للشــركة  -الرجــاء النظــر الــى الفصــل ( 12عوامــل المخاطــرة
وطــرق تخفيفهــا) مــن نشــرة اإلصــدار هــذه .ســوف تلتــزم الشــركة مــع السياســات واالرشــادات الصــادرة عــن الهيئــة
العامــة لســوق المــال والتــي تشــمل االفصــاح عــن نشــاط الشــركة فــي أوقــات مناســبة كمــا تنصح الشــركة المســاهمين
بمتابعــة تطــورات الشــركة واالفصاحــات الخاصــة بهــا عــن طريــق الموقــع الرســمي لبورصــة مســقط (.)www.msx.om
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تقديم المعلومات المالية وغيرها
لــم يقــوم مديــر اإلصــدار بالتأكــد مــن صحــة البيانــات الماليــة او أي معلومــات أخــرى تــم اعدادهــا مــن قبــل الشــركة ،اال
اذا ذكــر غيــر ذلــك ،البيانــات الماليــة المعروضــة فــي هــذه النشــرة مســتخرجة مــن البيانــات الماليــة المدققــة للشــركة
او بياناتهــا الماليــة المرحليــة والتــي يتــم اعدادهمــا بنــاءًا علــى المعاييــر الدوليــة العــداد البيانــات الماليــة ( .)IFRSيمكــن
الحصــول علــى البيانــات الماليــة للشــركة علــى موقــع بورصــة مســقط (.)www.msx.om
تبدأ السنة المالية للشركة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.
فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،فــإن أي تبايــن بيــن اإلجمالــي النهائــي ومجمــوع المبالــغ المدرجــة ذات الصلــة يرجــع إلــى إجــراء
عمليــة التقريب.

عملة العرض
العمانــي ،العملــة الرســمية لســلطنة عُ مــان .الريــال
جميــع اإلشــارات إلــى «الريــال» أو «ريــال عُ مانــي» تشــير إلــى الريــال ُ
العمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي وســعر الصــرف الثابــت هــو  1دوالر أمريكــي =  0٫385ريــال عُ مانــي 1 .ريــال عُ مانــي يتكــون
ُ
مــن  1٫000بيســة.

ملخص ومقتطفات من الوثائق
ال ينبغــي االعتمــاد علــى أي ملخصــات للوثائــق أو مقتطفــات مــن الوثائــق الــواردة فــي هــذه النشــرة باعتبارهــا بيانــات
شــاملة فيمــا يتعلــق بهــذه الوثائــق.

بيانات القطاع والسوق
مــا لــم يُنــص علــى خــاف ذلــك ،تــم الحصــول علــى بيانــات القطــاع والســوق المســتخدمة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه
مــن منشــورات و  /أو مواقــع القطاعــات االقتصاديــة التابعــة لجهــات خارجيــة .علــى الرغــم مــن االعتقــاد بــأن بيانــات
القطــاع المســتخدمة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه موثوقــة ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتقل  ،وبالتالــي فــإن
دقتهــا واكتمالهــا غيــر مضمونيــن  ،وال يمكــن ضمــان موثوقيتهــا .وبالمثــل ،فــإن تقاريــر الشــركة الداخليــة ،رغــم االعتقاد
بأنهــا موثوقــة  ،لــم يتــم التحقــق منهــا مــن قبــل أي مصــادر مســتقلة .يعتمــد مــدى أهميــة بيانــات الســوق والصناعــة
والقطاعــات االقتصاديــة المســتخدمة فــي هــذه النشــرة علــى مــدى إلمــام القــارئ بالمنهجيــات المســتخدمة فــي
تجميــع هــذه البيانــات وتحليلهــا وفهمهــا.
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الفصل األول :التعاريف واالختصارات
األسهم اإلضافية

األســهم اإلضافيــة تعنــي أســهم الطــرح اإلضافيــة التــي يطلبهــا المســاهم
باإلضافــة إلــى أســهمه ضمــن حقــوق المســاهمين

تاريخ التخصيص

هــو التاريــخ الــذي توافــق فيــه الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى تخصيــص أســهم
الطــرح لمقدمــي الطلبات المســتحقين.

مقدم الطلب

المســاهمون المؤهلــون فــي تاريــخ الحــق لالكتتــاب فــي إصــدار أســهم حقــوق
األفضليــة أو الشــخص الــذي قــام بشــراء الحقــوق مــن خــال بورصــة مســقط
وقــام بتقديــم نمــوذج الطلــب مكتمــ ً
ا إلــى بنــك التحصيــل فــي أو قبــل تاريــخ
إغــاق اإلكتتــاب.

استمارة الطلب

يقصــد بهــا نمــوذج الطلــب المطلــوب اســتكماله مــن قبــل مقــدم الطلــب
لالكتتــاب فــي اإلصــدار.

النظام األساسي

يقصــد بــه النظــام األساســي للشــركة كمــا هــو مســجل لــدى وزارة التجــارة
والصناعــة وترويــج االســتثمار والهيئــة العامــة لســوق المــال  ،ويجــوز تعديلــه مــن
ً
وفقــا لألحــكام الــواردة فيــه.
وقــت آلخــر

بيسة

العماني وتعادل ( 1000بيسة =  1ريال عُ ماني)
جزء من الريال ُ

المجلس  /مجلس اإلدارة

المنتخــب مــن قبــل مســاهمي الشــركة مــن وقــت آلخــر
مجلــس إدارة الشــركة ُ
وفقــً ألحــكام النظــام األساســي وقانــون الشــركات التجاريــة والضوابــط واللوائــح
الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال

يوم عمل

أي يــوم  ،بخــاف الجمعــة أو الســبت أو أي يــوم يصــادف عطلــة رســمية  ،حيــث
تكــون فيــه البنــوك وبورصــة مســقط مفتوحــة للعمــل الرســمي فــي  ،عُ مــان.

قانون الشركات

العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم . 2019/18
قانون الشركات التجارية ُ

الهيئة

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُ مان

الميثاق

ميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر بموجــب تعميــم
الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم  E / 4/2015بتاريــخ 2015/7/22م.

العضو

عضو مجلس ادارة الشركة.

المستشار المالي/مدير
اإلصدار

البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب  ،545الرمز البريدي  ، 116ميناء الفحل  ،عُ مان
هاتف + 968 24577000 :فاكس+ 968 24568001 :

السنة المالية

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة اعتبــارًا مــن  1ينايــر وتنتهــي فــي  31ديســمبر مــن كل
ً
وفقــا للنظــام األساســي.
عــام أو كمــا قــد يتــم تعديلهــا مــن قبــل المســاهمين

الحكومة

يقصد بها حكومة سلطنة عمان

اإلصدار/حقوق اإلصدار

إصدار حقوق األفضلية لألسهم التي تتم بموجب نشرة اإلصدار هذه

المصدر
ُ

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش م ع ع

العمانية
القوانين ُ

يقصــد بهــا القوانيــن الصــادرة فــي ســلطنة عُ مــان فــي شــكل مراســيم ســلطانية
وقــرارات وزاريــة ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال ومــا إلــى ذلــك  ،أو حســبما
يتــم ســنها أو تعديلهــا أو إعــادة ســنها أو إصدارهــا مــن وقــت آلخــر.
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شركة مسقط للمقاصة

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

الوزارة

وزارة التجارة والصناعة وترويج اإلستثمارات

بورصة مسقط

بورصة مسقط في سلطنة عُ مان

األسهم المعروضة

يقصد بها األسهم المعروضة لالكتتاب

عُ مان

سلطنة عُ مان

ريال عُ ماني(ر.ع)

العملة الرسمية في سلطنة عُ مان .كل ريال عُ ماني يعادل  1000بيسة.

نشرة اإلصدار

تعني نشرة اإلصدار بعد إعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال.

تاريخ التسجيل

التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســجيل أســماء المســاهمين في ســجالت شــركة مســقط
للمقاصــة واإليــداع بعــد تأهلهــم لالكتتــاب فــي إصــدار حقــوق األفضلية.

األسهم

اسهم الشركة

المساهمون

يقصد بهم مساهمي الشركة.

سعر االكتتاب/سعر اإلصدار

ســعر االكتتــاب لــكل ســهم مــن أســهم اإلصــدار ،يدفعــه مقــدم الطلــب  ،كمــا
هــو مذكــور فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.
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الفصل الثاني :ملخص اإلصدار
المصدر
ُ

شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش م ع ع

رقم السجل التجاري

 2039826تأسست في  9ديسمبر .1987

عنوان المقر الرئيسي

ص.ب  ، 2163الرمز البريدي  ، 211السوق المركزي  ،صاللة  ،عُ مان

مدة الشركة

غير محدودة

رأس المال المصرح به

 75٫000٫000ريال عُ ماني

رأس المال المصدر
( قبل اإلصدار)

 25٫872٫000ريال عُ ماني مقسمة إلى  258٫720٫000سهم

رأس المال المصدر
(بعد اإلصدار)

 54٫472٫000ريال عُ ماني مقسم إلى  409٫246٫316سهم

حجم اإلصدار

يتــم طــرح  150٫526٫316ســهم بســعر  190بيســة للســهم الواحــد  ،وبإجمالــي وقــدره
 28٫600٫000ريــال عُ مانــي

سعر اإلصدار

 190بيســة للســهم الواحــد  ،عبــارة عــن قيمــة الســهم البالغــة  190بيســة للســهم
وتدفــع بالكامــل عنــد تقديــم نمــوذج الطلــب  ،وســوف تتحمــل الشــركة مصاريــف
اإلصــدار بالكامــل.

الغرض من اإلصدار

الغــرض مــن إصــدار حقــوق األفضليــة تســوية القيمــة االســمية والفوائــد المســتحقة
علــى الســندات الثانويــة غيــر المضمونــة وغيــر القابلــة للتحويــل الصــادرة عــن الشــركة
فــي  23ديســمبر  2019بالكامــل.

فترة األكتتاب في حق
األفضلية

تاريخ بداية األكتتاب 21 :يونيو 2021
تاريخ إغالق األكتتاب  30 :يونيو 2021

فترة تداول الحقوق

تاريخ بداية التداول 20 :يونيو 2021
تاريخ نهاية التداول  27 :يونيو 2021

تاريخ الحق

تاريــخ الحــق هــو  14يونيــو  ، 2021ويحــق لــكل مســاهم كمــا فــي تاريــخ الحــق الحصــول
علــى حوالــي  58٫18ســهمًا مــن االســهم المعروضــة مقابــل كل  100ســهم محتفــظ
بهــا كمــا فــي تاريــخ الحــق  ،أي ســهم واحــد مقابــل كل  1٫72ســهم فــي تاريــخ الحــق
 ،حيــث يتــم تقريبهــا حســب األصــول.

إستحقاق الحقوق

يحــق لــكل مســاهم كمــا فــي تاريــخ الحــق الحصــول علــى مــا يقــرب مــن 58٫18
ـهما للطــرح مقابــل كل  100ســهم محتفــظ بهــا كمــا فــي تاريــخ الحــق ،أي ســهم
سـ ً
واحــد مقابــل كل  1٫72ســهم تقري ًبــا فــي تاريــخ الحــق  ،مقر ًبــا علــى النحــو الواجــب
فــي حالــة االســتحقاقات الجزئيــة.
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أهلية االكتتاب

االكتتــاب فــي إصــدار حقــوق االفضليــة مفتــوح للمســاهمين الذيــن تظهــر
أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع
كمــا فــي تاريــخ الحق.وكذلــك األشــخاص الذيــن يشــترون حقــوق االكتتــاب فــي
بورصــة مســقط خــال فتــرة التــداول الخاصــة بإصــدار حقــوق االفضليــة مؤهلــون
ً
أيضــا لالكتتــاب فــي أســهم الطــرح قبــل إغــاق إصــدار حقــوق األفضليــة .يجــوز
تــداول «الحقــوق» التــي تمثــل حقــوق ملكيــة المســاهمين لالكتتــاب فــي إصــدار
حقــوق األفضليــة فــي بورصــة مســقط خــال الفتــرة المحــددة لهــذا الغــرض ،يحــق
للمســاهم إمــا االكتتــاب فــي إصــدار حقــوق األفضليــة أو بيــع اســتحقاق «الحقــوق
فــي بورصــة مســقط  ،تســقط أهليــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح فــي حالــة عــدم
قيــام المســاهم بممارســة حقــه فــي االكتتــاب فــي إصــدار حقــوق األفضليــة أو بيــع
«حقوقــه» فــي بورصــة مســقط خــال الفتــرة المحــددة.

التقدم بطلب الحصول على للمســاهمين المؤهليــن بتاريــخ الحــق التقــدم بطلــب أســهم إضافيــة ويتعيــن عليــه
كتابــة عــدد األســهم اإلضافيــة المطلوبــة بوضــوح فــي الخانــة المخصصــة لذلــك
أسهم إضافية
فــي إســتمارة الطلــب وتقديمهــا إلــى بنــك اإلكتتــاب مــع مبلــغ اإلكتتــاب.
ال يحــق للمســاهم الــذي ال يقــوم باإلكتتــاب فــي كامــل حقوقــه المســتحقة أو قــام
ببيــع حقوقــه (ســواء جزئيــً أو كليــً) التقــدم بطلــب الحصــول علــى أســهم إضافية.
مقــدم الطلــب الــذي ليــس مســاهمًا فــي تاريــخ الحــق ولكنــه أكتســب الحقــوق لــن
يكــون مؤهـ ً
ا للتقــدم بطلــب للحصــول علــى أســهم إضافيــة.
ويخضــع طلــب وتخصيــص األســهم اإلضافيــة لألحــكام والشــروط المذكــورة فــي
الفصــل  16مــن هــذه النشــرة.
التخصيص

بنــاء علــى الطلبــات المقبولــة والمقدمــة مــن قبــل
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح
ً
المســاهمين المؤهليــن الذيــن تقدمــوا بطلبــات مســتوفية وأيضــً مقدمــي الطلبــات
ممــن أمتلكــوا الحــق للتقــدم بطلبــات األكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة مــن
خــال تعامــات مســجلة لــدى بورصــة مســقط مقابــل نمــاذج طلــب المعبــأة بشــكل
صحيــح  ،مــع مراعــاة أحــكام الفصــل  .16يتــم تخصيــص أســهم الطــرح ،وســيتم
اســترداد المبالــغ الفائضــة (إذا لــزم األمــر) فــي غضــون ( )3أيــام علــى األكثــر بعــد
التخصيــص  ،أي بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى
تخصيــص األســهم للمكتتبيــن  ،يجــب علــى مقــدم الطلــب  ،بعــد اإلعــان عــن
التخصيــص  ،التأكــد مــن ظهــور األســهم المخصصــة لــه فــي حســابه لــدى شــركة
مســقط للمقاصــة واإليــداع .

اإلكتتاب لصالح المساهمين بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  31مــارس  2021وموافقــة
الجمعيــة العامــة لحملــة الســندات بتاريــخ  27أبريــل  ، 2021يتــم ســداد قيمــة
من حملة السندات
األســهم المســتحقة للمســاهمين مــن حملــة الســندات الناتجــه عــن االكتتــاب فــي
حــق األفضليــة او األســهم اإلضافيــة او اســهم التخصيــص الناتجــه عــن االكتتــاب
الخــاص(ان وجــدت) مــن خــال تســوية كامــل القيمــة االســمية والفوائــد المســتحقة
علــى الســندات فــي تاريــخ االكتتــاب ،وبموجــب هــذا التخصيــص ،يحــق لحامــل الســند
الواحــد الحصــول علــى  0٫6ســهم مــن أســهم الشــركة تقريبــا.
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أسهم الطرح غير المكتتب
فيها

ســيتم تخصيــص األســهم غيــر المكتتــب بهــا لصالــح حاملــي الســندات الثانويــة غيــر
المضمونــة وغيــر القابلــة للتحويــل المصــدرة مــن الشــركة  ،طبقــا لموافقــة الجمعية
العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  31مــارس  ،2021وذلــك بســداد األســهم المخصصــة لهــم
مقابــل القيمــة االســمية للســندات ومســتحقاتها الناتجــه مــن الغــاء الســندات..

استرداد أموال الطلبات
الفائضة

يجــب إعــادة أمــوال الطلبــات الفائضــة إن وجــدت ،إلــى مقدمــي الطلبــات  ،فــي
غضــون ( )3أيــام علــى عمــل األكثــر بعــد التخصيــص.

اإلدارج

نظ ـرًا ألن أســهم الشــركة مدرجــة بالفعــل فــي بورصــة مســقط  ،يجــب ً
أيضــا إدراج
أســهم الطــرح فــي بورصــة مســقط.

الموافقات على اإلصدار

* موافقــة مجلــس اإلدارة بموجــب قــراره الصــادر فــي اجتماعــه المنعقــد
بتاريــخ 2021 /05 /29
* موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  31مارس .2021
* موافقة الجمعية العامة لحملة السندات بتاريخ  27أبريل .2021
موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى نشــرة اإلصــدار بموجــب قرارهــا اإلداري
رقــم خ 2021/57/الصــادر بتاريــخ 2021/6/6

المستشار المالي ومدير
اإلصدار

البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب  ،545الرمز البريدي  ، 116ميناء الفحل  ،عُ مان
هاتف + 968 25477000:فاكس+968 24568001 :

المستشار القانوني لالصدار زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة واالستشارات القانونية
ص ب  ،1118الرمز البريدي  ، 133مسقط  ،عُ مان
هاتف +968 2457 5841 :فاكس +968 2457 5844 :
مدقق الحسابات لعام  2021كرو ماك غزالي ش م م
ص ب  ،971الرمز البريدي  ، 131مسقط  ،عُ مان
هاتف + 968 24036300 :فاكس+ 968 24587588 :
بنك التحصيل

البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب  ،545الرمز البريدي  ، 116ميناء الفحل  ،عُ مان
هاتف+ 968 24577922:فاكس+968 24562120 :
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الفصل الثالث :استخدام العائدات ومصاريف االصدار
استخدام العائدات
الغــرض مــن إصــدار حقــوق األفضليــة هــو تســوية القيمــة االســمية والفوائــد المســتحقة بالكامــل علــى الســندات
الثانويــة غيــر المضمونــة وغيــر القابلــة للتحويــل الصــادرة عــن الشــركة فــي ديســمبر  ،2019والبالغــة قيمتهــا 28٫600٫000
ريــال عُ مانــي كمــا فــي  30يونيــو 2021م.

مصاريف اإلصدار المقدرة
ـدر مصاريــف اإلصــدار بحقــوق األفضليــة بمبلــغ وقــدره  105٫950ريــال عُ مانــي ،أي مــا يعــادل تقريبــا  %0٫37مــن مجمــوع
ُتقـ ّ
الحصيلــة اإلجماليــة للطــرح ،علمــا بــان الشــركة ســتتكفل بســداد مصاريــف اإلصــدار المذكــورة فــي الجــدول ادنــاه
بالكامــل.
البيان

المبلغ ( ر.ع )*

أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار

38٫500

أتعاب المستشار القانوني

13٫650

رسوم الهيئة العامة لسوق المال

14٫300

رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع

10٫000

مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن والطباعة والبريد .

10٫000

رسوم بنك التحصيل

9٫500

المصاريف األخرى

10٫000

إجمالي مصاريف اإلصدار المقدرة

105٫950

* تعتبر هذه األرقام تقديرات وقد تتغير القيم الفعلية ألي سبب من األسباب .
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الفصل الرابع :تخصيص االسهم غير المكتتب بها
ً
وفقــا الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ  ، 2021/3/31فقــد وافــق المســاهمون علــى أن تقــوم الشــركة
بتخصيــص أي جــزء غيــر مكتتــب بــه مــن إصــدار حقــوق األفضليــة (إن وجــدت) لحملــة ســندات الشــركة الثانويــة غيــر
المضمونــة وغيــر القابلــة للتحويــل كمــا فــي تاريــخ الحــق ،بســعر إصــدار وقــدره  190بيســة ،وذلــك لضمــان تحقيــق الغــرض
مــن إصــدار حقــوق االفضليــة  ،كمــا هــو موضــح فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مــن نشــرة اإلصــدار هــذه  ،اخذيــن فــي
االعتبــارة مراعــاة قيــام الشــركة بســداد قيمــة كامــل األســهم المخصصــة لحملــة الســندات مــن القيمــة االســمية
والفوائــد المســتحقة علــى الســندات بعــد تســوية كل المســتحقات ،بنــاء علــى موافقــة حاملــي ســندات الشــركة فــي
اجتمــاع حملــة الســندات الــذي عقــد بتاريــخ 2021/04/27م.
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الفصل الخامس :أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها
 1-5نظرة عامة
تأسســت الشــركة كشــركة عُ مانيــة اســتثمارية قابضــة وشــركة مســاهمة عامــة فــي  9ديســمبر  1987بموجــب الســجل
التجــاري رقــم  .2039826وتتنــوع اســتثمارات الشــركة عبــر مختلــف القطاعــات مثــل البنــوك والخدمــات الماليــة والصناعــة
والتأميــن والمرافــق والضيافــة والتجهيــزات الطبيــة .قــد تــم إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة مســقط  ،يقــع مقــر
العمــل الرئيســي للشــركة فــي صاللــة وعنــوان مكتبهــا المســجل هــو ص.ب  ، 2163الرمــز البريــدي  ، 211الســوق المركــزي
 ،صاللــة  ،عُ مــان .عنــوان الموقــع اإللكترونــي للشــركة هــو  www.didic.comورقــم هاتفهــا  )968+( 23295400ورقــم
الفاكــس .)968+(23291500
فيما يلي التراخيص التي تمتلكها الشركة في القيام بأعمالها
الترخيص

الجهة المناحه

تاريخ أنتهاء الصالحية

وزارة التجارة والصناعة وترويج األستثمار

ترخيص تجاري رقم 2039826

 11أبــــــــريل 2023

غرفة تجارة وصناعة عمان

شهادة أنتساب رقم  - 96صالله

 31ديسمبر 2021

 2 - 5أغراض الشركة
بموجب النظام األساسي ،فإن األغراض التي تأسست الشركة من أجلها هي كما يلي:
أسهما؛
(أ) إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تمتلك فيها
ً
(ب) االستثمار في الصناديق وفي األسهم والسندات واألوراق المالية؛
ـهما وتمويــل الشــركات التابعــة لهــا وضمانهــا
(ج) تقديــم القــروض واألوراق الماليــة للشــركات التــي تمتلــك فيهــا أسـ ً
تجــاه األطــراف الثالثــة؛ و
(د) امتــاك بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة واالمتيــازات والحقــوق المعنويــة األخــرى واالنتفــاع بهــا وتأجيرهــا
لشــركاتها الفرعيــة والشــركات األخــرى.
يجــوز للشــركة ،لتحقيــق أهدافهــا  ،اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة لتصحيــح هيــاكل التمويــل ومســار الشــركات التابعــة
لهــا ؛ وتملــك األصــول الثابتــة والمنقولــة المخصصــة الحتياجــات عملهــا ؛ وبشــكل عــام  ،يحــق للشــركة إجــراء جميــع
المعامــات التجاريــة وإبــرام جميــع العقــود واتخــاذ جميــع اإلجــراءات التــي قــد تجدهــا مناســبة لتحقيــق أهدافهــا
بموجــب الشــروط والوســائل التــي تعتبــر مناســبة للشــركة.

 3 - 5الموافقات
 1 - 3 - 5موافقة المساهمين
وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  2021/03/31على اآلتي:
 -1الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من  50٫000٫000ريال عماني إلى  75٫000٫000ريال عماني.
 -2الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال المصــدر مــن  25٫872٫000ريــال عمانــي إلــى مــا ال يزيــد عــن  55٫000٫000ريــال عمانــي عــن
طريــق حــق األفضليــة لصالــح مســاهمي الشــركة.
 -3الموافقــة علــى الغــاء واســترداد الســندات الثانويــة غيــر المضمونــة لمــاك الســندات المصــدرة مــن الشــركة بتاريــخ
 23ديســمبر  ،2019وذلــك بالقيمــة االســمية للســندات والبالغــة  25٫018٫396ريــال عمانــي ،اضافـ ً
ـة الــى كامــل الفوائــد
المتراكمــة المســتحقة علــى الســندات حتــى تاريــخ اغــاق االكتتــاب فــي حــق األفضليــة.
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 -4الموافقــة علــى ســداد قيمــة االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة للمســاهمين مــن مــاك حملــة الســندات مــن
القيمــة المســتحقة الســترداد الســندات والمتمثلــة فــي القيمــة االســمية والفوائــد المتراكمــة المســتحقة للســندات
حتــى تاريــخ اغــاق االكتتــاب فــي حــق األفضليــة.
 -5الموافقــة علــى تخصيــص األســهم غيــر المكتتــب بهــا (ان وجــدت) بعــد ممارســة حــق األفضليــة ،لمــاك حملــة
الســندات مــن المســاهمين  ،علــى أن يتــم ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا مــن القيمــة المســتحقة الســترداد
الســندات والمتمثلــة فــي القيمــة االســمية والفوائــد المتراكمــة المســتحقة حتــى تاريــخ اغــاق االكتتــاب فــي حــق
األفضليــة.
 -6الموافقة على تعديل المادة ( )5من النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات المذكورة أعاله.
 -7تفويــض مجلــس إدارة الشــركة و/أو مــن يتــم اختيارهــم مــن األعضــاء باســتكمال كافــة اإلجــراءات والموافقــات
المطلوبــة لتنفيــذ القــرارات المذكــورة أعــاه.

 2 - 3 -5موافقة الهيئة العامة لسوق المال
وافقت الهيئة العامة لسوق المال على نشرة اإلصدار هذه من خالل قرارها اإلداري رقم خ 2021/57/بتاريخ 2021/6/6

 3 - 3 - 5موافقة حملة السندات
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لحملــة الســندات الــذي عقــد بتاريــخ  ، 2021/04/27وافــق حاملــو ســندات الشــركة علــى
اآلتــي:
 -1الموافقــة علــى الغــاء واســترداد الســندات المصــدرة مــن الشــركة بموجــب نشــرة اإلصــدار المعتمــدة مــن الهيئــة
العامــة لســوق المــال بالقــرار اإلداري رقــم خ2019/85 /م بتاريــخ  24أكتوبــر  2019م ،وذلــك فــي إطــار خطــة إعــادة هيكلــة
رأســمال الشــركة والموافقــة عليــه.
 -2الموافقــة علــى ســداد قيمــة االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة واألســهم اإلضافيــة واســهم التخصيــص
المكتتــب بهــا مــن المســاهمين المالكيــن للســندات مــن القيمــة المســتحقة المترتبــة علــى اســترداد الســندات
والمتمثلــة فــي القيمــة االســمية والفوائــد المتراكمــة المســتحقة للســندات حتــى تاريــخ اغــاق االكتتــاب فــي حــق
األفضليــة.
 -3الموافقــة علــى تســوية المبالــغ المتبقيــة مــن اســترداد الســندات (إن وجــدت) بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب
فــي حــق األفضليــة وذلــك بإعادتهــا إلــى حملــة الســندات.
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الفصل السادس :كبار المساهمين في الشركة
المساهمون الرئيسيون في الشركة الذين يمتلكون  ٪5أو أكثر من رأس مالها كما في  2021\03\28هم كما يلي:
اسم المساهم

الجنسية

نوع األسهم عدد األسهم

النسبة %

شركة مسقط أوفرسيز ش.م.م

عُ مانية

أسهم ملكية

43٫322٫388

%16٫7

عبد الحافظ سالم رجب العجيلي

عُ ماني

أسهم ملكية

31٫540٫666

%12٫2

األنوار الدولية لالستثمار ش م م

عُ مانية

أسهم ملكية

21٫541٫595

%8٫3

فينكورب لالستثمار ش م م

عُ مانية

أسهم ملكية

19٫134٫693

%7٫4

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

عُ ماني

أسهم ملكية

16٫746٫081

%6٫5

شركة أعالف ظفار ش م ع ع

عُ مانية

أسهم ملكية

14٫494٫725

%5٫6

محمد موسى عبد اهلل اليوسف

عُ ماني

أسهم ملكية

14٫340٫508

%5٫5

صندوق تقاعد شرطة عُ مان السلطانية ش م م

عُ ماني

أسهم ملكية

13٫176٫976

%5٫1

(المصدر :شركة مسقط للمقاصة واإليداع )
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العماني
الفصل السابع :نظرة عامة على االقتصاد ُ
1-7

الموقع

موقعــا اســتراتيجيًا علــى مفتــرق طــرق بيــن قــارات آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ،وقــد كانــت تاريخيــً مركــ ًزا
تحتــل عُ مــان
ً
للتجــارة .وتقــدر مســاحة عمــان  309500كيلومتــر مربــع  ،تعتبــر عُ مــان مــن الــدول ذات األنظمــة السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة المســتقرة .تنقســم عُ مــان إداريــً إلــى  11محافظــة (الداخليــة ،الظاهــرة  ،شــمال الباطنــة  ،جنــوب الباطنــة ،
البريمــي  ،الوســطى  ،شــمال الشــرقية  ،جنــوب الشــرقية  ،ظفــار  ،مســقط ومســندم)  ،وتنقســم المحافظــات بدورهــا إلــى
 61واليــة .عاصمــة عُ مــان هــي مســقط (فــي محافظــة مســقط) ،والتــي تقــع علــى الســاحل الشــمالي الشــرقي للبــاد.
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الحكومة

تولــى جاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد مقاليــد الحكــم فــي ســلطنة عمــان فــي عــام  ،2020ويــرأس مجلــس
الــوزراء كرئيــس للدولــة .يســاعد مجلــس الــوزراء جاللــة الســلطان فــي صياغــة وتنفيــذ السياســات العامــة لســلطنة
عُ مــان .يعتبــر القانــون األساســي بمثابــة أســاس لدســتور يحكــم شــؤون الدولــة .ينــص القانــون األساســي علــى نظــام
مــن مجلســين همــا مجلــس الدولــة ومجلــس الشــورى اللــذان يتكونــان مــن الممثليــن المنتخبيــن بصالحيــات استشــارية
 ،حيــث يعمــل أعضــاء كل مجلــس بصفــة استشــارية  ،علــى الرغــم مــن هــذه الصفــة االستشــارية فــإن أعضــاء مجلــس
الدولــة ومجلــس الشــورى قــد يقترحــون ً
أيضــا التشــريعات .يتمتــع المواطنــون بكثيــر مــن الحريــات المدنيــة.

 3 - 7العالقات الدولية
تحتفــظ عُ مــان بعالقــات قويــة مــع جيرانهــا ،باإلضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن الــدول فــي أوروبــا وأمريــكا وآســيا
عامــا الماضيــة ،وهــي عضــو فــي
وأفريقيــا .لقــد تمتعــت عُ مــان باســتقرار سياســي واقتصــادي علــى مــدار الخمســين ً
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة البــارزة  ،بمــا فــي ذلــك هيئــة األمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي
لإلنشــاء والتعميــر ومنظمــة التجــارة العالميــة.
إقليميــً ،عُ مــان عضــو مؤســس فــي مجلــس التعــاون الخليجــي (إلــى جانــب خمــس دول خليجيــة عربيــة أخــرى وهــي:
البحريــن والكويــت وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة) .كمــا أن عُ مــان عضــو فــي لجنــة
التعــاون البترولــي الدائمــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمكلفــة بإعــداد اســتراتيجية طويلــة األجــل لشــؤون
النفــط لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وفقــا ألهــداف االســتدامة.
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المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

يوضــح الجــدول التالــي مجموعــة مختــارة مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســية لســلطنة عُ مــان للفتــرات
المشــار إليهــا:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق
(بمليار ريال عُ ماني)

31٫02

26٫3

25٫2

27٫1

30٫7

29٫3

عدد السكان ( بالمليون )

3٫99

4٫16

4٫41

4٫56

4٫60

4٫62

متوسط دخل الفرد بأسعار السوق
العماني )
(بالريال ُ

7٫770

6٫323

6٫157

5٫953

6٫667

6٫356

معدل التضخم السنوي

%1٫0

%0٫1

%1٫1

%1٫6

%0٫9

%0٫1

15٫8

17٫3

17٫9

18٫2

18٫8

القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي ســوق 14٫5
مســقط لــأوراق الماليــة ( بمليــار ريــال عُ مانــي )

العمانــي (الناتــج المحلي
المصــادر :المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات (الســكان) ،التقاريــر الســنوية للبنــك المركــزي ُ
اإلجمالــي)  ،النشــرة اإلحصائيــة الســنوية لبورصــة مســقط (القيمة الســوقية)
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 5 - 7االقتصاد
لــدى عُ مــان تصنيــف ائتمانــي بمعــدل ” « B+مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة حســب تقييــم وكالــة ســتاندارد &
بــورز (  ) Standard & Poor’sوبمعــدل « « »Ba3مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية حســب تقييــم وكالــة موديــز لخدمــات
المســتثمرين (  ) Moody’s Investors Serviceومعــدل «  »BB +مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية مــن قبــل وكالــة فتــش
العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت قــدره  1دوالر
(  ) Fitchكمــا فــي تاريــخ طباعــة هــذا التقريــر .الريــال ُ
أمريكــي =  0٫385ريــال عُ مانــي.
العمانــي والمســاهم الرئيســي
منــذ اكتشــاف النفــط ،كان اســتخراج النفــط وتصديــره بمثابــة العمــود الفقــري لالقتصــاد ُ
العمانــي
فــي إيــرادات الحكومــة والصــادرات والناتــج المحلــي اإلجمالــي ( .)GDPتعــد العقــود اآلجلــة للنفــط الخــام ُ
الصــادرة عــن بورصــة دبــي للطاقــة اآلن هــي الثالثــة مــن بيــن ثالثــة معاييــر عالميــة للنفــط الخــام وتحــدد ســعر التصديــر
القياســي للنفــط الخــام المنتــج فــي ســلطنة عُ مــان ودبــي .تحتــل عُ مــان المرتبــة الـــ 21بيــن أكبــر منتجــي النفــط فــي
العالــم ،فض ـ ً
ا عــن أنهــا تحتــل المرتبــة  26فــي إنتــاج الغــاز  ،كمــا تحتــل المرتبــة  21فــي العالــم مــن حيــث احتياطيــات
ً
وفقــا لكتــاب حقائــق العالــم الــذي نشــرته
النفــط المؤكــدة والمرتبــة  28مــن حيــث احتياطيــات الغــاز المؤكــدة  ،وذلــك
وكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة .تواصــل الحكومــة التركيــز علــى تنويــع االقتصــاد لتقليــل اعتمادهــا علــى عائــدات
النفــط والغــاز تدريجيــً ،والتــي ال تــزال تمثــل مــا بيــن  ٪68و  ٪85مــن اإليــرادات الحكوميــة اعتمــادًا علــى تقلبــات أســعار
الســلع .تســتخدم عُ مــان تقنيــات محســنة الســتخراج النفــط لزيــادة اإلنتــاج ،لكنهــا اتبعــت فــي الوقــت نفســه خطــة
تنميــة تركــز علــى التنويــع والتصنيــع والخصخصــة  ،بهــدف تقليــل نســبة مســاهمة قطــاع النفــط فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي .المكونــات الرئيســية الســتراتيجية التنويــع الحكوميــة هــي الســياحة والشــحن والخدمــات اللوجســتية
والتعديــن والتصنيــع وتربيــة األحيــاء المائيــة.

 6 - 7المالية العامة
تســتند البيانــات الــواردة فــي هــذا القســم إلــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن منشــورات المركــز الوطنــي لإلحصــاء
العمانــي ومصــادر عامــة أخــرى.
والمعلومــات والبنــك المركــزي ُ
يعتبــر مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة الجهــة المســؤولة عــن السياســة الماليــة لســلطنة عُ مــان ،بمــا فــي
ـاف قــدره  4.2مليــار ريــال عُ مانــي
ذلــك الموافقــة علــى الميزانيــة العامــة الســنوية للدولــة .تــم تســجيل عجــز مالــي صـ ٍ
ـاف قــدره  2.6مليــار ريــال عُ مانــي فــي عــام  .2019وكان ارتفــاع العجــز
فــي عــام ( 2020مؤقــت) ،مقارنــة مــع عجــز مالــي صـ ٍ
فــي عــام  2020مدفوعــً بشــكل أساســي بآثــار المترتبــة عــن انتشــار جائحــة كوفيــد  )COVID-19 ( 19-وانخفــاض أســعار
النفــط الخــام ممــا أدى إلــى انخفــاض اإليــرادات.
لقــد تراجعــت اإليــرادات الحكوميــة بنســبة  ٪20لتصــل إلــى  8٫464مليــون ريــال عُ مانــي خــال عــام  ،2020بعــد أن شــهدت
ً
انخفاضــا بنســبة  ٪3خــال عــام  .2019وكان االنخفــاض فــي اإليــرادات مدفوعً ــا بشــكل أساســي بانخفــاض عائــدات النفــط
والغــاز وإيــرادات رأس المــال.
انخفــض اإلنفــاق الحكومــي بنســبة  %1٫7فــي عــام  2020بعــد انخفــاض بنســبة  %2٫9خــال عــام  .2019وســاهم انخفــاض
اإلنفــاق فــي تخفيــض النفقــات الجاريــة والرأســمالية ،ممــا يعكــس عــزم الحكومــة علــى ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة.
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 7 - 7خطط التنمية
تقــدم خطــة التنميــة الخمســية العاشــرة ،التــي تغطــي الفتــرة مــن  2021إلــى  ، 2025أول خطــة تنفيذيــة لتمهيــد الطريــق
لتنفيــذ رؤيــة  ، 2040وتعتبــر نقطــة انطــاق لتحقيــق االســتدامة الماليــة والنمــو االقتصــادي .وتركــز علــى ترتيــب أولويــات
اإلنفــاق فــي ظــل المتغيــرات المختلفــة فــي الوضــع االقتصــادي المحلــي والعالمــي لضمــان معــدالت نمــو اقتصــادي
عاليــة .وتتضمــن الخطــة أكثــر مــن  80هدفــا اســتراتيجيا و 340برنامجــا و  14أولويــة وطنيــة و  4محــاور رئيســية تركــز علــى
ً
هدفــا للنمــو
آليــات وبرامــج التنويــع االقتصــادي وزيــادة مســاهمة القطاعــات واألنشــطة غيــر النفطيــة .تحــدد الخطــة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لألنشــطة غيــر النفطيــة ،مــن خــال التركيــز علــى قطاعــات مثــل الصناعــات التحويليــة
ذات المحتــوى التكنولوجــي العالــي والزراعــة ومصايــد األســماك وتربيــة األســماك والزراعــة وتجهيــز األغذيــة والنقــل
والســياحة والتخزيــن والخدمــات اللوجســتية .

المحاور األربعة التي تلخص خطة التنمية هي:
مجتمــع يديــره أفــراد مبدعــون :يركــز هــذا الموضــوع علــى التعليــم والبحــث والمواهــب الوطنيــة والصحــة
والمواطنــة والهويــة والتــراث مــن بيــن أمــور أخــرى.
االقتصــاد غــارق فــي بيئــة تنافســية :يتنــاول هــذا الموضــوع قضايــا القيــادة ،واإلدارة االقتصاديــة  ،والتنويــع
االقتصــادي  ،واالســتدامة الماليــة  ،والتوظيــف  ،ودور القطــاع الخــاص  ،والتعــاون الدولــي  ،وتنميــة المحافظــات ،
والمــدن المســتدامة  ،وتكنولوجيــا المعلومــات.
البيئــة التــي تكــون مواردهــا مســتدامة :ينصــب التركيــز فــي هــذا الموضــوع علــى الحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد
الطبيعيــة للبلــد.
دولــة ذات مؤسســات مســؤولة :يقــدم هــذا الموضــوع إرشــادات حــول حوكمــة الجهــاز اإلداري للدولــة والمــوارد
والمشــاريع.
فــي إطــار خطــة التنميــة ،تعتــزم وزارة االقتصــاد متابعــة األهــداف الرئيســية التاليــة علــى مــدى الســنوات الخمــس
المقبلــة:
تحقيــق فائــض قــدره  65مليــون ريــال عُ مانــي فــي عــام  2025مقارنــة بالعجــز الحالــي البالــغ قــدره  4٫2مليــار ريــال
عُ مانــي فــي عــام .2020
الوصــول إلــى متوســطمعــدل نمــو إجمالــي للناتــج المحلــي الحقيقــي بحــد أدنــى  ٪3٫5إجمــا ً
ال وحــد أدنــى  ٪3٫2فــي
القطــاع غيــر النفطــي.
توفير  135ألف فرصة عمل للمواطنين خالل السنوات الخمس القادمة في القطاعين العام والخاص.
زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى  ٪60من إجمالي االستثمار.
جــذب المزيــد مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي القطاعــات النفطيــة وغيــر النفطيــة للوصــول إلــى  ٪10مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي.
االســتفادة مــن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات لتســهيل الموافقــات بشــكل أســرع وتخفيــف التأخيــر فــي تنفيــذ
المشــاريع.
كما تحدد الخطة مجموعة من مؤشرات األداء التي تهدف إلى قياس نتائج المبادرات المقدمة.

 8 - 7العملة والنظام المالي
العمانــي هــو العملــة الرســمية لســلطنة عُ مــان .وهــي مقســمة إلــى  1000بيســة .مــن عــام  1973إلــى عــام  ،1986تــم
الريــال ُ
العمانــي بالــدوالر األمريكــي بســعر  1ريــال =  2٫895دوالر .فــي عــام  ،1986تــم تغييــر الســعر إلــى  1ريــال = 2٫6008
ربــط الريــال ُ
العمانــي الــدوالر األمريكــي
دوالر  ،والــذي يترجــم إلــى  1دوالر أمريكــي تقري ًبــا =  0٫384497ريــال .يشــتري البنــك المركــزي ُ
بســعر  0٫384ريــال ويبيــع الــدوالر األمريكــي بســعر  0٫385ريــال.
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العمانــي فــي ديســمبر  1974بموجــب القانــون المصرفــي الــذي يحــدد وظائفــه ومســؤولياته.
تأســس البنــك المركــزي ُ
العمانــي السياســة النقديــة بشــكل مســتقل بعــد التشــاور مــع الحكومة حــول أهداف سياســتها
يضــع البنــك المركــزي ُ
العمانــي المشــورة للحكومــة بشــأن السياســة االقتصاديــة .باإلضافــة إلــى صياغــة
الماليــة .كمــا يقــدم البنــك المركــزي ُ
وتنفيــذ السياســة النقديــة ،وتشــمل هــذه التنظيمــات واإلشــراف علــى النظــام المصرفــي وتنفيــذ المعامــات بالعمــات
األجنبيــة نيابــة عــن الحكومــة .يتألــف القطــاع المالــي مــن البنــوك التجاريــة ،والبنــوك اإلســامية  ،والبنــوك المتخصصــة ،
وشــركات التمويــل والتأجيــر غيــر المصرفيــة  ،وبيــوت الصرافــة.
بــدأت الهيئــة العامــة لســوق المــال مهامهــا فــي  9ينايــر  .1999وهــي هيئــة حكوميــة ذات اســتقالل مالــي وإداري .يتمثــل
الــدور الرئيســي للهيئــة العامــة لســوق المــال فــي اإلشــراف علــى قطــاع ســوق رأس المــال وقطــاع التأميــن فــي ســلطنة
عُ مــان وتطويــر اإلطــار القانونــي الــذي يحكمهمــا .يتــم تنظيــم عــدد مــن الكيانــات مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق
المــال ،بمــا فــي ذلــك بورصــة مســقط .كمــا تهــدف الهيئــة العامــة لســوق المــال إلــى تعزيز كفــاءة الســوق للمســتثمرين
وزيــادة الوعــي بحقــوق المســتثمرين وأهميــة ســوق رأس المــال.
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الفصل الثامن :نبذة عامة على الشركة وأعمالها
 1 - 8نظرة عامة على األعمال
الشــركة مســجلة كشــركة مســاهمة عُ مانيــة عامــة .تأسســت فــي عُ مــان بتاريــخ  9ديســمبر  1987بســجل تجــاري رقــم
 2039826بموجــب القــرار الــوزاري رقــم  .87/127تشــمل األنشــطة الرئيســية للشــركة االســتثمار فــي األعمــال التجاريــة
واألوراق الماليــة القابلــة للتســويق والترويــج للمشــاريع الجديــدة .تهــدف الشــركة إلــى المســاهمة فــي إدارة الشــركات
التابعــة لهــا .كمــا تســتثمر الشــركة األمــوال فــي الســندات واألســهم واألوراق الماليــة وكافــة أدوات االســتثمار األخــرى
باإلضافــة إلــى تقديــم القــروض والضمانــات للشــركات التــي تســتثمر فيهــا.
فيما يتعلق بالشركات التي تستثمر فيها ،فإن أهداف الشركة هي كما يلي:
تحديد هيكل رأس المال المناسب لمساعدتها على تحقيق أهدافها
تحسين الكفاءة التشغيلية من خالل تطوير واعتماد معايير محددة
وضع خطة عمل شاملة لتعزيز األعمال التجارية وتنويع مصادر اإليرادات.
التعزيــز المســتمر للهيــكل التنظيمــي والعمــل علــى تطويــر األنظمــة والضوابــط الداخليــة ،وخلــق بيئــة عمل مناســبة
ومواتيــة.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020بلــغ رأس مــال الشــركة المصــدر  25٫872٫000ريــال عُ مانــي مقســم إلــى  258٫720٫000ســهم بقيمة
 100بيســة للسهم.

 2 - 8كبار المساهمين في الشركة
مسقط أوفرسيز ش م م
تعتبــر مســقط أوفرســيز ش م م بمثابــة المســاهم المؤســس الرئيســي حيــث تمتلــك  ٪16٫7مــن أســهم الشــركة .تعــد
مجموعــة مســقط أوفرســيز واحــدة مــن التكتــات التجاريــة الرائــدة فــي ســلطنة عُ مــان مــع خبــرة قويــة فــي الترويــج
للمشــاريع الجديــدة وتطويرهــا إلــى نطــاق واســع .مســقط أوفرســيز ش م م مســاهمة فــي الشــركة منــذ إنشــائها.
عبد الحافظ سالم رجب العجيلي
الفاضــل عبــد الحافــظ العجيلــي هــو المســاهم المــروج لمؤسســات راســخة فــي ســلطنة عُ مــان مثــل بنــك ظفــار
والعمانيــة لخدمــات الطيــران ش.م.ع.م .وهــو رئيــس مجلــس إدارة بنــك
ش.م.ع.ع ،شــركة ظفــار للطاقــة ش.م.ع.م ،
ُ
ظفــار ش.م.ع.ع .لديــه اهتمامــات تجاريــة متنوعــة فــي قطاعــات الســيارات والعقــارات واإلعــام وغيرهــا .وهــو أحــد
المســاهمين المؤسســين للشــركة ويمتلــك نســبة  ٪12٫2فــي الشــركة.
األنوار الدولية لالستثمار ش م م
األنــوار الدوليــة لالســتثمار ش م م هــي شــركة تابعــة بنســبة  ٪100لشــركة األنــوار لإلســتثمار ش م ع ع .األنــوار الدوليــة
لالســتثمار ش م م هــي الــذراع االســتثماري لشــركة األنــوار لإلســتثمار ش م ع ع .حيــث تمتلــك األنــوار الدوليــة لالســتثمار
ش م م نســبة  ٪8٫3فــي الشــركة.
شركة فينكورب لالستثمار ش م م
شــركة فينكــورب لالســتثمار هــي جــزء مــن مجموعــة شــركات اليوســف وهــي شــركة قابضــة اســتثمارية متنوعــة.
تمتلــك شــركة فينكــورب لالســتثمار ش م م نســبة  ٪7٫4فــي الشــركة
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صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
تزامــن إنشــاء صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة مــع صــدور قانــون معاشــات ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة
لموظفــي الحكومــة العمانييــن فــي مطلــع عــام 1986م وعهــد إليــه تنفيــذ أحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت
مــا بعــد الخدمــة لموظفــي الحكومــة العمانييــن وإدارة واســتثمار أمــوال المعاشــات والمكافــآت ،الصنــدوق وحــدة
مســتقلة مــن وحــدات الجهــاز اإلداري للدولــة ولــه شــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة ،يمتلــك الصنــدوق نســبة
 %6٫5فــي الشــركة.
شركة اعالف ظفار ش م ع ع
تأسســت شــركة اعــاف ظفــار فــي ســنته  1984وهــي احــدى الشــركات الرائــدة فــي الســلطنة النتــاج االعــاف كمــا ان
لــدى شــركة اعــاف ظفــار محفظــة اســتثمارية فــاق حجمهــا عــن  12مليــون ريــال عمانــي كمــا فــي  21ديســمبر .2020
تمتلــك شــركة اعــاف ظفــار نســبة  %5٫6فــي الشــركة.
محمد موسى عبد اهلل اليوسف
الفاضــل محمــد موســى عبــد اهلل اليوســف رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة اليوســف ومجموعــة تــرك عمــان كمــا انــه
مســاهم رئيســي فــي شــركة الكــروم العمانيــة .يمتلــك الفاضــل محمــد موســى عبــد اهلل اليوســف نســبة  %5٫5فــي
الشــركة.
صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
تأســس الصنــدوق فــي ســنة  1980ويســتثمر فــي أصــول وقطاعــات متعــددة منهــا القطــاع المصرفــي وقطــاع التأميــن
فضـ َ
ا علــى الملكيــات الخاصــة ،يمتلــك الصنــدوق نســبة  %5٫1فــي الشــركة.

 3 - 8بيانات مالية مختارة
يوضح الجدول أدناه البيانات المالية المختارة للشركة للفترات المشار إليها:
البيانات المالية كما في  31ديسمبر
العمانية
األرقام بالماليين من الرياالت ُ

2016
الشركة
األم

2017
الشركة
األم

2018
الشركة
األم

2019
الشركة
األم

2020
المجموعة

إجمال الدخل ( /الخسارة)

18٫3

6٫9

()31٫7

()9٫9

1٫3

الدخل التشغيلي  (/الخسارة)

16٫7

5٫4

()33٫0

()11٫2

()0٫7

إجمال الدخل الشامل  (/الخسارة)

10٫1

1٫1

()39٫1

()19٫3

38٫7

 4 - 8استراتيجية االستثمار
الشــركة هــي شــركة اســتثمارية هدفهــا األساســي هــو إنشــاء مشــاريع قابلــة للتطبيــق لقطاعــات محــددة تعتبــر
مســتدامة ومعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارتهــا مــع تعظيــم عوائــد مســاهميها.
ســتواصل الشــركة اســتخدام غالبيــة محفظتهــا االســتثمارية فــي االســتثمارات االســتراتيجية طويلــة األجــل بمــا فــي
ذلــك الشــركات التابعــة والزميلــة.
تعتــزم الشــركة االســتثمار فــي أعمــال تجاريــة جديــدة وشــركات قائمــة فــي مختلــف القطاعــات بمــا يتماشــى مــع
رؤيــة الشــركة مــن خــال حصــص األســهم فــي هــذه الشــركات .الهــدف هــو تحقيــق عوائــد طويلــة األجــل مــع
المتطلبــات التنظيميــة المعمــول بهــا ومعاييــر حوكمــة الشــركات وضمــن معاييــر المخاطــر المقبولــة.
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تعتــزم الشــركة ً
أيضــا االســتثمار فــي مشــاريع جديــدة ،وبالتالــي تحمــل المخاطــر أثنــاء مرحلــة اإلعــداد  /البنــاء
للمشــاريع ثــم الخــروج مــن المشــروع  ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا  ،عنــد بــدء المشــروع فــي الرســوخ واالســتقرار  ،وذلــك عــن طريــق
بيــع حصتهــا فــي مثــل هــذه المشــاريع
عــاوة علــى ذلــك ،تهــدف الشــركة إلــى اســتثمار الســيولة الفائضــة غيــر المطلوبــة حال ًيــا لعملياتهــا التجاريــة العادية
فــي اســتثمارات مناســبة لتحقيــق عوائــد مســتقرة والحفــاظ علــى رأس المــال.
ستمكن إستراتيجية االستثمار الشاملة الشركة من تحقيق أهدافها طويلة المدى.

 5 - 8محفظة االستثمار
تمتلك الشركة استثمارات في شركات تابعة وشقيقة موضحة أدناه تفاصيلها:
محفظة االستثمار
العمانية )
(بماليين الرياالت ُ

المساهمة
كما في 31
ديسمبر2020

القيمة السوقية القيمة الدفترية
كما في 31
كما في 31
ديسمبر2020
ديسمبر2020

الشركات التابعة
ظفارلالستثمار و الخدمات العقارية ش.م.م

%99٫90

7٫81

7٫81

فندق الحديقة ش م م

%99٫90

0٫57

0٫57

ظفار الدولية لخدمات الطاقة ش.م.م

%99٫00

2٫56

2٫56

10٫94

10٫94

اإلجمالي
الشركات الشقيقة
بنك ظفار ش.م.ع.ع

%24٫38

70٫87

131٫75

ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

%36٫59

6٫00

9٫34

سندات ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

0٫000

2٫75

2٫78

الخدمات المالية ش.م.ع.ع

%46٫15

1٫65

1٫46

شركة عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع

%45٫00

8٫10

10٫77

صاللة لصناعلت المستلزمات الطبية ش.م.م

%25٫00

1٫05

1٫05

العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها ش.م.م
الشركة ُ

%30٫77

2٫39

2٫39

92٫81

159٫54

اإلجمالي
االستثمار في األسهم
األوراق المالية المدرجة

21٫39

21٫39

األوراق المالية غير المدرجة

4٫25

4٫25

اإلجمالي

25٫64

25٫64

استثمارات الدخل الثابت
الودائع ألجل

10٫68

10٫68

القروض للشركات التابعة

4٫95

4٫95

اإلجمالي

15٫63

15٫63

إجمالي محفظة االستثمار

145٫02

211٫75

المصدر  :بورصة مسقط MSX
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 6 - 8القيادة والموظفين
بعمــان ومجــاالت تخصصهــم .يتمتــع أعضــاء فريــق إدارة الشــركة
لــدى الشــركة فريــق إداري ذو خبــرة ومعرفــة واســعة ُ
عامــا فــي مجــال عمــل كل منهــم .تــرد تفاصيــل فريــق اإلدارة فــي الفصــل  13مــن
بخبــرة عمليــة يبلــغ متوســطها ً 25
نشــرة اإلصــدار هــذه.

 7 - 8استراتيجية حوكمة الشركات
يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق أعلــى مســتويات حوكمــة الشــركات ،ويوكــد التزامــه ومســؤوليته عــن إدارة الشــركة
ً
وفقــا لمتطلبــات الميثــاق .قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان مجلــس اإلدارة التاليــة( :أ)
وتوفيــر الشــفافية للشــركة
لجنــة التدقيــق( ،ب) اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت .وتــم تحديــد إطــار مرجعــي لجميــع اللجــان وفــق
اختصاصــات محــددة بوضــوح.
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الفصل التاسع :البيانات المالية التاريخية
فيمــا يلــي ملخــص للبيانــات الماليــة التاريخيــة خــال الفتــرة مــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016إلــى  31ديســمبر
 2020والبيانــات الماليــة المرحليــة للربــع المنتهــي فــي  31مــارس  .2021يتــم عــرض البيانــات الماليــة للســنوات المنتهيــة مــن
 31ديســمبر  2016إلــى  31ديســمبر  2019ألغــراض التمثيــل وال يمكــن مقارنتهــا بالبيانــات الماليــة األخــرى كمــا هــو الحــال فــي
 1ينايــر  ،2016فقــد قامــت الشــركة بتغييــر وضعهــا إلــى « كيــان اســتثماري «بعــد اســتيفاء جميــع شــروط الكيــان االســتثماري
علــى النحــو المحــدد فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( 10البيانــات الماليــة الموحــدة) .يتعيــن علــى الكيانــات
التــي تســتوفي تعريــف الكيــان االســتثماري ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  10قيــاس الشــركات التابعــة لهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بــد ً
ال مــن توحيدهــا .بعــد ذلــك ،فــي االجتمــاع الــذي عقــد فــي  7ينايــر ،2020
خلــص مجلــس إدارة الشــركة إلــى أن الشــركة لــم تعــد تلبــى جميــع المعاييــر المؤهلــة للكيــان االســتثماري بموجــب
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  10وبالتالــي لــم تعــد كيانــا اســتثماريا ،وعليــه عــادت الشــركة الــى اعــداد البيانــات الماليــة
للشــركة االم والمجموعــه اعتبــارا مــن عــام 2020م .تتوفــر البيانــات الماليــة التفصيليــة للشــركة علــى موقــع بورصــة
مســقط علــى الرابــط ( .)www.msx.omملخــص عــن البيانــات الماليــة التاريخيــة (قائمــة الدخــل والميزانيــة) المبالــغ
بالريــال العمانــي
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بيان الدخل للسنة المنتهية في 31
ديسمبر

2017

2016

2018

2019

اإليرادات
إيرادات توزيعات أرباح

9٫809٫483

أرباح( /خسائر) محققة من بيع أصول مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
بالصافي

()70٫208

10٫000٫596

963

10٫066٫867

172٫015

8٫523٫528

-

(خسائر) /أرباح غير محققة على أصول مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -بالصافي

6٫325٫623

()3٫753٫413

()42٫786٫456

()19٫541٫486

إيرادات فائدة

549٫351

461٫658

686٫306

963٫067

أتعاب نجاح التنفيذ  -مشاريع

1٫545٫177

15٫396

-

-

إيرادات أخرى

127٫521

137٫305

138٫380

138٫630

إجمالي الvإيرادات

18٫286٫947

6٫862٫505

()31٫722٫888

()9٫916٫261

المصروفات
مصروفات إدارية وعمومية

()1٫500٫484

()1٫376٫046

()1٫196٫540

()1٫174٫438

استهالك

()77٫211

()76٫587

()80٫041

()85٫797

إجمالي المصروفات

()1٫577٫695

()1٫452٫633

()1٫276٫581

()1٫260٫235

ربح التشغيل

16٫709٫252

5٫409٫872

()11٫176٫496( )32٫999٫469

إيرادات التمويل

612٫730

257٫576

تكاليف التمويل

()3٫884٫113

()4٫569٫434

()6٫107٫076

()7٫990٫934

استبعاد معتمد لشركات تابعة

()2٫983٫506

-

-

-

إهالك تكلفة تمويل مؤجلة
ربح العام قبل الضريبة

10٫454٫363

1٫098٫014

()39٫106٫545

()19٫167٫430

ضريبة الدخل

()348٫937

()46٫961

()31٫107

()129٫765

الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

10٫105٫426

1٫051٫053

()19٫297٫195( )39٫137٫652

الربحية األساسية  vللسهم الواحد

0.041

0.004
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المركز المالي كما في  31ديسمبر

2016

2017

2018

2019

ريال عماني

ريال عماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

األصول
أرصدة نقدية وبنكية

9٫577٫743

6٫646٫129

266٫764

790٫129

مديونيات ومدفوعات مقدمًا

125٫440

365٫746

189٫075

833٫598

استثمار في أسهم بالقيمة العادلة من خالل
35٫253٫556
الربح أو الخسارة

33٫057٫429

26٫492٫430

26٫139٫957

استثمار في شركات تابعة

10٫709٫674

11٫464٫606

9٫189٫035

12٫565٫949

استثمار في شركات شقيقة

162٫385٫921

172٫098٫037

136٫155٫001

113٫439٫074

استثمار في دين ثانوي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

9٫000٫000

5٫107٫955

5٫000٫000

8٫930٫000

قرض لشركة تابعة من خالل أ  .خ

-

-

-

4٫950٫000

عقارات استثماريّة

247٫212

247٫212

247٫212

247٫212

ممتلكات ومعدات

897٫595

827٫153

800٫017

718٫071

إجمالي األصول

228٫197٫141

229٫814٫267

168٫613٫990 178٫339٫534

االلتزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات
التزامات أخرى

940٫322

708٫416

684٫595

283٫453

ضريبة دخل مستحقة الدفع

530٫285

234٫729

173٫910

-

قروض وتمويالت

108٫545٫063

113٫334٫598

104٫778٫157

90٫167٫231

سندات ثانوية  -بالصافي

-

-

-

24٫757٫629

إجمالي االلتزامات

110٫015٫670

114٫277٫743

105٫636٫662

115٫208٫313

حقوق المساهمين
رأس المال

24٫640٫000

24٫640٫000

24٫640٫000

25٫872٫000

احتياطي قانوني

8٫213٫333

8٫213٫333

8٫213٫333

8٫213٫333

احتياطي عام

7٫070٫404

7٫070٫404

7٫070٫404

7٫070٫404

أرباح محتجزة

78٫257٫734

75٫612٫787

32٫779٫135

12٫249٫940

إجمالي حقوق المساهمين

118٫181٫471

115٫536٫524

72٫702٫872

53٫405٫677

إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

228٫197٫141

229٫814٫267

168٫613٫990 178٫339٫534

صافي األصول للسهم الواحد

0.480

0.469
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التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي 31
2016
ديســمبر
ريال عماني

2017

2018

2019

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أنشطة التشغيل
اســتالم توزيعــات األربــاح وإيــرادات اإليجــار واإليــرادات
9٫928٫309
مــن األصــول الماليــة

10٫673٫376

10٫203٫085

8٫660٫283

مدفوعات لدائنين وموظفين

()1٫479٫888

()1٫054٫172

()1٫444٫024

()1٫213٫528

(الزيادة) /النقص في أصول التشغيل

1٫528٫214

()3٫418

-

-

نقص في التزامات التشغيل

()3٫076

()684٫235

-

-

شراء أسهم

()1٫115٫140

()1٫080٫734

()960

-

متحصالت من استثمار تحت التصفية

-

-

-

150٫000

متحصالت من بيع أسهم

16٫051٫084

149٫408

3٫635٫139

-

متحصالت من استرداد رأس المال

-

-

625٫000

-

فوائد مقبوضة

-

-

606٫819

897٫631

ضريبة دخل مدفوعة

()122٫138

()342٫517

()91٫926

()303٫675

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

24٫787٫365

7٫657٫708

13٫533٫133

8٫190٫711

أنشطة االستثمار
أتعاب نجاح التنفيذ  -مشاريع

1٫545٫177

15٫396

-

-

شراء ممتلكات ومعدات

()104٫803

()6٫145

()52٫905

()3٫851

دفعة مقدمة لشراء معدات

()2٫650

-

شراء أسهم في شركة شقيقة

()14٫107٫958

()11٫200٫000

()3٫634٫390

-

استثمار في شركة تابعة

()990٫000

-

-

-

-

1٫652٫331

-

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

3٫710

-

80

-

إيداع وديعة ألجل

-

-

-

()10٫930٫000

وديعة ألجل  -مستردة

-

-

-

7٫000٫000

استحقاق استثمار في ديون ثانوية

-

-

5٫000٫000

-

فوائد مدفوعة

()3٫351٫900

()4٫331٫956

()5٫884٫228

()8٫072٫741

فوائد مقبوضة

739٫940

169٫848

-

-

()15٫352٫857

()2٫919٫112

()12٫006٫592

متحصالت من بيع حقوق

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار ()16٫268٫484
أنشطة التمويل
قروض طويلة األجل مسددة

()20٫480٫000

()23٫666٫667

()17٫541٫666

()56٫200٫667

قروض طويلة األجل مستلمة

-

21٫000٫000

6٫000٫000

118٫000٫000
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متحصالت من إصدار سندات ثانوية
مدفوع إلى شركات تابعة وشركات زميلة

25٫018٫396
()2٫804٫785

()330٫000

259٫055

تكلفة تمويل مؤجلة مدفوعة
مصروفات إصدار سندات مدفوعة

()5٫512٫755
()1٫918٫470

-

-

اســتحقاق اســتثمار فــي ديــن ثانــوي بالقيمــة العادلة
15٫400٫000
مــن خــال الربــح والخســارة /ودائــع ثابتة

-

()260٫768

4٫000٫000

-

-

إيداع في ودائع ألجل

-

()5٫000٫000

-

-

الحركة في قروض قصيرة األجل -بالصافي

17٫000٫000

6٫995٫000

1٫500٫000

()70٫495٫000

الحركــة فــي الســحوبات البنكيــة على المكشــوف-
()4٫381٫371
بالصافي

461٫202

1٫485٫225

()4٫291٫490

()3٫696٫000

()3٫696٫000

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()3٫696٫000

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من
أنشطة التمويل

1٫037٫844

()236٫465

(4٫339٫246 )11٫993٫386

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

9٫556٫725

()7٫931٫614

()1٫379٫365

523٫365

النقد وما يماثل النقد في بداية العام

21٫018

9٫577٫743

1٫646٫129

266٫764

النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

9٫577٫743

1٫646٫129

266٫764

790٫129
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بيان األرباح والخسائر المجمع للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020
الشركة االم المجموعة
2020
ر.ع.

2020
ر.ع.

توزيعات أرباح

1٫360٫941

1٫784٫950

صافي ايرادات شركة تابعة

-

262٫637

ربح محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة

-

9٫991

خسارة غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة

()496٫028

()1٫782٫263

إيرادات فوائد

986٫733

847٫825

إيرادات أخرى

146٫364

162٫132

اجمالي الدخل

1٫998٫010

1٫285٫272

مصروفات إدارية وعمومية

()1٫289٫971

()1٫763٫515

استهالك

()84٫979

()190٫330

اجمالي المصروفات

()1٫374٫950

()1٫953٫845

ربح تشغيلي

623٫059

()668٫573

تكلفة تمويل

()9٫060٫048

()9٫749٫094

إطفاء مصروفات تمويل مؤجلة

()332٫482

()332٫482

حصة الشركة من خسارة شركة تابعة

()1٫980٫680

-

أرباح معتبرة من االلستحواذ على شركات تابعة

772٫128

772٫128

حصة الشركة من خسارة شركة زميلة

10٫019٫014

10٫019٫014

أرباح معتبرة من االلستحواذ على شركات زميلة

43٫361٫639

43٫361٫639

ربح السنة قبل الضريبة

43٫402٫631

43٫402٫632

ضريبة دخل

-

-

صافي الربح

43٫402٫631

43٫402٫632

التغير في قيمة استثمارات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

()417٫538

حصة الشركة من خسائر شاملة للشركات التابعة

()417٫538

-

حصة الشركة من خسائر شاملة للشركات الزميلة

()4٫313٫258

()4٫313٫258

الخسارة الشاملة للسنة

()4٫730٫796

()4٫730٫796

اجمالي الربح الشاملة للسنة

38٫741٫836

38٫671٫836

0.168

ربحية السهم

32

0.168

نشرة إصدار

المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2020

الشركة االم المجموعة
2020
ر.ع.

2020
ر.ع.

النقد والنقد المعادل

866٫292

1٫324٫353

ذمم مدينة

1٫662٫881

769٫907

مخزون

-

21٫118

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
استثمار في اسهم

25٫643٫929

37٫925٫001

استثمار في ودائع ألجل

10٫680٫000

10٫680٫000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

10٫199٫779

اسثمار في شركات تابعة

10٫939٫859

اسثمار في شركات زميلة

159٫544٫758

قرض لشركة تابعة

4٫950٫000

استثمار عقاري

247٫212

247٫212

أصول ثابتة

639٫940

5٫466٫047

اجمال ي األصول

215٫174٫870

226٫178٫174

رأس المال

25٫872٫000

25٫872٫000

احتياطي قانوني

8٫624٫000

8٫624٫000

احتياطي اختياري

7٫070٫404

7٫070٫404

احتياطي إعادة تقييم

()4٫730٫796

()4٫730٫796

أرباح مرحلة

55٫241٫904

55٫241٫905

حقوق المساهمين

92٫077٫512

92٫077٫513

مطلوبات أخرى

7٫840٫017

7٫988٫938

ضريبة

-

9٫383

قروض

90٫462٫460

101٫307٫460

سندات ثانوية

24٫794٫881

24٫794٫881

اجمالي المطلوبات

123٫097٫358

134٫100٫662

المطلوبات وحقوق المساهمين

215٫174٫871

226٫178٫174

صافي قيمة السهم

0.356

0.356

33

159٫544٫758
-

نشرة إصدار

بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الشركة االم المجموعة
2020
ر.ع.

2020
ر.ع.

توزيعات أرباح وايرادات أخرى مستلمة

4٫422٫055

5٫315٫255

مدفوع لموردين وموظفين

()1٫224٫901

()1٫814٫924

محصل من بيع استثمارات

-

48٫915

717٫726

718٫355

صافي النقد من عمليات التشغيل

3٫914٫880

4٫267٫601

مدفوع مقدم لشراء ممتلكات ومعدات

()14٫482

()14٫482

شراء ممتلكات ومعدات

()6٫400

()6٫400

شراء استثمارات طويلة االجل

-

()45٫000

فوائد مدفوعة

()1٫538٫603

()2٫265٫988

استثمار في ودائع ألجل

()2٫480٫000

()2٫480٫000

فوائد مستلمة

730٫000

تسييل ودائع ألجل

730٫000

صافي النقد من عمليات االستثمار

()3٫309٫485

()4٫081٫870

قروض طويلة األجل مستلمة

-

45٫000

مدفوع لشركات تابعة

()529٫232

()9٫232

مدفوع الطراف ذات صلة

-

()14٫397

صافي النقد من عمليات التمويل

()529٫232

21٫371

التغير في النقد والنقد المعادل خالل السنة

76٫163

207٫102

النقد والنقد المعادل في اول السنة

790٫129

1٫117٫251

النقد والنقد المعادل في آخر السنة

866٫292

1٫324٫353
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النتائج المالية األولية الغير مدققة للفترة المنتهية في  31مارس 2021

المؤشرات

مليون ريال
عماني

اجمالي الدخل

2٫39

الربح التشغيلي

2٫10

صافي الربح

2٫61

اجمالي الدخل الشامل

1٫44

اجمالي األصول

219٫05

اجماي حقوق المساهمين

93٫52

المصدر :بورصة مسقط
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الفصل العاشر :حركة سعر السهم وسياسة توزيع األرباح
 1 - 10يوضح الجدول التالي حركة سعر سهم الشركة للفترة من يناير  2017إلى ديسمبر 2020
ً
وفقا لبيانات بورصة مسقط:
العام المالي

سعر االفتتاح

أعلى سعر

أقل سعر

سعر اإلغالق

2017
الربع األول

0٫360

0٫360

0٫314

0٫314

الربع الثاني

0٫314

0٫314

0٫294

0٫304

الربع الثالث

0٫310

0٫324

0٫310

0٫324

الربع الرابع

0٫324

0٫324

0٫318

0٫318

2018
الربع األول

0٫318

0٫318

0٫306

0٫306

الربع الثاني

0٫306

0٫306

0٫306

0٫306

الربع الثالث

0٫306

0٫306

0٫280

0٫280

الربع الرابع

0٫280

0٫280

0٫252

0٫280

2019
الربع األول

0٫280

0٫314

0٫280

0٫314

الربع الثاني

0٫299

0٫299

0٫296

0٫296

الربع الثالث

0٫296

0٫296

0٫296

0٫296

الربع الرابع

0٫296

0٫296

0٫296

0٫296

2020
الربع األول

0٫267

0٫296

0٫267

0٫296

الربع الثاني

0٫296

0٫296

0٫296

0٫296

الربع الثالث

0٫296

0٫296

0٫270

0٫270

الربع الرابع

0٫263

0٫288

0٫263

0٫288

2021
الربع األول

0٫288

0.288
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 2 - 10األرباح
1- 2 10

تســعى الشــركة إلــى توزيــع بعــض مــن أرباحهــا بالطريقــة المثلــى  ،ممــا يــؤدي إلــى دفــع أربــاح األســهم
واالحتفــاظ باألربــاح إلعــادة اســتثمارها بهــدف زيــادة ثــروة المســاهمين.

ً
وفقــا لتقديــر
 2 - 2 - 10ســيكون أي قــرار لدفــع أربــاح األســهم مــن قبــل الشــركة للمســاهمين ومبلــغ هــذه األربــاح
وبنــاء علــى توصيــة منــه ،مــع مراعــاة المــواد والقوانيــن المعمــول بهــا والتعهــدات الخاصــة
مجلــس اإلدارة
ً
باتفاقيــات القــروض المبرمــة أو المقترحــة علــى يتــم إدخالهــا مــن قبــل الشــركة ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل
المســاهمين .ســينطبق هــذا علــى كل مــن توزيعــات األربــاح المؤقتــة والنهائيــة بمــا فــي ذلــك أي أربــاح أســهم
(األســهم المجانيــة).
ً
(وفقــا ألحــكام المادتيــن  130و 131مــن قانــون
 3 - 2 - 10يتــم تلخيــص الجوانــب الرئيســية لسياســة توزيــع أربــاح الشــركة
الشــركات التجاريــة) علــى النحــو التالــي:
أ)

يمكن توزيع أرباح للمساهمين فقط من االحتياطيات القابلة للتوزيع للشركة.

ب) يتــم توزيــع أربــاح للمســاهمين مــن صافــي أربــاح الشــركة عــن أي ســنة ماليــة ،مــع مراعــاة عــدم وجــود أي خســائر
ً
وأيضــا مع مراعــاة عــدم تخفيــض االحتياطيــات القانونية للشــركة
مرحلــة للشــركة فــي نهايــة تلــك الســنة الماليــة
ّ
إلــى ســالب .بعــد دفــع هــذه األربــاح.
ج)

تسعى الشركة إلى اتباع سياسة ثابتة لتوزيع األرباح.

 4 - 2 - 10قــد يتأثــر مبلــغ توزيعــات األربــاح وتحديــد مــا إذا كان ســيتم دفــع توزيعــات األربــاح فــي أي عــام بعــدد مــن
العوامــل  ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر آفــاق أعمــال الشــركة واألداء المالــي للشــركة وتوافــر
النقــد وخطــط الشــركة التوســعية ومتطلبــات رأس المــال العامــل .
يوضح الجدول التالي تفاصيل توزيعات أرباح الشركة على مدى السنوات األربع الماضية:
األرباح المدفوعة

األرباح النقدية ( بيسة)

نسبة األسهم المجانية الموزعة

2017

15

-

2018

15

-

2019

-

%5

2020

-

-

(المصدر  :بورصة مسقط)
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الفصل الحادي عشر :معامالت األطراف ذات العالقة
ارتبطــت الشــركة فــي معامــات مــع جهــات يمكــن لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة ممارســة نفــوذ جوهــري عليهــا
أو مــع مســاهم يملــك أكثــر مــن  %10مــن رأســمال الشــركة .وفــي ســياق النشــاط االعتيــادي ،تقــوم تلــك الجهــات ذات
العالقــة بتقديــم خدمــات وتمويــل للشــركة .كمــا تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات وتمويــل إلــى تلــك الجهــات ذات
العالقــة .وفيمــا يلــي كشــف بالمعامــات التــي أجريــت مــع األطــراف ذات العالقــة خــال عامــي  2019و:2020
2020

2019

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

توزيعات أرباح نقدية مستلمة (شركات تابعة وشقيقة واستثمارات)

3٫772٫049

8٫087٫012

أرصدة قروض الى الشركات التابعة

6٫358٫279

5٫527٫020

كلف تمويل مؤجلة مدفوعة لطرف ذي عالقة (بنك مسقط)

-

1٫419٫771

إيرادات فوائد شركات شقيقة وتابعة وبنك مسقط

821٫945

763٫249

مصروفات فوائد شركات شقيقة ( بنك ظفار) وبنك مسقط

3٫414٫361

3٫782٫426

إيراد اإليجار شركات شقيقة ( بنك ظفار)

102٫240

102٫240

مصروفات التامين شركة شقيقة ( ظفار للتامين )

54٫196

49٫697

مصاريف شراء معدات (مسقط لأللكترونيات) عضو مجلس اإلدارة

-

1٫065

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان

126٫100

64٫100

تعويضات لإلدارة العليا
 رواتب ومكافآت للعاملين وأخرىتعامالت مع الشركات التابعة
ارصدة تعامالت مع البنوك شركات شقيقة ( بنك ظفار) وبنك مسقط
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429٫250

327٫797

520٫000

5٫577٫020

60٫856٫502

57٫491٫787
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الفصل الثاني عشر :عوامل المخاطرة وطرق تخفيفها
قــد يخضــع االســتثمار فــي أســهم الطــرح لعــدد مــن المخاطــر .قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن االســتثمار فــي أســهم الطــرح،
يجــب علــى مقدمــي الطلبــات النظــر بعنايــة وتقييــم المخاطــر الكامنــة فــي أعمــال الشــركة  ،بمــا فــي ذلــك المخاطــر
الموضحــة أدنــاه  ،إلــى جانــب المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه .قــد يكــون لمثــل هــذه المخاطــر تأثيــر علــى
أعمــال الشــركة والظــروف أو النتائــج الماليــة المتوقعــة .فــي مثــل هــذه الحالــة ،قــد يخســر مقدمــو الطلبــات كل أو جــزء
مــن اســتثماراتهم .قــد يكــون للمخاطــر والشــكوك اإلضافيــة تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة.
عوامــل الخطــر التاليــة ليســت شــاملة أو كاملــة ،حيــث إنــه قــد تكــون هنالــك مخاطــر إضافيــة وشــكوك وعــدم يقيــن
وعوامــل غيــر معروفــة حال ًيــا أو التــي تعتقــد الشــركة حال ًيــا أنهــا ذات أهميــة ضئيلــة ولكــن قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى
الشــركة وعملياتهــا مســتقب ً
ال .إذا تطــورت أي مــن حــاالت عــدم اليقيــن هــذه إلــى حــدث فعلــي ،فقــد تختلــف عمليــات
الشــركة والنتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن التوقعــات الحاليــة .وتجــدر اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أن الشــركة تنــوي اتخــاذ
الخطــوات و  /أو التدابيــر الالزمــة مــن أجــل التخفيــف مــن المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه بصــرف النظــر عــن تلــك التــي قــد
تكــون ناجمــة عــن عوامــل خارجــة عــن ســيطرة الشــركة ،بمــا فــي ذلــك العوامــل ذات الطبيعــة السياســية واالقتصاديــة.
يجــب علــى مقدمــي الطلبــات النظــر بعنايــة فيمــا إذا كان االســتثمار فــي أســهم الطــرح مناســبًا لهــم فــي ضــوء
المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه وظروفهــم الفرديــة.

 1 - 12الرفع المالي العالي
يتــم تمويــل الشــركة مــن خــال مؤسســات رفيعــة المســتوى والتــي تعهــدت بكامــل أصــول الشــركة تقريبًــا .مــن
المتوقــع أن يفــي جــزء كبيــر مــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية للشــركة بمتطلبــات الخدمــة الماليــة للمرافــق الرئيســية
للشــركة مــع تــرك مبلــغ محــدود متــاح لتوزيعــات األربــاح .تــم االســتفادة مــن هــذه التســهيالت الرئيســية بأســعار فائــدة
متغيــرة ،وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي أســعار الفائــدة قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى عمليــات الشــركة
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
قــد يــؤدي الجمــع بيــن مخاطــر االســتثمار الكامنــة فــي الشــركة ورافعتهــا الماليــة العاليــة إلــى عــدم قــدرة الشــركة
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة وقــد يكــون لهــا آثــار ســلبية علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
كجــزء مــن االســتفادة مــن هــذه التســهيالت الكبيــرة ،تخضــع الشــركة لبعــض التعهــدات الماليــة التــي يمنــع خرقهــا
قــدرة الشــركة علــى ســداد مدفوعــات معينــة بمــا فــي ذلــك توزيعــات األربــاح.
تــم االســتفادة مــن التســهيالت الرئيســية للشــركة مــع جــدول الســداد الــذي يمكــن أن تفــي بــه التدفقــات النقديــة
التشــغيلية للشــركة علــى أســاس األداء التاريخــي.

 2 - 12مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر المتمثلــة فــي أن الشــركة ســوف تواجــه صعوبــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا أو التزاماتهــا
الماليــة األخــرى عنــد اســتحقاقها .يتــم اســتثمار جــزء كبيــر مــن أصــول الشــركة فــي اســتثمارات اســتراتيجية طويلــة
األجــل ال يجــوز تصفيتهــا فــي غضــون مهلــة قصيــرة فــي حالــة وجــود أي التــزام أو التــزام مالــي فــوري.
تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة للشــركة بانتظــام وتتخــذ اإلدارة ً
أيضــا تدابيــر للحفــاظ علــى توافــر األمــوال الكافيــة ،بمــا
فــي ذلــك التســهيالت االئتمانيــة غيــر المســتخدمة مــع البنــوك  ،للوفــاء بــأي التزامــات عنــد ظهورهــا.
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 3 - 12مخاطر سداد الفوائد
يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن مالحظــة أن التوزيعــات لصالــح مســاهمي الشــركة تخضــع لقاعــدة الوفــاء
بالقــروض الكبيــرة أو ً
ال .وعليــه ،يصنــف مســاهمو الشــركة فــي مرتبــة متدنيــة مقارنــة بمطالبــات البنــوك المقرضــة
والدائنيــن العمومييــن .وبالتالــي إذا تــم إنهــاء الشــركة أو تصفيتهــا أو حلهــا ،فســيقوم مصفــي الشــركة بتوزيــع صافــي
أصــول الشــركة للوفــاء بجميــع مطالبــات الدائنيــن فيمــا يتعلــق بــأي التزامــات عليــا ذات أولويــة لمطالبــات المســاهمين.
فــي مثــل هــذه الحالــة ،قــد ال تكــون هنــاك أصــول كافيــة لتلبيــة مطالبــات المســاهمين بالكامــل.
بنــاء علــى أدائهــا التاريخــي فإنهــا ســتولد تدفقــات نقديــة تشــغيلية كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا
تعتقــد الشــركة أنــه
ً
الماليــة.

 4 - 12تحدي البيئة االقتصادية الكلية
يتركــز عمــل الشــركة علــى ســلطنة عُ مــان وتتأثــر نتائــج عملياتهــا بالظــروف االقتصاديــة فــي عُ مــان والتــي بدورهــا قــد
تتأثــر بالظــروف االقتصاديــة اإلقليميــة والعالميــة.
إذا اســتمرت أســعار النفــط الخــام المنخفضــة الحاليــة لفتــرة طويلــة ،فمــن المحتمــل أن يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي كبيــر
العمانــي وعائداتــه ووضعــه المالــي .مــن المحتمــل أن تكــون لمثــل هــذه األوضــاع آثــار ســلبية جوهريــة
علــى االقتصــاد ُ
علــى الشــركة مــن خــال تثبيــط النشــاط االقتصــادي فــي ســلطنة عُ مــان وبالتالــي التأثيــر علــى األداء المالــي الســتثمارات
الشــركة.
انعكاســا لتحديــات االقتصــاد الكلــي ،لــم يكــن أداء مؤشــر بورصــة مســقط ( ) MSXفــي الفتــرة األخيــرة جيــدً ا حيــث
ً
انخفــض مؤشــر بورصــة مســقط (  )MSXمــن  7008نقطــة فــي  30يونيــو  2014إلــى  3761نقطــة فــي  30ابريــل  2021أي
انخفــض المؤشــر بنســبة .٪46
تقــوم الشــركة باســتثمارات اســتراتيجية طويلــة األجــل تعتقــد أنهــا ســتحقق عوائــد عاليــة معدلــة للمخاطــر علــى
مــدى الــدورات االقتصاديــة المختلفــة.

 5 - 12مخاطر االستثمار
تعتمــد عمليــات وربحيــة الشــركة علــى أداء أصولهــا المســتثمرة .تتركــز اســتثمارات الشــركة علــى أســهم الشــركات
المختلفــة .ينطــوي االســتثمار فــي األســهم علــى درجــة عاليــة مــن المخاطــر والتقلبــات .قــد ال تعكــس القيمة الســوقية
لالســتثمارات بدقــة القيمــة الجوهريــة الســتثماراتها.
االســتثمارات األساســية للشــركة هــي فــي الشــركات الرائــدة فــي الســوق فــي ســلطنة عُ مــان مــع تاريــخ تشــغيل طويــل
مــن الربحيــة.

 6 - 12المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسواق الناشئة مثل عُ مان
األســواق الناشــئة (مثــل عُ مــان) معرضــة لمخاطــر أكبــر مــن األســواق المتقدمــة .تشــمل هــذه المخاطــر ،علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر  ،التقلبــات العاليــة والســيولة المحــدودة والتغيــرات فــي البيئــة القانونيــة واالقتصاديــة والجيوسياســية.
وقــد تخضــع االســتثمارات فــي األســواق الناشــئة لمعلومــات أقــل متاحــة للجمهــور  ،وأســواق أكثــر تقل ًبــا  ،ولوائــح أقــل
تطــورًا فــي ســوق األوراق الماليــة.
االســتثمارات األساســية للشــركة فــي قطاعــات منظمــة بشــكل جيــد مــع ضوابــط صارمــة مثــل الخدمــات المصرفيــة
والتأميــن والخدمــات الماليــة األخــرى وهــذه االســتثمارات لهــا تاريــخ تشــغيل طويــل وأداء إيجابــي بشــكل عــام.
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 7 - 12مخاطر التركيز
كمــا هــو مفصــل فــي الفصــل الثامــن مــن نشــرة اإلصــدار هــذه ،يتــم اســتثمار  ٪71مــن المحفظــة االســتثمارية للشــركة
فــي اســتثمارات اســتراتيجية طويلــة األجــل (الشــركات التابعــة والشــقيقة) كمــا فــي  31ديســمبر  .2020عــاوة علــى ذلــك،
يتــم اســتثمار مــا يقــرب مــن  ٪60مــن محفظــة اســتثمارات الشــركة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة الخدمــات وقطاعــات
أخــرى ذي الصلــة كمــا هــو الحــال فــي  31ديســمبر  .2020يشــكل االســتثمار فــي أســهم حقــوق الملكيــة فــي بنــك ظفــار
ش.م.ع.ع  ٪48مــن المحفظــة االســتثمارية للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  .2020ونتيجــة لذلــك ،فــإن التركيــز فــي قطــاع
واحــد أو أســهم شــركة واحــدة ســوف يعــرض الشــركة للمخاطــر المرتبطــة بقطــاع الخدمــات الماليــة بشــكل عــام
وبنــك ظفــار ش.م.ع.ع بشــكل خــاص .أي أداء ســلبي لقطــاع الخدمــات الماليــة بشــكل عــام وبنــك ظفــار ش.م.ع.ع
بشــكل خــاص قــد يؤثــر علــى الشــركة .قــد يكــون لمخاطــر التركيــز تأثيــر ســلبي جوهــري علــى عمليــات الشــركة والوضع
المالــي ونتائــج العمليــات.
تتركــز االســتثمارات األوليــة للشــركة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة ،لكــن هــذا القطــاع منظــم جيــدً ا بضوابــط صارمــة.
تمتلــك غالبيــة الشــركات المســتثمر فيهــا أصحــاب امتيــاز رائــد فــي الســوق وتاريــخ تشــغيل طويــل مــن األداء والربحيــة
المتســقين.

 8 - 12االعتماد على توزيعات األرباح من االستثمارات الرئيسية
يتــم اشــتقاق جــزء كبيــر مــن التدفقــات النقديــة التشــغيلية للشــركة مــن توزيعــات األربــاح المســتلمة مــن االســتثمارات
اإلســتراتيجية للشــركة .أي تخفيــض كبيــر فــي مبلــغ توزيعــات األربــاح المعلــن مــن قبــل هــذه الشــركات المســتثمر فيهــا
يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى التدفقــات النقديــة التشــغيلية للشــركة .فــي مثــل هــذه الحالــة ،قــد تحتــاج
الشــركة إلــى بيــع جــزء مــن اســتثماراتها للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة أو إذا لــم تكــن قــادرة علــى إجــراء مثــل هــذا البيــع ،
فلــن تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة.
االســتثمارات األساســية للشــركة هــي فــي الشــركات المســتثمر فيهــا األساســية التــي لهــا تاريــخ تشــغيل طويــل مــن
الربحيــة وتوزيــع األربــاح.

 9 - 12المخاطر المتعلقة باالستثمارات غير المدرجة
تمتلــك الشــركة بعــض االســتثمارات فــي أوراق ماليــة غيــر مدرجــة .قــد يتأثــر تقييــم الســوق العــادل لهــذه االســتثمارات
بنمــاذج التقييــم الداخليــة والخارجيــة المختلفــة المطبقــة علــى هــذه االســتثمارات وحساســية المدخــات الرئيســية
المســتخدمة فــي مثــل هــذه النمــاذج ،ممــا قــد يؤدي إلــى آثــار إيجابيــة أو ســلبية علــى الميزانيــة العمومية للشــركة وفي
نهايــة المطــاف ربحيتهــا ،فــي ســنة ماليــة معينــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد ال تكــون هــذه االســتثمارات ســائلة وقــدرة
الشــركة علــى تصفيــة أو الخــروج مــن هــذه االســتثمارات ســوف تتأثــر بظــروف الســوق وظــروف االســتثمار المحــددة  ،مــن
بيــن أمــور أخــرى ،قــد يؤثــر الخــروج غيــر المناســب مــن االســتثمارات  ،بســبب ظــروف الســوق أو متطلبــات الســيولة للشــركة
 ،علــى قــدرة الشــركة علــى تحقيــق الربحيــة أو العــودة المتوقعــة فــي وقــت الدخــول فــي االســتثمارات المذكــورة .إذا
ً
وفقــا الســتراتيجية الخــروج
كانــت الشــركة غيــر قــادرة علــى البيــع أو الخــروج مــن االســتثمار فــي الوقــت المناســب أو
الخاصــة بهــا ،فقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وعملياتهــا .اســتثمارات
الشــركة غيــر المدرجــة فــي الشــركات الرائــدة فــي عُ مــان لهــا تاريــخ تشــغيل طويــل وأداء جيــد.

 10 - 12المخاطر المتعلقة بالتقارير المالية من خالل التغييرات في وتطبيق وتفسير معايير
المحاسبة
تعتبــر المعاييــر واألســاليب المحاســبية أساســية لكيفيــة تســجيل الشــركة وتقاريرهــا لبياناتهــا الماليــة ونتائــج عملياتهــا.
ً
أيضــا ،يجــب علــى اإلدارة اســتخدام البصيــرة النافــذة فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه السياســات واألســاليب
المحاســبية بحيــث تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( .)IFRSيمكــن أن تؤثــر مجموعــة متنوعــة
مــن العوامــل علــى القيمــة النهائيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا إمــا عنــد كســب الدخــل ،أو االعتــراف بالمصروفــات ،
أو اســترداد األصــل  ،أو تقليــل االلتــزام .وضعــت الشــركة سياســات وإجــراءات رقابــة تهــدف إلــى ضمــان أن تخضــع هــذه
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التقديــرات المحاســبية الهامــة واألحــكام لرقابــة جيــدة وتطبيقهــا بشــكل ثابــت .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تهدف السياســات
واإلجــراءات إلــى ضمــان أن عمليــة تغييــر المنهجيــات تحــدث بطريقــة مناســبة .قــد تؤثــر التغييــرات فــي المعاييــر
المحاســبية وممارســة األحــكام والتقديــرات علــى التقاريــر الماليــة أو إعــادة صياغــة البيانــات الماليــة للفتــرة الســابقة
فــي المســتقبل .تعتبــر السياســات المحاســبية والضوابــط الداخليــة للشــركة بالغــة األهميــة لإلبــاغ الدقيــق عــن المركــز
المالــي ونتائــج العمليــات .تغطــي هــذه السياســات والضوابــط الداخليــة ً
أيضــا الحــاالت التــي يُطلــب فيهــا مــن اإلدارة
إجــراء تقديــرات حــول أمــور غيــر مؤكــدة .تتــم الموافقــة عليهــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة وتتــم مراجعتهــا ســنويًا
مــن قبــل كل مــن المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن.

 11 - 12المخاطر المتعلقة بفقدان الموظفين
يعتمــد نجــاح الشــركة علــى مجلــس إدارتهــا وفريــق اإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن ذوي الخبــرة .ال يمكــن أن يكــون هناك
مــا يضمــن أن الشــركة ســوف تكــون قــادرة علــى االحتفــاظ بخدمــات موظفيهــا أو تعزيــز قوتهــا العاملــة عنــد الحاجــة.
تولــي الشــركة أهميــة كبيــرة لتطويــر سياســات فعالــة للمــوارد البشــرية تهــدف إلــى تحقيــق رضــا الموظفيــن
وتحفيزهــم .تســعى الشــركة باســتمرار لبنــاء بنيــة تحتيــة قويــة للمــوارد البشــرية حتــى تتمكــن مــن جــذب المرشــحين
المناســبين لتلبيــة كل مــن احتياجــات االســتبدال والنمــو للشــركة .تمتلــك الشــركة سياســات وبنيــة تحتيــة مناســبة
العمانييــن وتطويرهــم المهنــي.
تدعــم التوظيــف المســتمر للمواطنيــن ُ

 12 - 12المخاطر التشغيلية
المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل النظــام ،والخطــأ البشــري  ،واالحتيــال  ،والفشــل فــي
مراقبــة الوســطاء والســيطرة عليهــم بشــكل مناســب  ،وعــدم تنفيــذ ضوابــط أمنيــة كافيــة  ،وانقطــاع الخدمــات مــن
قبــل مقدمــي الخدمــات  ،وإلحــاق الضــرر باألصــول الماديــة .الخســائر التشــغيلية لهــا آثــار قانونيــة أو تنظيميــة ســلبية
ويمكــن أن تــؤدي إلــى خســارة ماليــة وســمعة غيــر طيبــة.

 13 - 12مخاطر إعادة التمويل
تعتمــد قــدرة الشــركة علــى تمويــل عملياتهــا أو إعــادة تمويــل مديونيتهــا الحاليــة علــى عــدد مــن العوامــل ،مثــل توافــر
التدفقــات النقديــة مــن العمليــات والوصــول إلــى ديــون إضافيــة و  /أو تمويــل حقــوق الملكيــة  ،وال يمكــن أن يكــون هنــاك
ضمــان بــأن هــذه األمــوال ســتكون كذلــك .وأن تكــون متوفــرة بتكلفــة معقولــة تجاريًــا ،أو علــى اإلطــاق .ال يمكــن أن
يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة علــى تحمــل ديــون إضافيــة و  /أو إعــادة تمويــل ديونهــا الحاليــة عنــد
اســتحقاقها .قــد يكــون للفشــل فــي الحصــول علــى التمويــل الكافــي للعمليــات أو الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة أو شــروط
التمويــل أو إعــادة التمويــل غيــر المواتيــة تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 14 - 12المخاطر الخاصة باألسهم المطروحة بعد االداراج
التغيــر فــي ســعر الســهم الســوقي :قــد يتغيــر ســعر ســهم الشــركة بعــد ادراجــه فــي بورصــة مســقط لعــدة
أســباب ومــن الممكــن ان ينــزل الــى ســعر اقــل مــن ســعر االكتتــاب.
الســيولة :ال يوجــد أي ضمــان بانــه ســوف يتــم تــداول اســهم الشــركة بشــكل فعــال فــي بورصــة مســقط  ،مــا قــد
يــؤدي الــى عــدم قــدرة الســتثمرين علــى بيــع اســهم الشــركة يشــكل ســريع.
احتمــال زيــادة رأس مــال الشــركة فــي المســتقبل :قــد تقــرر الشــركة فــي المســتقبل ان ترفــع رأس مالهــا عــن
طريــق اصــدار اســهم إضافيــة أو أدوات تمويليــة أخــرى مــا قــد يــؤدي الــى انخفــاض ســعر ســهم الشــركة فــي بورصــة
مســقط و/أو تقليــل توزيعــات األربــاح علــى المســاهمين.
تذبــذات الســوق :قــد تؤثــر تذبذبــات الســوق بشــكل ســلبي علــى ســعر ســهم الشــركة فــي بورصــة مســقط بمعــزل
عــن أداء الشــركة حيــث تحمــل جميــع االســتثمارات فــي األســهم مخاطــر خاصــة فــي تذبذبــات الســوق مــا قــد ينتــج
عنــه زيــادة او نقصــان فــي ســعر الســهم.
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الفصل الثالث عشر :تنظيم وإدارة الشركة
 1 - 13حوكمة الشركات
 .1 - 1 - 13تحــدد حوكمــة الشــركات العالقــة والمســؤوليات بيــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للشــركة
مــن خــال هيــكل وضــع األهــداف وصياغــة االســتراتيجيات والرقابــة علــى األداء ومراقبتــه مــع ضمــان االمتثــال
لألنظمــة وتعزيــز ثقافــة الشــفافية مــن خــال اإلفصــاح وااللتــزام بأعلــى المعاييــر األخالقيــة.
 2 - 1 - 13تخضــع األدوار والمســؤوليات الخاصــة بمجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة للشــركة  ،ألحــكام قانــون
الشــركات التجاريــة والنظــام األساســي والقواعــد والتعاميــم ذات الصلــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق
المــال.
 3- 1 - 13يتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الرئيســية عــن تصميــم سياســة حوكمــة الشــركة بالشــكل المناســب
للشــركة  ،ضمــن اإلطــار العــام الــذي تعــده الهيئــة العامــة لســوق المــال .يجــوز لمجلــس اإلدارة تنفيــذ جميــع
األعمــال الضروريــة أو المفيــدة لتحقيــق أهــداف الشــركة المؤسســية باســتثناء تلــك األفعــال المحظــورة
بموجــب القانــون أو النظــام األساســي أو المحفوظــة صراحـ ً
ـة للمســاهمين ليتــم البــت فيهــا فــي اجتمــاع
الجمعيــة العامــة .يتــم تنفيــذ اإلدارة اليوميــة للشــركة مــن قبــل فريــق اإلدارة التنفيذيــة.

 2 - 13المجلس
 1- 2 - 13مجلس اإلدارة
يمتلــك مجلــس اإلدارة الســلطة الكاملــة ألداء جميــع األعمــال المطلوبــة إلدارة الشــركة باإلضافــة إلــى حمايــة وتطويــر
ً
وفقــا ألهــداف الشــركة باإلضافــة إلــى تأميــن مصالــح أصحــاب المصلحــة اآلخريــن .هــذه الســلطة
مصالــح المســاهمين
ليســت مقيــدة أو مقيــدة باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرة  3 - 1 - 13أعــاه .ومــع ذلــك ،ال تمتــد هــذه الســلطة إلــى
األمــور التشــغيلية والشــؤون اليوميــة للشــركة  ،والتــي تظــل مــن مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة.
تشمل مسؤوليات ووظائف مجلس اإلدارة ما يلي:
اعتمــاد األعمــال والسياســات الماليــة للشــركة والميزانيــة التقديريــة لتحقيــق أهدافهــا والحفــاظ علــى حقــوق
مســاهميها وتعزيزهــا.
إعــداد ومراجعــة وتحديــث الخطــط الالزمــة مــن وقــت آلخــر لتحقيــق أهــداف الشــركة وأداء أنشــطتها فــي ضــوء
األغــراض التــي تأسســت مــن أجلهــا.
القيــام بإجــراءات اإلفصــاح الخاصــة بالشــركة ومراقبــة تطبيقهــا وفقــً لألنظمــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق
المــال.
ً
وفقــا للوائــح اإلفصــاح الصــادرة عــن الهيئــة
توفيــر المعلومــات للمســاهمين بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب
العامــة لســوق المــال.
تعييــن الرئيــس التنفيــذي أو المديــر العــام وكذلــك تعييــن الموظفيــن الرئيســيين فــي الشــركة وتحديــد كفاءاتهــم
وصالحياتهــم.
تقييــم أداء المســؤولين المذكوريــن فــي الفقــرة الســابقة وتقييــم العمــل الــذي تقــوم بــه اللجــان المشــكلة مــن
ً
وفقــا ألحــكام المــادة ( )122مــن الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة .
قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تــم تشــكيلها
اعتمــاد البيانــات الماليــة المتعلقــة بأعمــال الشــركة ونتائــج أنشــطتها التــي تقدمهــا إليهــا اإلدارة التنفيذيــة كل ثالثــة
أشــهر ،وذلــك لإلفصــاح عــن مركزهــا المالــي الحقيقــي للســوق.
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تضميــن التقريــر الســنوي المقــدم للجمعيــة العموميــة تأكيــدا مســببًا لقــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي القيــام
باألنشــطة المقــررة لهــا وتحقيــق أهدافهــا.
تعيين أمين سر مجلس اإلدارة .و
إدراج جميــع المبالــغ التــي اســتلمها كل عضــو مــن الشــركة خــال الســنة فــي القوائــم الماليــة ،بمــا فــي ذلــك
المبالــغ التــي تــم دفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة بهــذه الصفــة.
تنــص المــادة  185مــن قانــون الشــركات التجاريــة علــى أنــه يُحظــر علــى مجلــس اإلدارة القيــام باألعمــال التاليــة مــا لــم
يتــم تخويلــه صراحـ ً
ـة القبــام بذلــك بموجــب النظــام األساســي للشــركة أو بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة العاديــة:
تقديم تبرعات ،ما عدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.

أ)

ب) إجراء الرهن على موجودات الشركة أو التأمين عليها اال لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها اإلعتيادية.
كفالة ديون الغير ،ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل اإلعتيادي من أجل تحقيق أعراض الشركة.

ج)

تلتــزم الشــركة بجميــع األعمــال التــي يقــوم بهــا مجلــس إدارتهــا ورئيســها ومديرهــا التنفيــذي وجميــع المديريــن
التنفيذييــن اآلخريــن (إن وجــدوا) طالمــا أنهــم يعملــون باســم الشــركة وفــي نطــاق صالحياتهــم.
ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة الحالــي مــن  7أعضــاء تــم إنتخابهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العايــة الســنوية
والتــي عقــدت بتاريــخ  31مــارس 2021م:
الصفة

التمثيل

غير
تنفيذي

مستقل  /غير
مستقل

الرقم االسم
1

الشيخ خالد مستهيل أحمد
المعشني

رئيس مجلس اإلدارة

بصفته الشخصية

نعم

مستقل

2

طارق عبد الحافظ سالم
العجيلي

نائب رئيس مجلس
االدارة

بصفته الشخصية

نعم

غير مستقل

3

رشاد بن خميس حمد
البطاشي

عضو مجلس االدارة

بصفته الشخصية

نعم

مستقل

4

عمر أحمد عبد اهلل محفوظ
الشيخ

عضو مجلس االدارة

بصفته الشخصية

نعم

غير مستقل

5

سالم عبد اهلل فرج العوادي

عضو مجلس االدارة

بصفته الشخصية

نعم

مستقل

6

فيصل محمد موسى اليوسف

عضو مجلس االدارة

بصفته الشخصية

نعم

غير مستقل

7

الشيخ سعود مستهيل أحمد
المعشني

عضو مجلس االدارة

بصفته الشخصية

نعم

مستقل
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الشيخ خالد مستهيل أحمد المعشني
الشــيخ خالــد المعشــني هــو رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت فــي الشــركة.
الشــيخ خالــد هــو ً
العمانيــة
أيضــا رئيــس مجلــس إدارة بنــك مســقط ش.م.ع.ع .ونائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ُ
للخدمــات التمويــل ش.م.ع.ع وعضــو مجلــس إدارة شــركة أعــاف ظفــار ش م ع ع .حصــل علــى بكالوريــوس العلــوم
فــي االقتصــاد مــن المملكــة المتحــدة ،وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي دراســات الحــدود الدوليــة مــن كليــة
الدراســات الشــرقية واألفريقيــة فــي جامعــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة  ،ولديــه خبــرة واســعة فــي إدارة الشــركات
المســاهمة العامــة .
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طارق عبد الحافظ سالم العجيلي
الفاضــل طــارق العجيلــي هــو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة .وحاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم فــي المحاســبة والتمويــل
مــن كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية .لديــه خبــرة واســعة فــي مجالــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة
العامــة ،حيــث يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة ظفــار للتأميــن ش م ع ع وشــركة عمــان
لالســتثمارات والتمويــل ش.م.ع.ع  ،وعضــو فــي مجلــس إدارة بنــك ظفــار ش.م.ع.ع .
كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركات التابعــة مثــل فنــدق الحديقــة (جــاردن هوتيــل) ش.م.م وشــركة ظفــار
الدوليــة لخدمــات الطاقــة ش م م .
رشاد بن خميس حمد البطاشي
الفاضــل رشــاد البطاشــي هــو رئيــس لجنــة التدقيــق فــي الشــركة .حاصــل علــى دبلــوم عالــي فــي تخصــص المحاســبة
المتقدمــة مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،وكذلــك بكلوريــوس تخصــص المحاســبة مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
لــدى الفاضــل رشــاد خبــرة فــي عــدة أقســام فــي صنــدوق تقاعــد الخدمــة المدنيــة منــذ عــام  2003مثــل قســم
االســتثمارات فــي األســواق الماليــة ،واألســهم واالســتثمارات البديلــة والصناديــق االســتثمارية ذات الدخــل الثابــت ،وتحليــل
االســتثمارات ومتابعــة أداء كافــة االســتثمارات ومــدراء المحافــظ اإلســتثمارية ،العقاريــة ،األســهم وصناديــق االســتثمار.
عمر احمد عبد اهلل محفوظ الشيخ
الفاضــل عمــر الشــيخ هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخدمــات الماليــة ش.م.ع.ع وهــو يشــغل منصــب نائــب الرئيــس
التنفيــذي لشــركة ظفــار للتأميــن ش.م.ع.ع .وقــد حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جنــوب
كولــورادو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وبكالوريــوس العلــوم فــي إدارة األعمــال مــع تخصــص فــي اإلدارة ً
أيضــا مــن
جامعــة جنــوب كولــورادو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وهو عضو مجلس اإلدارة في الشركات التابعة  -فندق الحديقة (جاردن هوتيل) ش.م.م
سالم عبد اهلل فرج العوادي
الفاضــل ســالم العــوادي هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة دواجــن ظفــار ش.م.ع.ع وعضــو مجلــس إدارة شــركة أعــاف
العمانيــة لخدمــات التمويــل ش.م.ع.ع .وهــو
ظفــار ش.م.ع.ع .ويشــغل حال ًيــا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة ُ
حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا (المحاســبة) وماجســتير إدارة األعمــال مــن كليــة لنــدن بالمملكــة المتحــدة.
عامــا فــي مجــاالت التمويــل وقطاعــات النفــط والغــاز.
ويتمتــع بخبــرة تزيــد عــن ً 27
وهو عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة  -شركة ظفار الدولية لخدمات الطاقة ش م م
فيصل محمد موسى اليوسف
الفاضــل فيصــل اليوســف عضــو فــي مجلــس اإلدارة .وهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة مســقط للتمويــل ش.م.ع.ع
وعضــو مجلــس إدارة بنــك ظفــار .حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي االقتصــاد مــن جامعــة لنــدن بالمملكة
المتحــدة .وهــو زميــل محاســب معتمــد (المملكــة المتحــدة) .لديــه ً
أيضــا خبــرة فــي العمــل مــع ارنســت ويونــغ E&Y
كأخصائــي تدقيــق.
الشيخ سعود مستهيل أحمد المعشني
الشــيخ ســعود المعشــني حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الدبلوماســية الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا
(المملكــة المتحــدة) عــام  ،2015كمــا أنــه يحمــل شــهادة إدارة األعمــال مــن جامعــة ستافوردشــاير عــام  2010مــن
المملكــة المتحــدة أيضــً .عضــو مجلــس اإلدارة فــي بنــك مســقط ش.م.ع.ع وشــركة أعــاف ظفــار ش.م.ع.ع ،يشــغل
الشــيخ ســعود منصــب مديــر التســويق وتطويــر األعمــال التجاريــة فــي مجموعــة مســقط أوفرســيز  ،يعمــل فــي القطاع
المالــي  ،العقــارات  ،التجــارة  ،الســفر  ،التأميــن والمشــاريع المشــتركة.
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 3 - 2 - 13قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســاهمين او غيرهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية،
مــع عــدم اإلخــال بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة والئحــة الشــركات المســاهمة العامــة ،يجــب االلتــزام باألحــكام
التاليــة النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة:
يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين.
يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المســتقلين ،وفــق احــكام المــادة ( )114مــن الئحــة الشــركات
المســاهمة العامــة  ،بمــا يتناســب مــع مبــداء االســتقاللية الــواردة فــي المبــادئ المنظمــة لميثــاق حوكمــة الشــركات
المســاهمة العامــة فــي وصــف العضــو المســتقل،
إلــى حــد علــم مجلــس اإلدارة ،فقــد تمــت مراعــاة الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة  115مــن الئحــة الشــركات
المســاهمة العامــة فيمــن يرغــب فــي الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وتشــمل هــذه الشــروط مــا يلــي:
ان يكون شخصا طبيعيا.
ان يكون حسن السيرة والسمعه.
أال يقل عمره عن ( )25خمس وعشرين سنه.
ان يكون لديه رقم مساهم مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع.
اال يكون عاجزا عن سداد مديونيته للشركة التي يتقدم باوراق ترشيحه لعضوية مجلس ادارتها.
اال يكــون قــد حكــم عليــه فــي جنايــة او جريمــة مخلــه بالشــرف واالمانــه مــا لــم يكن قــد رد اليــه اعتبــاره او باالفالس
او باالعســار.
اال يكون متسببا بتصرفات فردية او ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس اإلدارة في افالس احدى الشركات.
إذا كان مترشحا بصفة عضوا مستقال فيقدم إقرار بذلك وبانه ستسقط عضويته إذا أفقد صفة االستقاللية.
اال يترتــب علــى اكتســابه العضويــة ان يصبــح عضــوا فــي أكثــر مــن ( )4اريــع شــركات مســاهمة عامــة مركــز عملهــا
الرئيســي فــي الســلطنة ،واال يكــون رئيســا لمجلــس إدارة أكثــر مــن شــركتين.
اال يكــون عامــا او عضــوا فــي مجلــس إدارة شــركة مســاهمة عامــة او مقفلــة تمــارس اغراضــا مشــابهه فــي
الســلطنة ألغــراض الشــركة التــي يتقــدم للترشــح لعضويــة مجلــس اداراتهــا.
يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن طريــق االقتــراع الســري المباشــر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة .يكــون
لــكل مســاهم عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد األســهم المملوكــة لــه .يجــوز لــه التصويــت بهــا جميعــا لمترشــح واحــد
او تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المترشــحين بمــا ال يجــاوز عــدد المقاعــد الشــاغرة العضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك
ببطاقــة التصويــت بحيــث يكــون اجمالــي مــا أعطــاه لهــم مــن أصــوات مســاويا لعــدد األســهم التــي يملكهــا.
تكــون مــدة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة ثــاث ( )3ســنوات مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة التــي جــرى فيهــا االنتخــاب إلــى
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية الثالثــة التــي تليهــا ،وإذا جــاوز تاريــخ انعقــاد هــذه الجمعيــة مــدة الســنوات ()3
الثــاث المشــار اليهــا ،مــدت العضويــة بحكــم القانــون الــى تاريــخ انعقادهــا علــى اال يجــاوز ذلــك نهايــة المــدة المحــددة
النعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية.
تبطــل عضويــة أي شــخص مــن يتــم انتخابــه بالمخالفــة لالحــكام المنظمــة لعضويــة مجلــس اإلدارة مــن تاريــخ انتخابــه،
ويكــون هــذا الشــخص مســؤو ً
ال عمــا لحــق بالشــركة مــن اضــرار مــن اجــراء ذلــك ،وتبطــل القــرارات التــي شــارك العضــو
فــي التصويــت عليهــا بعــد انتخابــه بالمخالفــة لألحــكام المنظمــة لذلــك ،اال إذا كانــت حائــزة علــى نســبة التصويــت
المطلوبــة لصحتهــا بــدون احتســاب صــوت هــذا العضــو.

46

نشرة إصدار

إذا شــغر مقعــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي ســبب مــن األســباب خــال الفتــرة التــي تقــع بيــن جمعيتيــن عاميتيــن
عاديتيــن ،فيكــون لمجلــس اإلدارة القيــام باآلتــي:
 .1مــلء المقعــد الشــاغر مــن قائمــة المرشــحين الذيــن لــم يدخلــوا مجلــس اإلدارة حســب آخــر انتخابــات أجريــت امــام
الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة ،ووفـ ً
ـق ترتيــب أعلــى األصــوات التــي حصــل عليهــا كل منهــم ،وإذا تســاوى مرشــحان
فــي عــدد األصــوات ،يتــم اختيــار واحــد منهــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وفــي حالــة عــدم وجــود أســماء فــي قائمــة
المرشــحين ،يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن شــخص لمــلء المقعــد الشــاغر حتــى انعقــاد اقــرب جمعيــة عاديــة.
ً
وفقــا ألحــكام الفقــرة الســابقة
 .2إذا بلــغ عــدد المقاعــد الشــاغرة أو عــدد األعضــاء المعينيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة
نصــف عــدد أعضــاء المجلــس المنتخبيــن ،يجــب علــى المجلــس ان يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة خــال مــدة ()60
يومــا مــن تاريــخ شــغور آخــر مركــز النتخــاب أعضــاء جــدد لمــلء المقاعــد الشــاغرة .وفــي جميــع األحــوال ،يكمــل األعضــاء
ً
الذيــن تــم انتخابهــم لمــلء المقاعــد الشــاغرة مــدة اســافهم المتبقيــة.
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يتــم اتبــاع قواعــد المكافــأت وبــدل حضــور الجلســات الــوارده فــي الفــرع الثانــي الخــاص بمجلــس اإلدارة مــن الفصــل
الثالــث الــواردة فــي الئحــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادرة بتاريــخ  25فبرايــر  ،2021وتــم دفــع أتعــاب حضــور
االجتماعــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العاميــن  2019و 2020علــى النحــو المبيــن أدنــاه:
الرقم االسم

المنصب

إجمالي أتعاب
حضور االجتماعات
لعام2019

إجمالي أتعاب
حضور االجتماعات
لعام2020

رئيس المجلس

10٫000

7٫600

نائب الرئيس

9٫800

7٫600

7٫600

8٫300
9٫100

1

الشيخ خالد مستهيل أحمد المعشني

2

طارق عبد الحافظ سالم العجيلي

3

أحمد محمد سالم الكاف

عضو

4

عمر أحمد عبد اهلل محفوظ الشيخ

عضو

9٫200

5

سالم عبد اهلل فرج العوادي

عضو

9٫800

8٫400

6

فيصل محمد موسى اليوسف

عضو

10٫00

8٫400

7

الشيخ حمود مستهيل أحمد المعشني

عضو

7٫700

6٫700

64٫100

56٫100

اإلجمالي
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لجنة التدقيق
االسم

الصفة

رشاد خميس حمد البطاشي

رئيس اللجنة

عمر أحمد عبد اهلل محفوظ الشيخ

عضو في اللجنة

الشيخ سعود مستهيل أحمد المعشني

عضو في اللجنة
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اختصاصات لجنة التدقيق ومهامها ومسؤولياتها
لجنة التدقيق مكلفة بأداء المهام الرئيسية التالية:
أ)

متابعة أنشطة وخطة عمل المدقق الخارجي مع تقييم تقاريره والتحقق من الرسوم ذات الصلة؛

ب)

اإلشراف على أنشطة رئيس قسم التدقيق الداخلي والتأكد من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

ج)

اإلشراف على إعداد القوائم المالية ومناقشة القواعد المحاسبية وتعديالتها .و

د)

العمل كمنسق بين مجلس اإلدارة والمدققين الخارجيين والداخليين.

اللجنة التنفيذية ولترشيحات والمكافآت
الصفه

االسم

رئيس اللجنة

الشيخ خالد مستهيل أحمد المعشني
طارق عبد الحافظ سالم العجيلي

عضو في اللجنة

سالم عبد اهلل فرج العوادي

عضو في اللجنة

فيصل محمد موسى اليوسف

عضو في اللجنة

اختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت
تتولــى اللجنــة التنفيذيــة ولترشــيحات والمكافــآت اإلشــراف علــى إدارة االســتثمارات وأصــول الشــركة بجميــع أشــكالها
ً
وفقــا لطبيعــة وهــدف الحيــازة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنهــا تــؤدي واجبــات
وتصنيــف هــذه األصــول واالســتثمارات
ومســؤوليات الترشــيحات  ،فيمــا يلــي ملخــص مســؤوليات اللجنــة:
أ)

ً
وفقــا
اإلشــراف علــى إدارة اســتثمارات الشــركة وأصولهــا بجميــع أشــكالها مــع تصنيــف االســتثمارات واألصــول
لطبيعــة والغــرض مــن الحيــازة ،كمــا أنهــا تــؤدي واجبــات ومســؤوليات الترشــيحات والمكافــآت المنصــوص عليهــا
فــي الميثــاق الجديــد لحوكمــة الشــركات.

ب) مراجعة الخطط وتصنيف استثمارات الشركة.
ج)

تحديد الحدود العليا لمحفظة الشركة بما يتناسب مع معايير كفاية رأس المال.

د)

المراجعة الدورية لالستثمارات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

هـ) مراجعــة كافــة مقترحــات اإلدارة التنفيذيــة بخصوص المســاهمة والتوســع والمشــاركة وإعــادة هيكلة المشــاريع
محليــً وخارجيــً.
و)

مراجعة كافة مقترحات اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق باالستثمارات واالكتتاب ومقترحات الشركات الجديدة.

ز)

مراجعة سياسات إدارة المخاطر بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية.

ح)

مساعدة الجمعية العامة العادية في ترشيح أعضاء مؤهلين بشكل جيد لمجلس اإلدارة واختيار األفضل.

ط) وضــع قيــود تنظيميــة علــى المكافــآت الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واألتعــاب المخصصــة
لحضــور جلســات مجلــس اإلدارة واللجــان.
ي) تقديم خطة عمل سنوية لمجلس اإلدارة.
ك) البحث عن وترشيح أشخاص مؤهلين للعمل كأعضاء في مجلس اإلدارة في حالة وجود شواغر.
ل)

مراجعة سياسات الشركة بشكل دوري  ،مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.

م) مراجعة خطة العمل السنوية للشركة والتوصية بها لمجلس اإلدارة.
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 6 - 2 - 13قنوات التواصل مع المساهمين
يتــم توفيــر البيانــات الماليــة للشــركة بشــكل رقمــي علــى الموقــع اإللكترونــي لبورصــة مســقط  www.msx.omكمــا
يتــم نشــر نتائــج الشــركة لــى أســاس ربــع ســنوي ونصــف ســنوي والســنوي فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن  ،واحــدة
باللغــة اإلنجليزيــة واألخــرى باللغــة العربيــة.

 3 - 13نبذة مختصرة عن فريق اإلدارة العليا
الفاضل /رامز العمودي  -الرئيس التنفيذي
الفاضــل /رامــز محلــل مالــي معتمــد وقــد شــغل وظائــف مهنيــة عديــدة ويحمــل شــهادة ( )CAIAو( )PRMتخــرج
عامــا مــن الخبــرة المهنيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عبــر مجموعــة واســعة
مــن كنــدا  ،ولديــه أكثــر مــن ً 18
ـدءا مــن االستشــارات إلــى الخدمــات الماليــة والعقــارات  ،حيــث شــغل عــددً ا مــن المناصــب مــن رئيــس
مــن الصناعــات  ،بـ ً
االســتثمار وعضــو مجلــس اإلدارة إلــى الرئيــس التنفيــذي .انضــم إلــى الشــركة فــي فبرايــر .2020
الفاضل /فيشال ماكوانا  -المدير المالي
عامــا مــن الخبــرة
الفاضــل /ماكوانــا محاســب قانونــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التجــارة .لديــه أكثــر مــن ً 14
فــي مختلــف جوانــب تمويــل الشــركات واإلدارة العامــة بمــا فــي ذلــك جمــع األمــوال مــن خــال أســواق رأس المــال
(األســهم والديــون) ،واإلشــراف علــى عمليــات االندمــاج واالســتحواذ  ،وتمويــل المشــاريع  ،وعمليــات الخزانــة  ،ورأس المــال
العامــل وإدارة التدفــق النقــدي  ،والتخطيــط المالــي و التحليــل والهيكلــة والنمذجــة الماليــة .شــغل سـ ً
ـابقا منصــب نائــب
المديــر المالــي فــي فــرع ألحــدى أكبــر شــركات الطاقــة المتكاملــة فــي الهنــد  .وقــد شــغل مهــام متعــددة خــال
عملــه والتــي تشــمل إصــدار أســهم الحقــوق  ،وجمــع األمــوال مــن خــال الســندات الدائمــة وتمويــل المشــاريع خاصــة
مشــاريع الطاقــة .انضــم إلــى الشــركة فــي أكتوبــر .2018
الفاضل/أحمد بن بخيت سالم فاضل  -مدير الشؤون االدارية
عامــا فــي مجــال اإلدارة والتمويــل واالســتثمار وإدارة المحافــظ الماليــة وانضــم
يتمتــع الفاضل/أحمــد فاضــل بخبــرة ً 30
إلــى الشــركة فــي عــام .1987
وهو عضو في مجلس إدارة في الشركة التابعة  -شركة ظفار لالستثمار والخدمات العقارية ش م م
الفاضل/جمال كامل رشيد  -سكرتير الشركة
عامــا مــن الخبــرة فــي مختلــف مجــاالت
الفاضل/جمــال رشــيد حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة .لديــه ً 37
المحاســبة فــي عُ مــان واإلمــارات والعــراق ،وهــو علــى درايــة تامــة باســتخدام األســاليب الكميــة للتحليــل المالــي .وقــد
ســبق لــه أن شــغل منصــب رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة .ويشــغل حال ًيــا منصــب أميــن ســر مجلــس
االدارة وذلــك منــذ  30يونيــو  .2016وهــو ً
أيضــا أميــن ســر لجنتــي التدقيــق والتنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت .وقــد انضــم
إلــى الشــركة فــي فبرايــر .2003

 .4 - 13موظفين الشركة
صممــت سياســات المــوارد البشــرية فــي الشــركة الســتقطاب والمحافظــة علــى وتحفيــز موظفيــن ذو كفــاءة ومهنيــة
وقــدرات عاليــة الجــودة .لــدى الشــركة  36موظــف كمــا فــي  30ابريــل .2021
تلتــزم الشــركة بتحديــد واســتقطاب وتطويــر المــوارد البشــرة الوطنيــة ووصلــت نســبة الموظفيــن العمانييــن فــي
الشــركة الــى  %83٫4كمــا فــي  30ابريــل  2021كمــا ان الشــركة ملتزمــة بجميــع القوانيــن والتعليمــات الخاصــة بالتوظيــف
والمــوارد البشــرية.
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الفصل الرابع عشر :مبررات سعر الطرح
الشــركة هــي شــركة اســتثمارية قابضــة راســخة ومتناميــة فــي عُ مــان مــع ســجل حافــل مــن العمليــات واألربــاح .بلغــت
أصــول الشــركة  215مليــون ريــال عُ مانــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020بينمــا بلــغ صافــي الربــح الشــركة  43.4مليــون ريــال
عُ مانــي للســنة المنتهيــة فــي  .2020تــم تــداول األســهم فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بســعر  267بيســة للســهم
الواحــد كمــا فــي  27مايــو  .2021وتطــرح الشــركة أســهم حقــوق االفضليــة بســعر  190بيســة للســهم الواحــد .مــع األخــذ
فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل النوعيــة والكميــة مثــل الوضــع فــي الســوق ،والحصــة الســوقية  ،وجــودة األصــول ،
ونمــو األعمــال  ،واألداء الحالــي  ،والربحيــة  ،والتوقعــات المســتقبلية لالســتثمارات الرئيســية للشــركة  ،تعتقــد الشــركة أن
إصــدار حقــوق االفضليــة فــي المصلحــة الفضلــى للشــركة والمســاهمين.

 .1 - 14العوامل النوعية
 )1الشــركة هــي واحــدة مــن الشــركات االســتثمارية القابضــة الرائــدة فــي ســلطنة عُ مــان ،وتعتبــر ثانــي أكبــر األصــول
واألســهم فــي قطــاع االســتثمار.
 )2قامت الشركة خالل العامين الماضيين بتوظيف فريق إداري مؤهل مهنيًا وذو خبرة عالية.
 )3ســتثمارات الشــركة الرئيســية فــي الشــركات الرائــدة فــي قطاعاتهــا ،مثــل بنــك ظفــار وشــركة ظفــار للتأميــن ،
والتــي تظهــر نمــوً ا وربحيــة رائعــة.
 )4تشــرع الشــركة فــي خطــة تحــول مهمــة مــن المتوقــع أن تضيــف قيمــة كبيــرة للمســاهمين مــن خــال تنويــع
قاعــدة اســتثماراتها وتدفقــات الدخــل.
 )5وافقــت الشــركة مؤخ ـرًا علــى شــروط تمويــل جديــدة مــع كبــار مقرضيهــا والتــي ستســمح لهــا بخدمــة التزاماتهــا
بشــكل أفضــل وتتــرك مســاحة للتوزيعــات المقســمة علــى المســاهمين.

 2 - 14العوامل الكمية
متوسط سعر إغالق
السهم ( بيسة )

خصم سعر الحق على
متوسط سعر اإلغالق

الفترة المنتهية في  27أبريل 2021
متوسط سعر إغالق السهم لشهر واحد

269

%29

متوسط سعر إغالق السهم لثالثة أشهر

261

%27

متوسط سعر إغالق السهم لستة أشهر

263

%28

متوسط سعر إغالق السهم لتسعة أشهر

263

%28

متوسط سعر إغالق السهم ألثني عشر شهرًا

265

%28

المصدر :بورصة مسقط
ســعر االكتتــاب  190بيســة للســهم الواحــد بخصــم  ٪29علــى متوســط ســعر اإلغــاق لشــهر واحــد وبلــغ ســعر الســهم
 267بيســة للســهم الواحــد كمــا فــي  27مايــو  2021وبخصــم  ٪28علــى متوســط ســعر اإلغــاق لســنة واحــدة ( 265بيســة
للســهم الواحــد) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بلغــت القيمــة الدفتريــة ألســهم الشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2020فــي حــدود
 356بيســة للســهم الواحــد .وعليــه ،وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى طــرح حــق االفضليــة باألكتتــاب فــي األســهم
لمســاهمي الشــركة بســعر مخفــض ومغــري قــدره  190بيســة للســهم الواحــد.
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الفصل الخامس عشر :حقوق وواجبات حملة األسهم
يلخــص هــذا الفصــل حقــوق والتزامــات المســاهمين فــي شــركة مســاهمة عُ مانيــة عامــة ،ســارية اعتبــارًا مــن تاريــخ
نشــرة اإلصــدار هــذه .الوصــف المقــدم فيمــا يلــي هــو مجــرد ملخــص وال يهــدف إلــى إعطــاء نظــرة عامــة كاملــة عــن
العمانــي أو تعاميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال.
حقــوق وواجبــات المســاهمين أو األحــكام ذات الصلــة فــي القانــون ُ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال ينبغــي اعتبــار هــذا الفصــل بمثابــة استشــارة قانونيــة فيمــا يتعلــق بهــذه األمــور .كمــا توجــد
نســخة مــن النظــام األساســي متاحــة ويمكــن الحصــول عليهــا مــن مكاتــب الشــركة.

 .1 - 15مسؤولية المساهمين
تقتصــر مســؤولية المســاهمين علــى دفــع قيمــة األســهم التــي يكتتــب مــن أجلهــا ،ولــن يكــون المســاهم مســؤو ً
ال
عــن ديــون الشــركة إال فــي حــدود قيمــة األســهم التــي اكتتــب فيهــا بالشــركة.

 .2 - 15حقوق المساهمين
ً
وفقا لقانون الشركات التجارية:
تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية وأصلية في ملكيتها والتي هي
أو ً
ال .الحق في استالم األرباح المعلنة من قبل الجمعية العمومية؛
ثانيًا .حق األفضلية لالكتتاب في األسهم الجديدة؛
ثالثًا .الحق في المشاركة في توزيع أصول الشركة عند التصفية؛
ً
وفقا للقانون المعمول به؛
رابعًا .الحق في تحويل األسهم
خامسا :الحق في االطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجلها
سادسًا .الحق في الحصول على نسخة من النظام األساسي أو اإلطالع عليه في مقر الشركة.
ســابعًا .الحــق فــي ابــاغ المســاهم فــي المشــاركة والتصويــت فــي جميــع االجتماعــات العامــة شــخصيًا أو بالوكالــة
(ســيكون لــكل مســاهم صــوت واحــد لــكل ســهم عــادي مملــوك)؛
ثامنــا .الحــق فــي التقــدم بطلــب إللغــاء أي قــرار صــادر عــن االجتماعــات العامــة أو مجلــس اإلدارة ،والــذي يتعــارض مــع
القانــون أو النظــام األساســي أو اللوائــح الداخليــة األخــرى للشــركة ؛
تاســعًا .الحــق فــي رفــع دعــاوى ضــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجعــي حســابات الشــركة نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة
ً
وفقــا للمــادة  208مــن قانــون الشــركات التجاريــة؛
عــن الشــركة
عاشــرًا .الحــق فــي التواصــل مــع الهيئــة العامــة لســوق المــال (بشــرط أن يكــون الطلــب مدعــوم مــن قبــل المســاهمين
الذيــن يمتلكــون  ٪5علــى األقــل مــن األســهم) ،لممارســة ســلطته فــي إيقــاف قــرارات الجمعيــة العامــة التــي تــم
تمريرهــا لصالــح أو ضــد أي فئــة مــن المســاهمين أو لمصلحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أو غيرهــم.
حادي عاشرًا :الحق في اخذ اإلجراءات القانونية وفقًا للمادة  207من قانون الشركات التجارية.

 3 - 15ملكية ونقل األسهم
يتــم تســجيل ملكيــة األســهم ونقلهــا فــي ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع .وفــي حالــة وفــاة احــد
المســاهمين مــن ذوي المســاهمة المشــتركة لالســهم ،وكان المتوفــى مالـ ً
ـكا شــريكًا ،ســوف تعتبر الشــركة الشــخص
الــذي يأتــي اســمه فــي ســجل المســاهمين هــو الممثــل للمالكيــن المشــتركين فــي األســهم ،وإذا كان المتوفــى مالـ ً
ـكا
وحيــدً ا ،فيجــب أن يكــون ممثلــوه القانونيــون هــم األشــخاص المخولــون امــام الشــركة بتســلم هــذه األســهم  ،دون ان
يعفــى المتوفــى مــن أي التزامــات قــد تترتــب عليــه مــن ملكيــة هــذه األســهم.
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 4 - 15التقارير والبيانات المرسلة إلى المساهمين
يومــا مــن نهايــة الســنة الماليــة ،يجــب علــى مجلــس اإلدارة إعــداد تقريــر يتضمــن المركــز المالــي للشــركة
خــال ً 60
والمركــز المالــي لشــركاتها التابعــة وكذلــك أي أربــاح صافيــة يتــم توزيعهــا علــى المســاهمين  ،وأي تغييــرات تطــرأ علــى
أعمــال الشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا وأي شــيء قــد يكــون قــد أثــر علــى موقــف الشــركة أو قدرتهــا علــى االســتمرار
فــي ممارســة جميــع أنشــطتها وتحقيــق أهدافهــا  ،وكذلــك أي بيانــات أخــرى مدرجــة فــي الالئحــة التنفيذيــة .كمــا
يجــب أن يتنــاول التقريــر ً
أيضــا امتثــال الشــركة لمتطلبــات الحوكمــة واالســتدامة ويجــب أن يوقعــه رئيــس مجلــس اإلدارة
أو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي.
ً
يجــب علــى مدقــق حســابات الشــركة ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSيوضــح
أيضــا إعــداد تقريــر
الوضــع المالــي الحقيقــي للشــركة.
يتــم إرســال نســخ مــن التقاريــر المذكــورة أعــاه إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال قبــل الموافقــة علــى جــدول أعمــال
الجمعيــة العامــة الســنوية ،إذا لــم تعــرض هــذه التقاريــر علــى الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية ،تعتبــر الموافقــة
علــى هــذه التقاريــر الغيــة وباطلــة.
كمــا يجــب إرســال ملخــص للبيانــات الماليــة المدققــة وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مدققــي الحســابات إلــى كل
يومــا
مســاهم وأي شــخص يحــق لــه الحضــور مــع دعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية قبــل ً 15
علــى األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع .كمــا ســيتم االفصــاح عــن البيانــات الماليــة الســنوية مــن خــال نظــام النشــر
اإللكترونــي علــى موقــع بورصــة مســقط  .يجــب تقديــم هــذه التقاريــر باإلضافــة إلــى قــرارات الجمعيــة العامــة الســنوية
إلــى المســجل فــي غضــون ســبعة أيــام مــن تاريــخ اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية.
إذا تبيــن لمجلــس اإلدارة وجــود خطــأ فــي البيانــات الماليــة قبــل عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية ،وجــب عليــه
ان يصحــح األخطــاء ،وان يرســل مــا يفيــد ذلــك الــى كل المســاهمين ،ومــن لهــم حــق حضــور الجمعيــة قبــل انعقادهــا،
فــاذا لــم يتمكــن مــن اجــراء التصحيــح قبــل انعقــاد الجمعيــة وجــب علــى الجمعيــة ان تؤجــل النظــر فــي التقريــر الــى
اجتمــاع اخــر مــا لــم يكــن الخطــاء ماديــا .وعلــى المجلــس موافــاة الجهــة المختصــة بنســخة مــن التقريــر بعــد تصويبــه،
وإيــداع نســخة منــه لــدى المســجل خــال ( )7ســبعة أيــام مــن تاريــخ إرســاله إلــى الجهــة المختصــة.
كمــا ســيقوم مجلــس اإلدارة بإعــداد بيانــات ماليــة ربــع ســنوية غيــر مدققــة للربــع األول والثانــي والثالــث مــن كل ســنة
ماليــة .ســيتم االفصــاح عــن هــذه البيانــات ً
أيضــا مــن خــال نظــام النشــر اإللكترونــي علــى موقــع ســوق مســقط لــأوراق
ً
الماليــة .ســتقوم الشــركة ً
وفقــا لتوجيهــات الهيئــة العامــة
أيضــا بنشــر البيانــات الماليــة ربــع الســنوية غيــر المدققــة
لســوق المــال.
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الفصل السادس عشر :شروط وإجراءات االكتتاب
 1 - 16أهلية األكتتاب في األسهم المطروحة
األكتتــاب فــي إصــدار حــق األفضليــة مفتــوح للمســاهمين الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي ســجل الشــركة لــدى شــركة
مســقط للمقاصــة واإليــداع كمــا فــي تاريــخ الحــق  ،وأولئــك األشــخاص الذيــن اشــتروا الحقــوق من خــال بورصة مســقط،
يحــق لــكل مســاهم االكتتــاب فــي إصــدار حقــوق األفضليــة شــريطة أن يمتلــك األســهم كمــا فــي تاريــخ الحــق و  /أو أن
يكــون قــد اشــترى الحقــوق مــن خــال بورصــة مســقط.
يحــق لــكل مســاهم كمــا فــي تاريــخ الحــق الحصــول علــى حوالــي  58٫18ســهم جديــد مقابــل كل  100ســهم يحتفــظ
ـهما فــي تاريــخ الحــق  ،يتــم تقريــب الرقــم حســب األصول.
بهــا كمــا فــي تاريــخ الحــق ،أي ســهم واحــد مقابــل كل  1٫72سـ ً
سيتم إدراج حقوق األفضلية في بورصة مسقط ويمكن بيعها أو شراؤها من خالل بورصة مسقط .

 2 - 16فترة االكتتاب وسعر الطرح
بداية اإلكتتاب في 2021/6/21
إغالق اإلكتتاب في 2021/6/30
سعر اإلصدار  190بيسة للسهم (عبارة عن قيمة السهم)

 3 - 16تداول الحقوق
ً
وفقــا للقوانيــن واللوائــح التــي تطبقهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال
الحقــوق قابلــة للتــداول فــي بورصــة مســقط
وبورصــة مســقط  ،يمكــن تــداول هــذه الحقــوق  ،أي شــراؤها وبيعهــا خــال فتــرة تداولهــا .يجــب علــى المشــتري لهــذه
الحقــوق االتصــال والتنســيق مــع مديــر اإلصــدار الســتالم نمــوذج طلــب األكتتــاب المطلــوب وتعبئتــه وتقديمــه إلــى بنــك
ً
وفقــا
التحصيــل ،إضافــة إلــى دفــع قيمــة األكتتــاب باألســهم والمســتندات المطلوبــة فــي أو قبــل تاريــخ إغــاق اإلكتتــاب
للشــروط الــواردة فــي هــذه النشــرة ،تســقط الحقــوق التــي لــم ُتمــارس قبــل نهايــة فتــرة اإلكتتــاب.

 4 - 16االكتتاب في األسهم اإلضافية
 )1يمكن فقط لألشخاص المؤهلين للحقوق بتاريخ الحق تقديم طلبات لالكتتاب في األسهم اإلضافية.
 )2المســاهم الــذي ال يكتتــب فــي كامــل حقوقــه أو قــام ببيــع حقوقــه (ســواء جزئيــً أو كليــً) غيــر مؤهــل للتقــدم
بطلــب للحصــول علــى أســهم إضافيــة.
 )3ال يحــق لغيــر المســاهمين كمــا فــي تاريــخ الحــق الذيــن يشــترون الحقــوق التقــدم بطلــب للحصــول علــى أســهم
إضافيــة.
 )4يمكــن للمســاهمين المكتتبيــن بشــكل صحيــح فــي اســتحقاقهم الكامــل ألســهم الطــرح التقــدم بطلــب
للحصــول علــى أســهم إضافيــة.
 )5يجــب علــى المســاهمين الذيــن يرغبــون فــي التقــدم للحصــول علــى أســهم إضافيــة اإلشــارة إلــى ذلــك عــن طريــق
كتابــة العــدد المطلــوب مــن األســهم اإلضافيــة فــي نمــوذج الطلــب الخــاص بهــم ودفــع كامــل قيمــة األســهم
المطلوبــة عنــد تقديــم نمــوذج الطلــب إلــى بنــك التحصيــل.
 )6الحــد األدنــى مــن األســهم اإلضافيــة التــي يمكــن التقــدم للحصــول عليهــا هــو ســهم واحــد وبحــد أقصــى ال
يتجــاوز إجمالــي (بمــا فــي ذلــك االســتحقاق األصلــي والحقــوق المشــتراة واألســهم اإلضافيــة) الحجــم الكلــي
إلصــدار حقــوق األفضليــة.
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 )7سيتم تخصيص أالسهم إالضافية بالتزامن مع أسهم الطرح ،بشرط موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
 )8إذا كان إجمالــي األســهم اإلضافيــة التــي تــم التقــدم للحصــول عليهــا أكبــر مــن الحــد األدنــى لالكتتــاب فــي إصــدار
حقــوق األفضليــة ،فســيتم تخصيــص أالســهم إالضافيــة لــكل متقــدم طلــب علــى أســاس النســبة والتناســب مــع
كافــة عــدد األســهم المكتتــب بهــا مــن المتقدميــن ،وســوف يتــم رد الرصيــد الفائــض.
 )9ذا كان إجمالــي األســهم اإلضافيــة المطلوبــة مــن قبــل مقدمــي الطلبــات أقــل مــن الحــد األدنــى لالكتتــاب فــي
إصــدار حقــوق االفضليــة ،فســيتم تخصيــص أالســهم إالضافيــة بالكامــل لجميــع المتقدميــن المؤهليــن
 )10إذا كان هنــاك أي أســهم بعــد تخصيــص األســهم االصليــة واالضافيــة لــم يتــم االكتتــاب بهــا ،فيتــم تخصيصهــا
بالكامــل لحاملــي ســندات الشــركة كمــا فــي تاريــخ الحــق وفــق الشــروط المذكــورة فــي النشــرة.
وملزما فيما يتعلق بتخصيص األسهم.
يكون قرار مدير اإلصدار ،بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال ،نهائيًا
ً
مالحظــة :يجــب علــى المتقدميــن التأكــد مــن أن مســاهمتهم بعــد إصــدار الحقــوق هــي ضمــن حــدود المســاهمة
المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن ســلطنة عُ مــان.

 5 - 16تخصيص األسهم غير المكتتب بها
ســيتم تخصيــص األســهم غيــر المكتتــب بهــا لحاملــي ســندات الشــركة كمــا فــي تاريــخ الحــق بســعر إصــدار وقــدره 190
بيســة (مائــة وتســعون بيســة) ،مــع مراعــاة قيــام الشــركة بســداد قيمــة كامــل األســهم المخصصــة لحملــة الســندات
مــن القيمــة االســمية والفوائــد المســتحقة علــى الســندات بعــد تســوية كل المســتحقات  ،بحيــث يتــم تحويل كل ســند
إلــى  0٫6ســهم فــي الشــركة ،طبقــا لموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ  31مــارس  2021والجمعيــة
العامــة لحملــة الســندات بتاريــخ  27أبريــل ،2021

 6 - 16االكتتاب نيابة عن األطفال القصر
عاما كما في تاريخ الحق قاصرًا.
 )1سيتم اعتبار المساهم الذي يقل عمره عن ً 18
 )2يحق لألب فقط االكتتاب نيابة عن ولده القاصر.
 )3إذا تــم االكتتــاب نيابــة عــن قاصــر مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر والــد القاصــر ،فيجــب علــى الشــخص الــذي يتقــدم
لالكتتــاب إرفــاق توكيــل شــرعي (قانونــي) ســاري المفعــول صــادر عــن الســلطات المختصــة التــي تخولــه التعامــل
فــي أمــوال القاصــر بالبيــع والشــراء واالســتثمار.

 7 - 16الحد األدنى واألقصى لألكتتاب
مــن الممكــن أن يكــون الحــد األدنــى لالكتتــاب ســهم واحــد وال يمكــن أن يتجــاوز الحــد األقصــى لحجــم إصــدار الحقــوق
(بمــا فــي ذلــك االســتحقاق األصلــي والحقــوق المشــتراة واألســهم اإلضافية).

 8 - 16تفاصيل الحساب المصرفي
 )1يجــب علــى كل مقــدم طلــب تقديــم تفاصيــل حســابه  /حســابها المصرفــي (المســجل باســم مقــدم الطلــب) .وال
يجــوز لمقــدم الطلــب اســتخدام رقــم الحســاب المصرفــي ألي شــخص آخــر إال فــي حالــة األطفــال القصــر.
 )2إذا كان الحســاب المصرفــي لمقــدم الطلــب مســج ً
ال لــدى بنــك آخــر غيــر بنــك التحصــل ،فيجــب عليــه  /عليهــا
تقديــم مســتند إثبــات صحــة تفاصيــل الحســاب المصرفــي كمــا هــو منصــوص عليــه فــي نمــوذج الطلــب .يمكــن
القيــام بذلــك عــن طريــق تقديــم أي مســتند مــن بنــك مقــدم الطلــب يوضــح بوضــوح رقــم الحســاب واســم صاحــب
الحســاب (مقــدم الطلــب) ،مثــل كشــف حســاب صــادر عــن البنــك أو خطــاب  /مســتند صــادر عــن بنــك مقــدم الطلب
يحتــوي علــى مــا ســبق ذكرهــا مــن المعلومــات .يجــب علــى مقــدم الطلــب التأكــد مــن أن األدلــة المقدمــة مقــروءة
بطريقــة واضحــة .علمــً بــأن مقــدم الطلــب غيــر ملــزم بتقديــم دليــل علــى حســابه  /حســابها المصرفــي إذا كان
يكتتــب مــن خــال البنــك الــذي يحتفــظ فيــه بحســابه  /حســابها .وفــي هــذه الحالــة ،يجــب علــى البنــك الــذي يتلقــى
االكتتــاب التحقــق مــن تفاصيــل حســاب مقــدم الطلــب وتأكيدهــا فــي نظامــه وإجراءاتــه المحــددة.
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 )3سيتم استخدام الحساب المصرفي المقدم في نموذج الطلب لعمليات االسترداد فقط.
 )4يتم رفض نموذج الطلب الذي يحتوي على رقم الحساب المصرفي لشخص آخر غير مقدم الطلب.

 9 - 16الوثائق المطلوبة
 )1نســخة مــن البطاقــة الشــخصية المدنيــة  /جــواز الســفر  /شــهادة الســجل التجــاري لمقــدم الطلــب ،حســب
االقتضــاء.
 )2تقديــم مســتند يؤكــد صحــة تفاصيــل الحســاب المصرفــي المكتوبــة فــي نمــوذج الطلــب ،فقــط إذا كان االكتتــاب
مــن خــال بنــك آخــر غيــر البنــك الــذي يمتلــك فيــه مقــدم الطلــب حســابًا مصرفيــً.
 )3نســخة مــن توكيــل رســمي ســاري المفعــول مصــدق حســب األصــول مــن قبــل الســلطات القانونيــة المختصــة فــي
حــال كان االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر.
 )4فــي حالــة الطلبــات المقدمــة مــن قبــل األشــخاص األعتبارييــن ،والتــي تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل شــخص بصفتــه
ً
مفوضــا بالتوقيــع  ،يجــب إرفــاق نســخة مــن المســتندات الكافيــة والصالحــة.

 .10 - 16طريقة االكتتاب
 )1يجــب علــى مقــدم الطلــب مــلء اســتمارة طلــب االكتتــاب وتقديــم جميــع التفاصيــل الخاصــة بــه  /بهــا بمــا فــي
ذلــك رقــم المســاهم المتــاح مــن شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع أو رقــم الهويــة المدنيــة  /رقــم جــواز الســفر /
رقــم الســجل التجــاري أو أي تفاصيــل أخــرى مماثلــة.
 )2يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب مســؤو ً
ال عــن تقديــم جميــع بياناتــه  /بياناتهــا ،وضمــان صحــة ودقــة المعلومــات
الــواردة فــي نمــوذج الطلــب .وأثنــاء التأكيــد علــى ذلــك ،ســوف يتــم توجيــه تعليمــات إلــى بنــك التحصيــل بقبــول
نمــاذج الطلبــات التــي تتوافــق فقــط مــع جميــع المتطلبــات الــواردة فــي نمــوذج الطلــب ونشــرة اإلصــدار.
 )3قبــل مــلء نمــوذج الطلــب ،يجــب علــى مقــدم الطلــب االطــاع علــى نشــرة االصــدار وقــراءة الشــروط واإلجــراءات التــي
تحكــم االكتتــاب بعنايــة تامــة.
 )4يجــب علــى أولئــك الذيــن يشــترون بشــكل صحيــح حــق اســتحقاق مــن بورصــة مســقط خــال فتــرة تــداول الحقــوق
االتصــال بمديــر اإلصــدار وإرســال نســخة مــن فاتــورة الشــراء الصــادرة عــن الوســيط أو ســجل الحســاب الصــادر عــن
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع والــذي يوضــح حيازتهــم الســتحقاق الحقــوق .ســيصدر مديــر اإلصــدار نمــوذج
الطلــب لهــؤالء المتقدميــن .يجــب اســتخدام نمــوذج الطلــب الصــادر عــن مديــر اإلصــدار فقــط مــن قبــل المتقدميــن.
 )5يجــب علــى مقــدم الطلــب تقديــم نمــوذج الطلــب إلــى بنــك التحصيــل مــع دفــع قيمــة أســهم الطــرح والتأكــد
ً
أيضــا مــن إرفــاق المســتندات الداعمــة للمعلومــات المقدمــة.
العمانــي فقــط .وقــد يــؤدي الدفــع بــأي
 )6يجــب أن يتــم الدفــع مقابــل االكتتــاب مــن قبــل مقــدم الطلــب بالريــال ُ
عملــة أخــرى إلــى رفــض الطلــب.
 )7فــي حالــة الدفــع عــن طريــق التحويــل المصرفــي ،يجــب أن يكــون مقــدم الطلــب مســؤو ً
ال عــن ضمــان التحويــل
الناجــح لمبلــغ االكتتــاب إلــى بنــك التحصيــل خــال فتــرة االكتتــاب وإرفــاق نســخة مــن تأكيــد التحويــل المصرفــي مــع
نمــوذج الطلــب الخــاص بذلــك.
 )8يمكن سداد قيمة االكتتاب نقدً ا  /بشيك  /تحويل بنكي إلى الحساب التالي:
حقوق األفضلية لشركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع
حساب إصدار الحقوق
الحساب رقم 9800-920908-520
البنك األهلي ش م ع ع
رمز السويفت للبنك األهلي AUBOOMRUXXX :
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 11 - 16توفير نسخ طبق األصل من نماذج الطلب
ً
مســبقا) المرســل إلــى المســاهمين
يجــب اســتخدام نمــوذج الطلــب األصلــي فقــط (مــع التفاصيــل المطبوعــة
المؤهليــن .لــن يتــم قبــول نســخة مــن نمــاذج الطلبــات .إذا لــم يســتلم أي مســاهم مؤهــل نمــوذج الطلــب األصلــي،
فيجــب علــى هــذا الشــخص االتصــال بمديــر اإلصــدار أو بنــك التحصيــل قبــل موعــد إغــاق االكتتــاب بوقــت كاف للحصــول
علــى نمــوذج طلــب طبــق األصــل .يجــب علــى المتقدميــن الذيــن يقدمــون نمــوذج طلــب طبــق األصــل عــدم اســتخدام
ً
الحقــا .فــي حالــة انتهــاك هــذا الشــرط ،قــد يتــم رفــض كال
نمــوذج الطلــب األصلــي ،حتــى إذا تــم اســتالمه  /العثــور عليــه
الطلبيــن.

 12 - 16بنك التحصيل
يتــم قبــول طلبــات االكتتــاب مــن قبــل بنــك التحصيــل  -البنــك األهلــي ش.م.ع.ع خــال ســاعات العمــل الرســمية فقــط.
يجــب علــى بنــك التحصيــل قبــول نمــوذج طلــب االكتتــاب بعــد التأكــد مــن االمتثــال لإلجــراء فــي الشــكل والموضــوع بمــا
يتماشــى مــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار .ومــن ثــم يجــب علــى بنــك التحصيــل أن يوجــه مقدمــي
الطلبــات لالمتثــال والوفــاء بجميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج الطلــب ونشــرة اإلصــدار.
يكــون مقــدم الطلــب مســؤو ً
ال عــن تقديــم نمــوذج الطلــب الخــاص بــه إلــى بنــك التحصيــل قبــل إغــاق فتــرة االكتتــاب.
فــي هــذا الصــدد ،يحــق لبنــك التحصيــل عــدم قبــول أي نمــوذج طلــب يصــل إليــه بعــد ســاعات العمــل الرســمية فــي
تاريــخ إغــاق االكتتــاب.

 13 - 16قبول الطلبات
ال يجوز لبنك التحصيل استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:
)1

إذا كان نموذج الطلب ال يحمل توقيع وختم مقدم الطلب (إن وجد).

 )2في حالة عدم سداد قيمة أسهم الطرح المكتتب بها وفقًا للشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.
 )3إذا تم دفع قيمة أسهم الطرح المكتتب بها بشيك وتم رفضها ألي سبب من األسباب.
 )4إذا كان نموذج الطلب ال يحمل رقم مستثمر مقدم الطلب المتاح لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
 )5إذا كان رقم حساب المستثمر الموضح في نموذج الطلب غير صحيح.
جميعا.
 )6إذا كان هناك أكثر من نموذج طلب واحد بنفس اسم مقدم الطلب ،فسيتم رفضها
ً
جميعا.
 )7إذا كان هناك أكثر من نموذج طلب واحد برقم المستثمر نفسه ،فسيتم رفضها
ً
 )8إذا لم تكن المستندات الداعمة المشار إليها في نشرة اإلصدار مرفقة باستمارة الطلب.
 )9إذا كان نموذج الطلب ال يحتوي على جميع تفاصيل الحساب المصرفي لمقدم الطلب.
 )10إذا تبين أن تفاصيل الحساب المصرفي لمقدم الطلب في نموذج الطلب غير صحيحة.
 )11إذا تبين أن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة في نموذج الطلب ليست ذات صلة بمقدم الطلب.
 )12فــي حالــة عــدم إرفــاق التوكيــل بنمــوذج الطلــب كمــا هــو منصــوص عليــه في نشــرة اإلصــدار فيمــا يتعلق بالشــخص
الــذي يكتتــب ويوقــع نيابــة عــن شــخص آخر.
 )13إذا لم يستوف الطلب المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.
إذا الحــظ بنــك التحصيــل ،بعــد اســتالم نمــوذج الطلــب وقبــل انتهــاء الوقــت الزمنــي المحــدد لتســليم نمــاذج الطلــب
فــي شــكل نهائــي إلــى مديــر اإلصــدار ،أن الطلــب لــم يمتثــل للمتطلبــات القانونيــة أو المتطلبــات األخــرى علــى النحــو
المنصــوص عليــه فــي نشــرة اإلصــدار  ،عندئــذ يجــب علــى بنــك التحصيــل بــذل الجهــود الالزمــة لالتصــال بمقــدم الطلــب
لتصحيــح الخطــأ المكتشــف .فــي حالــة عــدم تصحيــح الخطــأ خــال الفتــرة المشــار إليهــا ،يجــب علــى بنــك التحصيــل
إعــادة نمــوذج الطلــب إلــى مقــدم الطلــب مــع مبلــغ االكتتــاب.
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 14 - 16رفض الطلبات
يجــوز لمديــر اإلصــدار رفــض طلــب االكتتــاب فــي أي مــن الحــاالت المشــار إليهــا أعــاه ،بعــد الحصــول علــى موافقــة
الهيئــة العامــة لســوق المــال وتقديــم تقريــر يوضــح تفاصيــل الطلبــات المطلــوب رفضهــا وأســباب هــذا الرفــض.

 15 - 16االستفسارات والشكاوى
يمكــن لمقدمــي الطلبــات الذيــن يســعون للحصــول علــى توضيــح أو تقديــم شــكاوى بشــأن التخصيــص أو الطلبــات
المرفوضــة أو المبالــغ المســتردة االتصــال بفــرع بنــك التحصيــل حيــث تــم تقديــم نمــوذج الطلــب .فــي حالــة عــدم
وجــود رد مــن الفــرع ،يجــوز لمقــدم الطلــب االتصــال بالشــخص المعنــي علــى النحــو التالــي:
الفاضله /دعاء الزعابي
البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب  ،545الرمز البريدي  ، 116ميناء الفحل  ،عُ مان
هاتف +968 24577922 :فاكس+ 968 24562120 :
بريد إلكترونيDuaa.AlZaabi@Ahlibank.om :
إذا فشــل بنــك التحصيــل فــي الوصــول إلــى حــل أو تســوية مــع مقــدم الطلــب ،يجــب إحالتــه إلــى مديــر اإلصــدار وإبقــاء
مقــدم الطلــب علــى اطــاع بمجريــات جهــود الحــل .يجــب علــى مقــدم الطلــب البقــاء علــى اتصــال فقــط مــع بنــك
التحصيــل لمعرفــة النتيجــة.

 16 - 16جهة اتصال لدى مدير اإلصدار
الفاضل /امين البلوشي
البنك األهلي ش م ع ع
ص.ب  ،545الرمز البريدي  ، 116ميناء الفحل  ،عُ مان
هاتف +968 24577830 :فاكس+ 968 24568001 :
البريد اإللكترونيamin.albalushi@ahlibank.om :

 17 - 16قيود على المساهمة
يتعيــن علــى المتقدميــن االمتثــال لحــدود المســاهمة المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن عُ مــان .وفــي حالــة مــا إذا كان
مــن المحتمــل أن تتجــاوز مســاهمة أي مقــدم طلــب الحــدود المقــررة بعــد اإلصــدار ،فيجــب عليــه  /عليهــا الحصــول
علــى الموافقــة علــى هــذه المســاهمة الزائــدة المحتملــة قبــل تقديــم نمــوذج الطلــب الخــاص بــه .يجــب علــى مقــدم
الطلــب إرفــاق نســخة مــن الموافقــة ذات الصلــة علــى المســاهمة الزائــدة مــع نمــوذج الطلــب الخــاص بــه.
تتعهد الشركة باالمتثال لحدود المساهمة المنصوص عليها في قوانين عُ مان.

 18 - 16التخصيص واالسترداد
يجــب تخصيــص أســهم الطــرح واســترداد المبالــغ (إذا لــزم األمــر) فــي غضــون ( )3أيــام علــى األكثــر بعــد التخصيــص،
وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى التخصيــص .يجــب علــى مقــدم الطلــب ،بعــد
اإلعــان عــن التخصيــص  ،التأكــد مــن ظهــور األســهم المخصصــة فــي حســابه لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع.
العمانــي وعملــة البلــد المعنــي
يتــم رد المبالــغ والمبالــغ المســتردة بالعملــة األجنبيــة حســب ســعر الصــرف بيــن الريــال ُ
 ،فــي تاريــخ إجــراء هــذا االســترداد.
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 19 - 16مسؤوليات المساهمين  /المتقدمين بالطلبات في إصدار حقوق األفضلية
ســيفقد المســاهم الــذي يبيــع حقــه فــي إصــدار حقــوق االفضليــة مــن خــال بورصــة مســقط حقــه  /حقهــا فــي
االكتتــاب فــي أســهم الطــرح إلــى هــذا الحــد .عــاوة علــى ذلــك ،ال يمكــن للمســاهمين البائعييــن التقــدم للحصــول
علــى أســهم إضافيــة .ويجــب علــى المســتثمر الــذي يشــتري الحقــوق مــن خــال بورصــة مســقط أن يمــارس حقــه /
حقهــا فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن خــال تقديــم نمــوذج الطلــب الخــاص بــه (الــذي يمكــن الحصــول عليــه
مــن مديــر اإلصــدار) إلــى بنــك التحصيــل قبــل تاريــخ إغــاق االكتتــاب .علمــً بــأن هــؤالء المســتثمرين غيــر مؤهليــن للتقــدم
بطلــب للحصــول علــى أســهم إضافيــة.

المصدر
 20 - 16حقوق ُ
المصــدر بالحــق فــي ســحب  /إلغــاء اإلصــدار قبــل تاريــخ اإلدراج ألي ســبب ،بمــا فــي ذلــك فــي حالــة حــدوث
يحتفــظ ُ
أي تطــور غيــر متوقــع يؤثــر ســلبًا علــى البيئــة االقتصاديــة والتنظيميــة  ،وأي حالــة قاهــرة بمــا فــي ذلــك أي تغييــر فــي
القانــون المعمــول بــه  ،ومــا إلــى ذلــك .يتــم ســحب اإلصــدار أو إلغــاؤه ،وســيتم اســترداد مبالــغ االكتتــاب المســتلمة
بالكامــل  ،دون أي فوائــد أو مســؤولية إضافيــة.

 21 - 16الجدول الزمني المقترح
يبين الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع إلنجاز إجراءات األكتتاب:
تاريخ التنفيذ*

النشاط
اعتماد نشرة اإلصدار من قبل الهيئة العامة لسوق المال

2021/6/6

تاريــخ نشــر اإلعــان :بعــد الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار وقبــل خمســة أيــام عمــل علــى األقــل مــن
تاريــخ الحــق ،يجــب علــى المصــدر نشــر إعــان اإلصــدار عبــر نظــام النشــر االلكترونــي وفــي صحيفــة
يوميــة واحــدة علــى األقــل صــادرة باللغــة العربيــة ،وذلــك إلخطــار المســاهمين والمســتثمرين
ملخصــا وافيــا عــن نشــرة اإلصــدار بمــا
اآلخريــن بإصــدار حقــوق األفضليــة .يجــب أن يتضمــن اإلعــان
ً
فــي ذلــك مقــدار ونســبة الزيــادة فــي رأس المــال وســعر اإلصــدار وتاريــخ الحــق وبنــك التحصيــل
والمــدة التــي يتــم خاللهــا التنــازل عــن حقــوق األفضليــة او االكتتــاب بموجبهــا

2021/6/8

تاريــخ الحــق :هــو التاريــخ الــذي يؤهــل المســاهمون المســجلون فــي ســجالت شــركة مســقط
للمقاصــة واإليــداع كمــا فــي هــذا التاريــخ لالكتتــاب فــي إصــدار حقــوق األفضليــة بصفتهــم
أصحــاب الحقــوق

2021/6/ 14

إرســال اخطــارات للمســاهمين :يقــوم مديــر اإلصــدار قبــل ثالثــة أيــام علــى األقــل مــن التاريــخ
المحــدد لممارســة الحقــوق ،بإرســال إخطــارات مكتوبــة إلــى كل مســاهم فــي محــل اقامتــه أو
بريــده االلكترونــي أو أي وســيلة أخــرى  ،والمســجله فــي ســجل المســاهمين كمــا هــو فــي شــركة
مســقط للمقاصــة و اإليــداع العالمــه بحــق األفضليــة مرفقــا بــه نشــرة اإلصــدار المعتمــدة مــن
الهيئــة  ،علــى ان يحــدد فــي هــذا االخطــار الحــد االقصــى المســموح االكتتــاب فيــه مــن أســهم
الزيــادة.

2021/6/15

تاريــخ إدراج وتــداول الحقــوق :يقــوم المصــدر ومديــر اإلصــدار بالتعــاون مــع شــركة مســقط
للمقاصــة واإليــداع وبورصــة مســقط بتنفيــذ إجــراءات إدراج حقــوق التــداول فــي بورصــة مســقط
خــال خمســة أيــام عمــل علــى األكثــر مــن تاريــخ اكتســاب الحــق  .كمــا يجــب اعــداد ســجل لحملــة
الحقــوق ألغــراض تــداول الحقــوق خــال المــدة المحــددة .ويتــم فصــل الحقــوق عــن األســهم
ويتــم تداولهــا بشــكل منفصــل.

2021/6/20

تاريخ بداية االكتتاب في األسهم:

2021/6/21

تاريخ نهاية تداول الحقوق :

2021/6/27

58

نشرة إصدار

تاريخ نهاية فترة االكتتاب في األسهم:

2021/6/30

ارسال نتائج االكتتاب الى الهيئة للحصول على موافقتها على مقترح التخصيص

2021/7/6

تاريخ ادراج األسهم في بورصة مسقط:

2021/7/8

* قد تختلف التواريخ الفعلية عما هو وارد في هذا الجدول.

 22 - 16المسؤوليات وااللتزامات
المصــدر ،ومديــر اإلصــدار  ،والمستشــار القانونــي  ،وبنــك التحصيــل وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع
يلتــزم ُ
بالمســؤوليات والواجبــات المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وااللتــزام بــأي
مســؤوليات والتزامــات أخــرى منصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات المبرمــة بينهمــا .يتعيــن علــى األطــراف المعنيــة اتخــاذ
تدابيــر عالجيــة فيمــا يتعلــق باألضــرار الناشــئة عــن أي إهمــال يحــدث فــي غضــون أداء المهــام والمســؤوليات الموكلــة
إليهم.ففــي مثــل هــذه الحالــة  ،يجــب علــى مديــر اإلصــدار االتصــال بالســلطات ذات الصلــة مثــل الهيئــة العامــة لســوق
المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة التخــاذ الخطــوات والتدابيــر المناســبة إلصــاح هــذه األضــرار.
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الفصل السابع عشر :التعهدات
 1 - 17شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش م ع ع
يتعهد مجلس إدارة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع بالتضامن والتكافل التأكيد بما يلي:
.1

المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة وكاملة.

 .2قــم تــم بــذل العنايــة الواجبــة لضمــان عــدم حــذف أي معلومــات جوهريــة ،والتــي قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل
نشــرة اإلصــدار هــذه مضللــة.
 .3قــد تــم االمتثــال بجميــع أحــكام قانــون ســوق رأس المــال وقانــون الشــركات التجاريــة والئحــة الشــركات المســاهمة
العامــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى الصــادرة بهــذا الصــدد.

تم التوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة:
التوقيع

االسم
الفاضل  /طارق عبد الحافظ سالم العجيلي
الفاضل  /عمر أحمد عبد اهلل محفوظ الشيخ
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 2 - 17مدير االصدار
ً
وفقــا لمســؤولياتنا بموجــب المــادة  3مــن قانــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذيــة والتوجيهــات الصــادرة عــن الهيئــة
العامــة لســوق المــال ،فقــد قمنــا بمراجعــة جميــع المســتندات ذات الصلــة والمــواد األخــرى المطلوبــة إلعــداد نشــرة
االكتتــاب المتعلقــة بإصــدار حقــوق األفضليــة.
يتحمــل مجلــس إدارة شــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع المســؤولية عــن صحــة ودقــة
المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،وقــد أكــدوا أنــه لــم يتــم حــذف أي معلومــات جوهريــة منهــا  ،والتــي مــن
شــأن إغفالهــا أن تجعــل مــن هــذه النشــرة مضللــة.
وبموجــب ذلــك نؤكــد علــى أننــا قــد اتخذنــا العنايــة الالزمــة كمــا هــو مطلــوب فــي مهنتنــا فيمــا يتعلــق بنشــرة االصــدار
المصدر
ـاء علــى أعمــال المراجعــة المشــار إليهــا أعــاه والمناقشــات التــي جــرت مــع ُ
التــي تــم إعدادهــا تحــت إشــرافنا .وبنـ ً
ومديريــه والمســؤولين واألطــراف األخــرى ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بموضــوع اإلصــدار ومحتويــات المســتندات المقدمــة
إلينــا ،فإننــا نؤكــد علــى اآلتــي:
المصــدر وتلــك الــواردة
 .1لقــد اتخذنــا العنايــة الالزمــة والمعقولــة للتأكــد مــن أن المعلومــات المقدمــة إلينــا مــن قبــل ُ
فــي نشــرة اإلصــدار متوافقــة مــع الحقائــق المتوفــرة فــي المســتندات والمــواد األخــرى المتعلقــة باإلصــدار.
المصــدر أي
المصــدر ،لــم يحــذف ُ
 .2علــى حــد علمنــا وعلــى أســاس إطالعنــا والمعلومــات التــي قدمــت لنــا مــن قبــل ُ
معلومــات جوهريــة  ،والتــي قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل نشــرة اإلصــدار مضللــة.
 .3تتوافــق نشــرة اإلصــدار واإلصــدار الــذي تتعلــق بــه مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي
قانــون ســوق رأس المــال والالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال وقانــون الشــركات التجاريــة والئحــة الشــركات
المســاهمة العامــة ونمــاذج نشــرة اإلصــدار المطبقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر
التجاريــة وأحــكام قانــون الشــركات والقــرارات الصــادرة بهــذا الشــأن.
 .4المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه باللغــة العربيــة (مــع ترجمتهــا غيــر الرســمية باللغــة اإلنجليزيــة) صحيحة
ً
وفقــا إلدارتنــا لمســاعدة المســتثمر فــي اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن االســتثمار فــي األوراق الماليــة
ومعقولــة وكافيــة
المعروضــة أو عدمــه.

تم التوقيع بالنيابة عن

البنك األهلي ش م ع ع
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 3 - 17المستشار القانوني لإلصدار
يؤكــد المستشــار القانونــي  ،الــذي يظهــر اســمه أدنــاه  ،أن جميــع اإلجــراءات المتخــذة فيمــا يتعلــق بطــرح األوراق الماليــة
المصــدر  ،وقانــون الشــركات التجاريــة والئحــة
موضــوع النشــرة تتماشــى مــع القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بأعمــال ُ
الشــركات المســاهمة العامــة  ،وقانــون ســوق رأس المــال واألنظمــة والتوجيهــات الصــادرة بمقتضــاه  ،ومتطلبــات
للمصــدر  ،وقــرارات
وقواعــد إصــدار األوراق الماليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال  ،والنظــام األساســي ُ
المصــدر.وأن المصــدر قــد حصــل علــى جميــع الموافقــات
الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة ومجلــس إدارة ُ
والتصديقــات مــن الســلطات الرســمية المختصــة لتنفيــذ األنشــطة التــي هــي موضــوع نشــرة اإلصــدار.

تم التوقيع بالنيابة عن
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