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  )قيد التحويل(ع .ع.م.شفولتامب للطاقة شركة 

  ١٢٤ رمز ب ٧٥ص ب 
  الرسيل سلطنة عمان

  ٢٤٤٤٦٥٠٢فاكس ، ٢٤٤٤٦٥٠١هاتف رقم 
  

  نشرة إصدار أسهم
  

   سهم )مليونخمسة وعشرين ( ٢٥,٠٠٠,٠٠٠متعلقة بطرح 
   بيسه للسهم الواحد٥٤٢: سعر الطرح 

  ) بيسة ٢صدار اإل بيسة ومصاريف ٤٤٠ دار عالوة اإلص بيسة و١٠٠ القيمة االسمية  :تشمل(
  

  مدير اإلصدار والمستشار المالي
  )م.ع.م.ش (بنك عمان العربي

  مجموعة إدارة االستثمار
   سلطنة عمان،١١٢رمز بريدي  ٢٠١٠ص ب 
  ٢٤٧٦٢٣٧٧  رقمفاكس، ٢٤٧٦٢٣٩٩هاتف رقم 

  
  المتعهدون بالتغطية

  ) م.ع.م.ش(اإلستثمار شركة الرؤيا لخدمات   )م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي 

  )م.ع.م.ش(الشركة الخليجية بادر ألسواق المال   )م.م.ش(الشركة المتحدة لألوراق المالية 
  

  المستشار المالي المساعد
  إرنست أند يونج

  ١١٢ روي ، ١٧٥٠ص ب 
   سلطنة عمان، مسقط،القرم

  ٢٤٥٦٦٠٤٣  رقمفاكس، ٢٤٥٥٩٥٩٩هاتف رقم 
  

  بنوك االكتتاب
  م.ع.م.ش بنك عمان العربي

  ع.ع.م.شبنك مسقط 
  ع.ع.م.شبنك ظفار 

  

  فترة االكتتاب
   م٢٠٠٨ مايو ٥: تاريخ بداية االكتتاب    
   م٢٠٠٨يونيو  ٣: تاريخ إغالق االكتتاب  

 الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق المالية في السوق األولية 
  ..........بتاريخ ....... عمان، تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم 

مات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ال تعتبر مسؤولة عن صحة وكفاية المعلو
 .عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص 
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  بيان هام للمستثمرين 
  

لتي قد إن الهدف األساسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمرين على كافة المعلومات ا
خالل تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب باالستثمار من عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من 

  . هذه النشرة 
  

هذا وتشتمل هذه النشرة على كل البيانات والمعلومات الهامة وال تتضمن أية معلومات مضللة كما لم تُحذف 
 إيجاباً على قرارات المستثمرين المتعلقة باستثمارهم في األوراق منها أية معلومات أساسية قد تؤثر سلباً أو

  . المالية المطروحة من عدمه 
  

المساهمين البائعين مجتمعين ومنفردين /  المؤسسين يوتتحمل الجهة المصدرة لألوراق المالية ممثلة ف
ون حسب علمهم واعتقادهم المسئولية الكاملة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة كما يؤكد

بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى قد يؤدي حذفها إلى 
  . جعل المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة 

  
  منهذا ويتعين على جميع المستثمرين قراءة نشرة اإلصدار هذه ودراستها بعناية ودقة لتقرير فيما إذا كان

المناسب أن يستثمروا في األوراق المالية المطروحة آخذين بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها 
الصحيح كما يتعين على جميع المستثمرين عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة 

ل مستثمر مسئولية الحصول على لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها حيث يتحمل ك
ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب وعن إجراء 
تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحويها هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها 

  . ثمار في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من عدمه ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االست
  

شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشركة وال  ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تفويض أي
عن األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من غير األشخاص المذكورين بهذه النشرة وفي حالة قيام أي 

ية معلومات أو تقديم تلك اإلفادات فيجب عدم االستناد إليه على أنه مفوض من قبل الجهة شخص باإلدالء بأ
  . الُمصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصدار 

  
  إضافية هامةمعلومات 

 
تشتمل هذه النشرة على كل البيانات والمعلومات الهامة وال تتضمن أية معلومات مضللة كما لم تُحذف منها 

معلومات أساسية قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على قرارات المستثمرين المتعلقة باستثمارهم في األوراق المالية أية 
ويجب اعتبار كل ملخصات المستندات أو أحكامها الواردة في هذه النشرة مجرد . المطروحة من عدمه 

  . ملخصات موجزة فقط لهذه المستندات وليست بيانات شاملة ووافية 
  

ر اإلشارة إلى أن االستثمارات في األسهم تتضمن مخاطر متنوعة حيث يمكن أن تنخفض أو ترتفع وتجد
  . قيمة الورقة المالية على نحو غير متوقع تبعا لظروف السوق 

  
  

  البيانات المستقبلية 
  

ستقبل تتضمن نشرة اإلصدار هذه بيانات مستقبلية مثل البيانات المتعلقة بتوقعات واعتقادات الشركة للم
 على الخطط والتوقعات الحالية وتقديرات االحتماالت المستقبلية للشركة وعلى ستقبليةوترتكز هذه البيانات الم

 ، وقد بذل المؤسسون العناية الواجبة في  المستقبلية القابلة للتحقيق واألحداثالتوقعات الخاصة بالظروف
ط الشركة المستقبلية القابلة  ومعبرة عن خط واقعية مستندة على أسسإعداد هذه التوقعات بحيث تكون
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 ومن هذا المنطلق قد تحتوي هذه البيانات المستقبلية على مخاطر كامنة وأموراً غير مؤكدة انطالقاً للتحقيق، 
وتوجه الشركة عناية المستثمرين بأن عدداً من العوامل الهامة قد يتسبب في اختالف . من وقت كتابتها 
   -: تلك الواردة أو المتوقعة في البيانات ومن بين تلك العوامل النتائج الفعلية عن 

  
 مستوى الطلب على خدمات الشركة ومنتجاتها  
 للشركة  ة منافس شركاتأنشطة 
 المستقبلية أو القانونية أو المالية األحداث  
 نجاح استثمارات الشركة وبرامجها للنفقات الرأسمالية  
 أداء االقتصاد العماني  
 " عوامل المخاطر والعوامل المخففة  "  السادس عشرمذكورة الحقا في الفصلرى أخعوامل و 

  
  طبقا لقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة زم الشركة بعد إدراجها بسوق مسقط لألوراق الماليةلتهذا وست

 رة ، وسيتم اإلفصاحطط تنفيذها طبقا للتوقعات الواردة في النشباإلفصاح عن الموقف التنفيذي للمشاريع المخ
الفعلية والتوقعات المدرجة بالنشرة، وتوجه بين النتائج ) إن وجدت ( جوهريةأية إنحرافات عن للمساهمين أول بأول 

عبر موقع سوق مسقط أية معلومات تعلن من الشركة بعد إدراجها وذلك الشركة عناية المستثمرين إلى متابعة 
  . لألوراق المالية
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  :جدول المحتويات
  

 رقم الصفحة العنوان الفصل

 ٢ بيان هام للمستثمرين  

 ٥  تعريفات  األول 

 ٦  معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة   الثاني 

 ١٢  وآثارها تجزئة األسهم   الثالث 

 ١٤  مصاريف اإلصدار   الرابع 

 ١٥  ترتيبات التعهد بالتغطية   الخامس 

 ١٦   اإلصدار وكيفية استخدام حصيلته أهداف  السادس 

 ١٧  الشركة والتراخيص الصادرة بشأنها أهداف   السابع 

 ٢٠  تفاصيل المساهمين المؤسسين   الثامن 

 ٢٥  نظرة عامة على السوق واالقتصاد  التاسع 

 ٣٣    والنشاطاتعن األعمالونظرة عامة وصف الشركة   العاشر

 ٤٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة المالية  التاريخية مخلص البيانات المالية  الحادي عشر 

 ٦٨  ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة المالية البيانات المالية المتوقعة   الثاني عشر 

 ٨٢  سياسة توزيع األرباح النقدية   الثالث عشر 

 ٨٣  تقييم الشركة ومبررات تحديد سعر الطرح  الرابع عشر 

 ٨٩  تعامالت األطراف ذات العالقة   الخامس عشر 

 ٩٠  عوامل المخاطرة والعوامل المخففة    عشر السادس

 ٩٥  )حوكمة الشركة(تنظيم وإدارة الشركة   السابع عشر 

 ١٠٢  ليات المساهمين ؤوحقوق ومس  الثامن عشر 

 ١٠٧  شروط وإجراءات االكتتاب   التاسع عشر 

 ١١٥  التعهدات   العشرون 
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   الفصل األول
   تعريفات

  
 قانون الشركات ا الحكاموفق الذي سيتم انتخابه  إدارة الشركةتعني مجلس مجلس اإلدارة 

 لشركة لنظام االساسي لالتجارية وا
  البنوك التجارية في سلطنة عمان بعمل تفتح فيه ابواب التعني يوم  يوم العمل 

الصادر بالمرسوم السلطاني لسلطنة ُعمان تعني قانون الشركات التجارية   قانون الشركات التجارية 
   وتعديالته ٤/٧٤رقم 

   )قيد التحويل()ع.ع.م.ش(تعني شركة فولتامب للطاقة   الشركة 
  المسئوليةشركة  محدودة   م .م . ش 
   مقفلةشركة مساهمة عمانية   م.ع.م.ش
  شركة مساهمة عمانية عامة   ع.ع.م.ش

 نو والمستمر٢٠٠٨ فبراير ٢٩الذين التحقوا للعمل بالشركة قبل الموظفون   ونالموظف
  ق االكتتاب غالافي عملهم بالشركة حتى تاريخ 

أي شخص ال يعتبر من مواطني سلطنة عمان أو دول مجلس التعاون تعني   األجانب 
  الخليجي 
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  الفصل الثاني
  

  معلومات عامة عن الطرح والجهة المصدرة
  

   ) التحويلقيد()ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة     الجهة الُمصدرةاسم
   الصادر من وزارة التجارة والصناعة ٣/٨/١٩٨٧ بتاريخ ١٢٦٢٩٤٧  تجاري السجل رقم ال

  
   سلطنة عمان ، الرسيل١٢٤ رمز بريدي ٧٥ص ب   مكان العمل الموقع الرئيسي ل

  ٢٤٤٤٦٥٠١هاتف رقم 
   ٢٤٤٤٦٥٠٢فاكس 

  
  غير محددة   مدة الشركة 

  
 ديسمبر من ٣١ من شهر يناير وتنتهي في األولاليوم في السنة المالية تبدأ   السنة المالية 

  كل سنة 
  

تمتع بحقوق متساوية ت أسهم عاديةأسهم رأسمال الشركة تحتوي فقط على   وحق التصويتاألسهم نوع 
عند التصويت في في التصويت ، حيث يكون لكل سهم صوت واحد فقط 

  . ات العامة للشركةالجمعيالقرارات التي تتخذها 
  

 المصرح  للشركةرأس المال
  به 

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى )عشرة ماليين( ١٠,٠٠٠,٠٠٠
   )مائة مليون سهم(
  

رأس المال المصدر والمدفوع 
   والطرحللشركة قبل التحول

ريال عماني مقسمة إلى ) ثالثة ماليين وخمسمائة ألف (٣,٥٠٠,٠٠٠
  . سهم) خمسة وثالثين مليون (٣٥,٠٠٠,٠٠٠

  
م المطروحة األسهإجمالي عدد 

   العاملالكتتاب
  : سهم تتمثل في)مليونخمسة وعشرون ( ٢٥،٠٠٠،٠٠٠

سهم يتم طرحها لالكتتاب من قبل ) عشرة ماليين (١٠,٠٠٠,٠٠٠ •
   .الشركاء البائعين/ المؤسسين الحاليين 

سهم تمثل زيادة في رأسمال ) خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠ •
التحول إلى  النشرة و استكمال إجراءات الطرح موضوعالشركة بعد

  . شركة مساهمة عامة
  

من أجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام       % ٥ الشركة   وستخصص
لمـوظفي الـشركة حـسب      )  سهم فقط   ومائتان وخمسون ألف   أي مليون (

  . الشروط ا لواردة في هذه النشرة
  

رأس المال المصدر والمدفوع 
  ) بعد الطرح(للشركة 

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ريال عماني مقسمة إلى ) يينخمسة مال (٥,٠٠٠,٠٠٠
   .سهم) خمسين مليون(
  

  لكل سهم ) مائة بيسة( بيسة ١٠٠  القيمة االسمية للسهم 
  

  :أسهم المؤسسين : القيود المفروضة على األسهم
ال يجوز للمؤسسين االنسحاب من الشركة أو التصرف بأسهمهم قبل قيام 
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من اعتباراً نتين ماليتين متتاليتين الشركة بنشر ميزانيتين عموميتين عن س
 وُيستثنى من ذلك ،تاريخ إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية

أنفسهم المؤسسين الحاالت التي يتم فيها التنازل عن األسهم فيما بين 
بحق المؤسسين في تنفيذ رهن من  أن يخل ذلك دون وحاالت الميراث

ذا وقع عيب في إجراءات تأسيس الشركة إ. الدرجة الثانية على هذه األسهم 
، جاز لكل ذي مصلحة خالل خمس سنوات من تأسيسها أن ُينذرها بوجوب 

من قانون الشركات التجارية ) ٧١(تصحيح هذا العيب وفقا ألحكام المادة 
وإذا لم تبادر الشركة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية خالل شهر 

شخص ذي المصلحة اللجوء للمحكمة المختصة من تاريخ هذا اإلنذار يحق لل
التخاذ قرار بحل الشركة وسيكون المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة وأول 
مدققين للحسابات مسئولين بالتضامن والتكافل عن األضرار التي قد تنشأ 
عن حل الشركة نتيجة أعمالهم غير القانونية أو إهمالهم أو تقصيرهم في 

  . مة في تأسيس الشركة القيام بواجباتهم الالز
  

  : أسهم الموظفين
طبقا لهذا الطـرح     المخصصة لهم    ال يحق للموظفين بيع أو تحويل األسهم      

 إدراج أسهم الشركة بـسوق      من تاريخ أشهر اعتبارا   ) ستة( ٦قبل انقضاء     
  . مسقط لألوراق المالية

المساهمون / المؤسسون 
  البائعون 

    االكتتاب العامالمساهمون الحاليون قبل/ المؤسسون 
 من األسهم التي يملكونها للبيـع       الذين يعرضون جزءاً  المساهمون الحاليون   
 مـن   سهم) عشرة ماليين ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠وبحد أقصى   بموجب هذه النشرة    

 .سهم يملكونهـا مجتمعـين    ) خمسة وثالثين مليون  ( ٣٥,٠٠٠,٠٠٠إجمالي  
مؤسسين ُيرجى  لمزيد من التفاصيل حول عدد األسهم المطروحة من قبل ال         

أغراض الشركة والتراخيص    "  من هذه النشرة   االطالع على الفصل السابع   
  ". الصادرة بشأنها

  
 ونالمؤسساألسهم التي يملكها 
  بعد عملية الطرح 

مـن رأس  % ٥٠سهم وهي تمثل ) شرون مليون خمسة وع ( ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
اصة بعدد  التفاصيل الخ . المال المصدر والمدفوع بعد استكمال عملية الطرح      

األسهم المملوكة لكل مؤسس من المؤسسين مذكورة في الفصل السابع مـن            
   .اإلصدار نشرة

  
 بيسة  ١٠٠ تشملبيسة للسهم الواحد    ) وأربعونخمسمائة واثنان   ( بيسة   ٥٤٢  سعر االكتتاب 

 عـالوة    بيسة )أربعمائة وأربعون ( بيسة   ٤٤٠القيمة االسمية و  ) مائة بيسة (
  . يسة مصاريف إصدار للسهم الواحد ب٢إصدار مضافا إليه 

  
نسبة األسهم المطروحة إلى 
  رأسمال المصدر و المدفوع 

  . من رأس المال المصدر والمدفوع % ٥٠

 التي األساسيةاألغراض 
ستستخدم فيها حصيلة أموال 

  االكتتاب 

حصيلة طرح األسهم الجديدة التي تمثل زيـادة فـي رأس مـال              •
  :الشركة

ثمانية ماليـين ومائـة     (٨,١٠٠,٠٠٠ب تحت هذه الفئة     تبلغ حصيلة االكتتا  
ريال عماني وسوف تقوم الشركة باستخدام هذه الحصيلة في تمويـل           ) ألف

مصاريف نفقات رأس المال الجارية وكذلك تلبية احتياجـات رأس المـال            
   .العامل طويلة األمد واالستثمار مستقبال في المشاريع اإلستراتيجية
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لحالية والتي تمثل الجزء المباع من حـصة        حصيلة طرح األسهم ا    •
  : المؤسسين الحاليين بالشركة

خمـسة ماليـين    (٥,٤٠٠,٠٠٠تبلغ حصيلة االكتتاب تحـت هـذه الفئـة     
 وستكون مستحقة لصالح المساهمين البـائعين        ريال عماني  )وأربعمائة ألف 

  . فقط وليس للشركة 
  

  : مصاريف اإلصدار •
 ٥٠,٠٠٠ كمصاريف إصدار والبالغـة      سوف يتم استخدام المبالغ المحصلة    

  . ريال عماني لتغطية جزء من مصاريف هذا اإلصدار) خمسين ألف(
  

أهلية المكتتبين في األسهم 
  المطروحة 

   . والجهات االعتباريةفراداأل  من االكتتاب متاح للعمانيين وغير العمانيين
  

الحد المسموح به لتملك غير 
  العمانيين 

اج األسهم للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية يجوز         عند االكتتاب و إدر   
من أسهم الشركة وفقـا لعقـد تأسـيس         % ٧٠لغير العمانيين التملك حتى     
  .  الشركة ونظامها األساسي

  
  م ٢٠٠٨ مايو ٥  تاريخ بداية االكتتاب 

  م ٢٠٠٨ يونيو ٣  ق االكتتاب غالإتاريخ 
وق مسقط لألوراق الماليـة بعـد اسـتكمال         سيتم قيد األسهم للتداول في س       ألسهما إدراج

  . إجراءات الطرح وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية
  

الحد األدنى لالكتتاب في 
  طلب الواحد ال

 :بما في ذلك الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارةألفراد ا •
  . بعد ذلك سهمومضاعفات المائة، سهم ) ألف (١,٠٠٠ 

  
 :)الجهات االعتبارية (غير األفراد •
  . سهم ومضاعفات المائة سهم بعد ذلك) عشرة آالف ومائة (١٠,١٠٠ 

الحد األقصى لالكتتاب في 
  الطلب الواحد 

  

  :)الجهات االعتبارية (األفراد وغير األفراد
يعادل من إجمالي عدد األسهم المطروحة وهو ما % ١٠ حتى 

  ) مليونان وخمسمائة ألف( سهم ٢,٥٠٠,٠٠٠
  

  : الموظفون
 فبراير ٢٩ضعف الراتب األساسي في تاريخ ) ة عشرتسع ( ١٩حتى 
٢٠٠٨ .  

  
  :  المديرون

 ة خمس عددهم واإلجمالي سهم لكل مدير) خمسين ألف (٥٠,٠٠٠حتى 
  .  في الشركةمدراء

ت األسهم ز االكتتابات جاوأن حصيلةاذا تبين بعد انتهاء االكتتاب   طريقة التخصيص المقترحة
األسهم بين المكتتبين توزيع عدد سيتم ألغراض تخصيص المعروضة ، 

خمسة وعشرين  (٢٥,٠٠٠,٠٠٠األسهم المطروحة لالكتتاب العام البالغة 
  : سهم على النحو التالي) مليون

   :المستثمرون األفراد: الفئة األولي 
وهي تمثل ) سبعة عشر مليونا وخمسمائة  ألف(  سهم ١٧,٥٠٠,٠٠٠
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لى المكتتبين األفراد الذين ال من األسهم المطروحة لالكتتاب توزع ع% ٧٠
) عشرة آالف  ( ١٠,٠٠٠تتجاوز عدد األسهم المكتتب فيها من قبلهم عن 

 الفئة ه وهذ.سهم وسيتم توزيع األسهم بينهم على أساس النسبة والتناسب
   تشمل األفراد الطبيعيين فقط

  
  : الفئة الثانية 
% ٢٥ي تمثل سهم وه) ستة ماليين ومائتان وخمسون ألف  ( ٦,٢٥٠,٠٠٠

من األسهم المطروحة لالكتتاب العام توزع على المكتتبين األفراد والجهات 
االعتبارية األخرى التي تزيد عدد األسهم المكتتب فيها من قبلهم على 

  .  سهم ، وسيتم توزيع األسهم بينهم على أساس النسبة والتناسب١٠,٠٠٠
  

  الموظفون  والمديرون بالشركة : الفئة الثالثة 
من األسهم المطروحة % ٤سهم وهي تمثل ) مليون  ( ١,٠٠٠,٠٠٠

 ضعف الراتب ١٩لالكتتاب العام توزع على الموظفين وبحد أقصى 
  . األساسي

  
من األسهم المطروحة % ١سهم تمثل ) مائتان وخمسون ألف  ( ٢٥٠,٠٠٠

 سهم لكل مدير ٥٠,٠٠٠لالكتتاب العام توزع على المديرين وبحد أقصى 
  . ين الخمسة على أساس التخصيص الثابتمن المدير

في حالة عدم االكتتاب في األسهم المطروحة للفئة األولى كاملة،  −
  . سيتم إضافتها لألسهم المخصصة للفئة  الثانية والعكس

في حالة عدم االكتتاب في األسهم المخصصة للفئة الثالثة ، سيتم  −
  )  األفرادالمستثمرين( إضافتها لألسهم المخصصة للفئة األولى 

ويراعى عند التخصيص عدم تجاوز المساهمة األجنبية النسبة المحددة في 
  . من رأس المال% ٧٠النظام األساسي للشركة والبالغة 

  
سيتقرر التخصيص النهائي على األساس المذكور أعاله من قبل مدير 

  .  لسوق المال ةاإلصدار وبالتنسيق مع الشركة و الهيئة العام
  

والشركة الخليجية بادر ) م.ع.م.ش(يغطي كل من بنك ُعمان العربي   لتغطيةترتيبات ا
) م.م.ش( لألوراق المالية ةوالشركة المتحد) م.ع.م.ش(ألسواق المال 

كامل قيمة اإلصدار والذي ) م.ع.م.ش (االستثماروشركة الرؤيا لخدمات 
 من لمزيد. ع. مليون ر١٣,٥ مليون سهم وبقيمة إجمالية مقدارها ٢٥يبلغ 

 من )ترتيبات التعهد بالتغطية( الفصل الخامس إلىالتفاصيل ُيرجى الرجوع 
      .هذه النشرة

طريقة التعامل مع األسهم غير 
  المكتتب فيها

، االكتتابفي حالة عدم االكتتاب في كامل األسهم المطروحة خالل مدة 
إن (ها سيقوم المتعهدون بالتغطية بتغطية األسهم المتبقية غير المكتتب في

ترتيبات (نسبة وتناسب على النحو الوارد في الفصل الخامس ) وجدت
   .من هذه النشرة) التعهد بالتغطية

  :  يحظر على المذكورين أدناه االكتتاب في أسهم الشركة   طلبات االكتتاب المحظورة
المؤسسات الفردية ، حيث يتعين على صاحب المؤسسة الفردية  )١

  .قط متى رغب في ذلك  ف الشخصياالكتتاب باسمه
حسابات العهدة ، حيث يتعين على شركات الوساطة توجيه عمالئها  )٢

 .إلى االكتتاب بأسمائهم الشخصية 
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طلبات االكتتاب المتكررة، حيث يحظر على أي شخص التقدم بأكثر )٣
  باسمه ب واحدمن طل

طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة ، وتشمل طلبات االكتتاب )٤
 باسم الورثة ، حيث يتعين عليهم أو على وكيلهم الشرعي المقدمة

 .التقدم بأسمائهم الشخصية 
هذا وسيتم رفض الطلبات التي تقدم على النحو المشار إليه أعاله دون 

  .الرجوع للمكتتب 
مدير اإلصدار والمستشار 

  المالي
  ) م.ع.م.ش(بنك عمان العربي 

  مجموعة إدارة االستثمار 
  ، سلطنة عمان ١١٢ريدي ، رمز ب٢٠١٠ص ب 
  ٢٤٧٩٣٩٥٣ فاكس ٢٤٧٦٢٣٩٩هاتف 
com.oabinvest@corporatefinance 

  
  إيرنست اند يونج    المالي المساعد رالمستشا

  ١١٢ روي ص ب ١٧٥٠ص ب 
   ٢٤٥٦٦٠٤٣ فاكس ٢٤٥٥٩٥٥٩هاتف 

  بناية إيرنست أند يونج 
  رم، مسقط سلطنة عمان الق

me/com.ey.www 
  

 مدقق الحسابات لإلصدار
الذي فحص البيانات المالية (

   )السابقة والمتوقعة

  كي بي إم جي 
  ، روي ١١٢، رمز بريدي ٦٤١ص ب 

  سلطنة عمان 
  ٢٤٧٠٠٨٣٩ فاكس ٢٤٧٠٩١٨١هاتف 

مراقب الحسابات الخارجي 
   ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥م من لألعوا

  

  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(مراقب الحسابات الخارجي 
  كي بي إم جي 

  ، روي ١١٢رمز بريدي ،  ٦٤١ص ب 
  ٢٤٧٠٠٨٣٩ فاكس ٢٤٧٠٩١٨١ هاتف

  سلطنة عمان
  

   ٢٠٠٥عن عام 
  شركة مازارز وشركاه محاسبون قانونيون 

  مبنى سوق مسقط للذهب 
   ١٣١ رمز بريدي ١٠٩٢ص ب 

  سلطنة عمان 
  

  للشركةالداخليون المدققون 
  

  بي دي أو جواد حبيب 
  ، روي ١١٢رمز بريدي ، ١١٧٦ص ب 
      ٢٤٥٦٣٢٧٢   فاكس٢٤٥٦٧٣٢٢هاتف 

  سلطنة عمان 
  

  لإلصدارالمستشار القانوني 
  

البوسعيدي، منصور جمال وشركاه، مركز مسقط الدولي، الطابق األوسط، 
 ١١٢دي ، روي، رمز بري٦٨٦الحي التجاري، شارع بيت الفلج، ص ب 

  .سلطنة عمان
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   ٢٤٨١٢٢٥٦ فاكس ٢٤٨١٤٤٦٦هاتف 
    com.amjoman@co-mjبريد الكتروني 

المستشار القانوني للشركة 
  الُمصدرة

  محامون ومستشارون في القانون   مكتب حمدان الدرعي
  ، روي ١١٢،رمز بريدي ١٦٣٣ص ب 
      ٢٤٧٨٧٨٨٩  فاكس ٢٤٧٨٦٦٧هاتف 

  سلطنة عمان 
  

  ع .ع.م.بنك مسقط  ش  بنوك االكتتاب 
  ع.ع.م.بنك ظفار ش

  م.ع.م.بنك عمان العربي ش
ص ب ) م.ع.م.ش(تعني شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية   وكيل التحويل والتسجيل 

   سلطنة عمان ١١٢ روي، رمز بريدي ٩٥٢
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  الفصل الثالث
  هاثارآتجزئة األسهم و

 
  مقدمة 

 إلى مائة بيسة ومن ثم تجزئة السهم الواحد  واحدقررت الشركة تجزئة القيمة االسمية للسهم من ريال عماني
ُيرجى تبعا لذلك إلى عشرة أسهم ويتضمن هذا الفصل شرحا توضيحيا لآلثار المترتبة على هذا القرار لذا 

  . الكتتاب  كل مستثمر قراءتها بعناية تامة وفهم مضمونها قبل ا من
  

  المقصود بتجزئة السهم 
 أسهمها الحالية إلى عدد من األسهم عن طريق تخفيض القيمة االسمية للسهم )تفتيت(بتجزئة هو قيام الشركة 

الواحد وزيادة عدد األسهم بدون أن يؤثر ذلك في القيمة المدفوعة من رأسمال الشركة ودون أن تتأثر القيمة 
مة السوقية اإلجمالية لمجموع األسهم التي يمتلكها المساهم في الشركة وإن عدد ما االسمية اإلجمالية أو القي

  . يملكونه من أسهم سوف يزيد نتيجة لهذا التقسيم 
  

  األسباب الداعية إلى تجزئة السهم 
  خص األهداف األساسية لعملية تجزئة األسهم فيما يلي لتت

 .  لجعله في متناول عدد أكبر من المستثمرين األفراد تقليل القيمة االسمية وبالتالي تقليل سعر السهم 
  زيادة السيولة عن طريق مضاعفة عدد األسهم المتاحة للتداول  
 . تسهيل عملية المشاركة على نحو أكبر من جانب صغار المستثمرين واألفراد  

  
  اآلثار المترتبة على تجزئة السهم

، إال لمساهمون من أسهم وال في حجم التزاماتهم في الشركةلن يؤثر قرار تجزئة األسهم في قيمة ما سيملكه ا
أن األثر الوحيد المباشر هو زيادة عدد األسهم التي يملكها كل مساهم وتعتقد الشركة بأن المنافع التي سوف 
تنتج عن هذا مثل زيادة سيولة األسهم وقابليتها  للتداول  وكونها في متناول شريحة أكبر من المستثمرين 

   .عاملين بسوق مسقط لألوراق المالية ستخدم المصلحة العامة للمساهمينوالمت
  

 طبقا لألرقام الوارد في البيانات المتوقعة للسنة المالية يوضح الجدول التالي تأثير تجزئة السهم على الشركة
   :٢٠٠٧ ديسمبر ٣١المنتهية  في 

 بعد التجزئة  قبل التجزئة  
  بيسة ١٠٠  عماني  ريال١ القيمة االسمية للسهم 
  سهم  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠   سهم ٣,٥٠٠,٠٠  رأس المال المصدر  
  ع.ر ٣,٥٠٠,٠٠٠  ع. ر٣,٥٠٠,٠٠٠  رأس المال المدفوع

  ع.ر ٤,٣٦٢,٢٧١   ع .ر ٤,٣٦٢,٢٧١  حقوق الملكية 
    بيسة ١٢٤  ع. ر١,٢٤٦    الدفترية للسهم الواحد القيمة

  ع .ر ٢,٤٢٢,٢١٥  ع . ر٢,٤٢٢,٢١٥  صافي األرباح  السنوية 
  بيسة  ٦٩  بيسة  ٦٩٢   عائد السهم الواحد 

  أثر تجزئة السهم على سعر السهم الواحد 
 أثر على القيمة اإلجمالية التي سوف يدفعها المستثمر لعدد األسهم أيال ُيتوقع أن يكون لقرار تجزئة السهم  

سعر االكتتاب للسهم الواحد بنفس  تجزئة السهم ما هي إال تجزئة لفإنالمكتتب فيها، وفي حقيقة األمر 
  : األمرالنسبة، ويوضح المثال التالي 

  :فلو افترضنا أن
  .  سهم١٠٠:  عدد األسهم المكتتب فيها في حالة عدم وجود تجزئة -
صدار في حالة عدم  وعالوة اإلصدار ومصاريف اإلاالسمية سعر االكتتاب للسهم الواحد شامالً القيمة -

  ع. ر٥,٤٢٠التجزئة يساوي 
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  :  أسهم ستكون النتائج على النحو التالي١٠فإنه بعد تجزئة السهم الواحد إلى 

  
   بعد التجزئة    قبل التجزئة   

   سهم ١٠٠٠   سهم ١٠٠  عدد األسهم المكتتب فيها 
   بيسة ٥٤٢  ع .ر  ٥,٤٢٠  سعر الطرح للسهم الواحد

  ع .ر  ٥٤٢  ع .ر    ٥٤٢  القيمة اإلجمالية  لألسهم المكتتب فيها 
  
  

  أثر تجزئة السهم على توزيعات  األرباح النقدية 
  

لن يؤثر قرار تجزئة السهم على سياسة الشركة في توزيعات األرباح النقدية أو النسب التي سوف تعلن عنها 
مراعاة نقطة هامة تتعلق بالتعبير عن توزيعات األرباح النقدية، فالنظام المتبع في يجب ، ولكن الشركة

 النقدية هو بأن يتم احتسابها كنسبة مئوية من القيمة األسمية األرباحمان في إعالن توزيعات سلطنة ُع
المدفوعة للسهم الواحد، لذا فإن القيمة االسمية المدفوعة للسهم الواحد بالنسبة للشركة بعد التجزئة ستكون 

  .  بيسة وليس ريال عماني واحد١٠٠
  

من القيمة االسمية لرأس المال % ٣٥وقع توزيع أرباح نقدية مقدارها فعلى سبيل المثال إذا كانت الشركة تت
ال انه سيحدث تغيير في التعبير إالمدفوع للشركة تكون هذه النسبة المئوية هي ذاتها قبل التجزئة وبعدها، 

  : عن التوزيعات بالريال العماني وذلك على النحو التالي
  
  بعد التجزئة  قبل التجزئة  

   سهم١٠٠٠   سهم١٠٠  ملوكة للمساهم عدد األسهم الم
   بيسة١٠٠  ع. ر١  القيمة االسمية للسهم الواحد

  بيسة ٣٠   بيسة٣٠٠  توزيعات األرباح النقدية للسهم الواحد 
  %٣٠  %٣٠  توزيعات األرباح النقدية للقيمة االسمية نسبة 

  ع.ر ٣٠  ع.ر ٣٠  مجموع األرباح  النقدية الموزعة 
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  الفصل الرابع
   اإلصدارمصاريف

  
 )عماني ريال مائةستوألف ن يوسبع وستةن يئتام(ريال عماني  ٢٧٦,٦٠٠ تقدر تكلفة اإلصدار بمبلغ 

  .  من الحصيلة اإلجمالية المتوقعة لعملية الطرح%٢,٠٤٩أي ما يعادل 
  

   : هي كما يلي المتوقعةتفاصيل مصاريف اإلصدار
  

 المبلغ بالريال العماني المصروفات 
  ٨٠,٠٠٠ اإلصدار والمستشار المالي أتعاب مدير 

   ٧٠,٠٠٠  أتعاب بنوك االكتتاب 
  ٤٠,٥٠٠  أتعاب رسوم التعهد بالتغطية 

  ١٠,١٠٠  مصاريف شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال
 ٢٠,٠٠٠  أتعاب المستشار القانوني 
  ٦,٠٠٠  أتعاب مدققي الحسابات 

  ٤٠,٠٠٠  ويق واإلعالنات والدعاية مصاريف التس
  ٢,٥٠٠  مصاريف المراسالت والبريد 

  ٧,٥٠٠  مصاريف أخرى ومصاريف طارئة 
  ٢٧٦,٦٠٠  إجمالي مصاريف اإلصدار

  )٥٠,٠٠٠(  كل سهم ل بيسه ٢حصيلة مصاريف اإلصدار بواقع 
  ٢٢٦,٦٠٠  الفارق ما بين المصاريف المقدرة وتحصيل مصاريف اإلصدار

  
 بيسه للسهم ٢ة تكلفة اإلصدار جزئيا من خالل القيمة المضافة على سعر االكتتاب والتي تبلغ سيتم تغطي

  . األسهم  الواحد يدفعها المتقدم بطلب االكتتاب تحت بند مصروفات إصدار
  

ستتحمل الشركة الفرق في مصروفات اإلصدار المحصلة والتكلفة الفعلية لإلصدار والتي تُقدر قيمتها حاليا 
   .ريال عماني   ٢٢٦,٦٠٠غ بمبل
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  الفصل الخامس
  ترتيبات التعهد بالتغطية

  
فإنه سيتم تغطية اإلكتتاب من قبل متعهدو  ،إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم المعروضة خالل مدة االكتتاب 

  : على النحو التاليالتغطية
  

 المتعهد بالتغطية
عدد األسهم التي 
 سيتم تغطيتها

عدد األسهم 
يتم التي س
 تغطيتها

المبلغ الذي سيتم تغطيته 
 بيسه للسهم ٥٤٠بواقع 

 الواحد

 ٤،٩١٨،٨٦٠         %٣٦,٤٤ ٩،١٠٩،٠٠٠      )م.ع.م.ش(الشركة الخليجية بادر ألسواق المال 

 ٣،٦٤٣،٥٩٦         %٢٦,٩٩ ٦،٧٤٧،٤٠٠      )م.ع.م.ش(شركة الرؤيا لخدمات اإلستثمار

 ٢،٩٧٠،٠٠٠         %٢٢,٠٠ ٥،٥٠٠،٠٠٠      )م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي 

 ١،٩٦٧،٥٤٤         %١٤,٥٧ ٣،٦٤٣،٦٠٠      )م.م.ش(الشركة المتحدة لألوراق المالية 

 ١٣،٥٠٠،٠٠٠ ١٠٠,٠٠٪ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠  اإلجمالي 
  
  

 تبلغ أتعاب وقد دخلت الشركة في اتفاقيات وترتيبات تغطية مع الجهات المذكورة أعاله ومن المقدر أن
  . ريال عماني  ٤٠,٥٠٠التغطية 

  
في حالة حدوث أية تطورات فإن متعهدو التغطية سيقومون باالكتتاب بنفس قيمة النقص كما هو مبين 

 بيسة للسهم ٢ بيسة للسهم حيث ستتحمل الشركة مصاريف اإلصدار البالغة ٥٤٠بالجدول أعاله وذلك بقيمة 
  .الواحد
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  فصل السادسال
  أهداف اإلصدار وكيفية استخدام حصيلته

  
  أهداف اإلصدار 

 .ات الواردة في النشرةغايل لزيادة رأسمال الشركة 
 

 . إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية  
 . ألسهم من قبل المساهمين البائعين ل الجزئي )البيع (التفرغ 

  
  كيفية استغالل حصيلة اإلصدار 

ثمانية ماليين ومائة ألف ( ريال عماني ٨,١٠٠,٠٠٠دم الشركة حصيلة اإلصدار البالغ سوف تستخ 
 ١٣٢ لتمويل إقامة مشروع تصنيع محوالت  زيادة رأس المال من إصدار أسهمالمتأتية )ريال عماني

)KV(بالتعاون مع شركة تاتونج التايوانية وتمويل النفقات الجارية لرأس المال في سلطنة عمان 
 وتلبية متطلبات  وتمويل النفقات المستمرة لرأس المال العاملع محوالت التوزيع في قطر لمشرو

  .اإلستراتيجيةرأس المال العامل طويلة األمد واالستثمار مستقبال في المشاريع 
  

 :كيفية استخدام الشركة لحصيلة اإلصدار  المقترح ل الزمني التالي اإلطارويوضح الجدول
 

 اإلطار الزمني لالستخدام  المبلغ بالريال العماني طبيعة االستخدام
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  مليون ٦ يةنفقات رأسمال

   م ٢٠٠٨   مليون ريال عماني ٢,١  مال العامل الرأس
     مليون ريال عماني ٨,١  اإلجمالي 

  
 بيع جزء من منالمتأتية  )خمسة ماليين وأربعمائة ألف ريال عماني( ٥,٤٠٠,٠٠٠سيتم توزيع  

خمسمائة وأربعون ( بيسه ٥٤٠المساهمين البائعين وهي عبارة عن سعر طرح على  المؤسسينأسهم 
 .  للسهم الواحد بدون مصاريف اإلصدار )بيسه

 
 بيسه للسهم جزء من النفقات التي تحملتها الشركة ٢ستغطي مصاريف اإلصدار اإلضافية ومقدارها  

 . فيما يتعلق باالكتتاب العام 
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  الفصل السابع
  اف الشركة والتراخيص الصادرة بشأنهاأهد

  
  نبذة عن الشركة 

) م.م.ش(  كشركة ذات مسئولية محددة١٩٨٧ أغسطس عام ٣تم تسجيل الشركة في سلطنة عمان في 
وفقا للقانون المعمول به في سلطنة ) ع.ع.م.ش(وهي اآلن قيد التحويل إلى شركة مساهمة عمانية عامة 

 الشركات المرموقة في العديد من المجاالت التي لها  من األم لعدد الشركةوتعتبر الشركة هي. ان مع
مرافق تصنيع في منطقة الرسيل الصناعية في سلطنة عمان تقوم من خاللها بإنتاج المحوالت ولوحات 

كما تحقق الشركة نموا متسارعا في مجال  . )منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة مفاتيح الكهرباء 
هربائية والخدمات التي تحظى بسمعة وقبول واسع على المستوى الدولي  حتى غدت أحد المنتجات الك

 قطاع النفط والغاز والمرافق في منطقة الشرق فيالمصادر المفضلة لهذه المنتجات والخدمات وبخاصة 
  . األوسط وشمال إفريقيا

 :وفي هذا الصدد حصلت الشركة على التصاريح والتراخيص التالية
   
   ١٢٦٢٩٤٧سجل تجاري رقم   جيل التجاري في وزارة التجارة والصناعةالتس  ١

   ٣/٨/١٩٨٧: تاريخ التسجيل 
  ٢/٨/٢٠١٢تاريخ انتهاء التسجيل 

   ٢٥٤٧: رقم التسجيل   التسجيل الصناعي في وزارة التجارة والصناعة  ٢
   م ٢/٨/٢٠١٢: تاريخ االنتهاء

  
  التسجيل في غرفة تجارة وصناعة عمان   ٣

  
   ١٦١٤: العضوية رقم 

   م٣١/١٢/٢٠٠٨: تاريخ انتهاء العضوية 
   المناخية لشئونترخيص وزارة البيئة وا  ٤

  
   ٣٦٧٤: رقم الرخصة 
   ٤/٦/٢٠٠٨: تاريخ االنتهاء

  
 

   ٩٠٠١:٢٠٠٠شهادة األيزو 
 في مجال التصاميم التسويقية والتصنيع ٩٠٠١-٢٠٠٠كما حصلت الشركة على شهادة الجودة األيزو 

 ))منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة (ذات الطاقة المنخفضة د لمفاتيح الكهرباء يالختبار والتوروا
   . لجميع المنتجاتالتحكم ولوحات 

  
  أهداف الشركة 

 : للشركة فإن أهدافها األساسية هي كما يلييلنظام األساسمن ا) ٤( للمادة وفقا
    

راد وتوليد وبث وتحويل وتغيير وتوزيع وتوريد وبيع القيام بجميع أو أي من أعمال شراء وإستي )١
والمنتجات والخدمات وتصدير والتعامل بكل ما يتعلق بالطاقة الكهربائية وغيرها من أشكال الطاقة 

 .المرتبطة بها
  
 وإدارة وصيانة وتحويل وتشغيل واستعمال وتشغيل  وتصنيعإيجاد موقع وإقامة وإنشاء وتجهيز )٢

توصيل وتوزيع الكابالت والخطوط المعلقة والمحطات الفرعية ومحطات وإيقاف وتغيير أنظمة 
  وتصنيع المفاتيح الكهربائية التشغيل واإليقاف واألنفاق وجسور الكابالت وصناديق الوصل

األلياف والهوائيات وأطباق إلتقاط البث ودوائر ) األعمدة(والمحطات السلكية والالسلكية والصواري 
صناعية وتوصيالت األقمار الصناعية ذات الموجات الدقيقة والمضخات البصرية واألقمار ال

  .الحرارية واآلالت والمعدات المستعملة في أنظمة الحرارة والطاقة المشتركة 
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وإقامة ) سواء كان ذلك عن طريق اإلستئجار أو اإلمتياز أو المنحة أو بأي شكل آخر(حيازة  )٣

ر في األراضي والذي يبدو أن الشركة قادرة أو أنها وتطوير وإستغالل وتشغيل األراضي وأي عقا
يمكن أن تكون قادرة على شراءها أو تسهيل شراءها وبث وتحويل وتغيير وتزويد وتوزيع وتوليد 

  .وتطوير وإنتاج أو توليد الكهرباء وفقاً للقوانين واألنظمة المتبعة 
  

اإلنشاءات والتركيبات والتشغيل أن تقوم بجميع أو أي من أعمال التصميم والتطوير والتصنيع و )٤
واإلستعمال وأعمال الفحص واإلختبار والصيانة واإلصالح والخدمات والتزويد والتوزيع واإلستيراد 
والتصدير والتعامل بالكابالت واألسالك والعدادات وأبراج التوصيالت الكهربائية والسكك واألنظمة 

تحويل والتغيير والتزويد والتوزيع والتحكم واألشياء األخرى التي تستعمل في توصيل البث وال
  .وتوليد الكهرباء أو أي شكل من أشكال الطاقة 

  
أن توفر أو تعمل على توفير تلك األنظمة والخدمات التي تكون ضرورية أو مرغوبة في توقع  )٥

  .الطاقة وأن تلبي هذه اإلحتياجات / الطلب على الكهرباء
  

ت مع أي شخص لتمثيل الشركة أو أي مؤسسة أو شخص آخر أن تحدد أو تبرم إتفاقيات أو ترتيبا )٦
في إجتماع المؤسسات والجهات المحلية والوطنية والدولية أو المرتبطة بأي من أعمال أو نشاطات 

  .الشركة وتوفير جميع أنواع الخدمات لتلك المؤسسات والجهات 
  

ائية و الكهربائية والميكانيكية ويشمل ذلك دون تحديد الهندسة المدنية والكيمي(األعمال الهندسية  )٧
واألعمال الميكانيكية والفنية والرسم ) واالتصاالت السلكية والالسلكية والتدفئة والتهوية وهندسة الغاز

 بأغراض الشركة وفقاً للقوانين يالمعماري والتصميم والمساحة وأعمال العمارة والبناء وذلك بما يف

  .السارية
  

  ل الشركة وطرح أسهمها لالكتتاب العامبشأن تحوالقرارات الصادرة 
 

 ٢٠٠٧ ديسمبر ١٠وافق الشركاء في الشركة باإلجماع على القرارات التالية في اجتماع الشركاء الذي تم في
   : م٢٠٠٨ فبراير ٢٤وفي 

  
إلى شركة مساهمة عمانية ) م.م.ش(الموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة  -١

 . وتعديالته م١٩٧٤ وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية لعام )ع.ع.م.ش(عامة 
 ريال عماني ١٠,٠٠٠,٠٠٠الموافقة على أن يكون رأس المال الجديد المصرح به للشركة هو  -٢

 مقسمة )خمسة ماليين( ريال عماني ٥,٠٠٠,٠٠٠المال المصدر   وأن يكون رأس)عشرة ماليين(
 ريال ٠,١٠٠( بيسة ١٠٠ي بقيمة اسمية لكل منها سهم عاد) خمسين مليون (٥٠,٠٠٠,٠٠٠على 
 .)عماني

إصدار أسهم الشركة للجمهور عن طريق /  الموافقة على أن يكون  التحويل جزء من عملية بيع  - ٣
  -:ألف من فئتين ت ت عامعملية طرح

  الواحد بيسة للسهم٥٤٢سهم  بسعر طرح ) عشرة ماليين (١٠,٠٠٠,٠٠٠بيع   .أ 
  .  للجمهور )لمساهمون الحاليونا(يطرحها المؤسسون 

 في رأسمال  جديدةتمثل زيادةسهم ) خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠ إصدار   .ب 
  .  الواحد بيسة للسهم٥٤٢ تصدرها الشركة للجمهور بسعر طرح يبلغ الشركة
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من األسهم المعروضة ) خمسة وعشرين مليون( سهم ٢٥,٠٠٠,٠٠٠من بين   .ج 
سهم ) مليون ومائتان وخمسين ألف (١,٢٥٠,٠٠٠تخصيص لالكتتاب العام سيتم 

 . للمديرين وموظفي الشركة 
من راس المال المدفوع للشركة % ٥٠ )المؤسسون(بعد االكتتاب العام سيمتلك المساهمون الحاليون  -٣

 .الباقية% ٥٠ نسبة الـ  بما في ذلك الموظفين والمديرين لك الجمهورتفي حين سيم
   
من جزء محدودة على طرح ال في الشركة ذات المسئولية )ونسسالمؤ(وافق المساهمون الحاليون  -٤

أسهمهم العادية للجمهور كجزء من االكتتاب العام وعدد األسهم التي سيطرحها كل من المؤسسين 
  -:الحاليين هي كالتالي 

  
رقم 
 سلسلتم

بعد عدد األسهم المملوكة  المؤسس / اسم الشريك
القيمة االسمية إلى تجزئة 

  بيسة ١٠٠

د األسهم المطروحة للبيع ع
من قبل المؤسسون 
للجمهور كجزء من 

   اإلكتتاب العام المبدئي
  ٥,٧٤٢,٠٠٠ ٢٠,٠٩٧,٠٠٠ )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة  ١
  ٢,١٢٩,٠٠٠  ٧,٤٥١,٥٠٠   )م.م.ش(سابكو   ٢
  ٩٠٣,٠٠٠  ٣,١٦٠,٥٠٠  مشتاق بن عبد اهللا بن جعفر/ الفاضل   ٣
  ٧٤٢,٠٠٠  ٢,٥٩٧,٠٠٠   طارق آل سعيدصاحب السمو السيد شهاب بن  ٤
  ٣٢٣,٠٠٠  ١,١٣٠,٥٠٠  محمد بن عبد الرسول الجمالي / الفاضل  ٥
  ١٦١,٠٠٠  ٥٦٣,٥٠٠   علي بن جعفر بن محمد /دكتورال  ٦
  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلجمالي  
 

  : هم أعضاء وكما تمت الموافقة على تكوين لجنة تأسيسية تتألف من خمسة   .٦
   لجنة ارئيس                        :وسف قيس بن محمد الي -١
 عضوا :               ن ا مصطفى سلطبن عبد الرضا -٢
  اعضو                    :               سايل سين   -٣
  اعضو           :               سيباستيان مانافاالن   -٤
 عضوا            :              كرشنا كومار جوبتا   -٥
 المستندات المذكورة أعاله مخولة بالقيام بكافة ما يلزم من إجراءات مطلوبة لعملية الطرح وإصدار اللجنة

  . المطلوبة وفق األنظمة والتعليمات والموافقات والمتطلبات السارية 
  

 الموافقة على اعتماد مسودة عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي بعد تحولها إلى شركة مساهمة -٧
شركات المساهمة العمانية العامة ال لمتطلبات قانون الشركات التجارية وتعديالته فيما يتعلق بعامة وفقا

  . وتقديمها للجهات الرسمية للموافقة عليها 
لإلصدار  مدير اإلصدار والمستشار المالي )ع.ع.م.ش(العربي الموافقة على تعيين بنك عمان  -٨

قانونية والمالية والمحاسبية الخاصة بتحويل وتغيير وتفويضه هو وممثليه بإكمال كافة اإلجراءات ال
وضع الشركة القانوني من شركة محدودة المسئولية إلى شركة مساهمة عامة عمانية وإعداد وإنهاء 

 وكذلك تعيين أرنست أند يونج المستشار المالي وثائق الطرح وفقا لمتطلبات الجهات ذات العالقة
 . المساعد

كي بي إم جي كمدقق حسابات خارجي لالكتتاب العام واألفاضل كتب م الموافقة على تعيين  -٩
 . منصور جمال وشركاه كمستشار قانوني لالكتتاب العام البوسعيدي،



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٢٠

  الفصل الثامن
   المؤسسينعن المساهمينتفاصيل 

  
  )قبل التحويل( )نوالمؤسس(ن ون البائعوالمساهم

  
  النسبة  *عدد األسهم المملوكة  اسم الشريك مسلسل

  %٥٧,٤٢ ٢٠,٠٩٧,٠٠٠  )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة  ١
  %٢١,٢٩  ٧,٤٥١,٥٠٠   )م.م.ش(سابكو   ٢
  %٩,٠٣  ٣,١٦٠,٥٠٠  مشتاق بن عبد اهللا بن جعفر  ٣
  %٧,٤٢  ٢,٥٩٧,٠٠٠   شهاب بن طارق آل سعيد/صاحب السمو السيد  ٤
  %٣,٢٣  ١,١٣٠,٥٠٠  محمد بن عبد الرسول الجمالي   ٥
  %١,٦١  ٥٦٣,٥٠٠   جعفر بن محمد علي بن/ الدكتور  ٦
  %١٠٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  اإلجمالي  

  بعد تجزئة السهم* 
  

  ع.ر )مليون وخمسمائة ألف( ١,٥٠٠,٠٠٠وفقا لقرار جمعية الشركاء باإلجماع تم زيادة رأسمال الشركة من
 عن طريق إصدار )ثالثة ماليين وخمسمائة ألف(. ع.ر ٣,٥٠٠,٠٠٠ م إلى ٢٠٠٧ ديسمبر عام ٣١في 

من خالل رسملة للمساهمين المؤسسين ) نمليونا(سهم  ٢,٠٠٠,٠٠٠) قبل التجزئة(مجانية وعددها أسهم 
  . األرباح المدورة

  
  بعد االكتتاب  المؤسسينالمساهمينملكية 

 
  :  بعد االكتتاب العام موضحة كما يلي المساهمين البائعين/حصة مساهمة المؤسسينوحصة مساهمة الجمهور 

 م 
القيمة االسمية بالريال  عدد األسهم  الجنسية لمساهم البائع والجمهورا/ المؤسس

 العماني
النسبة إلى 
 رأس المال

 %٢٨,٧١ ١,٤٣٥,٥٠٠ ١٤,٣٥٥,٠٠٠  ةعماني )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة  ١
 %١٠,٦٥٠ ٥٣٢,٢٥٠ ٥,٣٢٢,٥٠٠  ةعماني   )م.م.ش(سابكو   ٢
 %٤,٥٢ ٢٢٥,٧٥٠ ٢,٢٥٧,٥٠٠ عماني   مشتاق بن عبد اهللا بن جعفر  ٣
شهاب بن طارق /صاحب السمو السيد  ٤

  آل سعيد
 %٣,٧١ ١٨٥,٥٠٠ ١,٨٥٥,٠٠٠ عماني 

 %١,٦٢ ٨٠,٧٥٠ ٨٠٧,٥٠٠ عماني   محمد بن عبد الرسول الجمالي   ٥
 %٠,٨١ ٤٠,٢٥٠ ٤٠٢,٥٠٠ عماني   علي بن جعفر بن محمد /الدكتور  ٦
بما في ذلك الموظفين (الجمهور   ٧

   )والمديرين
/ عماني 

  غير عماني 
٥٠  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠%  

  %١٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    المجموع  
  

  :تصويت الحقوق 
 
بموجب االكتتاب العام والتحويل إلى شركة مساهمة عمانية عامة يكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 

 سهم عادي بقيمة )ليونخمسين م (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة إلى )خمسة ماليين( ٥,٠٠٠,٠٠٠
  ، ) مئة بيسة ( بيسه١٠٠اسمية 

  
وتتمتع جميع أسهم رأسمال الشركة بحقوق متساوية في التصويت ، حيث يكون لكل سهم صوت واحد فقط ، 

 سهم وبذلك  سيكون )خمسة وعشرين مليون( ٢٥,٠٠٠,٠٠٠سيمتلك الشركاء المؤسسون البائعون و
  .  من حقوق التصويت%٥٠والمساهمين البائعين للمؤسسين  

  
  القيود المفروضة على الشركاء المؤسسين 
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ال يجوز للمؤسسين االنسحاب من الشركة أو التصرف بأسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عموميتين 

من تاريخ إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية وُيستثنى من  اعتباراً عن سنتين ماليتين متتاليتين
دون اإلخالل  لحاالت التي يتم فيها التنازل عن األسهم فيما بين المساهمين أنفسهم وحاالت الميراثذلك ا

  . بحق المؤسسين في تنفيذ رهن من الدرجة الثانية على هذه األسهم 
  

 جاز لكل ذي مصلحة خالل خمس سنوات من تأسيسها أن ، تأسيس الشركة إجراءاتإذا وقع عيب في 
من قانون الشركات التجارية وإذا لم تبادر ) ٧١(يح هذا العيب وفقا ألحكام المادة ُينذرها بوجوب تصح

 التصحيحية الضرورية خالل شهر من تاريخ هذا اإلنذار يحق للشخص ذي اإلجراءاتالشركة باتخاذ 
المصلحة اللجوء للمحكمة المختصة التخاذ قرار بحل الشركة وسيكون المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة 

ل مدققين للحسابات مسئولين بالتضامن والتكافل عن األضرار التي قد تنشأ عن حل الشركة نتيجة وأو
  . أعمالهم غير القانونية أو إهمالهم أو تقصيرهم في القيام بواجباتهم الالزمة في تأسيس الشركة 

  
  الرئيسييننبذة عن الشركاء المؤسسين 

  
   شركة األنوار القابضة ش م ع ع - ١

نخبة من المؤسسات وبيوت الخبرة  من خالل م ١٩٩٤في عام تأسست  )ع.ع.م.ش(نوار القابضة شركة األ
 بما في ذلك وذلك بهدف المساهمة في عملية التنمية الصناعية في سلطنة عمان  في األعمال التجارية

  . الكهربائية مفاتيح الالمحوالت وصناعة 
  

وات الماضية حيث تنوعت نمية االقتصادية للسلطنة في السلعبت شركة األنوار القابضة دورا هاما في التن
جاالت الصناعية وغير الصناعية مثل منشاطاتها وامتدت لتغطي مختلف أنحاء السلطنة باستثماراتها في ال

 في شركات متعددة  في الماضي وتساهم فيها باالستثماروقد قامت شركة األنوار  .الخدمات المالية والتأمين
وشركة ) ع.ع.م.ش(شركة الوطنية لمنتجات االلمنيوم ش م ع ع وشركة األنوار للسراميك حاليا وهي ال

  ).ع.ع.م.ش(وشركة تأجير للتمويل ) فالكون (وكذلك شركة الصقر للتأمين ) ع.ع.م.ش(المها للسيراميك 
  

  -:تي في الجدول اآل السبعة الواردة أسمائهمء من األعضا شرآة األنوار القابضةيتكون مجلس إدارة

 الوظيفة غير مستقل/ عضو مستقل أسم عضو مجلس اإلدارة
 رئيس مجلس اإلدارة عضو مستقل مسعود بن حميد بن مالك الحارثي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  عضو  مستقل  قيس بن محمد بن موسى اليوسف/الفاضل
 عضو مستقلعضو  شبير بن موسى بن عبد اهللا اليوسف/الفاضل
 عضو عضو مستقل ن مصطفى سلطانعبد الرضا ب/الفاضل
 عضو عضو مستقل نواف غباش أحمد المري/الفاضل
 عضو عضو مستقل محمد بن عبداهللا الخنجي/الفاضل
  عضو  عضو مستقل  حمد راشد الظاهري/ الفاضل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٣١/٣/٢٠٠٨آما في   األنوار القابضةأو أآثر من رأس مال شرآة% ١تفاصيل آبار المساهمين والذين يمتلكون وفيما يلي 
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ا فريق يتألف مجلس إدارة شركة األنوار القابضة من شخصيات بارزة في عالم األعمال والصناعة  وبه
أدائها المالي والرؤية الخاصة بها  والتفاصيل الخاصة باستثماراتها. إدارة على أعلى مستوى من االحتراف

الموقع الخاص بشركة األنوار القابضة على الشبكة اإللكترونية هو موجودة على 
com.alanwarholdings.www كن اإلطالع على بياناتها المالية من خالل موقع سوق مسقط ، كما يم

 من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق األوراق كونها  om.gov.msm.wwwلألوراق المالية 
  . المالية

  
  مجموعة سابكو / )م.م.ش(شركة سابكو  - ٢

 الف ٥٠٠برأس مال مدفوع قيمته ) م.م.ش(ات مسؤولية محددوة  كشركة ذتأسست مجموعة سابكو •
 وهي مسجلة بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة   في السبعينات في بداية عصر النهضةع.ر

بما في ذلك العاملين في كافة  الشركات المملوكة لها (وصناعة ُعمان ويبلغ عدد الموظفين لديها 
 المجموعة تطورا ملحوظا حتى أصبحت مؤسسة استثمارية وقد شهدت. ١٠٠ موظف أكثر من )

وتجارية وصناعية وخدمية متكاملة واليوم تعتبر المجموعات من المجموعات الرائدة التي تعمل في 
 في كافة المجاالت التي تعمل العديد من مجاالت األعمال سواء األساسية أو المصاحبة وتعتبر رائدة

الحفاظ على التميز في األداء وتطبيق أعلى معايير الجودة يدلل بشكل التزام إدارة المجموعة ب. بها
واضح على الهيكل اإلداري المتميز للمجموعة وعلى اتباعها أسلوب عدم المركزية في اإلدارة وهو 
األسلوب الذي أدى إلى توفير المرونة الكافية للمجموعة وتمكينها من تحقيق  النمو والتطور 

ية م لألعمال دون أن يكون ذلك على حساب التزاماتها ومسئوليتها االجتماعومواكبة المناخ العا
واصلت المجموعة سياساتها نحو فتح آفاق عمل جديدة تساعد في  .بالمشاركة في تنمية هذا البلد

إضافة قيمة لمناطق النمو االستراتيجية للمجموعة ومن ذلك قيام المجموعة بتسهيل دخول وتمثيل 
ة الكبرى الرائدة في مجال تطوير مشاريع البنية األساسية كما كان للمجموعة شرف الشركات العالمي

تتطلع الشركة إلى .  تصنيع عطور بعينها ومياه معدنيةبدء أول مول تجاري في سلطنة عمان وكذلك
توظيف المزايا التي تتمتع بها في الدخول في المزيد من الشراكات العالمية االستراتيجية واالستفادة 

 .من الخبرات والمعارف الموجودة في المنطقة وفي الخارج 
  

  )م.م.ش(في شركة سابكو ن و المساهم
  ) درجة وزير( األمين العام في وزارة الخارجية –السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي  .١
 رئيس مجلس إدارة مجموعة سابكو والبنك األهلي –السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي  .٢

  . )ع.ع.م.ش(
 .  نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سابكو –السيد أيمن بن حمد بن حمود البوسعيدي  .٣
 . زوان بنت حمد بن سليمان النبهاني الفاضلة .٤

 % عدد األسهم المساهم
 ٢٥٫٤٩ ٢٢٫٥٧٤٫٢٩٠م.م.فينكورب لالستثمار ششرآة 

 ٢٠٫٣٢ ١٧٫٩٩٥٫٨٠٠) خليجيعهدة(ع .ع.م.شرآة الخدمات المالية ش
 ٧٫٩١ ٧٫٠٠٠٫٠٠٠م.م. شالخنجي لالستثمار

 ٥٫٠٣ ٤٫٤٥٧٫٤٧٠شرآة محمد وأحمد الخنجي
 ٣٫٣٩ ٣٫٠٠٥٫٤٩٠محمد بن حفيظ بن علي الذهب

 ١٫١٩ ١٫٠٥٠٫٣٥١عهدة خليجي– إدارة اصول -)م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي 
 ١٫٠٠ ٨٨٩٫٢٩٥م.م.شرآة عمان لمواد البناء ش

 ٣٥٫٦٦ ٣١٫٥٧٧٫٣٠٤أخرون
%١٠٠ ٨٨٫٥٥٠٫٠٠٠المجموع  
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  يالسيدة وفاء بنت حمد البوسعيد .٥
 يالسيدة نايله بنت حمد البوسعيد .٦
 يالسيدة إيمان بنت حمد البوسعيد .٧
  

  مجال النشاطات 
 األمن والدفاع النفط والغاز و، التوزيع، إدارة الوكاالت، المقاوالت، تالخدماالعقار،، التصنيع •

  
  لشركة سابكواإلستثمارات الرئيسية المباشرة 

  م .م.شركة سابكو ش
عبارة عن شركة قابضة تعمل في مشاريع التطوير لصالح القطاع الخاص والعام وتمثيل الشركات العالمية 

  . المعروفة 
  

   بيت أمواج –أمواج المحدودة / م .م .شركة العطورات ش
المرقومة عالميا وكذلك العطورات المحلية ومنتجات العناية بالجلد " أمواج " تصنيع وتوزيع عطور 

  .com.amouage.wwwواالكسسوارات  
  

  مركز سابكو التجاري 
لذي يضم عدد من أشهر البوتيكات وقد تم افتتاح المركز في يعتبر المول التجاري الرائد في سلطنة عمان وا

  .  م ١٩٨٤عام 
  

  م .م.شركة مطبعة سابكو ش/ م .م.شركة سابكو للفن ش
  www.sabcoart.comأحد الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول االتصاالت  والترفيه 

  
  ش م م الشركة العمانية للمعارض 

أحد الشركات الرائدة في السلطنة في مجال تنظيم كافة أنواع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات 
com.omanexpo.www  

 
  ):م.م.ش(شركة الحيل لالستثمار 

  com.alhailinvestments.wwwشركة تطوير عقاري وإدارة أصول   وهي 
  

   ):م.ع.م.ش(شركة سابكو لإلعالم 
  .شركة إعالم تمتلك وتدير وتقوم بتشغيل الراديو والتلفزيون وكافة النشاطات اإلعالمية في هذا المجال 

تأسست الشركة في بداية عصر النهضة أي في بداية  م.م.شركة فيصل معاذ للتجارة والمقاوالت ش
نات من القرن الماضي وقد شهدت الشركة تطورا ملموسا إلى أن أصبحت أحدى الشركات المعروفة السبعي

  . في مجال االستثمار والتجارة والصناعة والخدمات 
  

أكدت مجموعة سابكو تواجدها في مجال الخدمات والتصنيع والعقارات والعقود والتوزيع والنفط والغاز 
  . و من خالل النشاطات الموازية واألمن والدفاع إما بشكل مباشر أ

  
   مشتاق عبداهللا بن جعفر آل صالح/ الفاضل - ٣

أنعم جاللـة    ،)بلجيكا(يحمل شهادة الماجستير في العالقات الدولية من جامعة بروكسل           و ١٩٥١من مواليد   
 ممثلـي  اختير من ضمن االعضاء الخمسة ، .السلطان المعظم على سعادته وسام النعمان من الدرجة األولى       

م ١٩٩٨سلطنة عمان في الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي عـام                 
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يتحدث إلى جانب اللغـة العربيـة اللغتـين          و .م٢٠٠١لمدة ثالث سنوات وأعيد اختياره لفترة  مماثلة عام          
 .االنجليزية والفرنسية بطالقه

 وتدرج في السلك الدبلوماسي  حتى عين سفيرا مفوضا ١٩٧٤التحق بعمل وزارة الخارجية في عام  -
م ولدى الجزائر ١٩٨٠م ، ولدى اليابان عام ١٩٧٧فوق العادة  لدى جمهورية جيبوتي في عام 

م وإضافة لكونه سفيرا غير مقيم لدى مملكة تايالند في عام ١٩٨٧م و لدى الصين عام ١٩٨٣
١٩٨٨.  

تعاون لدول الخليج العربية من سلطنة عمان تم ترشحيه  بناءا على طلب المجلس األعلى لمجلس ال -
وبالتالي تولى منصب  أول سفير مفوض فوق العادة لدول مجلس التعاون لدى االتحاد األوروبي 

 .م١٩٩٦ -١٩٩٢خالل الفترة  
ترأس وشارك في تأسيس الشركات الجديدة وفي مجالس إدارة كبريات  .م٢٠٠٢تقاعد مبكرا عام  -

 :أهمها) ٢٠٠٥-١٩٩٦(نية المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية الشركات العما
 

 .رئيس مجلس إدارة شركة عمان اوريكس للتأجير  -
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الخليج -
 .نائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان التجاري ورئيس لجنة االئتمان -
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة السجاد العماني -
  إدارة شركة هيلتون صاللة ورئيس اللجنة التنفيذيةنائب رئيس مجلس -
 عضو مجلس إدارة شركة منتجات البولي بروبلين -
 .عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية القابضة -
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  الفصل التاسع
  نظرة عامة على السوق واالقتصاد

  
لى أن تمدد تهدف اوقطر  العمل جاري لدخول دولة نظرا ألن الشركة قائمة في كل من سلطنة عمان و

  . مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال إفريقيا في أخرى نشاطها إلى دول 
  

أو التي لها /  ونظرة عامة على النمو االقتصادي العام المتوقع في بعض األسواق التي تعمل فيها الشركة 
  . تواجد فيها هي كما يلي 

  
  والمناطق األخرى دول الخليج العربي  بعض في المتوقع ومعدل النمو اإلجماليالناتج المحلي

  
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ أمريكيدوالر مليار 

 ٢,٠١٢ ١,٨٦٥ ١,٧٠٥ ١,٥٤٤ الشرق األوسط 
  %٨  %٩  %١٠  %١١  %النمومعدل 
  ٤٩  ٤٦  ٤٣  ٤١  عمان سلطنة
  %٧  %٧  %٦  % ٦   %النمومعدل 
  ٨٩  ٨٣  ٧٧  ٧٠  قطر 
  %٧  %٨  %٩  %١٤  %النمومعدل 
  ٤٩٠  ٤٦٠  ٤٢٩  ٤٠٠  لكة العربية السعودية المم

  %٧  %٧  %٧  %٨  %النمومعدل 
  % ٦  %٧  %٧  %١١  شمال إفريقيا 

   )عمان إيكونومك ريفيو(مجلة عمان االقتصادي   ٢٠٠٧جلوبال إنسايت : المصدر 
  

  اإلجماليالنمو في الناتج المحلي 
في الفترة % ١٠,٦٤ نموا بلغ  اإلجماليي حيث حقق الناتج المحلا ملحوظا اقتصادياتشهد سلطنة عمان تطور

نتيجة لذلك فقد زاد إجمالي . خالل الثالث سنوات السابقة % ٩,٢٩ مقارنة بـ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٥من عام 
 وقد ٢٠٠٧ في عام  ُعماني مليار ريال١٤,٦ إلى ٢٠٠٢ مليار ريال عماني في عام ٧,٩الناتج المحلي من 

ة النشاطات النفطية التي زادت مساهمتها في الناتج المحلي إلى جاء هذا النمو االقتصادي بسبب مساهم
   . في األسواق العالميةبسبب ارتفاع سعر النفط الخام% ٤٧,٨

   

الناتج المحلي اإلجمالي للفترة من عام 2007-2002
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  لطنةالنشاطات االقتصادية في الس
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النشاطات النفطية    النشاطات غير النفطية   

   وزارة االقتصاد الوطني– ٢٠٠٧اإلحصائي السنوي لعام الكتاب : المصدر 
  

 خاصة على خلفية النمو الكبير الذي ٢٠٠٦في عام % ١٨ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بحوالي 
النقل قطاع ونمو % ٢٠ بـ ونمو قطاع المقاوالت والبناء% ٤٥والذي وصل إلى  حققه القطاع الصناعي

خالل العام % ٣٩كذلك فقد زادت الصادرات غير النفطية العمانية بحوالي % ٢٤والتخزين واالتصاالت بـ 
   . ٢٠٠٦ مليار ريال في عام ١,٦ إلى ٢٠٠٥ مليار ريال في عام ١,١من م ٢٠٠٦

  
  

  االقتصادية الحوافز 
 والتي تحدد األهداف ٢٠٢٠ضوعة في الرؤية تسير السلطنة في طريقها نحو النمو وفق الخطط المو

  : أهداف الرؤية األساسية هي كما يلي  . ٢٠٢٠ التي سيتم تحقيقها حتى عام اإلستراتيجية
  

  . تطور الموارد البشرية العمانية لمواكبة التقدم التقني والقدرة على المنافسة عالميا  
لبشرية والطبيعية بصورة أكثر فعالية مع تطوير القطاع الخاص وجعله قادر على استغالل الموارد ا 

  . الحفاظ على البيئة وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة 
االستفادة من الموقع االستراتيجي للسلطنة وزيادة القدرة على استغالل مواردها الطبيعية وتنويع  

  . مصادر الدخل الوطني 
  ضمان توزيع ثمار التنمية على كافة المناطق واألفراد 
حافظة على وحماية المنجزات والنشاطات التي تم تحقيقها على مدى الخمس والعشرين عاما الم 

  . الماضية 
  

من منظور التخطيط فإن الحكومة تربط أولويات التنمية وخطط الموازنة بخطط خمسية وتعتبر الخطة 
 والتي عن طريقها الخمسية الحالية واحدة من أهم الخطط نحو تحقيق الرؤية الخاصة باالقتصاد العماني

 حتى عام ٢٠٠٠في الفترة من عام % ٧,٤تحاول الحكومة الوصول بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 
الهدف من الرؤية هو تقليل اعتماد االقتصاد العماني على النفط وتنويع النشاطات االقتصادية في  . ٢٠٢٠

  . حويلية والسياحة القطاعات غير النفطية مثل الغاز الطبيعي والصناعات الت
  

مقارنة (% ٩ أن تصل نسبة مساهمة عائدات النفط في إجمالي الناتج المحلي ٢٠٢٠من المتوقع بحلول عام 
   . )٢٠٠٦في عام  % ٣,٦مقارنة بـ (% ١٠ كما سيساهم الغاز الطبيعي بـ )٢٠٠٦في عام % ٤٨بحوالي 

  
  التنوع االقتصادي 

 إلى ٢٠٠٦في عام % ١٤,٢ غير الصناعية في الناتج المحلي من من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاعات
أن يكون لهذا التحول أثر كبير على التنمية االقتصادية المستقبلية في وقع  ومن المت٢٠٢٠في عام % ٢٩

  : لتحقيق هذه األهداف تركز الحكومة في الوقت الحالي على ما يلي . سلطنة عمان 
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 تم اتخاذ خطوات جادة كجزء من ، خالل السنوات القليلة الماضية :باشرة زيادة االستثمارات األجنبية الم

 التنمية وجعل االقتصاد العماني أكثر إستراتيجيةالهيكلي وهي الخطوات التي كان هدفها دعم التطوير برنامج 
 كانت جذبا لالستثمارات األجنبية والمحلية ولذلك اتخذت الحكومة عدة خطوات من بينها رفع القيود التي

. مفروضة على القطاعات المختلفة وتحديث األنظمة التشريعات وعمل نافذة واحدة إلنهاء كافة المعامالت 
 يوضح ٢٠٠٦كما أن تصديق الحكومة على اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األميركية في عام 

كما أن انضمام  السلطنة لعضوية منظمة . االقتصادي وتنويع مصادر الدخل التطوير التزام الحكومة ببرامج 
  .  كانت بمثابة خطوة هامة نحو تحرير أسواقها ٢٠٠٠في عام العالمية التجارة 

  
 كانت ١٩٩٤في عام  . ٢٠٢٠من المتوقع أن يساعد القطاع الصناعي السلطنة على تحقيق رؤية : التصنيع 

وتخطط  % ٨,٥ أما اآلن فقد وصلت إلى %٤,٣نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي 
في الوقت الحالي يجري العمل في عدد من . ٢٠٢٠في عام % ١٥السلطنة لرفع مساهمة القطاع إلى 

المشاريع الصناعية العمالقة في كل من مسقط وصحار وصاللة حيث تستقطب صحار وحدها استثمارات 
اإلعالن مؤخرا عن خمس مشاريع كبيرة هي كما تم .  مليار دوالر ١٢تصل قيمتها إلى ما يقرب من 

مشروع مصفاة صحار ومشروع صحار للميثانون ومشروع الشركة العمانية الهندية لألسمدة ومشروع 
من الُمنتظر أن يؤدي استمرار النشاط في القطاع االقتصادي  . الفيرو كروم ومشروع صحار لألسمدة 

ى تقليل االعتماد على قطاع النفط والغاز وال بد أن نشير والتزام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني إل
  . إلى أن من أهم مشاريع التنوع االقتصادي المشاريع الموازية المرتبطة بمشروع شركة صحار ألومنيوم 

  
 على أهمية تنويع القاعدة االقتصادية للسلطنة وحددت السياحة كأحد أهم ٢٠٢٠تؤكد الرؤية : السياحة 

يمكن أن تساعد في تحقيق الرؤية ولكي يتحقق ذلك ال بد أن يحقق قطاع السياحة معدل نمو القطاعات التي 
سنويا ولذلك تقوم الحكومة بجهود حثيثة من أجل زيادة دور القطاع الخاص في المشاريع % ٢٠-١٥

قيع  وهي الوزارة التي قامت بالفعل بتو٢٠٠٤والنشاطات ولهذا الغرض تم تأسيس وزارة للسياحة في عام 
  .  مليار دوالر ٦,٦ مشروع تبلغ قيمة استثماراتها ١٤اتفاقيات معا لقطاع الخاص بشأن تنفيذ 

  
  نظرة عامة على االقتصاد القطري

  
يشهد االقتصاد القطري معدالت نمو كبيرة حيث زاد إجمالي الناتج المحلي في قطر بشكل ملحوظ حتى 

في عام % ٣٤,٨و% ٣٣,٨ إلى ٢٠٠٥في عام في عام بعد أن وصل معدل النمو  % ٢٤,٢وصل إلى  
 ومن ٥٧,٣٥٠ليصل إلى  % ١٥,٥ زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ ٢٠٠٦في عام . ٢٠٠٤

 . م٢٠٠٨ دوالر في عام ٦٨,٤٦٧المتوقع أن يصل إلى 
   

  الناتج المحلي  لدولة قطر
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ١٩١,٩٠٩ ١٥٤,٥٦٤ ١١٥,٥١٢ ٨٥,٦٦٣ )ق.مليون ر (إجمالي الناتج المحلي
  % ٢٤,٢  %٣٣,٨  %٣٤,٨  %٢١,٥  % التغير

  .  البنك المركزي القطري ، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥التقرير السنوي لعام : المصدر 
  

 
 
 

  الناتج المحلي القطري بالنظر إلى النشاطات النفطية وغير النفطية
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قطاع النفط والغاز  قطاع المنتجات غير النفطية 
  

   النشاطات االقتصادية 
 مقارنة بـ ٢٠٠٦ مليون ريال قطري في عام ١١٨,٧٠٧ع النفط والغاز معدل نمو وصل إلى حقق قطا
كما زاد القطاع % ٢٩ وهو ما يعني أن معدل النمو وصل إلى ٢٠٠٥ مليون ريال قطري في عام ٩٢,٠٧١

 ٢٠٠٦في عام .  مليون ريال قطري ٧٣,٢٠٢ م ليصل إلى ٢٠٠٧في عام % ١٧,١٤غير النفطي بحوالي 
من القطاعات غير النفطية كما ساهم القطاع % ٢١,٥ت نسبة مساهمة القطاع المالي والتأمين والعقار  بلغ،

 ليصل إلى ٢٠٠٦في عام % ١٧,٧أما قطاع المقاوالت والبناء فزاد بنسبة % . ١٩,٣الصناعي بحوالي 
  .  م ٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٨,٧٤٤ مليون ريال قطري مقارنة بـ ١٠,٢٩١

  
 وعام ٢٠٠٥ول التالي التفاصيل الخاصة بمساهمة القطاعات غير النفطية في دولة قطر في عام يوضح الجد

٢٠٠٦   
  

  إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية
 النمو المساهمة ٢٠٠٦ المساهمة ٢٠٠٥ مليون ريال قطري

 %٧,٩ %٠,٣ ٢٣٣ %٠,٦ ٢١٦ الزراعة والصيد
  ٨,١  %١٩,٣  ١٤,٠٩٨  %٢٠,٩  ١٣,٠٤٢  التصنيع 

  %٩,٧  %٣,٣  ٢,٤٢٤  %٣,٥  ٢,٢٠٩  الكهرباء والمياه 
  ١٧,٧  ١٤,١  ١٠,٢٩١  %١٤,٠  ٨,٧٤٤  البناء والمقاوالت
  %١٠,٩  %١٠,٤  ٧,٦١٦  %١١,٠  ٦,٨٦٩  التجارة والفنادق 
  %٩,٧  %٧,٧  ٥,٦١٢  %٨,٢  ٥,١١٤  النقل واالتصاالت

التمويل والتأمين 
  والعقار

٦,٦  %٢١,٥  ١٥,٧٦٠  %٢٣,٧  ١٤,٧٨٥%  

  %٤٩,١  %٢٣,٥  ١٧,١٦٨  %١٨,٤  ١١,٥١٤  مات األخرى الخد
  %١٧,١  %١٠٠  ٧٣,٢٠٢  %١٠٠  ٦٢,٤٩٣  اإلجمالي 

  
  االقتصادية  الحوافز

  ما يلي عبارة عن العوامل التي تساهم في قوة أداء االقتصاد القطري 
 برميل يوميا خالل النصف األول من عام ٨٠٠,٠٠٠وصل متوسط إنتاج دولة قطر من النفط إلى  

 ٨١٠,٠٠٠ م ليصل إلى ٢٠٠٧ برميل يوميا خالل عام ٣١,٠٠٠ م كما زاد اإلنتاج بحوالي ٢٠٠٧
   . ٢٠٠٥ برميل يوميا خالل عام ٧٧٩,٠٠٠برميل في اليوم مقارنة بمتوسط إنتاج 

 مليار ريال قطري ١٢٣,٩ لتصل إلى ٢٠٠٦في عام % ٣٢,٢زادت الصادرات القطرية بحوالي  
صادرات % ٥٧ مليون ريال قطري منها ١١١,٢لنفط والغاز إلى وقد وصلت الصادرات الخاصة با

 . صادرات غاز % ٤٣نفطية والباقي 
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 وفي ٢٠٠٧ دوالر خالل النصف األول من عام ٦١,١وصل متوسط سعر برميل النفط القطري إلى  
 دوالر في ٥١,٧ دوالر مقارنة بـ ٦٢,٩ليصل إلى % ٢١,٧ زاد سعر النفط بحوالي ٢٠٠٧عام 
 .  ٢٠٠٥عام 

في عام % ٤٣ وبلغ النمو السكاني ٥٢٢,٠٢٣ ١٩٩٧بلغ تعداد سكان قطر حسب إحصاء عام  
 .  نسمة ٧٤٤,٠٢٩ إلى ٢٠٠٤ ليصل عدد السكان حسب إحصاء عام ٢٠٠٤

 مليار ١٦٧,٦ م لتصل إلى ٢٠٠٦في عام % ٤٦,٧زادت األصول الخاصة بالبنوك القطرية بحوالي  
 مليون ريال قطري في نفس ٥,٥٢٣ لتصل إلى ٢٨,٩ إلى ريال وزاد صافي األرباح لهذه البنوك

 . العام 
تم تنفيذ العديد من مشاريع التنمية في قطاعات مثل البنية األساسية والصحة والتعليم والسياحة وهي  

التي أدت إلى تعزيز أداء االقتصاد ومن بين المشاريع العمالقة التي يجري العمل فيها في الوقت 
 : الحالي 
 مليار ٢,٥يكلف مشروع تطوير مطار الدوحة الدولي الجديد حوالي : بنية أساسية مشاريع  -

 ويجري العمل في الوقت )٢٠١٥ و٢٠١٢-٢٠٠٩(مراحل ثالث دوالر وسيتم إكماله على 
 البحرين بتكلفة تصل –الحالي في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق ومنها مشروع جسر قطر 

 .  مليار دوالر ٢إلى 
مشروع الخليج ومشروع دلفن ومشروع قطر الكويت إلمداد الغاز ومن  : غازالنفط وال -

المؤمل أن تؤدي هذه المشاريع إلى زيادة إنتاج دولة قطر وقدرتها على بيع الغاز 
 ٥ و٤ و٣للمستهلكين المحليين والعالميين كما أن هناك عدد من المشاريع مثل رأس غاز 

دة إنتاج وصادرات قطر من الغاز الطبيعي  التي تستهدف زيا٣ و٢ وقطر غاز ٧ و ٦و
 . الُمسال 

 مليار دوالر ٢,٥مشروع لؤلؤة الخليج وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته  : السياحة والترفيه -
 وحدة سكنية وثالثة فنادق ومراكز ترفيه ٧٥٠٠تضمن توهو عبارة عن جزيرة صناعية 

 زيادة مساهمة القطاع السياحي ومطاعم ومنتزهات وقد تم تصميم المشروع بحيث يؤدي إلى
من .  مليون سائح ١,٤ إلى ٢٠١٠في إجمالي الناتج المحلي والوصول بعدد السياح في عام 

 .  مليار دوالر ١٥المتوقع أن يبلغ اإلنفاق على المشاريع السياحية حوالي 
كلفة يعتبر مشروع مدينة حمد الطبية من أكبر المشاريع الصحية وتبلغ ت : الرعاية الصحية -

 سرير ٣٠٠ مليون دوالر وسوف تشتمل المدينة على مستشفى سعة ٤٠٠المشروع حوالي 
ووحدة ديلزة دموية وسكن للموظفين ومختبرات ومن المقدر أن تبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا 

 سرير كما يجري العمل حاليا في  ٢٠٠ مليون دوالر وستشمل مركز بسعة ٥٧المشروع 
 ١١٠ مليون دوالر وتضمن مركز سعة ٢٦له بتكلفة تصل إلى مستشفى القلب في الرمي

 . سرير
  معلومات الصناعة

  
  صناعة الطاقة في دول الخليج العربي

  
تشهد صناعة الطاقة في دول الخليج العربي نموا ملحوظا وقد أدى النمو االقتصادي الحالي وزيادة المشاريع 

هرباء في المنطقة بشكل كبير وفقا لمجلس الطاقة العالمي ب على الكلالصناعية والنمو السكاني إلى زيادة الط
 جيجا واط إضافية لتلبية االحتياجات في المنطقة وتبلغ كلفة توليد هذه الطاقة ١٠٠فسيكون هناك حاجة إلى 

  .  مليار دوالر ١٥٠اإلضافية 
  

  يوضح الجدول التالي القدرة الحالية على التوليد في دول الخليج العربي
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الكويت 
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  ح الجدول التالي مستقبل الطاقة المتوقع في دول الخليج العربييوض
   

  قدرة الطاقة  المستقبلية في دول الخليج

 

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

اإلمارات  

عمان  

البحرين 

السعودية 

قطر 

الكويت 

MW

قدرة حالية   قدرة إضافية  
  

 
  ب على المحوالت الكهربائية لالط

 ٢٠٠٦أدى الطلب الكبير على الطاقة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المحوالت الكهربائية وخالل عام 
  MVA ٣٢,٥٩٥كهربائية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بلغ حجم الطلب على المحوالت ال

من إجمالي الطلب في منطقة الشرق األوسط بينما كانت % ٨وقد شكلت سلطنة عمان ) ميجا فولت أمبير(
% ٦وكانت النسبة في كل من قطر والكويت والبحرين % ١٥وبعدها اإلمارات % ١٩السعودية األعلى بـ 

 في دول مجلس من الطلب على المحوالت% ٩٠في الوقت الحالي يتم تلبية . على التوالي % ٢و% ٦و
 عن طريق االستيراد وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة للشركات التي تعمل في هذا التعاون الخليجي يتم

  المجال ألن تحل محل المنتجات المستوردة 
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٦ يوضح الرسم التالي حجم الطلب على محوالت الطاقة في عام
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وفقا للرسم البياني التالي فإن من المتوقع أن يصل سوق محوالت الكهرباء لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
   ٢٠١٢في عام  )ميجا فولت أمبير (MVA ٧٥,٠٨٠  حوالي إلىإفريقيا

  
  ٢٠١٢التوقعات بالطلب على المحوالت حتى عام 
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الطلب على محوالت الكهرباء سوف تحاول الشركة أن تحصل على عدد من انطالقا من هذا النمو الكبير في 
  . المشاريع في سلطنة عمان ودولة قطر 

  
  قطاعات العمالء 

من الطلب على محوالت الكهرباء من منطقة الشرق األوسط وشمال % ٧٣كان مصدر  ، م٢٠٠٦في عام 
من قطاع الصناعات % ١١ والغاز ومن قطاع النفط % ١٦إفريقيا من جهات تعمل في قطاع المرافق و

  . الثقيلة ويوضح الرسم التالي الطلب من جانب القطاعات الثالثة الرئيسية في دول الخليج العربي
  

  
  
  

  الطلب على محوالت الكهرباء على حسب القطاع
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  الفصل العاشر
  النشاطات ووصف الشركة ونظرة عامة على األعمال

  نظرة عامة 
 الشركات األولى لشركة األنوار ىتعتبر إحد وهي ١٩٨٧في عام ) م.م.ش(للطاقة تأسست شركة فولتامب 

وتقوم بتصنيع لوحات المفاتيح منخفضة الفولتية عن طريق اتفاقية شراكة مع شركة ) ع.ع.م.ش(القابضة 
  . شندر الفرنسية 

  )قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(فولتامب للطاقة  (هيكل الشركة الحالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وذلك بالتعاون مع شركة ١٩٩١تأسست الشركة التابعة لها، شركة فولتامب العمانية للمحوالت في عام 
 المملكة المتحدة وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع المحوالت الخاصة ،بابكوك للمحوالت

  . ومنخفضة الطاقة لمرافق النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
  

في الوقت الحالي تعتمد الشركة على محوالت الطاقة المستوردة من الخارج بسبب عدم وجود مرافق تصنيع 
كافية في المنطقة وبالتالي فإن الشركة وضعت خطة توسع لتقديم العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من 

  . خدمة الدعم الفني الفوري الخارج وبالتالي توفر التكلفة إلى جانب أنها سيكون لها ميزة تقديم 
  

 ١٣٢ ميجا فولت أمبير فئة  ١٥٠حتى " محوالت الطاقة "  ستقوم الشركة ببناء مصنع لتصنيع ،كخطوة أولى
 في صحار في سلطنة عمان لالستفادة من المرافق المتوفرة في اإلستراتيجيةكيلو فولت في أحد المواقع 

تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع . لخام وتصدير المحوالت للخارج الميناء والتي ستسهل عملية استيراد الماد ا
 كيلو فولت من ١٣٢ في العام وحتى )ميجا فولت أمبير (MVA ٤٥٠٠الُمقترح في المرحلة األولى  

 )ميجا فولت أمبير (MVA ٦٥٠٠ للمصنع حتى اإلنتاجيةمحوالت الطاقة وفي المرحلة الثانية ستبلغ الطاقة 
  .  كيلو فولت ٢٢٠لمحوالت فئة في السنة ليشمل ا

  
فولتامب لمحوالت " سيتم تنفيذ المصنع الجديد لمحوالت الطاقة عن طريق الشركة الجديدة التابعة وهي 

وذلك بالتعاون مع شركة تاتونج التايوانية التي تعتبر من " )قيد التأسيس) (م.م.ش( صحار -الجهد العالي
  . ت الشركات الرائدة في مجال تصنيع المحوال

  
 عاما من الخبرة في مجال تصنيع محوالت الطاقة وتقوم بإنتاج المحوالت ٤٠تملك شركة تاتونج أكثر من 

  .  كيلو فولت ٣٤٥ فئة )ميجا فولت أمبير (MVA ٨٠٠حتى 
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 قطر وتملك ،كما وصلت شركة فولتامب إلى مرحلة متقدمة في إنشاء مصنع جديد للمحوالت في الدوحة

م وهو المشروع الذي تم بالشراكة مع شركة .م. قطر ش-م شركة فولتامب للتصنيع من أسه% ٥١الشركة 
سوف يقوم المصنع في قطر بإنتاج محوالت التوزيع والمحوالت منخفضة . السالم الدولية واألركان األربعة

 .  م ٢٠٠٨ كيلو فولت ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري في يوليو ٣٣ فئة MVA ١٠الطاقة حتى 
 

الشركة ملتزمة بجعل السلطنة مركز صناعي رئيسي لصناعة المحوالت ومفاتيح الكهرباء والمساهمة بشكل 
  ملحوظ في تطوير قطاع الطاقة في المنطقة 

  
  

تشمل خطط توسعة الشركة المشروعين التطويريين المذكورين أعاله وكذلك زيادة االستغالل للمرافق الحالية 
ألسواق العالمية وتشمل األسواق التي تستهدفها الشركة دول مجلس التعاون وزيادة تواجد الشركة في ا

  . الخليجي والشرق األوسط وشمال افريقيا 
  

  )قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(فولتامب للطاقة ( هيكل الشركة المخطط له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبذة مختصرة عن الشركات التابعة
  
  :تابعة شركة – )م.م.ش(  للمحوالت الُعمانيةفولتامبشركة  - ١
  

 بالتعاون مع شركة بابكوك البريطانية ١٩٩١ في عام )م.م.ش( للمحوالت  الُعمانيةتأسست شركة فولتامب
 وهي متخصصة في إنتاج العديد من محوالت الطاقة ٩٠٠١وقد حصلت الشركة على شهادة األيزو 

  . المحوالت الخاصة لقطاع النفط والغاز والتوزيع والمحوالت المتخصصة وتقوم بتصميم وتصنيع العديد من
  

 عمان وحدة تصنيع في منطقة الرسيل الصناعية وهي )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت تملك 
 ميجا ١٥ وحتى )(KVAأمبير)KV( ٥٠مجهزة على أعلى مستوى لتصنيع المحوالت بقدرات تتراوح من 

   . (KV) كيلو فولت٣٣ و  )(MVAفولت أمبير
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وة على نشاط التصنيع فإن الشركة تقدم خدماتها في مجال التركيب والتوريد والصيانة واختبار المحوالت عال
  . والمعدات المرتبطة بها عن طريق قسم الهندسة والخدمات 

  
تتطلع الشركة في الوقت الحالي إلى زيادة قاعدة عمالئها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع 

بير على أسواق الخليج العربي بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات التركيز بشكل ك
 والتي تم إعدادها التوقعات الماليةمبين ادناه التوقعات المالية للشركة الُعمانية للمحوالت إستناداً الى . واليمن

  .اإلدارة التنفيذية إستناداً الى السنوات السابقة والالحقةمن قبل 

2,008200920102011201220132014
RORORORORORORO

10,700,00013,036,00016,426,00017,607,82518,938,21620,447,62822,173,133المبيعات  
15,272,261-14,099,604-13,076,518-12,168,350-11,340,572-8,930,391-7,334,450-آلفة البضاعة المباعة  

3,365,5504,105,6095,085,4285,439,4755,861,6986,348,0246,900,872الربح اإلجمالي 
%31.12%31.05%30.95%30.89%30.96%31.49%31.45هامش الربح 

141,90490,000102,000107,400113,205119,445126,154إيرادات اخرى
3,507,4544,195,6095,187,4285,546,8755,974,9036,467,4697,027,026

المصاریف
1,616,551-1,505,886-1,387,531-1,303,960-1,193,688-967,978-810,679-مصاريف بيع وإدارية وعامة

2,696,7753,227,6313,993,7404,242,9154,587,3724,961,5835,410,475األرباح من العمليات  
175,000-175,000-175,000-175,000-175,000-175,000-175,000-مصاريف التمويل

2,521,7753,052,6313,818,7404,067,9154,412,3724,786,5835,235,475صافس األرباح قبل الضرائب   
624,657-570,790-525,885-484,550-454,649-362,716-299,013-الضرائب 

2,222,762.002,689,915.003,364,091.003,583,365.003,886,487.004,215,793.004,610,818.00صافي الربح عن العام   
2.2232.6903.3643.5833.8864.2164.611الربح للسهم الواحد 

الشركة الُعمانية  للمحوالت (ش.م.م)
قائمة األرباح والخسائر المتوقعة   (ر.ع)

  
  
   قطر  -المحوالت شركة فولتامب لتصنيع  - ٢

 مليون ريال قطري وتملك الشركة ١٦,٢  مصرح به م برأسمال٢٠٠٧تأسست الشركة في قطر في عام 
شركة يمتلكه شركتان قطريتان هما % ٤٩من شركة فولتامب لتصنيع المحوالت في قطر والباقي % ٥١

  .  للتطويراألركان األربعةشركة ستثمار ولالالعالمية السالم 
  

 وسوف تركز الشركة على ٢٠٠٨من المتوقع أن تبدأ عملية تصنيع المحوالت من جانب الشركة في يوليو 
 وكذلك المفاتيح المرتبطة بها ومن المتوقع أن تقوم  (KV) ٣٣/  (MVA) ١٠إنتاج المحوالت حتى 

. ق في قطر والبحرين واللتان تشهدان نموا كبيرا في الوقت الحالي الشركة في البداية بتوفير احتياجات السو
   -: أما األسباب التي دعت إلى إقامة الشركة فهي 

 
النمو االقتصادي في دولة قطر والمشاريع الكبيرة التي يجري العمل فيها والتي تؤدي إلى وجود طلب كبير 

  . على منتجات الشركة 
 ٣٣فئة )/ MVA (١٠قطر بتصنيع المحوالت المملوءة بالزيت وحتى تقوم شركة فولتامب للتصنيع في 

)KV( ١,٦والمحوالت الجافة حتى) MVA( ١١فئة) KV( والمفاتيح ذات الطاقة المنخفضة) منخفضة
   : وتشمل منتجات الشركة) الفولتية
  المحوالت العادية لتطبيقات المرافق  -
   لفات لبعض المشاريع الخاصة ٤ و٣المحوالت  -
  المحوالت الخاصة بالتطبيقات الصناعية  -
   VSDالمحوالت الخاصة بتطبيقات سحب الفولتية من المصدر  -
 .)من المحوالت األرضية% ٥٠لف حتى (المحوالت التي لها قدرة دوران أولية وثانوية  -
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على  للمحوالت في دولة قطر في الوقت الحالي وهو األمر الذي يساعد الشركة  آخرليس هناك مصنع 
  . االستفادة من كونها أول مصنع محلي في الوقت الراهن 

  
لدى شركة فولتامب عمالء في قطر مثل الهيئة العامة للكهرباء والمياه في قطر والتي من خاللها أصبح 
للشركة اسم كبير وأصبحت منتجاتها متواجدة في السوق المحلي ومن الممكن االستفادة من قاعدة العمالء 

سمعة التي حققتها الشركة في تحقيق مزيد من االختراق للسوق وفي نفس الوقت توفير دعم الحاليين وال
  . أفضل لعملية ما بعد البيع عن طريق التواجد في السوق المحلي 

  
سوف يساعد الموقع االستراتيجي لقطر الشركة على الوصول إلى العمالء في كل من البحرين والكويت 

  . والمملكة العربية السعودية 
توضح  دراسة الجدوى المفصلة التي تم القيام بها بشأن شركة فولتامب لتصنيع في قطر أن هناك عدد من 

  القطاعات التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب عليها ومن ذلك 
  النفط والغاز  والصناعات الثقيلة، المرافق، التعليم، الرعاية الطبية، السياحة، البنية األساسية 

  
تم ذكره أعاله فإن من المتوقع أن يشهد االقتصاد القطري نموا ملحوظا وتعتبر القطاعات المذكورة  لما وفقا

مبين ادناه التوقعات المالية لشركة فولتامب لتصنيع . أعاله من بين أهم القطاعات التي تستفيد من هذا النمو
وهي عضو  إعدادها من قبل ديلويت  قطر إستناداً الى دراسة الجدوى اإلقتصادية والتي تم–المحوالت 

 المحاسبة والتي تعتبر من إحدى أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجالبمجموعة ديلويت توش توهماتسو 
 المشاريع لكافة وإعداد دراسات الجدوى اإلقتصادية  والماليةاإلستشارات اإلداريةو القانونية والضريبية

 ١٥٠وهي متواجدة بأكثر من . مكاتبهم في دولة قطرسة من قبل وبمختلف القطاعات، وتم إعداد هذه الدرا
ولها باع طويل جداً في مجال .  الف موظف١٢٠دولة في العالم ويبلغ عدد موظفيها ما يزيد عن 

  .اإلستشارات وإعداد دراسات الجدوى لشركات ومشاريع ضخمة وقائمة اآلن
  

2,008200920102011201220132014
RORORORORORORO

2,865,2429,321,45810,355,60411,508,14212,793,14414,226,42515,825,770المبيعات 
(12,384,526)(11,141,725)(10,326,819)(9,294,590)(8,379,508)(7,575,496)(2,486,364)تكلفة المبيعات 
378,8781,745,9621,976,0962,213,5522,466,3253,084,7003,441,244الربح اإلجمالي

%21.74%21.68%19.28%19.23%19.08%18.73%13.22هامش الربح اإلجنالي 
0000000اإلیرادات األخرى 

378,8781,745,9621,976,0962,213,5522,466,3253,084,7003,441,244
المصاریف

1,407,817-1,288,698-1,181,059-1,092,424-1,014,125-933,649-569,645-مصاريف بيع وإدارية وعامة   
190,767812,313961,9711,121,1281,285,2661,796,0022,033,427-األرباح من العمليات  

17,708-23,611-29,514-35,417-41,320-47,223-59,028-مصاريف التمويل 
249,795765,090920,6511,085,7111,255,7521,772,3912,015,719-صافس األرباح قبل الضرائب   

0000000الضرائب  
249,795.00765,090.00920,651.001,085,711.001,255,752.001,772,391.002,015,719.00-صافي الربح عن العام   

0.0160.0500.0600.0710.0820.1150.131-الربح للسهم الواحد
%11.24%11.20%11.17%11.13%11.09%225.33نسبة النمو للمبيعات  

شركة فولتامب لتصنيع المحوالت -  قطر 
قائمة األرباح والخسائر المتوقعة   (ر.ع)



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٣٧

  )قيد التأسيس) (م.م.ش( صحار -جهد العاليفولتامب لمحوالت ال - ٣
 تقترح الشركة أن تقوم بإنشاء مشروع جديد في منطقة صحار الصناعية لزيادة ، النمو إستراتيجيةكجزء من 

بتعزيز وسوف تسمح هذه المنتجات للشركة  )KV( ١٣٢منتجات الشركة عن طريق تصنيع محوالت حتى 
  . مجال الطاقة سمعتها في السوق المحلي واإلقليمي في 

  
  يساهم في سد جزء من المحلي وكذلك من السوق الطلب حاجةكما أن المشروع الجديد من شأنه أن يوفر

الطلب من منطقة الخليج العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا خاصة وأن سوق محوالت الطاقة يشهد 
 هذا النمو وفي نفس الوقت تنويع نموا ملحوظا وهذا المشروع يوفر للشركة فرصة مثالية لالستفادة من

  . محفظة منتجاتها 
  

يساعد موقع منطقة صحار الصناعية الشركة على الوصول إلى المنطقة الصناعية العالمية التي يجري 
عالوة على ذلك فإن ميناء صحار سيسهل . إقامتها حول منطقة صحار ومصفاة صحار ومصهر األلومنيوم

دولة صدير المحوالت ووجود مصنع فولتامب في صحار كذلك بالقرب من عملية استيراد المواد الخام وت
 الذي يشهد  واألسواق الخليجية األخرىاإلمارات سيساعد الشركة في أن تتواجد بقوة في السوق اإلماراتي

  . نمواً كبيرا في قطاع المحوالت 
  

 المرحلة الخاصة بالتفاصيل تم إكمال مشروع دراسة جدوى مستقل وتتوقع إدارة الشركة أن تمضي قدما في
ريال ومن المتوقع ماليين  ٩في هذه المرحلة تُقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع بحوالي . في الشهور القادمة
مبين ادناه التوقعات المالية للشركة الُعمانية للمحوالت إستناداً الى  . م٢٠١٠عام بداية في البدء في اإلنتاج 

 الشركات الرائدة  وتعتبر منن في الهندسوفيرجوشركة لتي تم إعدادها من قبل دراسة الجدوى اإلقتصادية وا
في المحاسبة القانونية واإلستشارات اإلدارية، ولها تاريخ طويل في إعداد وتزويد عمالئها بخدمات عالية 
 ومتخصصة في معظم مجاالت اإلستشارات اإلدارية ولمختلف القطاعاتمن خالل فريق كبير جداً متواجد

 عام بتقديم هذه ٣٠بمناطق مختلفة من العالم من خالل شبكة من المكاتب ولها تاريخ طويل ويزيد عن 
  . الخدمات في الهند، وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال اإلستشارات في الهند

   

200920102011201220132014
RORORORORORO

03,010,0009,693,00016,169,00021,613,00025,341,000المبيعات  
####################################7,460,384.00-3,044,335.00-0آلفة البضاعة المباعة  

34,3352,232,6164,392,1756,211,2857,312,533-0الربح اإلجمالي 
%28.86%28.74%27.16%23.03%1.14-%0.00هامش الربح 

000000إيرادات اخرى
0-34,3352,232,6164,392,1756,211,2857,312,533

المصاریف
3,182,441-2,697,757-2,151,532-1,720,852-1,348,776-358,000-مصاريف بيع وإدارية وعامة

1,383,111511,7642,240,6433,513,5284,130,092-358,000-األرباح من العمليات  
463,000-497,000-515,000-451,000-461,000-0مصاريف التمويل

1,844,11160,7641,725,6433,016,5283,667,092-358,000-صافس األرباح قبل الضرائب   
000000الضرائب 

 3,667,092        3,016,528        1,725,643        60,764             1,844,111     - 358,000        -صافي الربح عن العام   
0.4610.0150.4310.7540.917-0.090-الربح للسهم الواحد

فولتامب لمحوالت الجهد العالي-  صحار (ش.م.م) (قيد التأسيس)
قائمة األرباح والخسائر المتوقعة   (ر.ع)

  
  
  



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٣٨

  
 فولتامبانية لبحث فرص التعاون مع شركة التايوتاتونج مع شركة  تعاون فني مع اتفاقيةكما وقعت الشركة 

أحد الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم تاتونج وتعد شركة  kv ١٣٢محوالت حتى اللتصنيع 
وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية كما أنها من أكبر الشركات في مجال الطاقة والكهرباء وتشمل قائمة 

 ومحوالت التوزيع )KV ٥٠٠والتي يتم زيادتها إلى ()KV( ٣٤٥منتجاتها المحوالت الكهربائية حتى 
 غير المغطاة ويوجد المركز الرئيسي للشركة التي يةومفاتيح الكهرباء وقضبان النحاس واألسالك النحاس

   . ة في العاصمة التايوانية تايبي١٩١٨تأسست عام 
  

  المنتجات والخدمات 
 فولتامبوشركة ) فولتامب للطاقة(ت التي تقوم الشركة يوضح الجزء التالي منتجات المفاتيح والمحوال

ذات الطاقة تُقسم المحوالت إلى محوالت .  على التوالي بإنتاجها وتسويقها في المنطقة الُعمانية للمحوالت
  -: أو متوسطة الفولتية أو عالية وهي كما يلي )منخفضة الفولتية(المنخفضة 

 
  فئات المحوالت

 القدرة  الفئة 
 )KV( ٣٣فئة  )MVA( ١٥إلى  )MVA( ٣  )منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة ت محوال

   الجهدبأي مستوى من  )MVA( ٥٠إلى  )MVA( ١٥   )متوسطة الفولتية(ذات الطاقة المتوسطة المحوالت 
  مستوى من الجهد  بأي  )MVA( ٥٠فوق   ذات الجهد العاليمحوالت الطاقة 

  
  )  التحويلقيد( ع .ع.م.  ششركة فولتامب للطاقة - ١

 التي )منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة تعمل الشركة في تصميم وتصنيع أنظمة التوزيع والتحكم 
تشمل  . )منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة تشمل التجميع الهندسي واالختبار لمنتجات مفاتيح الكهرباء 

  المنتجات الرئيسية 
  يدية والذكية مراكز التحكم التقل -
 . مراكز التحكم في الطاقة  -
 لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية  -
 لوحات التوزيع والنقل اآللية مع أجهزة التحكم  -
 اللوحات الخاصة ببنوك التقوية والفالتر  -
 لوحات التحكم الذاتية  -
 لوحات العدادات وأعمدة التغذية  -

  
مثل شركة المميزين مان عن طريق عدد من العمالء قامت الشركة بعمل قاعدة تسويق كبيرة في سلطنة ع

  . عمان نفط وشركة مصفاة والهيئة العامة للكهرباء والمياه تنمية نفط عمان 
  
   )م.م.ش( للمحوالت  الُعمانيةفولتامبشركة  - ٢

   بالفئات التالية التي تستخدم زيت الوقود  التوزيعتصنيع لمحوالتالتعمل الشركة في مجال 
  أمبير )KV( ٣٠٠٠أمبير إلى )KV( ٥٠وزيع من محوالت الت -
 . )KV( ٣٣فئة / )MVA( ١٥المحوالت الكهربائية منخفضة القدرة حتى  -
 المحوالت األرضية  -
 . المحوالت الخاصة بالمشاريع ذات الطبيعة الخاصة  -

  
ت في عام يوضح الرسم البياني التالي األنواع المختلفة من المنتجات مع حصة كل منها بناء على المبيعا

   م ٢٠٠٧
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  المبيعات على حسب نوع المنتجات

 

غير نمطية
67%

نمطية 
23%

(Low Poer) المنخفضة القدرة 
10%

  
   م٢٠٠٨ )م.م.ش(شركة فولتامب للطاقة : المصدر 

  
منتجات متخصصة  (تقريبا من مبيعات الشركة في قطاعات غير نمطية% ٦٧يوضح الجدول التالي أن 

ر وفر لها  وهذا هو مصدر قوة الشركة ألن ذلك يساعدها على أن يكون لها سوق كبي)لشركات خاصة
  .هوامش ربح أكبر وكذلك تمييز نفسها عن الشركات المنافسة 

   
  :عالوة على القدرة التصنيعية فإن الشركة توفر خدمات الهندسة والصيانة كما هو وارد أدناه 

فحص المحوالت وتنظيفها وأخذ عينات من الزيت وفحص المحوالت في الموقع واالختبار وإجراء  
  . الشاملة للمحوالت  إعادة التأهيلعمليات 

خدمات الفحص في الموقع لقياس العزل ومقاومة العمل الجوية واختبار الدوائر المغناطيسية واختبار  
 . معدل الدوران واختبار زيت العزل وكافة أنواع الفحوصات ألطراف الكابالت 

 )KV( ١٣٢المراقبة الميدانية واالختبارات للمحوالت حتى  
لتي تضم االختبارات الكهربائية وتحليل نوعية الزيت والتنظيف وفحص اإلصالح في الموقع وا 

 وظيفة وسائل الحماية وعمل عمرة للمبدالت واختبار المحوالت 
 )KV( ٣٣فئة / )MVA( ٢٠خدمات المصنع للمحوالت  
 تسليم قطع الغيار والمكونات 
  الذي يشمل تحليل القصور وتحليل الزيت،الدعم الفني  

   
ت الفرعية بنظام التسليم على المفتاح ويشمل ذلك القدرات اإلدارة المتعلقة بكل مرحلة من مشاريع المحطا

 ٣٣مراحل المشروع من التوريد واإلقامة والتركيب عن طريق التوريد النهائي للمحطات الفرعية حتى 
)KV( .نية لتحليل قامت الشركة بتوقيع اتفاق حصري مع أحد المختبرات في الشارقة لتوفير الخدمات الف

  .الزيت والعزل وخدمات االختبارات األخرى 
  
  قطر  -للتصنيع شركة فولتامب  - ٣

 ٣٣فئة / )MVA( ١٠تقوم شركة فولتامب للتصنيع في قطر بتصنيع المحوالت المملوءة بالزيت وحتى 
)KV( ١,٦والمحوالت الجافة حتى )MVA( ١١فئة )KV( ذات الطاقة المنخفضة والمفاتيح) منخفضة
  : وتشمل منتجات الشركة )فولتيةال

  المحوالت العادية لتطبيقات المرافق  -
   لفات لبعض المشاريع الخاصة ٤ و٣المحوالت  -
  المحوالت الخاصة بالتطبيقات الصناعية  -
   VSDالمحوالت الخاصة بتطبيقات سحب الفولتية من المصدر  -
   )من المحوالت األرضية% ٥٠ لف حتى(المحوالت التي لها قدرة دوران أولية وثانوية  -
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  قطاعات العمالء 
  
  ) التحويلقيد( ع .ع.م.شركة فولتامب للطاقة ش - ١

من السوق العماني المتعلق بالمفاتيح % ١٤ تستحوذ الشركة على ، م ٢٠٠٧وفقا ألرقام المبيعات في عام 
خاصة بقطاعات مثل البنية تقوم الشركة بتوفير االحتياجات ال )منخفضة الفولتية(ذات الطاقة المنخفضة 

  األساسية والصناعة وفق ما هو مبين في الرسم التالي 
  

   م٢٠٠٧القطاعات الخاصة بأسواق الشركة في عام 

 

النفط و الغاز 
53%

المرافق
25%

الصناعة 
16%

البنية األساسية 
6%

  
  
   )م.م.ش( عمان )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت  - ٢
  

رق األوسط وشمال تغطي قاعدة عمالء الشركة ثالثة قطاعات رئيسية موزعة في سلطنة عمان ومنطقة الش
  . إفريقيا 

  
 تقوم الشركة بتوفير خدماتها إلى كبار العمالء في مجال الطاقة والكهرباء مثل وزارة :المرافق  

الدفاع وشركة مجان للكهرباء وشركة مزون للكهرباء وشركة كهرباء المناطق الريفية والهيئة العامة 
  . بي وشركة الكهرباء في عدن للكهرباء والمياه في الشارقة وهيئة كهرباء ومياه د

  
من بين أكبر عمالء الشركة في هذا القطاع شركة تنمية نفط عمان وشركة  : قطاع النفط والغاز 

  . أوكسدنتال عمان وشركة نفط الكويت والعمليات المشتركة والشركة الكويتية الوطنية للنفط 
  

د من الشركات الصناعية مثل شركة تقوم الشركة بتوريد منتجاتها إلى العدي : الصناعات الثقيلة 
  . صحار ألومنيوم ومصفاة صحار وشركة عمان للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي الُمسال 

  
عالوة على ذلك فإن الشركة تركز على القطاع السياحي حيث تقوم الشركة بتوفير منتجاتها إلى الفنادق 

ها في السلطنة ومن بين أكبر العمالء في هذا القطاع فندق وكذلك المشاريع السياحية الكبيرة التي يتم إقامت
  . بر الجصة ومشروع الموج يالقصر البستان ومنتجع شنجر
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   م٢٠٠٧القطاعات الخاصة بأسواق الشركة في عام 

   

 
المرافق
44%

النفط والغاز
25%

البنية األساسية
I7%

الصناعة 
24%

  
  قطر  -للتصنيع شركة فولتامب  - ٣

تصنيع في قطر أن هناك عدد من توضح  دراسة الجدوى المفصلة التي تم القيام بها بشأن شركة فولتامب ل
  :القطاعات التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب عليها ومن ذلك 

  النفط والغاز والصناعات الثقيلة ، المرافق، التعليم، الرعاية الطبية، السياحة،البنية األساسية
بر القطاعات المذكورة كما تم ذكره أعاله فإن من المتوقع أن يشهد االقتصاد القطري نموا ملحوظا وتعت

  أعاله من بين أهم القطاعات التي تستفيد من هذا النمو 
  العقود الكبيرة 

  يوضح الجدول التالي بعض العقود التي فازت بها الشركة مؤخرا 
  شركة فولتامب للطاقة  - ١

  فترة التنفيذ المتوقعة قيمة العقد بالريال العماني اسم الشركة 
  ٢٠٠٨)/٤-٣(الربع  ٤٢٠,٠٠٠  مصفاة نفط ُعمانشركة 

  ٢٠٠٨)/٤-٣(الربع   ١٥٢,٠٠٠  الديوان السلطاني/ دار األوبرا الُعمانية
  ٢٠٠٨)/٣-٢(الربع   ٩٠,٠٠٠  مشروعي صور والبريمي/ شركة جلفار 

  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ٩٢,٠٠٠  شركة غاز عمان
  ٢٠٠٨)/٣(الربع   ١٠٠,٠٠٠  مطار مسقط

  ٢٠٠٨)/٣-٢(الربع   ٢٠٥,٠٠٠  شركة تنمية نفط عمان 
  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ٤٠,٠٠٠  )ع.ع.م.ش(شركة األنوار للسيراميك 

  ٢٠٠٨)/٤-٢(الربع   ٣٤٨,٠٠٠  المفاتيح الكهربائية ولوحات التحكم 

  شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت - ٢
  فترة التنفيذ المتوقعة  ريال عماني   اسم الشركة 
  ٢٠٠٨)/٣(بع الر  ١١٦,٠٠٠  لحساب صحار ألومنيوم / شركة بكتل 

  ٢٠٠٨)/٣(الربع   ١,٥٦٣,٠٠٠  ) م.م.ش(شركة بهوان للهندسة 
  ٢٠٠٨)/٤(الربع   ٣,٠٠٠,٠٠٠  قطر/ شركة التيار 

  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ٣٢٣,٠٠٠  تي عمان& إل 
  ٢٠٠٨)/٣(الربع   ٢٥٤,٠٠٠  )م.ع.م.ش(شركة مزون للكهرباء 
  ٢٠٠٨)/٤(الربع   ١٩٩,٠٠٠  )م.ع.م.ش(شركة مجان للكهرباء 

  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ٢٣٨,٠٠٠  كة ترايد لينكسشر
  ٢٠٠٨)/٣(الربع   ١٨٧,٠٠٠  شركة اس تي اس
  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ١٨٦,٠٠٠  شركة الفالحي

  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ١٥٦,٠٠٠  )م.ع.م.ش(شركةالريف لتوزيع الكهرباء 
  ٢٠٠٨)/٢(الربع   ١٠٨,٠٠٠  شركة ُعمران

  ٢٠٠٧ )م.م.ش( العمانية للمحوالتتامب  فول، ٢٠٠٧ )م.م.ش(شركة فولتامب للطاقة : المصدر

  
 على عقد شراء لمدة سنتان من الهيئة )م.م.ش ( حصلت الشركة العمانية للمحوالت، ٢٠٠٥خالل عام 

  ريال قطري٧٧,٤٠٩,٨٨٥العامة للكهرباء والمياه القطرية لتوريد محوالت توزيع تبلغ قيمتها 
صول على هذا العقد رغم المنافسة الكبيرة من  وقد نجحت الشركة في الح) ريال ُعماني٨,١٨٢,٢٢٤(

  . الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها للفوز بهذا العقد 
  الهيكل التنظيمي واإلدارة 
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  قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(فولتامب للطاقة شركة يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي ل
  الهيكل التنظيمي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديرينالمأعضاء مجلس 
  قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(لشركة فولتامب للطاقة الحالي المديرين يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس 

 الجهة التي يمثلها اسم العضو
   المجلسرئيس  ،قيس بن محمد اليوسف 

   عضو ،ن امصطفى سلطبن عبد الرضا 
  عضو،كرشنا كومار جوبتا 

  عضو ،سين سابل 
    عضو،سيباستيان مانافاالن 

  )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة 
  )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة 
  )ع.ع.م.ش(شركة األنوار القابضة 

  )م.م.ش(سابكو شركة 
 بن طارق آل سعيد شهاب سمو السيد 

  اإلدارة العليا 
   : وشركتها التابعةيوضح الجدول التالي األشخاص الذين يشغلون مناصب رفيعة في الشركة

  
    العليا فريق اإلدارة

 الوظيفة  االسم 
  قيد التحويل –) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة / التنفيذي الرئيس   محمد سليمان  بن جعفر بنمحمد

  )  م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت / المدير العام للعمليات  أجيت كومار جانجال 
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش( فولتامب للطاقةشركة/ نائب المدير العام   الزدجالي بن أحمد عبد اهللا 

   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة/ المالي المراقب   بسنت بغاريا 
   )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت في اإلنتاج مدير   ساتينارايانا 

  د التحويل قي–) ع.ع.م.ش(في شركة فولتامب للطاقة اإلنتاج مدير   بروناب تشاكرابورثي 
   ) م.م.ش( في شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت خدمات الصيانة الهندسيةمدير   راجيف هنجوراني 

  )م.م.ش(في شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت المشتريات مدير   بندكت بول دي سوزا 
  )م.م.ش(في شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت مدير التسويق   أسات نايك 

  
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة / التنفيذي الرئيس :  محمد سليمان  بن جعفر بنمحمد١

  ٢٠٠٤  تاريخ االلتحاق بالشركة 

                                                 
باب شخصية، هذا وقبل مجلس المديرين إستقالته مع اإلشارة بجهوده محمد جعفر بن محمد سليمان بإستقالته من العمل بالشرآة ألس/ لقد تقدم الفاضل  ١

الكبيرة  التي قام بها للشرآة طيلة فترة عمله وشكر مجلس المديرين لهذه الجهودز هذا وسيستمر الفاضل محمد جعفر بعمله لغاية منتصف شهر بونيو من هذا 
 إلتقطاب وتعيين بديًال له، وفي هذه األثناء سيقوم المدير العام بالشرآة بواجبات الرئيس العام وذلك حسب شروط العقد وبدأ مجلس المديرين باإلجراءات

  .   محمد آل التوفيق بمسار عمله الجديد/ نتمنى للفاضل . التنفيذي طيلة هذه الفترة
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بكالوريوس هندسة جامعة ميامي الواليات المتحدة األميركية وعضو    المؤهل التعليمي 
  . جمعية المهندسين المدنيين العمانيين 

ة في المجال التجاري والتقني ويعمل في الوقت الحالي  عاما من الخبر٢٦  الخبرة 
تنفيذي للشركة وهو مسئول عن إدارة عمليات شركة فولتامب كرئيس 
كما أنه .  عمان )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت للطاقة و

عضو في مجلس إدارة شركة فولتامب للتصنيع في قطر وشارك في 
  . ع الجديد تطوير العمليات في قطر والمشرو

ان مقبل العمل في فولتامب عمل المهندس محمد في شركة تنمية نفط ُع
حيث كان يحضر دورات في اإلدارة العليا في أوروبا والشرق األقصى 
وترأس العديد من اللجان في غرفة وتجارة وصناعة عمان وهو مجلس 

ية كما أنه عضو في العديد من الجمعيات األميرك. إدارة في كلية مجان 
  والعمانية للمهندسين المدنيين 

  
  )  م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت /  المدير العام للعمليات –أجيت كومار جانجال 

   ٢٠٠٧  تاريخ االلتحاق بالعمل 
  بكالوريوس هندسة كهربائية   المؤهل العلمي 

وزيع  سنة خبرة في صناعة المحوالت ولديه خبرة في مجال ت٢٨لديه   الخبرة 
وكمدير للعمليات فإنه مسئول عن كافة  )KV( ٤٠٠محوالت الطاقة حتى 

 عمان )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت لالتشغيلية الجوانب 
  فولتامب للطاقة عمان شركة عضو في اإلدارة العليا في هوو
  

 عمل في العديد من الشركات مثل شركة ،قبل العمل في شركة فولتامب 
 جريفز المحدودة في الهند وشركة فيرجينيا للمحوالت في كرومبتون

الواليات المتحدة األميركية ولعب دورا هاما في إنشاء مصنع غانز 
  . لمحوالت في المجر 

  
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة /  المدير العام نائب ،الزدجالي بن أحمد عبد اهللا 

  ١٩٩٨  تاريخ االلتحاق بالشركة 
   إدارة أعمال  وماجستير فيبكالوريوس   المؤهل التعليمي 

 سنة في مجال الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ٢٨لديه خبرة تزيد عن   الخبرة 
يعتبر مسئوال عن الموارد البشرية والجوانب القانونية للشركة كما والمالية 

ونية المتعلقة أنه مسئول عن المعامالت مع الجهات الحكومية والمسائل القان
  باجتماعات مجلس اإلدارة 

  
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة / المالي المراقب  –بسنت بهاجريا 

   ٢٠٠٧  تاريخ االلتحاق بالشركة 
  محاسبة قانونية    المؤهل التعليمي 

 عام في مجال الحسابات وضرائب والشئون التجارية في العديد ١٧خبرة   الخبرة 
الصناعات منها الكيماويات والنسيج والمنتجات الغذائية ويعتبر مسئوال من 

في الوقت الحالي عن الحسابات واألمور المالية لشركة فولتامب للطاقة 
   عمان)م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت و

  
  )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت  –اإلنتاج  مدير –تي ساتينارايانا 

  ١٩٩٧  خ االلتحاق بالشركة تاري
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  بكالوريوس هندسة كهربائية    المؤهل التعليمي 
يعتبر مسئوال عن تصممي المحوالت وعمليات التصنيع ومسئول كذلك   الخبرة 

   )٩٠٠٠١األيزو (عن قسم الجودة 
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة /  -اإلنتاج  مدير –بروناب تشاكرابورتي 

   ٢٠٠٢   االلتحاق بالشركة تاريخ
  بكالوريوس هندسة ميكانيكية    المؤهل التعليمي 

 عام في مجال تصنيع المنتجات الكهربائية وفي الوقت الحالي ٢٨خبرة   الخبرة 
مسئول عن قسم مفاتيح الكهرباء وكافة األمور المرتبطة بالعمليات مثل 

ما أنه مسئول عن إدارة الميزانية والتوريد والتصميم والهندسة واإلنتاج  ك
   . ٩٠٠١نظام الجودة األيزو 

  )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت /  الهندسية  الصيانةمدير خدمات: راجيف هنجوراني 
  ٢٠٠٤  تاريخ االلتحاق بالشركة 

  بكالوريوس الهندسة الكهربائية   المؤهل التعليمي 
الت وفي الوقت الحالي يعتبر  عام في مجال المحو١٥خبرة أكثر من   الخبرة 

مسئوال عمليات اإلصالح والصيانة للمحوالت والمحطات الفرعية 
والمشاريع بنظام التسليم على المفتاح وعن  النشاطات المرتبطة باإلقامة 

  . واالختبار والتوريد 
  )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت   /المشتريات مدير –بندكت بول دي سوزا 

   ٢٠٠٢  خ االلتحاق بالشركة تاري
  بكالوريوس هندسة كهربائية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال   المؤهل 
 عام خبرة في صناعة المحوالت وهو مسئول حاليا عن كافة ١٢  الخبرة 

  النشاطات المرتبطة بعمليات التوريد 
  )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت  – مدير التسويق –أسيت إم نايك 

   ٢٠٠٤  تاريخ االلتحاق بالشركة 
  بكالوريوس هندسة كهربائية ودبلوما في التسويق واإلدارة    المؤهل 
 عاما في مجال تسويق المحوالت وقد عمل في العديد من ٢٠خبرة   الخبرة 

شركات تصنيع المحوالت الكبيرة فيا لهند مثل فولتامب الهند وجنرال 
  شغل منصب مدير التسويق للمحوالت الكتريك وفي الوقت الحالي ي

  
  الجوائز والشهادات

 عمان على العديد من الجوائز )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت وللطاقة حصلت شركة فولتامب 
  . من حكومة سلطنة عمان لتميزها في األداء في مجال تصنيع وتصدير المعدات الكهربائية 

ألفضل خمس المعظم  حصلت فيها كل شركة على كأس جاللة السلطان يوضح الجدول التالي المرات التي
  : والتي كانت تمنح تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة م ١٩٩٨مصانع في سلطنة عمان مذ عام 

 السنة الشركة 
  ٢٠٠٣ ) م.م.ش(فولتامب للطاقة 

  ٢٠٠٣  )م.م.ش( فولتامب الُعمانية للمحوالت
  ٢٠٠٢ )م.م.ش(فولتامب للطاقة 

  ٢٠٠٢  )م.م.ش( فولتامب الُعمانية للمحوالت
 ٢٠٠٠  )م.م.ش( فولتامب الُعمانية للمحوالت
 ١٩٩٨  )م.م.ش(فولتامب الُعمانية للمحوالت

   م٢٠٠٧ – )م.م.ش(شركة فولتامب الُعمانية للمحوالت  و قيد التحويل –) ع.ع.م.ش (المصدر شركة فولتامب للطاقة

  شهادة األيزو 
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 مدققين داخليين للقيام بعمليات التدقيق الداخلي ٦لتامب على شهادة االيزو وهي اآلن لديها حصلت شركة فو
  .  شهرا ١٢-٩مرتين في العام عالوة على تدقيق خارجي كل 

  
واللذان تم تطويرها على حسب " إجراءات فولتامب "  على وجود كتيب نظام إدارة للجودة و الشركةتحافظ

   ٢٠٠٠-٩٠٠١متطلبات األيزو 
  

  ن والموظف
 أجانب ١٣٧و%) ٣٢( عماني ٦٥ منهم ٢٠٢يبلغ عدد الموظفين في  الشركة  ، ٢٠٠٨ مارس ٣١حتى 

في حين أن المطلوب من جانب % ٣٢م ٢٠٠٨ مارس ٣١ويبلغ معدل التعمين في الشركة حتى %) ٦٨(
 وظائف فنية دقيقة  عدد من األجانب مؤخرا فيقامت الشركة مؤخرا بتعيين%  ٣٥وزارة القوى العاملة هو 

الحتياج العمل الفعلي ولعدم توفر األيدي العمانية الفنية في الوقت الحاضر وتخطط الشركة للوصول إلى 
   م ٢٠٠٨نسبة التعمين المطلوبة في الربع الثاني  من عام 
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الموظفين نسبة التعمين (بدون فولتامب  - قطر)

الموظفينالموظفين

  
  

  :٢٠٠٧ ديسمبر عام ٣١حتى  تفاصيل القروض التي حصلت عليها الشركة
  

  مالحظات  قيمةال  نوع القرض  إسم الشركة
فولتامب للطاقة 

  قيد التحويل-)ع.ع.م.ش(
ليس هناك قروض أو مبالغ 

  متبقية واجبة الدفع
    صفر

شركة فولتامب الُعمانية 
  )م.م.ش(للمحوالت 

قروض طويلة األجل  .١
 ١٤٥،٨٣٣بمبلغ 

قروض بنكية بمبلغ  .٢
  )ع.ر (١،٢٤٩،٢٢٣

 المجموع الكلي
  )ع.ر(١،٣٩٥،٠٥٦

  

 -شركة فولتامب للتصنيع 
  قطر

قروض طويلة األجل  .٣
 )ع.ر (٣٢٩،٦٧٠بمبلغ 

  

من البنوك ال يوجد قروض   )ع.ر (٣٢٩،٦٧٠
  التجارية

  
o شروط اتفاقيات القروض الرئيسية بالنسبة للشركة األم :  

 . على األقل من صافي أرباح الشركة السنوية% ١٥االحتفاظ بـ  •
o شروط اتفاقيات القروض الرئيسية بالنسبة للشركات التابعة :  

 . من صافي ربح الشركة السنوي% ١٥االحتفاظ بما ال يقل عن  •
من األرباح السنوية ولن يتم تأخير % ٥٠الحصول على موافقة ُمسبقة من البنك لدفع عوائد أكثر من  •

 . الحصول على هذه الموافقة إال إذا كان هناك تأخير في دفع األقساط الُمستحقة للبنك 
  

   :يضاتفاصيل األر
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كة إلى امتالك األراضي بصفة مباشرة وفضلت االتجاه إلى استئجار األراضي المخصصة لم تتجه الشر
  .والممنوحة من قبل الحكومة والتي تُمنح بعقود إيجار طويلة األمد

  
على أية حالة تم إقامة مرافق التصنيع على أرض مؤجرة بعقد إيجار بين الشركة :  الُمستأجرةاألراضي 

  . الصناعية والمؤسسة العامة للمناطق 
  

  .  من جانب الشركة إلقامة النشاطات التصنيعية الخاصة بها ااستئجارهما يلي تفاصيل األراضي التي تم 
  .  متر مربع في  منطقة الرسيل الصناعية ٤٤١٠مساحتها ) ١٧٠٣(قطعة أرض رقم  )١
  .  متر مربع في منطقة الرسيل الصناعية ٤٢٥٠مساحتها )   ٢٤٩(قطعة أرض رقم  )٢
  .  متر مربع في منطقة الرسيل الصناعية ٥٤٠٢ مساحتها اإلجمالية ٩٢/٩٣/٩٤اضي أرقام  قطع أر )٣

  
  طارئة المطلوبات ال
   -:  هي كما يلي ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الطارئة حسب البيانات المالية للشركة في المطلوبات 

  ريال عماني ١,١٨٣,٢٧٦سندات وضمانات  )١
   ريال  عماني٨٣٤,٥٥٠خطابات ضمان  )٢

   ريال عماني ٢,٠١٧,٨٢٦ اإلجمالي          
  

  عقود البضائع 
للتغيرات في سعر النحاس وتواريخ التسوية للعقود مفتوحة المدة هي خالل التحوط تم توقيع عدد من عقود 

 وبلغ القيمة اإلجمالية بالعملة المحلية )م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ (عام واحد من تاريخ ميزانية الشركة
ريال  ١,٠٢٨,١٩٣ولها قيمة مقبولة هي )  ريال عماني٧٩٤,٨٥٦ : ٢٠٠٦في (ي ريال عمان ١,٠٩٠,٣٣١

  .عماني
  

  اإلجراءات القانونية 
  في انتظار  ومرفوعة إلى المحاكم أو مؤثرة ضد الشركة أو صغيرة إجراءات قضائية كبيرةةليس هناك أي

  . قرار المحاكم سواء في سلطنة عمان أو خارجها 
  

  المطالبات ضد الشركة 
 مطالبات ضد الشركة سواء كانت عن طريق الضمانات ةعلى مدى الخمس سنوات الماضية لم يكن هناك أي

  . على األداء أو أي ضمانات أخرى أو سندات أو احتجاز لمبالغ 
  

  للشركة لالطالع عليها في مكتب الشركة الموجود في  عقد التأسيس والنظام األساسي تتوفر نسخة من
   سلطنة عمان – الرسيل ١٢٤ رمز بريدي ٧٥ص ب 

   ٢٤٤٦٥٠٢فاكس رقم  ٢٤٤٤٦٥٠١هاتف رقم 
 يمكن اإلطالع على  عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة من خالل موقع الهيئة العامة لسوق المال كما

    org.omancma.www) السوق األولية(تحت وصلة 



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٤٧

 
  شرعحادي الفصل ال

  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ملخص البيانات المالية التاريخية من 
 

   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش(حسابات لشركة فولتامب للطاقة تقرير مراقب ال
  
  
  
  
  
  
  
  

  للفترة ما بينالبيانات المالية التاريخية 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥   

  والبيانات المالية غير المدققة للربع األول
 م٢٠٠٨ مارس ٣١ المنتهي في 
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  )قيد التحويل(ع  .ع.م.رير المحاسبين إلى مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة  شتق

  )م .م.المعروفة سابقا باسم شركة فولتامب للتصنيع ش ( 
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  قائمة الدخل الموحدة التاريخية الُملخصة 
   ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية في 

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 اإليرادات 
    

 ٥،٤٧١،٧٦٢ ٧،٩٩٢،٦١٩ ١٠،٦٩٣،٥٩٧ الدخل 
    

 (٤،٢٨١،٥٨٥) (٦،٢٤٧،٦٠٢) (٧،٠٠٢،٧١٩) تكاليف المبيعات 
 __________ __________ __________ 

 ١،١٩٠،١٧٧ ١،٧٤٥،٠١٧ ٣،٦٩٠،٨٧٨ مجمل الربح 
    

 ٥٢،٣٨٥ ٢٨،٧٣٣ ١٥٩،٠١٣ إيرادات أخرى 
 __________ __________ __________ 
 ١،٢٤٢،٥٦٢ ١،٧٧٣،٧٥٠ ٣،٨٤٩،٨٩١ 

    المصاريف 
    

 (٥٧٩،٠٧٤) (٦٩٦،٠٥٨) (٨٧٧،٦٠٢) مصاريف بيع وإدارية وعمومية 
 __________ __________ _________ 
    

 ٦٦٣،٤٨٨ ١،٠٧٧،٦٩٢ ٢،٩٧٢،٢٨٩ األرباح من التشغيل 
    

 (١٢٥،٧١٤) (١٩٠،٤٥٠) (٢٠١،٦٠٠) تكاليف التمويل 
 __________ __________ _________ 
    

 ٥٣٧،٧٧٤ ٨٨٧،٢٤٢ ٢،٧٧٠،٦٨٩ أرباح السنة  قبل الضرائب 
    

 (٤١،٦٧٣) (١٠٠،٠٠٠) (٣٤٨،٤٧٤) الضرائب 
 __________ __________ __________ 

 ٤٩٦،١٠١ ٧٨٧،٢٤٢ ٢،٤٢٢،٢١٥ صافي الربح عن السنة
 ========= ========= ========= 

 ٠,١٤٢ ٠,٢٢٥ ٠,٦٩٢ لسهم الواحد عن السنة  العائد على ا
  ========= ========= ========= 
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  الميزانية العمومية التاريخية الموحدة الملخصة
   ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية في 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ األصول 
ع.ر ع.ر  ع.ر   

  األصول غير المتداولة 
 ٥٩٦،٤٦٤ ٥٦٥،٣٥٤ ٥٢١،٢٠١  ممتلكات  وآالت ومعدات

         -- -- ٦٦٦،٧٠٤ االستثمارات 
 ١٢،٧١٠  ١١،١٠٠ ١٥،٤٧٢  ضرائب مؤجلة 

 ٦٠٩،١٧٤ ٥٧٦،٤٥٤ ١،٢٠٣،٣٧٧ مجموع األصول غير المتداولة 
    األصول المتداولة 

 ١،١٢٤،٩٨٣ ٢،٤١١،١٧٩ ٢،٥٦٤،١٦١ البضائع 
 ٢،٠١٧،٧٣٠ ٣،٠٦٦،٣٥٩ ٣،٤٥٣،٠٤٦ مدينون  تجاريون وآخرون 

 ٤،١٨٩ ٣،٤٤٣ ٨٦،٦٩٩ نقدية ورصيد في البنك 
 ٣،١٤٦،٩٠٢ ٥،٤٨٠،٩٨١ ٦،١٠٣،٩٠٦ مجموع األصول المتداولة 

٦،٠٥٧،٤٣ ٧،٣٠٧،٢٨٣ مجموع األصول 
٥ 

٣،٧٥٦،٠٧
٦ 

    حقوق الملكية االلتزامات 
    

    حقوق المساهمين 
 ٥٠٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ سهم راس المال 

 ١٦٦،٦٦٧ ٣٦٩،٣٣٠ ٨٤٨،٣٩٥ االحتياطي القانوني 
 ٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ - االحتياطي العام 
 ٦٣٦،١٤٧ ٤٢٠،٧٢٦ ١٣،٨٧٦ عوائد ُمحتجزة 

 -- ٢٠٠،٠٠٠ - األرباح واجبة الدفع 
    

 ١،٣٥٢،٨١٤ ٢،١٤٠،٠٥٦ ٤،٣٦٢،٢٧١  حقوق الملكية مجموع
    اإللتزامات 

    
     غير المتداولة االلتزامات

 - - ٢٠،٨٣٣ قرض طويل اآلجل 
    االلتزامات المتداولة 

 ١،١٩٢،٩٣٤ ١،٣٩٨،٤٣٩ ١،٥٤٩،٩٥٦ مدينون تجاريون وآخرون 
 ١،١٩٦،٩٩٢ ٢،٥١٨،٩٤٠ ١،٢٤٩،٢٢٣ قروض من البنك 

 ١٣،٣٣٦ - ١٢٥،٠٠٠ الجزء الحالي من القرض طويل األجل
 ٢،٤٠٣،٢٦٢ ٣،٩١٧،٣٧٩ ٢،٩٢٤،١٧٩  المتداولة اإللتزاماتمجموع  

    
 ٢،٤٠٣،٢٦٢ ٣،٩١٧،٣٧٩ ٢،٩٤٥،٠١٢  االلتزاماتمجموع 

٦،٠٥٧،٤٣ ٧،٣٠٧،٢٨٣ حقوق الملكية االلتزامات 
٥ 

٣،٧٥٦،٠٧
٦ 

 ٠,٣٨٦ ٠,٦١١ ١,٢٤٦ صافي األصول لكل سهم 
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 قائمة التدفق النقدي الموحدة التاريخية 
  ديسمبر ٣١عن السنةالمنتهية في 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ٥،٥٧٢،٧٠٢ ٦،٩٦٤،٢٢٧ ١٠،٤٧٠،٥٥٨ نقدية ًمستلمة من العمالء

 (٤،٩٦٨،٣٤٣) (٧،٩٣٤،٢٥١) (٨،٠٤٥،١٨٤) مبالغ نقدية مدفوعة للموردين والموظفين 
 ٦٠٤،٣٥٩ (٩٧٠،٠٢٤) ٢،٤٢٥،٣٧٤ نقدية ناتجة عن النشاطات 

    
 (١٢٥،٧١٤) (١٩٠،٤٥١) (٢٠١،٦٠٠) فوائد مدفوعة 

 (٤٢،٩١٨) (٦٩،٨٤٠) (١٢٠،٧٨٧) ضرائب مدفوعة 
األنشطة  )  المستخدم في / ( صافي التدفق النقدي الناتج من 

 ٤٣٥،٧٢٧ (١،٢٣٠،٣١٥) ٢،١٠٢،٩٨٧ التشغيلية 

 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 
 (٩٨،٨١٠) (٧٩،٠٤٣) )٧٦، ٣٣٣( شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - - ١٢،٥٥٨ حصيلة بيع أصول 
 - - (٦٣٢،٠٧٢) استثمار

 (٩٨،٨١٠) (٧٩،٠٤٣) (٦٩٥،٨٤٧) صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية
    تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

 - - ٢٥٠،٠٠٠ قرض طويل األجل ُمستلم 
 (١٥٥،٧٤٨) (١٣،٣٣٦) (١٠٤،١٦٧) سداد القرض آلجل 
 (١٧٥،٠٠٠) - (٢٠٠،٠٠٠) توزيعات األرباح 

 (٣٣٠،٧٤٨) (١٣،٣٣٦) (٥٤،١٦٧) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 
 ٦،١٦٩ (١،٣٢٢،٦٩٤) ١،٣٥٢،٩٧٣ في النقد وما في حكم النقد خالل السنة   ) النقص (الزيادة 

 (١،١٩٨،٩٧٢) (١،١٩٢،٨٠٣) (٢،٥١٥،٤٩٧) ي بداية السنة النقد وما في حكم النقد ف
 (١،١٩٢،٨٠٣) (٢،٥١٥،٤٩٧) (١،١٦٢،٥٢٤) النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
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 ملخص القوائم التاريخية الموحدة للتغير في حقوق الملكية

 ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٥ ديسمبر من عام ٣١عن الفترة المنتهية 

 
 

 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  -١

بصدد القيام بالتسجيل كشركة مساهمة عامة ") الشركة) ( " قيد التحويل ( ع .ع.م.مب للطاقة شتعتبر شركة فولتا
. بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان والشركة مسجلة في الوقت الحاضر كشركة محدودة المسئولية 

طنة عمان وهي شركة تابعة مملوكة شركة مسجلة في سل" ) شركة تابعة ( " شركة فولتامب العمانية للمحوالت ش م م 
من % ٥١شركة تابعة  مسجلة في قطر وتملك فيها الشركة ،  قطر –شركة فولتامب للتصنيع ) . بالكامل للشركة 

 . األسهم 
  

والمفاتيح منخفضة السعة هي تصنيع وبيع وتوزيع المحوالت ) المجموعة ( النشاطات الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها 
المعروفة سابقا باسم ( ع .ع.م.القابضة شالشركة األم للمجموعة هي شركة األنوار . كهربائية ومفاتيح الكهرباء واللوحات ال

  ) . ع .ع.م.شركة األنوار الصناعية التجارية ش
  
  أسس اإلعداد -٢
  

 ٢٠٠٥ ديسمبر من ٣١ت  المنتهية في تم استقاء القوائم المالية التاريخية المدققة من القوائم المالية المدققة للشركة للسنوا
   ٢٠٠٧إلى 

رأس المال 
تياطي االح

القانوني 

االحتياطي 
العام 

توزيعات 
األرباح 

/ المستحقة 
) المدفوعة(

األرباح الُمحتجزة 

اإلجمالي 
 
ع.ر ع.ر  ع.ر  ع.ر  ع.ر  ع.ر   

 ١،٠٣١،٧١٣ ١٥٥،٠٤٦ ١٦٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ١٦٦،٦٦٧ ٥٠٠،٠٠٠ ٢٠٠٥ يناير ١حتى 
صافي الربح عن 

 ٤٩٦،١٠١  ٤٩٦،١٠١  - - - - العام 

 (١٧٥،٠٠٠) (١٥،٠٠٠) (١٦٠،٠٠٠) - - - توزيعات أرباح سداد

 ١،٣٥٢،٨١٤ ٦٣٦،١٤٧ - ٥٠،٠٠٠ ١٦٦،٦٦٧ ٥٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٦ يناير ١

صافي الربح عن 
 ٧٨٧،٢٤٢  ٧٨٧،٢٤٢  - - - - العام 

تحويل إلى أسهم 
 - (٦٠٠،٠٠٠) - -  ٦٠٠،٠٠٠ راس المال 

تحويل إلى االحتياطي 
 - (٢٠٢،٦٦٣) - - ٢٠٢،٦٦٣ - القانوني 

توزيعات أرباح 
 - (٢٠٠،٠٠٠) ٢٠٠،٠٠٠ - - - ُمقترحة 

 ٢،١٤٠،٠٥٦ ٤٢٠،٧٢٦ ٢٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٣٦٩،٣٣٠ ١،١٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٧ يناير ١

صافي الربح عن 
 ٢،٤٢٢،٢١٥ ٢،٤٢٢،٢١٥ - - - - العام 

تحويل إلى رأس 
  (٤٠٠،٠٠٠) - - - ٤٠٠،٠٠٠ المال 

اسهم راس مال تحت 
 - (١،٩٥٠،٠٠٠) - (٥٠،٠٠٠) - ٢،٠٠٠،٠٠٠ التسجيل

تحويل إلى االحتياطي 
 - )٤٧٩، ٠٦٥( - - ٤٧٩،٠٦٥ - القانوني 

سداد توزيعات 
 (٢٠٠،٠٠٠)  (٢٠٠،٠٠٠) - - - األرباح 

      
 ٤،٣٦٢،٢٧١ ١٣،٨٧٦ - - ٨٤٨،٣٩٥ ٣،٥٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
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     بيان االلتزام -أ

 ومتطلبات اإلفصاح الواردة في IFRSتم إعداد ملخص القوائم المالية التاريخية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية 
  .  وتعديالته ١٩٧٤قانون الشركات التجارية لسنة 

  
   الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية      موقف االلتزام بتبني التفسيرات

  
الذي ، اإلفصاح. القوائم المالية :  من معايير التقارير المالية الدولية ٧في العام الحالي تبنت المجموعة المعيار رقم 

معايير  والتعديالت التالية التي تمت على ٢٠٠٧يعتبر ساريا لفترات اإلفصاح السنوية بداية من أو ما بعد  يناير 
  . عرض القوائم  المالية  : ١المحاسبة الدولية رقم 

  
 والتغييرات التي تمت على معيار المحاسبة الدولي رقم واحد كان ٧أثر استخدام معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم 

  . س المال توسعة عمليات اإلفصاح الُمقدمة في القوائم المالية والمتعلقة باألدوات المالية للمجموعة وإدارة رأ
  

أصبحت أربع تفسيرات صادرة عن لجنة التفسير الخاصة باإلبالغ المالي الدولي سارية على الفترة الحالية وهذه هي 
اإلبالغ المالي في االقتصاديات  ، ٢٩ بتطبيق طريقة إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٧المعيار رقم 

 الخاص ٩ الخاص بمجال معايير اإلفصاح المالية الدولية والمعيار رقم ٨عيار قم التي تعاني من زيادة في التضخم والم
لم يؤدي .  الخاص باإلبالغ المالي الدولي المرحلي واإلبالغ والخلل ١٠بإعادة تقييم الُمشتقات المشمولة والمعيار رقم 

  . تطبيق هذه المعايير إلى أي تغييرات على السياسات المحاسبة للمجموعة 
  

       أسس القياس -ب 
  

  : تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية المتوقعةل
 . عقود البضائع المعجلة تم قياسها بالقيمة العادلة •
 . تم قياس االستثمارات بالقيمة العادلة عن طريق الربح والخسارة•
  

        العملة السارية –ج 
  

  . بالريال العماني الذي يعتبر العملة الرئيسية المطبقة للمجموعة  الموحدة      تم عرض القوائم المالية
  
        استخدام التقديرات واألحكام - د
  

تطلب إعداد هذه القوائم المالية من اإلدارة القيام بإصدار أحكام ، تقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق 
كما أن النتائج الفعلية يمكن أن . نها لألصول ، االلتزامات ، الدخل والمصاريف السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر ع

  . تختلف عن هذه التقديرات 
  

تمت مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر وتم تحديد المراجعات التي تمت على التقديرات المحاسبية 
  .  الحقة تتأثر بذلكفي الفترة التي تمت مراجعة التقدير فيها وأي فترات

  
   المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم تسري بعد -هـ
  

 ديسمبر ٣١لم تصبح عدد من المعايير والتعديالت الجديدة الخاصة بالمعايير والتفسيرات سارية عن الفترة المنتهية في 
  :  ولم يتم تطبيقها على إعداد هذه القوائم المالية الموحدة٢٠٠٧

  
تقارير القطاعات بالمعيار ) تناول اإلدارة(قطاعات العمليات الذي يقدم : معايير التقارير المالية الدوليةمن  ٨المعيار  •

، ويتطلب ٢٠٠٩ من معايير التقارير المالية الدولية والذي سيصبح ساريا على القوائم المالية للشركة لعام ٨
لتي يتم مراجعتها بانتظام من قبل متخذ قرارات اإلفصاح عن معلومات القطات بناءا على التقارير الداخلية وا

ال تعد الشركة تقارير داخلية تحتوي على . التشغيل الرئيسي بالشركة لتقييم أداء كل قطاع وتوزيع الموارد عليها
 من معايير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية على ٨تقارير القطاعات ، وعليه ال يتوقع  أن يؤثر المعيار 

  .ئم الماليةالقوا
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تكاليف االقتراض يحذف خيار مصاريف تكاليف االقتراض : من معاير المحاسبة الدولية ٢٣المعيار المعدل  •
ويتطلب ان يقوم الكيان برسملة تكاليف االقتراض المتصلة مباشرة بالحيازة، اإلنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة كجزء 

 من معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية بدرجة ٢٣ال يتوقع أن يؤثر المعيار . من تكاليف ذلك األصل
  .كبيرة

معامالت : من معايير المحاسبة الدولية ٢ من معايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية و المعيار ١١المعيار  •
ة أدواتها ليتم أسهم الشركة والخزينة يتطلب ترتيبات تتسلم الكيانات بموجبه سلع وخدمات كمقابل عن حقوق ملكي

ال . احتسابها على أنها معامالت سداد حقوق ملكية وفق األسهم،دونما إعتبار لكيفية الحصول على تلك األدوات
 . من معايير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية على القوائم المالية بدرجة كبيرة١١يتوقع أن يؤثر المعيار 

ترتيبات إمتياز الخدمات تقدم إرشادات على بعض : تقارير المالية الدولية من معايير لجنة تفسيرات ال١٢المعيار  •
 من معايير ١٢والمعيار .مواضيع اإلثبات والقياس التي تنشأ في محاسبة ترتيبات إمتياز خدمات العام الى الخاص 

ليه ال يتوقع  أن يؤثر  وع٢٠٠٨لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية سيكون ملزما بقوائم الشركة المالية للعام 
  .بدرجة كبيرة على القوائم المالية

 معامالت أسهم الشركة والخزينة يتطلب ترتيبات تتسلم الكيانات بموجبه سلع وخدمات كمقابل عن حقوق ملكية  •
أدواتها ليتم احتسابها على أنها معامالت سداد حقوق ملكية وفق األسهم،دونما اعتبار لكيفية الحصول على تلك 

 من معايير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية على القوائم المالية بدرجة ١١ال يتوقع أن يؤثر المعيار . دواتاأل
 .كبيرة

عن برامج والء العمالء تعالج المحاسبة وفق الكيانات :من معايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية١٣المعيار •
وتتعلق ببرامج والء العمالء التي يستطيع العمالء . لعمالء من أجل عمالئها التي تعمل او تشارك في برامج والء ا

من معايير لجنة ١٣المعيار. بموجبها استبدال التسهيالت بالمنح مثل السلع والخدمات المخفضة أو المجانية 
 .تفسيرات التقارير المالية الدولية ال يتوقع أن يكون له أثر ملموس على القوائم المالية 

  معايير الجديدة والتفسيرات التي لم تصبح سارية بعدال
الحدود :  من المعايير المحاسبية الدولية ١٩المعيار :من معايير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ١٤المعيار •

 على أصول المنفعة المحددة، متطلبات الحد األدنى للتمويل وتفاعالتها تبين متى يتوجب إعتبار اإلسترداد أو
اإلنخفاض في اإلشتراك المستقبلي باصول المنافع المحددة بأنها متاحة وتقدم توجيهات عن أثر متطلبات الحد 

هي تتطرق ايضا الى الوقت الذي تؤدي  فيه متطلبات الحد االدنى للتمويل الى . األدنى للتمويل على هذه األصول
لية الدولية سيكون ملزما على القوائم المالية للمجموعة من معايير لجنة تفسيرات التقارير الما١٤المعيار. إلتزام 
  . و ال يتوقع أن يكون له أثر ملموس على القوائم المالية ٢٠٠٨للعام 

السياسات المحاسبية المبينة أدناه قد تم تطبيقها بانتظام من قبل كيانات المجموعة وهي تتسق مع السياسات المتبعة في 
  . السنة السابقة

   
  ت المحاسبية الهامة  السياسا-٣
  
   أسس التوحيد - أ
  

الشركات التابعة هي عبارة عن جهات تم إدارتها من قبل المجموعة وتتواجد السيطرة عندما يكون للمجموعة الصالحية إلدارة 
ذ حقوق يتم أخ، و لتقييم السيطرة. السياسات المالية والتشغيلية ألي من هذه الكيانات والحصول على المزايا من نشاطاتها 

القوائم المالية الخاصة بالشركات التابعة في القوائم المالية المدققة تدرج بالقوائم المالية . التصويت المحتملة في االعتبار
  .الموحدة من تاريخ بداية السيطرة إلى تاريخ نهاية السيطرة 

  
 والمعامالت وأي مكاسب أو خسارة لم يتم تحقيقها يتم استبعاد الميزانيات داخل المجموعة، عند إعداد القوائم المالية المدققة 

  . من العمليات داخل المجموعة 
  
   العمالت األجنبية-ب
   

كما يتم . يتم تحويل المعامالت التي تم إبرامها إلى الريال العماني على أساس سعر التحويل السائد في تاريخ إتمام المعاملة 
 األجنبية في تاريخ إعداد الميزانية إلى الريال العماني على أساس سعر التحويل تحويل األصول المالية وااللتزامات بالعمالت
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الخسارة من البنود / الربح . فروق سعر الصرف الناشئة عن هذه العمليات يتم ذكرها في بيان الدخل . السائد في ذلك اليوم 
ية الفترة وتسويتها على أساس الفائدة السارية و المالية هي عبارة عن الفارق بين تكاليف اإلطفاء بالريال العماني في بدا

يتم ذكر االختالفات الناشئة عن . المدفوعات خالل الفترة ويتم تحويل التكاليف المطفئة بالعملة الصعبة في نهاية الفترة 
  . المعامالت في بيان الدخل 

  
   الممتلكات، اآلالت والمعدات -ج
  
  اإلثبات والقياس-١

   
  . على أساس التكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة  اآلالت والمعدات خاصة بالممتلكات،يتم تقييم البنود ال

  
تشمل التكلفة أي تكلفة أخرى ترتبط بشكل مباشر بجلب األصل . تشمل النفقات المصاريف المتصلة مباشرة بشراء األصل 
ك تكاليف فك ونقل البنود وإعادة  األصل إلى الموقع الذي تم فيه بحالة جيدة ألداء الغرض الذي تم من أجله الشراء وكذل

  . التركيب إلى حالته األصلية 
  

( عمر افتراضي فإنه يتم حسابها على أنها بنود منفصلة  عندما يكون ألي من البنود الخاصة بالممتلكات، اآلالت والمعدات
  . للممتلكات، اآلالت والمعدات) مكونات رئيسية 

  
  ليف التالية  التكا-٢
  

في المبلغ المرحل لهذا البند إذا كان من الممكن  اآلالت والمعدات يتم ذكر التكاليف الخاصة باستبدال جزء من بنود الممتلكات،
يتم ذكر . أن تحصل المجموعة على مزايا اقتصادية مستقبلية من هذا البند وكان من الممكن قياس التكلفة بشكل موثوق به 

  . في بيان الدخل عندما يتم تكبدها   اآلالت والمعدات ة بالصيانة اليومية للممتلكات،التكاليف الخاص
  
   اإلهالك -٣
  

يتم إدراج اإلهالك في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت خالل العمر االفتراضي لكل جزء من الممتلكات ، اآلالت و 
  : يليالعمر االفتراضي للفترات الحالية والفترات المقارنة هي كما . اءعقارات التي ال تزال تحت اإلنشال يتم إهالك ال. المعدات

  
السنوات  

 ٢٠ المباني المؤجرة
 ١٠ – ٤ اآلالت و المعدات

 ٤ – ٣ السيارات 
 ٨ – ٤ األثاث والتركيبات ومعدات المكتب 

 
  . قرير تتم إعادة تقييم طريقة اإلهالك والعمر االفتراضي والمتبقي في تاريخ إعداد الت

  
   المخزون - د
  

صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق . يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 
تعتمد تكلفة المخزون على طريقة المتوسط . العمل االعتيادي مخصوما منه التكاليف المقدرة لإلكمال ومصاريف البيع 

في حالة األعمال . شمل المصاريف التي تم تكبدها في شراء البضاعة وجلبها في حالتها الحالية ومكانها الحالي المرجح وت
  . غير المكتملة فإن التكلفة تشمل المواد األولية فقط 

  
  االنخفاض في القيمة _  هـ
  
   األصول المالية - و
  

يل موضوعي  يدل على أن أحد أو أكثر من األحداث أدت إلى يتم اعتبار األصل المالي منخفضا في قيمته إذا كان هناك دل
  . تأثير سلبي على التدفقات النقدية المقدرة لهذا األصل 
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يتم قياس االنخفاض في قيمة األصول المالية بتكلفة اإلطفاء وتحسب على أنها الفارق ما بين القيمة الدفترية  والقيمة الحالية 
  . مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الساري للتدفقات المستقبلية المقدرة ال

  
ويتم تقييم األصول المالية المتبقية مجتمعة على .  يتم اختبار انخفاض القيمة لألصول المالية المنفردة الهامة على أساس فردي

  . شكل مجموعات لها نفس السمات المتعلقة بمخاطر االئتمان 
  

  . ة في بيان الدخل يتم إدراج كافة الخسائر من االنخفاض في القيم
  

. يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة إذا كان هذا العكس مرتبط بشكل مباشر بأمر يحدث بعد إدراج خسارة انخفاض القيمة 
  . فإن العكس يتم إدراجه في بيان الدخل ، بالنسبة لألصول المالية التي يتم قياسها على أساس التكلفة الُمطفئة 

  
    األصول غير المالية-٢
  

يتم مراجعة المبالغ المرحلة لألصول غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك ما يدل على 
  . يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد من األصل، االنخفاض في القيمة وفي حالة كان هناك مثل هذه األدلة الواضحة

  
ان المبلغ المرحل لألصل أو للوحدة التي تحقق عوائد نقدية أكبر من قيمتها في يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة في حالة ك

يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية ، عند تقدير القيمة في االستخدام . االستخدام وكان سعرها العادل أقل من تكلفة البيع 
الية للسوق لقيمة النقود الحالية و المخاطر المتعلقة بهذا للقيمة الحالية باستخدام معدل مخفض قبل الضريبة يعكس التقديرات الح

  . األصل 
  

. يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة في الفترات السابقة في كل تاريخ تقرير وذلك لبيان أن الخسارة انخفضت أو لم تعد موجودة
يتم عكس . المبلغ الواجب لالسترداديتم عكس خسارة انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد 

، الخسارة الخاصة باالنخفاض في القيمة فقط للحد الذي ال يزيد فيه المبلغ المرحل لألصل عن المبلغ المرحل الذي تم تحديده
  . وذلك إن لم يكن قد تم إدراج الخسارة من االنخفاض في القيمة، صافي اإلهالك أو اإلطفاء

  
   منافع الموظفين - و
  
يتم دفع المزايا الخاصة بالموظفين وفق قانون الضمان االجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني ، سبة للموظفين العمانيين بالن

 أما بالنسبة للموظفين غير العمانيين فيتم تكوين مخصص للمبالغ واجبة الدفع  بموجب قانون العمل العماني ٧٢/٩١رقم 
  . لميزانية العمومية للفترات المتراكمة من الخدمة في تاريخ ا

  
   المخصصات -ز
  

التزام قانوني أو آخر يمكن تقديره بشكل معقول ومن ، نتيجة لحدث سابق ، يتم إثبات المخصصات إذا كانت لدى المجموعة 
يتم تحديد المخصصات عن طريق تخفيض التدفقات . الممكن أن يؤدي إلى إحداث تدفق نقدي لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام 

النقدية المستقبلية المتوقعة على أساس معدل ما قبل الضرائب والذي يعكس التقديرات الحالية للنقد في السوق والمخاطر 
  . المتعلقة بااللتزام 

  
   اإليرادات–ح 
   

 إثبات ال يتم. يتم إدراج حصيلة إيرادات بيع السلع في قائمة الدخل عندما يتم تحويل مخاطر محددة ومنافع الملكية للمشتري
  .  أي إيرادات في حالة كان هناك شك جوهري واضح حول استعادة التكاليف المرتبطة أو إمكانية إعادة السلع

  
   عقود اإليجار -ط
  

يتم إثبات . يتم إثبات المبالغ المدفوعة بموجب إيجارات التشغيل بالربح أوالخسارة بطريقة القسط الثابت طوال فترة اإليجار 
  . ة المستلمة على أنها جزء ال يتجزأ من مجمل مصاريف اإليجار اإلجمالية طوال فترة اإليجار الحوافز اإليجاري

  
  ي    ضريبة  الدخل 
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في قائمة الدخل عدا للحد الذي  تتكون ضريبة الدخل على نتائج العام من الضرائب الحالية والمؤجلة ويتم إثبات ضريبة الدخل
  .  مباشر في حقوق الملكية حيث يتم إدراجها في حقوق الملكيةيرتبط بالبنود التي تم إدراجها بشكل

الضريبة الحالية هي الضرائب المتوقعة على الدخل الذي يجب عليه دفع ضرائب عن العام باستخدام معدالت الضرائب الحالية 
ة الدفع والمتعلقة بالعام السابق التي تم إدراجها بالفعل أو التي ستُدرج في الميزانية العمومية وأي تعديالت على الضرائب واجب

 .  
  

يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة أصول الميزانية العمومية والتي توضح الفارق المؤقت ما بين المبالغ المرحلة 
يعتمد المبلغ المؤجل للضرائب على . لألصول االلتزامات الخاصة بأغراض اإلبالغ والمبلغ المستخدم ألغراض الضرائب

لطريقة المتوقعة لتسوية المبلغ المرحل من األصول االلتزامات باستخدام معدالت الضرائب المطبقة أو التي سيتم تطبيقها في ا
  . تاريخ الميزانية

  
يتم إدراج الضريبة المؤجلة فقط للحد الذي يمكن أن تكون األرباح المستقبلية الخاضعة للضرائب متوفرة والتي مقابلها سيتم 

يتم تخفيض الضرائب المؤجلة للحد الذي لم يعد من الممكن تحقيق . لخسائر غير المستخدمة وعمليات االئتمان استغالل ا
  . المزايا المرتبطة بالضرائب 

  
   العائد على السهم -ك
  

هم عن طريق يتم احتساب العائد على الس. تقدم المجموعة لمساهميها المعلومات األساسية المتعلقة بالعائد األساسي على السهم 
الخسارة على المساهمين االعتياديين للشركة باستخدام متوسط العدد المرجح لألسهم العادية الموجودة خالل / تقسيم الربح 

  الفترة  
  
   مخصصات الكفاالت -ل
  

ضلة كافة يعتمد المخصص على بيانات الكفالة التاريخية ومفا. يتم إثبات مخصص للكفاالت عندما يتم بيع السلع ذات الصلة 
  . النتائج المحتملة مقابل االحتماالت المرتبطة بها 

  
  الخسارة /  االستثمارات بالقيمة العادلة خالل الربح–م 
  

يتم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة عن طريق الربح أو الخسارة إذا كانت المجموعة تقوم بإدارة هذه االستثمارات وتقوم 
ء الخاصة بها اعتمادا على القيمة العادلة وفقا إلدارة المخاطر الموثقة للمجموعة أو إستراتيجية باتخاذ قرارات البيع و الشرا

  . االستثمار بها 
  

كافة المكاسب والخسائر المحققة وغير . كما يتم إدراج االستثمارات بشكل مرحلي في التكاليف وبالتالي قياسها بالقيمة العادلة 
  .  تم استالمها يتم إدراجها في قائمة الدخل المحققة وتوزيعات األرباح التي

  
   توزيعات األرباح -ن
  

  . كالتزامات في الفترة التي أعلنت فيها  يتم إدراج توزيعات األرباح
  

   تحديد القيم العادلة –س 
  

 المالية وغير تتطلب العديد من السياسات المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح للمجموعة تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات
يتم ، عندما يصبح ذلك ممكنا. اإلفصاح اعتمادا على الطرق التالية تم تحديد القيم العادلة القياس و أو ألغراض. المالية

اإلفصاح في اإليضاحات المتعلقة باألصول أو االلتزامات عن المزيد من المعلومات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في 
   .تحديد القيمة العادلة

  
   الممتلكات، اآلالت والمعدات-ع
  

القيمة السوقية للعقار يتم تقديرها بالمبلغ المقدر الذي يمكن تبادل العقار به في تاريخ التقييم بين كل من البائع الراغب في البيع 
. كراه والمشتري الراغب في الشراء بعد أن يكون تصرف كل طرف بناء على إلمام ومعرفة واسعة وبدون أي إجبار أو إ

  . تعتمد القيمة السوقية للبنود الخاصة بالمعدات واآلالت على األسعار التي تم استقاءها من السوق لبنود مشابهة 
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  المخزون -٢
  

يتم تحديد القيمة العادلة للسلع اعتمادا على سعر البيع المقدر لها في سياق العمل االعتيادي للشركة مخصوما منه التكاليف 
  . البيع وهامش ربح معقول يعتمد على المجهود المطلوب إلكمال وبيع السلعةالُمقدرة لإلكمال و

  
  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى مدينة -٣
  

يتم عمل تقدير للديون المشكوك في تحصيلها و . يتم ترحيل الذمم التجارية المدينة بتكلفة اإلطفاء ناقصا خسائر انخفاض القيمة
يتم شطب الديون المعدومة . جعة كافة األرصدة المدينة غير المسددة في نهاية السنة خسائر انخفاض القيمة اعتمادا على مرا

  . خالل العام الذي تم تحديدها فيه 
  
   العقود المعجلة للسلع -٤
  

  . على سعر  السلع المدرجة في السوق  تعتمد القيمة العادلة لعقود السلع المعجلة
  
   مقارنات -ف
  

  .  لتتمشى مع طريقة العرض المستخدمة بملخص القوائم المالية التاريخية الموحدة تم إعادة تصنيف بعض البيانات
  
  الممتلكات، اآلالت والمعدات -٣
 

 

 
 

أراضي
 سيارات معدات وآالت مبنى المصنع  مؤجرة

أثاث وتركيبات 
 اإلجمالي وأجهزة مكاتب

 ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر 
       التكلفة 

       
 ١،٧٥٩،٧١٥ ٢٨٨،٥٥١ ٨٢،٨٠٠ ٨٩٩،٧٧٢ ٤٤١،٥٦٧ ٤٧،٠٢٢  ٢٠٠٧ يناير ١في 

 ٧٦،٣٣٣ ١٦،٦٤٩ ١٦،٨٥٠ ٤١،٨٨٤ ٩٥٠ - إضافات 
 )٦٠، ٩٢٩( )٢٨، ٦٠٤( )٣٢، ٣٢٥( - - - استبعاد 

 ١١٦ ٢٧٦٥٩٦ ٦٧،٣٢٥ ٩٤١،٦٥٦ ٤٤٢،٥١٧ ٤٧،٠٢٢  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
،٧٧٥،١ 

       استهالك 
       

 ١،١٩٤،٣٥٨ ٢١٨،٩٠٩ ٤٩،٤٢٢ ٦٦١،٩١٥ ٢٢١،١١٥ ٤٢،٩٩٨  ٢٠٠٧ يناير ١في 
 ١١٣،٤٧٥ ١٩،٢٦٠ ١١،١٧٥ ٥٨،٥٧٥ ٢٢،١١٤ ٢،٣٥١ خصم استهالك السنة 

 )٥٣، ٩١٨(  )٩١٠،٢٣( )٣٠، ٠٠٨( - - - استبعاد 
 ١،٢٥٣،٩١٥ ٢١٤، ٢٥٩ ٣٠،٥٨٩ ٧٢٠،٤٩٠ ٢٤٣،٢٢٩ ٤٥،٣٤٩  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 

       صافي القيم الدفترية 
 ٥٢١،٢٠١ ٦٢،٣٣٨ ٣٦،٧٣٦ ٢٢١،١٦٦ ١٩٩،٢٨٨ ١،٦٧٣ ٢٠٠٧  ديسمبر٣١في 
 ٥٦٥،٣٥٤ ٦٩،٦٤٤ ٣٣،٣٧٤ ٢٣٧،٨٥٨ ٢٢٠،٤٥٤ ٤،٠٢٤  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ جزئيالمخزون واألعمال المكتملة  ا-٤
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٩٠٧،١٩١ ٢،٠٧١،٠٠٩ ٢،٢٤٦،٢٥٥ مواد أولية 

 ١١٧،٥٣٦ ٣٣٥،٤٣٦ ٢٢٨،٨٠٣ أعمال مكتملة جزئيا 

 ١٠٠،٢٥٦ ١٢٥،٣٦٠ ٢٤٧،١٤٩   مخزون مواد مكتملة 

 
 

أراضي
 سيارات  معدات وآالت مبنى المصنع  مؤجرة 

أثاث وتركيبات 
 اإلجمالي  وأجهزة مكاتب

 ع .ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع .ر 
      التكلفة 

 ١،٦٨٧،٤٩٨ ٢٥٨،٧٨٣ ٥٩،٣٧٥ ٨٨٨،٥٩٩ ٤٣٨،٠٦٩ ٤٢،٦٧٢  ٢٠٠٦ يناير ١
 ٨٩،٦٠٢ ٢٩،٧٦٨ ٤٠،٨١٠ ١١،١٧٤ ٣،٥٠٠ ٤،٣٥٠ إضافات خالل السنة

 (١٧،٣٨٥) - (١٧،٣٨٥) - - - استبعاد 
 ١،٧٥٩،٧١٥ ٢٨٨،٥٥١ ٨٢،٨٠٠ ٨٩٩،٧٧٣ ٤٤١، ٥٦٩ ٤٧،٠٢٢  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

       استهالك 
 ١،٠٩١،٠٤٥ ١٩٧،٣٠٣ ٥٤،٨٠٤ ٦٠١،٣٥٨ ١٩٩،١٧٦ ٣٨،٤٠٤  ٢٠٠٦ يناير ١

        ٢١،٦٠٤ ١٢،٠٠٦ ٦٠،٥٥٧ ٢١،٩٣٩ ٤،٥٩٤ خصم استهالك السنة
١٢٠،٧٠٠ 

 (١٧،٣٨٤) - (١٧،٣٨٤) - - - استبعاد 
 ١،١٩٤،٣٦١ ٢١٨،٩٠٧ ٤٩،٤٢٦ ٦٦١،٩١٥ ٢٢١،١١٥ ٤٢،٩٩٨  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١

 _______ _______ _______ _______ _______ _______   صافي القيم الدفترية

 ٥٦٥،٣٥٤ ٦٩،٦٤٤ ٣٣،٣٧٤ ٢٣٧،٨٥٨ ٢٢٠،٤٥٤ ٤،٠٢٤  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 

 ٥٩٦،٤٦٤ ٦١،٤٨٠ ٤،٥٨٣ ٢٨٧،٢٤٠ ٢٣٨،٨٩٣ ٤،٢٦٨  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في 
 ======= ====== ======== ======= ======= ======= 

 
 

أراضي
 سيارات  آالت ومعدات مبنى المصنع  مؤجرة 

كيبات أثاث وتر
 اإلجمالي  وأجهزة مكاتب

 ع .ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع .ر 

      التكلفة 
       
 ١،٥٨٨،٦٨٨ ٢٤٢،٥٨٢ ٥٩،٣٧٥ ٨٠٥،٩٩٠ ٤٣٨،٠٦٩ ٤٢،٦٧٢ ٢٠٠٥ يناير ١

 ٩٨،٨١٠ ١٦،٢٠١ - ٨٢،٦٠٩ - - إضافات خالل العام 
       

 ٢٥٨،٧٨٣ ٥٩،٣٧٥ ٨٨٨،٥٩٩ ٤٣٨،٠٦٩ ٤٢،٦٧٢ استبعادات
٦٨٧، ٤٩٨، 
١ 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

       استهالك 

 ١٧٨،٤٨٠ ٤٧،٧٩٧ ٥٥٠،٦٩٨ ١٧٧،٢٧٣ ٣٤،١٣٧ ٢٠٠٥ يناير ١
      

٩٨٨،٣٨٥ 

 ١٨،٨٢٣ ٦،٩٩٤ ٥٠،٦٦١ ٢١،٩٠٤ ٤،٢٦٧ االستهالك  عن السنة 
      

١٠٢،٦٤٩ 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ استبعادات 

 ١٩٧،٣٠٣ ٥٤،٧٩١ ٦٠١، ٣٥٩ ١٩٩،١٧٧ ٣٨،٤٠٤ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
٠٩١، ٠٣٤ ،
١ 

       القيم الدفترية  

 ٥٩٦،٤٦٤ ٦١،٤٨٠ ٤،٥٨٤ ٢٨٧،٢٤٠ ٢٣٨، ٨٩٢ ٤،٢٦٨ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في 
 ٦٠٠،٣٠٣ ٦٤،١٠٢ ١١،٥٧٨ ٢٥٥،٢٩٢ ٢٦٠،٧٩٦ ٨،٥٣٥  ٢٠٠٤ ديسمبر٣١في 
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  -    (١٢٠،٦٢٦) (١٥٨،٠٤٦) مخصص المخزون الراكد 
 _________ ________ ________ 
 ١،١٢٤،٩٨٣ ٢،٤١١،١٧٩ ٢،٥٦٤،١٦١ 
 ========= ========= ======== 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧   مدينة وذمم أخرى مدينة  ذمم تجارية -٥
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ١،٩٤٩،٩٣٨ ٣،٠٠٩،٧٣٠ ٣،٣٣٠،٥٨٦ ذمم تجارية مدينة
 (٣٧،٩٢١) (٤٣،٩٩١) (٢٨،٥٨٠) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها :  ناقصا

   ٩٠٠ الُمستحق على  األطراف ذات العالقة 
 ١٠٥،٧١٣ ١٠٠،٦٢٠ ١٥٠،١٤٠ الودائع والمقدمات  

 ٢،٠١٧،٧٣٠ ٣،٠٦٦،٣٥٩ ٣،٤٥٣،٠٤٦ 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ حركة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 ع.ر  ع.ر ع.ر  

 ٣٢،٢٣٢ ٣٧،٩٢١ ٤٣،٩٩١ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الرصيد االفتتاحي

 ٥،٦٨٩ ٦،٠٧٠ ١٠،٨٩٠ ما تم تقديمه خالل العام : مضافا إليه 

   (٢٠،٢٢٤) ما تم شطبه خالل العام : مخصوما منه 

   (٦،٠٧٧) االستعادة خالل العام : مخصوما منه 

 ٣٧،٩٢١ ٤٣،٩٩١ ٢٨،٥٨٠ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها رصيد آخر المدة
   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  قد النقد وما في حكم الن -٦
 ع.ر  ع.ر ع.ر 

 ٢،١٠٠ ٢،١٠٠ ١،٦٢١ نقد باليد  
    نقد ابلبنوك 

 ٢،٠٦٩ ١،٣٢٣ ٦٢،٥١٩ الحساب الجاري       
 ٢٠ ٢٠ ٢٠ حساب الودائع       

   ٢٢،٥٣٩ ) خاصة بمتاجرة النحاس ( ودائع تحت الطلب 
 ٤،١٨٩ ٣،٤٤٣ ٨٦،٦٩٩ 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  مصاريف بيع وإدارية وعمومية- ٧
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٣٨٧،٤٢٦ ٣٦١،٧٦٧ ٥٤٩،٩٩١ تكاليف موظفين 
 ٣٠،٠٨٥ ٥٨،٩٥٥ ٥٤،٩٠٠ االستهالك 

 ٣١،٢٥٣ ٣٠،٤٤٦ ٢٣،٩٣١ تكاليف اتصاالت 
 ٢٢،٢١٨ ١٦،٥٣٠ ٥٩،٥٨٧ مصاريف سفر 

 ٢٨،٧٨٠ ٤٠،٥٧٢ ٣٧،٩٢٠ أتعاب قضائية ومهنية 
 ١٩،٤٥١ ١١،٦٩٧ ١٢،١١٥ مصاريف تشغيل السيارات 

 ٥،٦٨٩ ٦،٠٧٠ ١٠،٣٢٠ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 ٢١،٧٧٤ ٦٥٦ ٣،٧٤٥ مصاريف اإلعالنات والترويج 
 ٩،٢٩١ ٧،٤٠٨ ٩،٩٠٥ مصاريف الصيانة واإلصالح 

 ٤،٩٥٥ ٥،٨٨٥ ٦،٧٢٢ مصاريف التأمين 
 ٤،٩٦١ ٥،٠٣٧ ٤،٩٢٧ مصاريف أدوات كتابية ومطبوعات 

 ١٣،١٩١ ١٥١،٠٣٥ ١٠٣،٥٣٩ مصاريف أخرى 
 ٥٧٩،٠٧٤ ٦٩٦،٠٥٨ ٨٧٧،٦٠٢ 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  تكلفة البيع - ٨
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٣،٨٧٧،٦٥٨ ٥،٧٤٣،٦٤١ ٦،٣٨١،٠٨٦ تكلفة المواد األولية 
 ٢٤٧،٨٨٧ ٣٠٤،٦٥٣ ٣٧٩،٧٠١ تكلفة الموظفين 

 ٧٢،٥٦٤ ٦٠،٥٥٧ ٥٨،٥٧٥ االستهالك 
 ٨٣،٤٧٦ ١٣٨،٧٥١ ١٨٣،٣٥٧ مصاريف التصنيع األخرى 

 ٤،٢٨١،٥٨٥ ٦،٢٤٧،٦٠٢ ٧،٠٠٢،٧١٩ 
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   رأس المال - ٩
 : ٢٠٠٦(  سهم عادي ١,٥٠٠,٠٠٠يتكون رأس المال المصرح والمدفوع والمكتتب من عدد   ، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 

قامت الشركة بإصدار  ، ٢٠٠٧خالل مايو . قيمة كل منها ريال عماني واحد  ) ٥٠٠,٠٠٠ : ٢٠٠٥ ، ١,١٠٠,٠٠٠
  .  سهم قيمة كل منها ريال عماني واحد كتوزيعات أرباح في شكل األسهم ٤٠٠,٠٠٠

  
 ديسمبر ٣١ ريال عماني واحد وفي ١ سهم قيمة كل منها ٢,٠٠٠,٠٠٠أعلنت الشركة عن توزيع  ، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١حتى 
تم تسجيلها لدى وزارة  ريال عماني إال أن الزيادة لم ي٣,٥٠٠,٠٠٠ وفي الوقت الذي تم فيه زيادة رأس المال إلى ٢٠٠٧

أو أكثر من أسهم الشركة سواء باسمهم أ و عن % ١٠المساهمون في الشركة الذين يملكون أكثر من . التجارة و الصناعة
  : طريق ممثليهم هي كما يلي 

عدد األسهم التي يملكها  النسبة  المساهم 
 % ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
     

 ٢٨٧،٠٩٦ ٦٣١،٦٢٠ ٢،٠٠٩،٧٠٠ ٥٧,٤٢ ع .ع.م.شركة األنوار القابضة ش
 ١٠٦،٤٥٢ ٢٣٤،١٩٠ ٧٤٥،١٥٠ ٢١,٢٩ م .م.سابكو ش

  
   االحتياطي القانوني -١٠

من صافي  أرباح الشركة إلى % ١٠ فال بد أن يتم تحويل ١٩٧٤ من قانون الشركات التجارية لسنة ١٥٤وفقا للمادة 
انوني مساور لثلث رأس مال الشركة المصدر ومن ثم وخالل االحتياطي القانوني غير الموزع إال أن ُيصبح  االحتياطي الق

  . من صافي ربح الشركة لالحتياطي القانوني % ١٠ م تم تحويل ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 
   القروض من البنك -١١

)  ريال عماني ٤٥٠,٠٠٠ : ٢٠٠٥، يال عماني  ر٨٥٠,٠٠٠ : ٢٠٠٦ ( ٨٥٠,٠٠٠حصلت الشركة على قرض بمبلغ 
   % . ٧,٥إلى % ٧,٠يبلغ معدل الفائدة على القرض . بضمان المعدات والمصنع والعقار 

 : ٢٠٠٥،  ريال عماني ٣,٣٢٠,٠٠٠ : ٢٠٠٦(  ريال عماني ٣,٨٢٠,٠٠٠كما حصلت الشركة التابعة على قرض بمبلغ 
 الحصول عليه بضمان المعدات واآلالت والعقار الخاصة بالشركة التابعة وهو القرض الذي تم)  ريال عماني ٣,٠٤٥,٠٠٠

  .على  القرض % ٧,٥إلى % ٦,٥تتراوح معدالت الفائدة بين . وضمان الشركة 
   

   ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة  أخرى -١٢

 
قدمت المجموعة ضمانات بشكل رئيسي فيما يتعلق ببيع المحوالت واألدوات الكهربائية ومهام اإلصالح وذلك بقيمة 

 ( ٢٠٩,٩١٨و ) ريال عماني  ٥١,٢١٨ : ٢٠٠٥،  ريال عماني ٦٨,١٢٥ : ٢٠٠٦(  ريال عماني ٨٧,٧٣٧
تم إدراج المخصص المضمن . على التوالي )  ريال عماني ٨,٢٨٤ : ٢٠٠٥،  ريال عماني ١٢,٩٦١ : ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٤٣٥،٣٣٧  ٥٦٢،٧٦٢      ٥٥٢،٦٠٠ سحب على المكشوف 

 ٦٩٦،٦٢٣ قروض مقابل إيصاالت أمانة 
     

٦٠١،١٨٧  ١،٩٥٦،١٧٨ 
 ١٦٠،٤٦٨ - - تخفيض من الفاتورة 

 ١،٢٤٩،٢٢٣ 
   

١،١٩٦،٩٩٢  ٢،٥١٨،٩٤٠ 
   ١٤٥،٨٣٣ قرض ألجل 

 وُمدرجة ضمن االلتزامات  شهرا ١٢ذمم دائنة تستحق خالل 
   (١٢٥،٠٠٠) المتداولة

 ٢٠،٨٣٣   

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٧٢٠٠٦ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٩٣٠،٣٤٦    ٩٨٢،٢٧٢ ٧٣٤،٨٥٦ ذمم تجارية دائنة 
 - ١٣،٦٠١ ١٠،٦٥٠ دائنة  لألطراف ذات العالقة ذمم 

 خسارة بالقيمة العادلة على عقود –مبالغ أخرى مستحقة الدفع 
 - ١٢٤،٩٦٦ ٦٢،١٣٨  ) ١٩أنظر الى اإليضاح رقم ( البضائع المرحلة 

 ١٩٢،٧٤٧    ١٧٧، ٦٠٠ ٤٠٦،٨٩٦ مصاريف متراكمة 
   ٣،٣٥٧ ذمم دائنة أخرى مستحقة 

 ٦٩،٨٤١   ١٠٠،٠٠٠ ٣٢٢،٠٥٩ لدخل مخصص الضريبة ا
 ١،١٩٢،٩٣٤ ١،٣٩٨،٤٣٩ ١،٥٤٩،٩٥٦  
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تتوقع . بالمتراكمات في التقديرات اعتمادا على معلومات الضمان التاريخية المرتبطة ببعض المنتجات والخدمات 
  . م واحد قادم المجموعة أن تتحمل المسئولية على مدار عا

      الضرائب على الدخل -١٣
  

 ٢٠٠٥، % ١٢ – ٢٠٠٦% ( ١٢الضريبة على الدخل المطبقة على األرباح المستحقة للضرائب للشركة هي 
تحديد الدخل الخاضع للضريبة .  ريال عماني ٣٠,٠٠٠على األرباح الخاضعة للضرائب والتي تزيد عن %) ١٢:

يات الخاصة بالبنود الضريبية والتي تشمل البنود المتعلقة بكل من الدخل عن العام يأخذ في اعتباره التسو
  . والمصاريف والتي تعتمد على الفهم الحالي لقوانين وأنظمة وممارسات الضرائب الحالية 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

 ٥٣، ٨٣٦ ٦١٠،١٠١ ٣٢٢، ٠٥٩ الضرائب الحالية
 )١٢، ١٦٣( )١، ٦١٠( )٤، ٣٧٢( الضرائب المؤجلة
 - - ٢٠، ٧٨٧ متأخرات تم دفعها

 ٤١، ٦٧٣ ١٠٠، ٠٠٠ ٤٧٤،٣٤٨ 
  

تنشأ أصول الضرائب المتراكمة على حساب الفارق الزمني لالستهالك ومخصصات الديون المشطوبة  والمخزون 
  : الراكد وحركتها كما يلي

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
   ع.ر ع.ر ع.ر

  فتتاحيالرصيد اال  )١١، ١٠٠(  )١٢، ٧١٠(  )٥٤٧(
  الحركة خالل السنة  )٤، ٣٧٢(  ١، ٦١٠  )١٢، ١٦٣(
)١٥، ٤٧٢(  )١١، ١٠٠(   )٧١٠،١٢(    

  تسوية معدل الضرائب الُمطبق 
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥        

  ع.ر ع.ر ع.ر
 األرباح قبل خصم الضرائب ٢،٧٧٠،٦٨٩ ٨٨٧،٢٤٢ ٥٣٧،٧٧٤

 ضرائب الدخل حسب المعدالت المذكورة  أعاله  ٣٢٥،٢٨٣  
 العائد الُمعفى من الدخل  ( ٤،١٢٣)  
 في مخصص الضرائب) العجز ( الزيادة    

 الضريبة الحالية   ٢٥،٥٣٩ ١٠١،٦١٠ ٥٣،٨٣٦
 الضريبية المؤجلة ١،٧٧٥   (١،٦١٠) (١٢،١٦٣)
 مصاريف الضرائب عن السنة ٣٤٨،٤٧٤ ١٠٠،٠٠٠   ٤١،٦٧٣

  
 مع األمانة العامة للضرائب ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٤وام الضريبية من في حالة لم يتم االنتهاء من تقدير الضرائب عن األع

لم  . ٢٠٠٢لم يتم االنتهاء من تقدير الضريبة على الدخل للعام ، في حالة إذا كانت شركة تابعة . في وزارة المالية 
ائب ترى الشركة بأن اإللتزام بالضر . ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٣يتم االنتهاء من تقدير الربط الضريبي لألعوام من 

 ٣١والمتعلقة بالسنوات المفتوحة لن تؤثر بشكل كبير على الموقف المالي للمجموعة حتى ، إن وجدت ، اإلضافية 
  .  م ٢٠٠٧ديسمبر 

  
  تكاليف الموظفين– ١٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥

  ع.ر ع.ر ع.ر
         أجور ورواتب  ٦٦٢،١٢٧ ٥٤٨،٥٢٦ ٥٠٨،١٩١
 ع أخرى         مناف ٢٢١،٦١٤ ٨٩، ٧٦٧ ١٠٢،٠٧٥
            مساهمات في مشروع التقاعد المحدد ١٤،٥٧٢ ١٣،٨٩٣ ١٣،٤٣٥
            زيادة في المسئولية الخاصة بمنافع   ٣١،٣٧٩ ١٤،٢٣٤ ١١،٦١٢

 خطة التقاعد المحددة غير الممولة _________ _________ _________
٩٢٩،٦٩٢ ٦٦٦، ٤٢٠ ٦٣٥، ٣١٣  

  
  طراف ذات العالقة     المعامالت مع األ-١٥

خالل العام دخلت المجموعة في صفقات مع كيانات لبعض أعضاء مجلس اإلدارة تأثير ملحوظ عليها وقد دخلت المجموعة في 
في سياق العمل االعتيادي للشركة فإن األطراف ذات العالقة توفر السلع و . صفقات مع الشركة القابضة والشركات التابعة لها 

ة وكذلك فإن المجموعة تقدم لألطراف ذات العالقة سلع وخدمات وترى المجموعة بأن شروط البيع والشراء الخدمات للمجموع
والتوريد للسلع والخدمات تضاهي األسعار التي يمكن الحصول عليها من أي طرف ثالث وتفاصيل المعامالت مع األطراف 

  . ذات العالقة هي كما يلي 
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٦٣

  ع.ر ع.ر ع.ر
 الشراء  ٣٤،٥٠١ ١٥،٦٤٦ ٥٢،٥٢٧

 دخول أخرى  ٧٧،٣٨٠  
 العائد  ٢١١،٥٤٩ - ١،٣٩٠

 
  العائد على السهم    -١٦

يتم احتساب العائد على السهم عن طريق تقسيم صافي الربح للمجموعة عن العام على عدد األسهم الموجودة خالل نهاية العام 
  وهي كما يلي 

 
     

 ح السنة بالريال العماني صافي أربا ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
  ع.ر ع.ر ع.ر

       
 عدد األسهم في نهاية السنة ٢،٤٢٢،٢١٥ ٧٨٧،٢٤٢ ٤٩٦،١٠١

 ) بالريال العماني ( العائد على السهم  ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠
 صافي أرباح السنة بالريال العماني ٠,٦٩٢ ٠,٢٢٥ ٠,١٤٢

 
(  سهم مجاني قيمة كل منها ريال عماني واحد ٢,٤٠٠,٠٠٠أصدرت الشركة  ، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١خالل العام الُمنتهي في 

ألعضاء مجلس )  لم يتم  إصدار أسهم ٢٠٠٥ سهم مجاني بقيمة اسمية ريال عماني واحد وفي عام ٦٠٠,٠٠٠ : ٢٠٠٦
ر كما لو كان صادرا قبل تم التعامل مع هذا األم. اإلدارة الحاليين خاصة وأن عملية اإلصدار لم تكن تخضع ألي اعتبارات 

  .  م ٢٠٠٥بداية عام 
  

       صافي األصول للسهم الواحد-١٧
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد عن طريق تقسيم صافي األصول في تاريخ إعداد الموازنة على عدد األسهم 

  المتبقية وهي كما يلي 
 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
  ع.ر ع.ر ع.ر

 ) ريال عماني ( صافي األصول  ٤،٣٦٢،٢٧١ ٢،١٤٠،٠٥٦ ١،٣٥٢،٨١٤
 عدد األسهم المطروحة في نهاية العام  ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠

 ) بالريال العماني ( صافي األصول للسهم  الواحد   ١,٢٤٦ ٠,٦١١ ٠,٣٨٦
  

( يال عماني واحد  سهم مجاني قيمة كل منها ر٢,٤٠٠,٠٠٠أصدرت الشركة  ، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١خالل العام الُمنتهي في 
ألعضاء مجلس )  لم يتم  إصدار أسهم ٢٠٠٥ سهم مجاني بقيمة اسمية ريال عماني واحد وفي عام ٦٠٠,٠٠٠ : ٢٠٠٦

تم التعامل مع هذا األمر كما لو كان صادرا قبل . اإلدارة الحاليين خاصة وأن عملية اإلصدار لم تكن تخضع ألي اعتبارات 
  .  م ٢٠٠٥بداية عام 

 
 ستثمارات  اال-١٨

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
  ع.ر ع.ر ع.ر

 على التكلفة   
  قطر –شركة فولتامب للتصنيع  ٤٣٢،٠٧٢ - -
 الخسارة/ بالقيمة العادلة من خالل الربح    
 محفظة االستثمار ٢٣٤،٦٣٢ - -

- - ٦٦٦،٧٠٤  
  

في شركة ) ال شي  ، ٢٠٠٥،  ال شيء  :٢٠٠٦(  ريال عماني ٤٣٢,٠٧٢قامت الشركة باستثمار مبلغ  ، ٢٠٠٧خالل عام 
 قطر –لم تبدأ شركة فولتامب للتصنيع  ، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١حتى . من رأس المال % ٥١ قطر مقابل تملك –فولتامب للتصنيع 

   .  قطر لم يتم تدقيقها–عملياتها بعد ولم تقم بإعداد القوائم المالية الخاصة بها وبالتالي فإن نتائج شركة فولتامب للتصنيع 
           . 

  مصاريف طارئة والتزامات -١٩
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

  ع.ر ع.ر ع.ر
 إعتمادات مستنديه وخطابات ضمان   ٢،٠١٧،٨٢٦ ١،٦٤٥،٢٦٩ ٢،٣٧٩،٥٧٤

 
 عقود سلع معجلة  
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مفتوحة هي خالل عام تواريخ استحقاق العقود ال. يتم إبرام عقود السلع المعجلة إلدارة التعرض لمخاطر التقلبات في سعر النحاس 
: ٢٠٠٥ و ٧٩٤,٨٥٦:  م ٢٠٠٦ ( ١,٠٩٠,٣٣١بلغت قيمة هذه العقود بما يعادلها بالريال العماني . من تاريخ إعداد الميزانية 

  ) ال شئ  : ٢٠٠٦،  ريال عماني ٦٦٩,٨٩٠ : ٢٠٠٦ ( ١,٠٢٨,١٩٣وقيمتها العادلة ) ال يوحد 
  

   األدوات المالية وإدارة المخاطر – ٢٠
دراج المخاطر المالية على الميزانية العمومية وهي تتألف من الرصيد النقدي والرصيد في البنك واالستثمارات والذمم المالية تم إ

  . والذمم األخرى والقروض البنكية والذمم المدينة األخرى والذمم التجارية 
  

   .لدى المجموعة تعرض للمخاطر التالية  من جراء استخدام األدوات المالية 
  مخاطر االئتمان  - ١
 مخاطر السيولة  - ٢
 مخاطر السوق  - ٣
  
   مخاطر االئتمان - ١

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالة عجز العميل أو أحد األطراف المعنية بأداة مالية في الوفاء 
  . بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ في األصل من الذمم المدينة من العمالء 

  
 المجموعة سياسة لالئتمان وأدوات لمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان بشكل مستمر وتقوم بتقييم مدى إمكانية االستعادة تطبق 

ينحصر الحد األقصى لمخاطر االئتمان لذمم التجارية والذمم األخرى . وتكوين مخصصات للمبالغ المتبقية المشكوك في تحصيلها 
  .  تاريخ التقرير واالستثمارات على القيم المرحلة في

  
في تاريخ ) بما في ذلك المبلغ الواجب من األطراف ذات العالقة ( كان األحد األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم التجارية 

  : اإلبالغ  على أساس المنطقة الجغرافية كما يلي 
  

 المبلغ الُمرحل 
 المبلغ بالريال العماني 

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥  
  ع.ر ع.ر ع.ر
        محلي  ١،٩١٣،٩٤٠ ١،٧٧٤،٦٠٥ ٧٠٤،١٩٨

        دول مجلس التعاون الخليجي  ١،٤١٧،٥٤٦ ١،٢٣٥،١٢٥ ١،٢٤٥،٧٤٠
       اإلجمالي  ٣،٣٣١،٤٨٦ ٣،٠٠٩،٧٣٠ ١،٩٤٩،٩٣٨

 
 ٣١نة حتى  ريال عماني من مبلغ  الذمم التجارية المدي١,٢٨٢,٦٢٦تبلغ قيمة أكبر  حسابات مؤثرة للعمالء بالنسبة للمجموعة 

  )  ريال عماني ٢٩٨,٥٦٦ : ٢٠٠٥،  ريال عماني ١,١٤٦,٦٢٤ : ٢٠٠٦ ( ٢٠٠٧ديسمبر 
  

  خسائر خفض القيمة 
  في تاريخ اإلبالغ كما يلي ) بما في ذلك المبلغ من األطراف ذات العالقة ( كان تقادم الذمم التجارية المدينة 

 
 المبلغ بالريال العماني 

الخفض في  اإلجمالي
الخفض في  اإلجمالي  القيمة 

الخفض في  اإلجمالي  القيمة 
  القيمة

٢٠٠٧ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥  
 لم تُستحق بعد  ١، ٤٥٠ ٢،٥٨٢،٢٥٠ - ٢،٠٩٢،٣٨٤ - ١،٢٨٦،١٤٣
-١ُمستحقة  من  - ٧١٤، ٢٥٧ - ٨٤٦،٥٥٧ - ٦٢٥،٨٧٤

  يوم ٩٠
 ٩١مستحقة من  ٢٧، ١٣٠ ٩٧٩،٣٤ ٤٣،٩٩١ ٧٠،٧٨٩ ٣٧،٩٢١ ٣٧،٩٢١

  يوم ٣٦٥ –
٣٣١، ٤٨٦ ٤٣،٩٩١ ٣،٠٠٩،٧٣٠ ٣٧،٩٢١ ١،٩٤٩،٩٣٨ ،

٢٨، ٥٨٠ ٣  

 
  مخاطر السيولة 

  
األسلوب الذي تتبعه المجموعة في إدارة  . مخاطر السيولة هي مخاطر العجز عن الوفاء بااللتزامات المالية في تاريخ استحقاقها 

 هناك سيولة كافية للوفاء بااللتزامات عندما تستحق سواء تحت من أن، متى ما كان ذلك ممكنا ، مخاطر السيولة هو التأكد 
  . الظروف الطبيعية أو االستثنائية دون أن يؤدي ذلك إلى تكبد خسائر غير مقبولة أو  المخاطرة باإلساءة الى  سمعة المجموعة 

  
لتشغيل المتوقعة وتسهيالت ائتمان كافية تلجأ المجموعة الى البنوك المحلية العاملة في سلطنة عمان للتأكد من توفير مصروفات ا

كما أن .  مليون ريال عماني من ثالثة بنوك ٤,٤٢إلدارة مخاطر السيولة وقد حصلت المجموعة على تسهيالت ائتمان بمبلغ  
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 يوم  لملء الفراغ بين ٣٠-١٥القروض قصيرة األجل والسحب على المكشوف في المتوسط حيث يتم استغالل ذلك لفترة من 
  . يل الذمم المالية المدينة وتسوية فواتير شراء المنتجات خالل منتصف كل شهر تحص

  الذمم المالية  المدينة المستحقة على المجموعة  في تاريخ التقرير هي كما يلي 
 

المبلغ المرحل  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١
بالريال العماني

شهور إلى٦من 
سنة
ريال عماني

 شهور٦أقل من 
ريال عماني

ات النقدية التعاقديةالتدفق
ريال عماني

  ١٥٢،٦٦٩ ٦٦،٩٩٢ ٦٤،٦٤٨ ١٤٥،٨٣٣ قرض آلجل 
 ١،٢٥٧،٩٥١ ١،٢٥٧،٩٥١ - ١،٢٤٩،٢٢٣ قروض من البنوك 

 ١،٥٤٩،٩٥٦ ١،٥٤٩،٩٥٦ - ١،٥٤٩،٩٥٦ ذمم مالية تجارية وأخرى 
٢،٩٦٠،٥٧٦ ٢،٨٧٤،٨٩٩ ٦٤،٦٤٨ ٢،٩٤٥،٠١٢ 

 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

المبلغ المرحل 
 ريال العماني بال

التدفقات النقدية 
  التعاقدية
 ريال عماني

   شهور٦أقل من 
 ريال عماني

شهور إلى ٦من 
  سنة

 ريال عماني

من سنة إلى 
  سنتين

 ريال عماني
     إلتزامات مالية غير مشتقة 

 - - ٢،٥٥٢،٣١٠ ٢،٥٥٢،٣١٠ ٢،٥١٨،٩٤٠ قروض من البنوك 
 - - ١،٣٩٨،٤٣٩ ١،٣٩٨،٤٣٩ ١،٣٩٨،٤٣٩ ذمم مالية تجارية وأخرى 

 ٣،٩٥٠،٧٤٩ ٣،٩٥٠،٧٤٩ ٣،٩١٧،٣٧٩ - - 
        

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
  المبلغ المرحل
 بالريال العماني

  التدفقات
 النقدية التعاقدية
 ريال عماني

 شهور٦أقل من 
 ريال عماني 

  شهور ٦من 
  إلى سنة
 ريال عماني

  من سنة
  إلى سنتين
 ريال عماني

      ة إلتزامات مالية غير مشتق
             قرض آلجل 

١٣،٣٦٦ 
            

١٣،٣٦٦ 
                

١٣،٣٦٦ 
  

 - - ١،٢١٩،٩٩٢ ١،٢١٩،٩٩٢ ١،١٩٦،٩٩٢ قروض من البنوك 
 - - ١،٢٣٠،٨٥٥ ١،٢٣٠،٨٥٥ ١،٢٣٠،٨٥٥ ذمم مالية تجارية وأخرى 

 ٢،٤٦٤،٢١٣ ٢،٤٦٤،٢١٣ ٢،٤٤١،٢١٣ - -  
 مخاطر السوق  

هي المخاطر التي تؤدي إلى تغير في أسعار السوق مثل تغير سعر الصرف ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم مخاطر السوق 
ويمكن أن تؤدي هذه المخاطر إلى تأثير دخل المجموعة أو قيمة أدواتها ) النحاس (ومخاطر تأرجح سعر المادة الخام الرئيسية 

لسيطرة على الحفاظ على أن يكون تعرض المجموعة للمخاطر ضمن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وا. المالية 
تقوم اإلدارة ،  فيما يتعلق بمخاطر سعر المادة الخام الرئيسية . الحدود المقبولة وفي نفس الوقت تعظيم العائد على المخاطر 

  . لمخاطر بإدارة هذا النوع من المخاطر عن طريق الدخول في عقود بفترات مستقبلية للتخفيف من هذه ا
  

  مخاطر العملة 
تتعرض المجموعة إلى مخاطر سعر تغيير العملة في عمليات الشراء والبيع وتحصيل الذمم المدينة ودفع المطلوبات والتي تنشأ 

  . بشكل خاص من ارتباط  وتثبيت سعر صرف الريال العماني مقابل عمالت الدول الخليجية والدوالر األميركي 
  

  ة مخاطر معدالت الفائد
  . تقوم المجموعة بإدارة مخاطرها على القروض طويلة اآلجل والقروض قصيرة األجل عن طريق التأكد من أنها بنسبة ثابتة 

  
  تقدير القيمة العادلة 

يتم تحديد القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية عن طريق سعر األسهم في سوق األوراق المالية في تاريخ غلق الميزانية العمومية 
  .  يتم تحديد القيمة العادلة لعقود البضائع اآلجلة باستخدام معدالت السوق المستقبلية للبضائع في تاريخ إعداد الميزانية .
  

  . المبالغ المرحلة لألصول والمطالبات المالية األخرى تعادل تقريبا القيمة العادلة لها 
  

  إدارة رأس المال 
حافظ على أقصى حد من قاعدة راس المال للحفاظ على ثقة المقرضين والمستثمرين تهدف السياسة الخاصة بالمجموعة إلى الم

  . في المجموعة وتحقيق النمو في المستقبل وكذلك تحقيق أقصى عائد على رأس المال 
  
   مقارنات -٢١

  . تم إعادة تصنيف بعض المقارنات الخاصة لتتمشى مع طريقة العرض المستخدمة في هذه القوائم المالية 
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  غير المدققةقائمة الدخل الموحدة الُملخصة 
 ٣١/٣/٢٠٠٨ الفترة المالية المنتهية بتاريخ  عن

  
 التغير ٣١/٣/٢٠٠٧ ٣١/٣/٢٠٠٨ 
 ع.ر ع.ر ع.ر 

    اإليرادات 
    

 ٪٤٩ ٢،١٦٢،٤٦٩ ٣،٢٢٣،٥٧١ الدخل 
 ٪٤٢ ١،٥٠٢،٩٨٦ ٢،١٣٢،٥٦٢ تكاليف المبيعات 

 ٪٢٧- ١،٥٠٢،٩٨٦ ١،٠٩١،٠٠٨ مجمل الربح 
 ٪١٢١ ٨،٣٦٤ ١٨،٤٥٣ إيرادات أخرى 
 ٪٦٦ ٦٦٧،٨٤٨ ١،١٠٩،٤٦٢ الربح اإلجمالي

    المصاريف 
 ٪٨١ ١٣٢،٨٠١ ٢٤٠،٢٥٠ مصاريف بيع وإدارية وعمومية 

 ٪٧ ٣٢،١٥٧ ٣٤،٥٠٠ اإلستهالكات
 ٪٤١- ٦٠،٤٠١ ٣٥،٦٣٢ تكاليف التمويل 

 - - ٦٤،٨٠٠ مكافآت/ مصاريف موظفين 
 ٪٦٦ ٤٤٢،٤٨٩ ٧٣٤،٢٨٠ غيل األرباح من التش

 ٪٦٦ ٤٤٢،٤٨٩ ٧٣٤،٢٨٠ أرباح السنة  قبل الضرائب 
 ٪١٠٣ ٤٢،٢٧٧ ٨٥،٧١٤ الضرائب 

 ٪٦٢ ٤٠٠،٢١٢ ٦٤٨،٥٦٦ صافي الربح عن السنة
 ٪٦٢٫٠٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٧٤  عائد السهم الواحد
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  لميزانية العمومية الموحدة الملخصة غير المدققةا
  ٣١/٣/٢٠٠٨ة بتاريخ  الفترة المالية المنتهي عن

  
 التغير ٣١/٣/٢٠٠٨ ٣١/١٢/٢٠٠٧ األصول 

ع.ر ع.ر   % 
  األصول غير المتداولة 
 ٪٤٫٧٤- ٤٩٦،٥١٠ ٥٢١،٢٠١ ممتلكات  وآالت ومعدات 

 ٪٠٫٠٠ ٦٦٦،٧٠٤ ٦٦٦،٧٠٤ االستثمارات 
 ٪٠٫٠٠ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢  ضرائب مؤجلة 

     
 ٪٢٫٠٥- ١،١٧٨،٦٨٦ ١،٢٠٣،٣٧٧ مجموع األصول غير المتداولة 

    األصول المتداولة 
 ٪٢٦٫٩٥ ٣،٢٥٥،٢٥٩ ٢،٥٦٤،١٦١ البضائع 

 ٪١٧٫٠٥ ٤،٠٤١،٨٩٢ ٣،٤٥٣،٠٤٦ مدينون  تجاريون وآخرون 
 ٪٧٨٫٨٩- ١٨،٣٠١ ٨٦،٦٩٩ نقدية ورصيد في البنك 

     
 ٪١٩٫٨٥ ٧،٣١٥،٤٥٢ ٦،١٠٣،٩٠٦ مجموع األصول المتداولة 

     
 ٪١٦٫٢٤ ٨،٤٩٤،١٣٨ ٧،٣٠٧،٢٨٣ مجموع األصول 

     
    حقوق الملكية االلتزامات 

    حقوق المساهمين 
 ٪٠٫٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ سهم راس المال 

 ٪٠٫٨٦ ٨٥٥،٦٩٣ ٨٤٨،٣٩٥ االحتياطي القانوني 
 ٪٤٦٢١٫٤٢ ٦٥٥،١٤٤ ١٣،٨٧٦ عوائد ُمحتجزة 

 ٪١٤٫٨٧ ٥،٠١٠،٨٣٧ ٤،٣٦٢،٢٧١  حقوق الملكية مجموع
     
    لتزامات اإل

     غير المتداولة االلتزامات
 ٪٠٫٠٠ ٢٠،٨٣٣ ٢٠،٨٣٣ قرض طويل اآلجل 

     
    االلتزامات المتداولة 

 ٪١٥٫٢١- ١،٣١٤،١٩٦ ١،٥٤٩،٩٥٦ مدينون تجاريون وآخرون 
 ٪٦٤٫٤٦ ٢،٠٥٤،٥٢٢ ١،٢٤٩،٢٢٣ قروض من البنك 

 ٪٢٥٫٠٠- ٩٣،٧٥٠ ١٢٥،٠٠٠ الجزء الحالي من القرض طويل األجل
     

 ٪١٨٫٤١ ٣،٤٦٢،٤٦٨ ٢،٩٢٤،١٧٩  المتداولة اإللتزاماتمجموع  
 ٪١٨٫٢٨ ٣،٤٨٣،٣٠١ ٢،٩٤٥،٠١٢  االلتزاماتمجموع 

     
 ٪١٦٫٢٤ ٨،٤٩٤،١٣٨ ٧،٣٠٧،٢٨٣ حقوق الملكية االلتزامات 

  
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                       المستشار القانوني مدير اإلصدار                                            
 

٦٨

 
عشرالثاني الفصل   

 
  ٢٠١٤-٢٠٠٨البيانات المالية المتوقعة للفترة ما بين  

 
  ) قيد التحويل ( ع  .ع.م.تقرير المحاسبين إلى مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة  ش

  ) م .م.المعروفة سابقا باسم شركة فولتامب للتصنيع ش ( 
للسنوات " ) الشركة ) (" قيد التحويل ( ع .ع.م.اختبرنا التوقعات المالية المجمعة لشركة فولتامب للطاقة ش

 وفقا للمعيار ١٠ إلى ٣والواردة على الصفحات " ) التوقعات ( "٢٠١٤ إلى ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المنتهية في 
  . القوائم المالية المتوقعة اختبارالقابل للتطبيق على ) ٣٤٠٠ (الدولي لمهام التأكيد  المعيار رقم

  
 ٥ إلى ٢ضاحات إدارة الشركة هي المسئول الوحيد عن التوقعات بما في ذلك االفتراضات المذكورة في اإلي

  . التي تعتمد عليها هذه التوقعات 
   -: نود أن نلفت االنتباه إلى ما يلي 

تعتمد التوقعات على خطة العمل المعدة من قبل استشاريين مستقلين تم االستعانة بهم من جانب مدير  
 . اإلصدار الرئيسي والمستشار المالي 

  -:تعتمد خطة العمل على ما يلي  
o الشركة األم التي كانت تُسمى فيما سبق ( م .م.ة من جانب إدارة لشركة فولتامب للطاقة شالتوقعات المعد

الشركة التابعة القائمة ( م .م.وشركة فولتامب العمانية للمحوالت ش) م .م.شركة فولتامب للتصنيع ش
 و ) حاليا والمملوكة بالكامل لها 

o قلين مكلفين بمعرفة الشركة لشركة فولتامب دراسة جدوى مالية تم إعدادها من جانب استشاريين مست
 و % ) ٥١شركة تابعة تحت اإلنشاء في قطر ( القطرية للتصنيع 

o مكلفين بمعرفة الشركة لشركة فولتامب  دراسة جدوى مالية تم القيام بها عن طريق استشاريين مستقلين
وذلك مع عمل التعديالت  ) شركة تابعة مملوكة بالكامل سيتم تأسيسها في سلطنة عمان( م .م.للطاقة ش

 . المطلوبة من جانب اإلدارة 
  

لقد تم إعداد هذه التوقعات المالية بغرض تقديم قوائم مالية مجمعة متوقعة للمشترين المحتملين في طرح  أسهم 
لقد تم إعداد هذه التوقعات باستخدام مجموعة من االفتراضات . صدار اإل  نشرةالشركة لالكتتاب العام بموجب

دارة والتي ليس من المتوقع بالضرورة أن تحدث وقعات اإلتضمن افتراضات نظرية  حول أحداث مستقبلية وتت
  . وبناء عليه فعلى القارئ أن ينتبه بأن هذه التوقعات قد ال تناسب إال الغرض المبين أعاله ، 
  

ا نعتقد بأن هذه االفتراضات ال توفر لم يسترع انتباهنا ما يجعلن، بناء على إختبارنا لألدلة المؤيدة لالفتراضات 
عالوة  على ذلك ففي رأينا  أن . األسس المعقولة للتوقعات المالية بافتراض حدوث االفتراضات النظرية 

اختبارنا  هذه التوقعات تم اعدادها بشكل سليم على أساس االفتراضات وتم عرضها طبقا للمعيار  الدولي 
  . متوقعة ال تحدث دائما كما هو متوقع وقد تكون االختالفات جوهرية لمهام التأكيد حيث ان األحداث ال

  
فُيحتمل أن تختلف النتائج الفعلية ، حتى لو جرت األحداث المتوقعة طبقا لالفتراضات النظرية المبينة أعاله 

عن التوقعات الحتمال عدم وقوع بعض األحداث األخرى كما هو متوقع ويمكن أن يكون ذلك االختالف 
  . هريا جو

 الواردة في ٢٠١٤ إلى ٢٠٠٨االفتراضات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بقدرة الشركة وعملياتها للسنوات  من 
من التوقعات على التوالي والتي تعتمد على الحصة في السوق الُمستهدفة ) ح (٥و ) ز (٥اإليضاح رقم 

حقق الحصة الُمستهدفة من السوق والطلب وإذا لم تستطع الشركة أن ت. والطلب المتوقع من جانب العمالء 
  الُمتوقع من العمالء فإن الشركة لن تكون قادرة على تحقيق النتائج المتوقعة الواردة في هذه التوقعات 

  كي بي إم جي  ٢٠٠٨ إبريل ١التاريخ 
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٦٩ 

 قائمة الدخل  الموحدة الملخصة  المتوقعة 
  ديسمبر ٣١عن الفترة المنتهية في 

 
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر 

        اإليرادات السنوية 
        

 ٦٢،٠٧٤،٤١٨ ٥٤،٧٢٣،٧٢٢ ٤٦،١٣٨،٠٦٧ ٣٦،٩٢٥،٢٦٧ ٢٧،٨٤٦،٧٦٦ ٢٠،٣٩٧،٧٨٤ ١٤،٣٣٤،٤٧٣ الدخل
        

 (٤٤،١٥٤،٩٧٥) (٣٩،٠٢١،٩٩٣) (٣٣،٣٤٤،٢٦٤) (٢٧،٠٨٨،٧٧٣) (٢٠،٩٤٤،٤٤٣) (١٤،٧١٦،٣٤٦) (١٠،١٨٥،٠٨٤) تكاليف المبيعات 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 ١٧،٩١٩،٤٤٣ ١٥،٧٠١،٧٢٩ ١٢،٧٩٣،٨٠٣ ٩،٨٣٦،٤٩٤ ٦،٩٠٢،٣٢٣ ٥،٦٨١،٤٣٨ ٤،١٤٩،٣٨٩ مجمل الربح 
        

 ١٣١،١٥٤ ١٢٤،٤٤٥ ١١٨،٢٠٥ ١١٢،٤٠٠ ١٠٧،٠٠٠ ٩٥،٠٠٠ ١٦٠،٣٨٠ إيرادات  أخرى 
        

        المصروفات 
        

 (٥،٩٥١،٧٢٢) (٥،٢٥٧،١٨٩) (٤،٥١١،٤١٠) (٣،٩٢٦،٩٥٤) (٣،٣٧٢،٩٨٨) (٢،٠٨٦،٣١١) (١،٣٤٤،٧٨٥) مصاريف بيع وإدارية وعمومية
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 ١٢،٠٩٨،٨٧٥ ١٠،٥٦٨،٩٨٥ ٨،٤٠٠،٥٩٨ ٦،٠٢١،٩٤٠ ٣،٦٣٦،٣٣٥ ٣،٦٩٠،١٢٧ ٢،٩٦٤،٩٨٤ األرباح من التشغيل 
        

 (٦٦٨،٠٣١) (٧٠٥،٠٤٢) (٧٢٦،٠٥٢) (٦٦٥،٠٦٢) (٦٧٨،٠٧٣) (٢٢٠،٠٨٤) (٢٢٦،١٠٤) تكاليف التمويل 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 ١١،٤٣٠،٨٤٤ ٩،٨٦٣،٩٤٣ ٧،٦٧٤،٥٤٦ ٥،٣٥٦،٨٧٨ ٢،٩٥٨،٢٦٢ ٣،٤٧٠،٠٤٣ ٢،٧٣٨،٨٧٩ أرباح السنة قبل الضرائب 
        

 (٨٠١،٠٨٨) (٧٠٦،٠١٩) (٦٢٩،٨١٧) (٥٦١،٨٨٨) (٥١٢،٧٤١) (٤٠٥،٣٤٢) (٣٣٦،٧٥٣) الضرائب 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 ١٠،٦٢٩،٧٥٦ ٩،١٥٧،٩٢٤ ٧،٠٤٤،٧٢٩ ٤،٧٩٤،٩٩٠ ٢،٤٤٥،٥٢١ ٣،٠٦٤،٧٠١ ٢،٤٠٢،١٢٦ صافي الربح عن السنة
 ========= ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

 ٠,٢١٣ ٠,١٨٣ ٠,١٤١ ٠,٠٩٦ ٠,٠٤٩ ٠,٠٦١ ٠,٠٤٨ العائد على السهم  الواحد عن السنة 
  ========= ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
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٧٠ 

        توقعات الميزانية العمومية الموحدة الملخصة 
         ديسمبر ٣١في 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر 

        األصول 
        

        األصول غير المتداولة 
 ٥،٣٥٩،٤٥٧ ٦،١٩٤،٢٧٠ ٧،٣٤٧،٣٧٢ ٨،٣١٣،٨٤٢ ٩،٣٩٣،٣٠٣ ٩،٤٦٩،٥٨١ ٢،٤١٧،٩٨٧  ممتلكات ، آالت ومعدات 

 - - - ١٩٥،٣٧٨ ٣٩٠،٧٥٧ ٥٨٦،١٣٦ ٧٨١،٥١٥ أصول غير ملموسة 
 ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ استثمارات 

 ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ١٥،٤٧٢ ضرائب مؤجلة 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 ٥،٥٧٤،٩٢٩ ٦،٤٠٩،٧٤٢ ٧،٥٦٢،٨٤٤ ٨،٧٢٤،٦٩٢ ٩،٩٩٩،٥٣٢ ١٠،٢٧١،١٨٩ ٣،٤١٤،٩٧٤ مجموع األصول غير المتداولة 
 __________ __________ __________ __________ __________ ___________ __________ 

        األصول المتداولة 
 ٩،٣٣٣،٣٤٧ ٨،٢٩٨،٩٢٥ ٧،١٥٩،٦٦٥ ٦،٠٣٦،٣٨٧ ٤،٨٣٧،٠٠٣ ٣،٦٩٣،٧٠٦ ٢،٩٣١،٠٥٧ المخزون 

 ١٣،٣٤٥،٠٨٥ ١١،٨٢٩،١٣٢ ١٠،١٥٣،٦٠٧ ٨،٤١١،٠٧١ ٦،٦٣٦،٣٧٤ ٤،٨٧١،٥٣٨ ٣،٧٦٧،١١٣ الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 
 ٢٦،٧٢٦،٧١٩ ١٩،٦٠١،٥٨١ ١٣،٥٤٩،٤١٤ ٩،٥٠٥،٦٥٤ ٧،٤٠٤،١٤٤ ٧،٢٤٤،٠٥٧ ٨،٥٠١،٧٠٢ نقدية بالصندوق ولدى البنك 

  __________ __________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
 ٤٩،٤٠٥،١٥١ ٣٩،٧٢٩،٦٣٨ ٣٠،٨٦٢،٦٨٦ ٢٣،٩٥٣،١١٢ ١٨،٨٧٧،٥٢١ ١٥،٨٠٩،٣٠١ ١٥،١٩٩،٨٧٢ مجموع األصول المتداولة 

 __________ __________ __________ __________ __________ ___________ __________ 
 ٥٤،٩٨٠،٠٨٠ ٤٦،١٣٩،٣٨٠ ٣٨،٤٢٥،٥٣٠ ٣٢،٦٧٧،٨٠٤ ٢٨،٨٧٧،٠٥٣ ٢٦،٠٨٠،٤٩٠ ١٨،٦١٤،٨٤٦ مجموع األصول 

 ========= ========== ========== ========== ========== =========== =========== 
        حقوق الملكية وااللتزامات  

        
        حقوق الملكية 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ رأس المال 
 ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ عالوة إصدار السهم 
 ٣،٢٨٥،٥٨٣ ٢،٨١٦،٠٧٢ ٢،٤٢٤،٠٢٧ ١،٩٧٦،٨٦٦ ١،٦٠٤،٩٠٤ ١،٣١٢،٣٥٠ ١،٠٥٩،٠٧١ االحتياطي القانوني 
 ٢٤،٨٦٦،٤٣٥ ١٦،٤٥٦،١٩٠ ٩،٤٤٠،٣١١ ٤،٥٩٢،٧٤٣ ١،٩١٩،٧١٥ ١،٥١٦،٧٤٨ ٤٥٥،٣٢٦ األرباح الُمحتجزة 

 ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ توزيعات األرباح المستحقة 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

 ٤١،٣٠٢،٠١٨ ٣٢،٤٢٢،٢٦٢ ٢٥،٠١٤،٣٣٨ ١٩،٧١٩،٦٠٩ ١٦،٦٧٤،٦١٩ ١٥،٩٧٩،٠٩٨ ١٤،٦٦٤،٣٩٧  حقوق الملكيةمجموع
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

        اإللتزامات  
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٧١ 

        توقعات الميزانية العمومية الموحدة الملخصة 
         ديسمبر ٣١في 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر 

        االلتزامات غير المتداولة 
 ١،١٥١،١٧٤ ٢،٣٠٣،٣٤٨ ٣،٤٥٥،٥٢٢ ٤،٦٠٧،٦٩٦ ٥،٨٠٩،٠٤٤ ٥،٨٥٩،٢١٨ ٤٠١،٣٩٢ قرض طويل اآلجل 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 
        االلتزامات المتداولة 

 ٦،٣٧١،٥٤٠ ٥،٧٤٧،٤٢٢ ٥،٠٠٧،٣٢٢ ٤،٢٥٤،١٥١ ٣،٣٢٣،٢١٦ ٢،٥٤٢،٠٠٠ ١،٨٧٨،٢٢٤  ذمم تجارية دائنة وذمم  دائنة أخرى  
 ٤،٩٥٣،٠٠٠ ٤،٤٦٤،٠٠٠ ٣،٧٤٦،٠٠٠ ٢،٨٩٥،٠٠٠ ٣،٠٢٠،٠٠٠ ١،٦٥٠،٠٠٠ ١،٦٥٠،٠٠٠ قروض قصيرة األجل 

 ١،٢٠٢،٣٤٨ ١،٢٠٢،٣٤٨ ١،٢٠٢،٣٤٨ ١،٢٠١،٣٤٨ ٥٠،١٧٤ ٥٠،١٧٤ ٢٠،٨٣٣ الجزء المتداول من القرض طويل األجل 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

 ١٢،٥٢٦،٨٨٨ ١١،٤١٣،٧٧٠ ٩،٩٥٥،٦٧٠ ٨،٣٥٠،٤٩٩ ٦،٣٩٣،٣٩٠ ٤،٢٤٢،١٧٤ ٣،٥٤٩،٠٥٧ مجموع االلتزامات المتداولة 
         
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

 ١٣،٦٧٨،٠٦٢ ١٣،٧١٧،١١٨ ١٣،٤١١،١٩٢ ١٢،٩٥٨،١٩٥ ١٢،٢٠٢،٤٣٤ ١٠،١٠١،٣٩٢ ٣،٩٥٠،٤٤٩ مجموع االلتزامات 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ ___________ 

 ٥٤،٩٨٠،٠٨٠ ٤٦،١٣٩،٣٨٠ ٣٨،٤٢٥،٥٣٠ ٣٢،٦٧٧،٨٠٤ ٢٨،٨٧٧،٠٥٣ ٢٦،٠٨٠،٤٩٠ ١٨،٦١٤،٨٤٦ مجموع حقوق الملكية وااللتزامات 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 ٨٢٦. ٦٤٨. ٥٠٠. ٣٩٤. ٣٣٣. ٣١٩. ٠,٢٩٣ صافي األصول للسهم الواحد

  ========= ========= ========= ========= ========= ========== ======= 
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٧٢ 

 
 قائمة التدفق النقدي الموحدة المتوقعة الملخصة

  ديسمبر ٣١عن الفترة المنتهية في 
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر ع.ر التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية 
 ٦٠،٦٨٩،٦١٩ ٥٣،١٧٢،٦٤٣ ٤٤،٥١٣،٧٣٧ ٣٥،٢٦٢،٩٧٠ ٢٦،١٨٨،٩٣٠ ١٩،٣٨٨،٣٥٩ ١٤،١٨٠،٧٨٦ نقدية ًمستلمة من العمالء

 (٤٩،٢٦٦،٧٢٣) (٤٣،٣٦٥،٥٦٥) (٣٦،٨٦٣،٩٠٦) (٢٨،٧٢٣،١٦١) (٢٣،٢٩٣،١٧٩) (١٦،٥٤٨،٤٠٤) (١١،٤٢٩،٢٣٩) نقدية مدفوعة للموردين والموظفين 
 ١١،٤٢٢،٨٩٦ ٩،٨٠٧،٠٧٨ ٧،٦٤٩،٨٣١ ٦،٥٣٩،٨٠٨ ٢،٨٩٥،٧٥١ ٢،٨٣٩،٩٥٥ ٢،٧٥١،٥٤٧ نقدية ناتجة من أنشطة تشغيلية

 (٦٦٨،٠٣١) (٧٠٥،٠٤٢) (٧٢٦،٠٥٢) (٦٦٥،٠٦٢) (٦٧٨،٠٧٣) (٢٢٠،٠٨٤) (٢٢٦،١٠٤) فوائد مدفوعة 
 (٨٠١،٠٨٨) (٧٠٦،٠١٩) (٦٢٩،٨١٧) (٥٦١،٨٨٨) (٥١٢،٧٤١) (٤٠٥،٣٤٢) (٣٣٦،٧٥٣) ضرائب مدفوعة 

 ٩،٩٥٣،٧٧٧ ٨،٣٩٦،٠١٧ ٦،٢٩٣،٩٦٢ ٥،٣١٢،٨٥٨ ١،٧٠٤،٩٣٧ ٢،٢١٤،٥٢٩ ٢،١٨٨،٦٩٠ صافي التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية 
        التدفق النقدي من انشطة االستثمارية 

 (٤١٥،٤٦٥) (١٥٩،٦٧٦) (١٩٩،٠٢٨) (١٣٥،٠٠٠) (١،١١٤،٦٧٦) (٦،٣٣١،٠٠٠) (٢،٧٩٣،٨٣٣) شراء ممتلكات، آالت ومعدات
 - - - - - (٨٤٩،٠٠٠) (١٢٧،٨٩٤) شراء أصول غير ملموسة 

 - - - - - - ٤٦٦،٧٠٤ استثمار
 (٤١٥،٤٦٥) (١٥٩،٦٧٦) (١٩٩،٠٢٨) (١٣٥،٠٠٠) (١،١١٤،٦٧٦) (٧،١٨٠،٠٠٠) (٢،٤٥٥،٠٢٣) أنشطة االستثمار) المستخدم في ( صافي التدفق النقدي 

  
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ع .ر ع .ر ع .ر ع .ر ع .ر ع .ر ع .ر التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
 - - - - - - ١،٥٠٠،٠٠٠ إصدار أسهم  في السوق األولية

 - - - - - - ٦،٦٠٠،٠٠٠ عالوة إصدار 
       ٥٠،٠٠٠ مصاريف اإلصدار الُمستلمة 

 - - - - - - (٢٥٠،٠٠٠) مصاريف إصدار األسهم متكبدة
 - - - - - ٥،٥٠٨،٠٠٠ ٤٠١،٣٩٢ جل ُمستلم قرض أل

 (١،١٥٢،١٧٤) (١،١٥٢،١٧٤) (١،١٥٢،١٧٤) (١،٢٠١،٣٤٨) (٥٠،١٧٤) (٥٠،١٧٤) (٢٠،٨٣٣) سداد قروض ألجل 
 (١،٧٥٠،٠٠٠) (١،٧٥٠،٠٠٠) (١،٧٥٠،٠٠٠) (١،٧٥٠،٠٠٠) (١،٧٥٠،٠٠٠) (١،٧٥٠،٠٠٠) - توزيعات أرباح مسددة

 (٢،٩٠٢،١٧٤) (٢،٩٠٢،١٧٤) (٢،٩٠٢،١٧٤) (٢،٩٠١،٣٤٨) (١،٨٠٠،١٧٤) ٣،٧٠٧،٨٢٦ ٨،٢٨٠،٥٥٩ أنشطة التمويل) المستخدم في  / ( صافي التدفق النقدي الناتج من
 ٦،٦٣٦،١٣٨ ٥،٣٣٤،١٦٧ ٣،١٩٢،٧٦٠ ٢،٢٢٦،٥١٠ (١،٢٠٩،٩١٣) (١،٢٥٧،٦٤٥) ٨،٠١٤،٢٢٦ في النقد وما في حكم النقد خالل السنة ) النقص (الزيادة 

 ١٥،١٣٧،٥٨١ ٩،٨٠٣،٤١٤ ٦،٦١٠،٦٥٤ ٤،٣٨٤،١٤٤ ٥،٥٩٤،٠٥٧ ٦،٨٥١،٧٠٢ (١،١٦٢،٥٢٤)  في بداية السنة حكم النقدفيالنقد وما 
 ٢١،٧٧٣،٧١٩ ١٥،١٣٧،٥٨١ ٩،٨٠٣،٤١٤ ٦،٦١٠،٦٥٤ ٤،٣٨٤،١٤٤ ٥،٥٩٤،٠٥٧ ٦،٨٥١،٧٠٢ النقد وما  في حكم النقد  في نهاية السنة

        :يتمثل النقد وما في حكم النقد في 
 ٢٦،٧٢٦،٧١٩ ١٩،٦٠١،٥٨١ ١٣،٥٤٩،٤١٤ ٩،٥٠٥،٦٥٤ ٧،٤٠٤،١٤٤ ٧،٢٤٤،٠٥٧ ٨،٥٠١،٧٠٢ قد بالصندوق ولدى البنوك ن

 (٤،٩٥٣،٠٠٠) (٤،٤٦٤،٠٠٠) (٣،٧٤٦،٠٠٠) (٢،٨٩٥،٠٠٠) (٣،٠٢٠،٠٠٠) (١،٦٥٠،٠٠٠) (١،٦٥٠،٠٠٠) قروض بنكية قصيرة األجل 
 ٢١،٧٧٣،٧١٩ ١٥،١٣٧،٥٨١ ٩،٨٠٣،٤١٤ ٦،٦١٠،٦٥٤ ٤،٣٨٤،١٤٤ ٥،٥٩٤،٠٥٧ ٦،٨٥١،٧٠٢ 
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٧٣ 

  
 ملخص القوائم الموحدة للتغير في حقوق الملكية

  ديسمبر ٣١عن الفترة المنتهية في 
 

 
 توزيعات األرباح المقترحة االحتياطي القانوني عالوة اإلصدار رأس المال

  
 المجموع األرباح الُمحتجزة

  ٤،٣٦٢،٢٧١    ١٣،٨٧٦               -                  ٨٤٨،٣٩٥           -                 ٣ ٥٠٠ ٠٠٠   ٢٠٠٨ يناير  ١
  ١ ٥٠٠ ٠٠٠      ١ ٥٠٠ ٠٠٠  الزيادة في رأسمال وحصيلة الطرح 
الزيادة في عالوة اإلصدار وحصيلة 

الط
      

٦ ٦
   ٦ ٦٠٠ ٠٠٠ 

 (٢٠٠،٠٠٠)               العجز في مصاريف اإلصدار 
    ٢ ٤٠٢ ١٢٦  ٢ ٤٠٢ ١٢٦     األرباح عن السنة

٢ ٢ ٢     -                  )٢١٠ ٦٧٦(   ٢١٠،٦٧٦          تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                   )١ ٧٥٠ ٠٠٠(  ١،٧٥٠،٠٠٠          توزيعات األرباح المقترحة 

  ١٤،٦٦٤،٣٩٧    ٤٥٥،٣٢٦         ١،٧٥٠،٠٠٠      ١،٠٥٩،٠٧١    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
       ٥،٠٠٠،٠٠٠       ٢٠٠٩ يناير ١

٦ ٤
     ١٤،٦٦٤،٣٩٧       ٤٥٥،٣٢٦           ١،٧٥٠،٠٠٠        ١،٠٥٩،٠٧١  

 (١،٧٥٠،٠٠٠)      )٠٠٠٧٥٠١(    توزيعات األرباح المدفوعة 
  ٣،٠٦٤،٧٠١        ٣ ٠٦٤ ٧٠١     األرباح عن السنة

    -                  (٢٥٣،٢٧٩ )         ٢٥٣،٢٧٩          تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                   )١ ٧٥٠ ٠٠٠(  ١،٧٥٠،٠٠٠          توزيعات أرباح مقترحة 

  ١٥،٩٧٩،٠٩٨    ١،٥١٦،٧٤٨      ١،٧٥٠،٠٠٠      ١،٣١٢،٣٥٠    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
       ٥،٠٠٠،٠٠٠        ٢٠١٠ يناير ١

٦ ٤
     ١٥،٩٧٩،٠٩٨       ١،٥١٦،٧٤٨         ١،٧٥٠،٠٠٠        ١،٣١٢،٣٥٠  

 (١،٧٥٠،٠٠٠)       (١،٧٥٠،٠٠٠)         توزيعات األرباح المدفوعة 
  ٢،٤٤٥،٥٢١         ٢،٤٤٥،٥٢١             سنةاألرباح عن ال

    -                  (٢٩٢،٥٥٤)           ٢٩٢،٥٥٤           تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                  (١،٧٥٠،٠٠٠)       ١،٧٥٠،٠٠٠           توزيعات أرباح مقترحة 

  ١٦،٦٧٤،٦١٩    ١،٩١٩،٧١٥      ١،٧٥٠،٠٠٠      ١،٦٠٤،٩٠٤    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠     ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
       ٥،٠٠٠،٠٠٠        ٢٠١١ يناير ١

٦ ٤
     ١٦،٦٧٤،٦١٩       ١،٩١٩،٧١٥         ١،٧٥٠،٠٠٠        ١،٦٠٤،٩٠٤  

 (١،٧٥٠،٠٠٠)       (١،٧٥٠،٠٠٠)         توزيعات األرباح المدفوعة 
  ٤،٧٩٤،٩٩٠         ٤،٧٩٤،٩٩٠             األرباح عن السنة

    -                  (٣٧١،٩٦٢)           ٣٧١،٩٦٢           تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                  (١،٧٥٠،٠٠٠)       ١،٧٥٠،٠٠٠           توزيعات أرباح مقترحة 

  ١٩،٧١٩،٦٠٩    ٤،٥٩٢،٧٤٣      ١،٧٥٠،٠٠٠      ١،٩٧٦،٨٦٦    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠    ٢٠١١ ديسمبر ٣١
       ٥،٠٠٠،٠٠٠        ٢٠١٢ يناير ١

٦ ٤
     ١٩،٧١٩،٦٠٩       ٤،٥٩٢،٧٤٣         ١،٧٥٠،٠٠٠        ١،٩٧٦،٨٦٦  
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٧٤ 

 
 توزيعات األرباح المقترحة االحتياطي القانوني عالوة اإلصدار رأس المال

  
 المجموع األرباح الُمحتجزة

 (١،٧٥٠،٠٠٠)       (١،٧٥٠،٠٠٠)         توزيعات األرباح المدفوعة 
  ٧،٠٤٤،٧٢٩         ٧،٠٤٤،٧٢٩             األرباح عن السنة

    -                  (٤٤٧،١٦١)           ٤٤٧،١٦١           تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                  (١،٧٥٠،٠٠٠)       ١،٧٥٠،٠٠٠           توزيعات أرباح مقترحة 

  ٢٥،٠١٤،٣٣٨    ٩،٤٤٠،٣١١      ١،٧٥٠،٠٠٠      ٢،٤٢٤،٠٢٧    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠     ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
  
 

 
 االحتياطي القانوني عالوة اإلصدار رأس المال

  توزيعات األرباح المقترحة
  
 

 المجموع األرباح الُمحتجزة

  ٢٥،٠١٤،٣٣٨       ٩،٤٤٠،٣١١         ١،٧٥٠،٠٠٠        ٢،٤٢٤،٠٢٧       ٦،٤٠٠،٠٠٠       ٥،٠٠٠،٠٠٠       ٢٠١٣ يناير ١
 (١،٧٥٠،٠٠٠)       (١،٧٥٠،٠٠٠)        توزيعات األرباح المدفوعة 

  ٩،١٥٧،٩٢٤         ٩،١٥٧،٩٢٤            األرباح عن السنة 
    -                  (٣٩٢،٠٤٥)           ٣٩٢،٠٤٥          تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                  (١،٧٥٠،٠٠٠)       ١،٧٥٠،٠٠٠          توزيعات األرباح المقترحة 

  ٣٢،٤٢٢،٢٦٢    ١٦،٤٥٦،١٩٠    ١،٧٥٠،٠٠٠      ٢،٨١٦،٠٧٢    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  ٣٢،٤٢٢،٢٦٢       ١٦،٤٥٦،١٩٠       ١،٧٥٠،٠٠٠        ٢،٨١٦،٠٧٢       ٦،٤٠٠،٠٠٠       ٥،٠٠٠،٠٠٠       ٢٠١٤ يناير ١

 (١،٧٥٠،٠٠٠)       (١،٧٥٠،٠٠٠)        عات األرباح المدفوعة توزي
  ١٠،٦٢٩،٧٥٦       ١٠،٦٢٩،٧٥٦          األرباح عن السنة  

    -                  (٤٦٩،٥١١)           ٤٦٩،٥١١          تحويل لالحتياطي القانوني 
    -                  (١،٧٥٠،٠٠٠)       ١،٧٥٠،٠٠٠          توزيعات األرباح المقترحة 

  ٤١،٣٠٢،٠١٨    ٢٤،٨٦٦،٤٣٥    ١،٧٥٠،٠٠٠      ٣،٢٨٥،٥٨٣    ٦،٤٠٠،٠٠٠    ٥،٠٠٠،٠٠٠   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١
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 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  -٣
مة عامة بصدد القيام بالتسجيل كشركة مساه") الشركة) ( " قيد التحويل ( ع .ع.م.فولتامب للطاقة ششركة 

بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان والشركة مسجلة في الوقت الحاضر كشركة محدودة 
  . المسئولية
شركة مسجلة في سلطنة عمان " ) شركة تابعة ( " شركة فولتامب العمانية للمحوالت ش م م   

 . وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة 
 % . ٥١تابعة  مسجلة في قطر ومملوكة للشركة بنسبة شركة ، شركة فولتامب للتصنيع  
شركة مقترحة ستكون شركة تابعة ومملوكة بالكامل هي قيد ( شركة فولتامب العمانية للطاقة  

 . وهي جزء من التوقعات) التأسيس 
  

 والمفاتيح يتمثل في تصنيع ، بيع وتوزيع المحوالت) المجموعة ( النشاط الرئيسي للشركة والشركات التابعة لها 
( ع .ع.م.الشركة األم النهائية للمجموعة هي شركة األنوار القابضة ش. منخفضة الفولتية ومفاتيح الكهرباء واللوحات 

  ) . ع .ع.م.المعروفة سابقا باسم شركة األنوار الصناعية و التجارية ش
  
 ( " ٢٠١٤ الى ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في  أسس إعداد القوائم المالية المتوقعة للشركة للسنوات المالية المنتهية -٢

  " ) التوقعات 
  

بما أن التوقعات تتعلق . تم إعداد هذه التوقعات من جانب اإلدارة وفق السياسات المحاسبية واالفتراضات التالية 
 وقد بالمستقبل فقد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة ألن األحداث والظروف قد ال تحدث عادة طبقا للتوقعات

  . تكون االختالفات جوهرية 
  
   أساس اإلعداد -أ

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المتوقعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتي تم 
  . إظهارها بقيمتها العادلة 

  
   فقرة االلتزام -ب

الصادر من مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية  خاص بمهام التأكيد تم إعداد هذه التوقعات وفق المعيار الدولي  ال
 .  
   عملة التشغيل-ج

  . تم عرض البيانات المالية المتوقعة بالريال العماني الذي يعتبر عملة التشغيل للمجموعة 
  
   استخدام التقديرات واألحكام -د
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إلدارة أن تصدر أحكاما ، تقديرات وافتراضات من شأنها أن يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المتوقعة من ا
و النتائج الفعلية قد تختلف عن . تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول، الخصوم ،الدخل والمصاريف

  . هذه التقديرات 
ت على التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر وتم إثبات المراجعات التي تم

  . المحاسبية في الفترة التي تتم مراجعة التقدير فيها وأي فترات الحقة تتأثر بذلك 
   افتراضات نظرية-٣

  األحوال االقتصادية   - أ
 ٣١لن تكون هناك أي تغيرات سلبية في األحوال االقتصادية السائدة في سلطنة عمان خالل األعوام المنتهية في 

  . م والتي قد يكون لها تأثير كبير على التوقعات ٢٠١٤حتى عام  م و٢٠٠٨ديسمبر من عام 
 
 األنظمة والقوانين - ب

بما في ذلك المتعلقة بالضرائب خالل ، لن يكون هناك أي تغير في القوانين و األنظمة السائدة في سلطنة عمان 
ن لها تأثير كبير على  م والتي يمكن أن يكو٢٠١٤ م وحتى عام ٢٠٠٨ ديسمبر من عام ٣١األعوام المنتهية في 

  . التوقعات 
   التضخم –ج 

  لن يكون للتضخم أي تأثير ملحوظ على التوقعات 
   العمالت األجنبية -د

 ٣١تم افتراض أنه لن يكون هناك أي أرباح وخسائر جوهرية  من العملة األجنبية خالل األعوام المنتهية في 
  .  م ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٠٨ديسمبر في الفترة من عام 

   األسواق والحصة في السوق -هـ
تم افتراض  أن الشركة ستقوم بتسويق منتجاتها في شمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط 

  . وتتوفر حصص األسواق المختلفة لدى الشركة 
  
    تكاليف المرتبات -و

ومن المتوقع أن .ية للفترة المتوقعة من مصرفات البيع اإلدارة والمصرفات العموم% ٦٠تشكل المرتبات حوالي 
   . ٢٠١٤ بنهاية عام ٥٥٠ م إلى ٢٠٠٧ في نهاية عام ١٨٠تزيد العمالة في الشركة من 

  
   القروض ألجل وقروض رأس المال العامل -ز

والتي تم جمعها من أجل تمويل الشركة التابعة الُمقترحة % ) ٦بفائدة ( تتألف الديون من قروض طويلة األجل 
 مليون ريال عماني جمل مبالغها حتى ٧,٣وتبلغ معا حوالي % ) ٧بفائدة ( ك قروض رأس المال العامل وكذل
  .  م  ٢٠١٤عام 

  . إدارة المجموعة بصدد تحديد واالنتهاء من مصدر التمويل 
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   توزيعات األرباح  -ح

  .من رأس المال % ٣٥تم اعتبار أن توزيعات األرباح للفترة المتوقعة ستمثل 
  السياسات المحاسبية الهامة  -٤

 – عدا ما تم ذكره أدناه عن األصول غير الملموسة  واإلهالك التي تتبعها الشركة  -السياسات المحاسبية الهامة 
"  حول السياسات المحاسبية الهامة والواردة في الفصل الحادي عشر ٣وفقا لما هو وارد في اإليضاح رقم 

  . ة بوثيقة اإلصدار القوائم المالية الموحدة الملخص
  

  األصول األخرى غير الملموسة  
– والتي لها عمر محدد لالستفادة منها –التي اشترتها المجموعة   تم احتساب األصول األخرى غير الملموسة

  بسعر التكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة  
  اإلطفاء

س القسط الثابت  خالل العمر االفتراضي المقدر  لألصول غير تم إدراج اإلطفاء بالربح أو الخسارة على أسا
  . الملموسة فيما عدا الشهرة من التاريخ الذي أصبحت فيه متاحة لالستخدام

  
   افتراضات أفضل التقديرات-٥
  
  الممتلكات ، اآلالت والمعدات )   أ(

خالل السنوات التي تنتهي  المجموعة   قد افترضتهااإلضافة أو اإلستبعادات على الممتلكات ، اآلالت والمعدات
  .  قد افترضتها المجموعة ٢٠١٤ الى ٢٠٠٨ ديسمبر  ٣١في 

الممتلكات 
،اآلالت 

 والمعدات 
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 (٤١٥،٤٦٥) (١٥٩،٦٧٦) (١٩٩،٠٢٨) (١٣٥،٠٠٠)(١،١١٤،٦٧٦) (٦،٣٣١،٠٠٠)(٢،٧٩٣،٨٣٣) اإلضافات 

 - - - - - - - اإلستبعادات

  
   األصول غير الملموسة واإلطفاء –ب 

تم إدراج تكاليف نقل التقنية لشراء التقنية لألصول الملموسة في القوائم المالية الموحدة المتوقعة وتم إطفاؤها 
  . على مدى فترة خمس سنوات 

    االستثمارات -ج
  .االستثمارات في  أوراق مالية مدرجة ويتم تقييمها بالتكلفة 

 مخزون  ال-د 



 )م .م. المعروفة سابقا بشركة فولتامب للتصنيع ش()قيد التحويل ( ع .ع.م.شركة فولتامب للطاقة ش
 

٧٨               المستشار القانوني مدير اإلصدار                                                                    

وفقا لعدد أيام تكلفة ) ويتكون  من مواد أولية وانتاج تحت التشغيل وانتاج عام (تم اعتبار مخزون آخر المدة  
لم يتم اعتبار أي  ) ٢٠٠٧ يوم لسنة ١٣٥(  على التوالي ٢٠١٤ إلى ٢٠٠٨المبيعات للسنوات  من 

  . مخصصات خالل الفترة المذكورة أعاله 
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ المخزون

 ٧٧ ٧٨ ٧٨ ٨١ ٨٤ ٩٢ ١٠٥ عدد األيام 

   متوسط الذمم المدينة ، السلف  و المدفوعات مقدما    -هـ
توقعت . تم إثبات الذمم المدينة بالقيمة اإلجمالية ولم يكون أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

 يوم على مدار الفترة المتوقعة وهي أقل من ٧٨  يوم إلى٩٦الشركة فترات سداد  المبيعات  اآلجلة ما بين 
  .  يوم ١١٠االتجاهات السابقة التي لفترة  عند 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ذمم مدينة 

 ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨٣ ٨٧ ٨٧ ٩٦ عدد األيام 
 

  متوسط الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى _ و
 يوم من تكلفة المبيعات وبالمقارنة بالمتوسط ٥٣ يوم إلى ٦٧لفترة المتوقعة هي ل الذمم التجارية الدائنةمتوسط 

  .  يوم ٨٠السابق وهو 
 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩  متوسط المدفوعات 

 ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٧ ٥٨ ٦٣ ٦٧  عدد األيام 

   نقدية بالصندوق   ولدى البنك - ح
نقد يتكون من نقدية لدى البنك والنقدية بالصندوق والقروض يمثل النقد والرصيد بالبنك النقد وما في حكم ال

  . قصيرة األجل من البنوك
  
   القروض قصيرة األجل -ط

تستعين  المجموعة بالبنوك المحلية العاملة في سلطنة عمان للتأكد  من توفير المبالغ الكافية لمقابلة مصروفات 
  . كافية إلدارة مخاطر السيولة الخاصة بها التشغيل المتوقعة والحصول كذلك على تسهيالت ائتمان 

  
في  % ٨,٠٠ إلى ٦,٥٠تتراوح معدالت الفائدة على  تسهيالت القروض الحالية والمخططة للمجموعة ما بين 

  . السنة 
    القروض طويلة األجل -ي

ة شرك(  ريال عماني ٥,٥٠٨,٠٠٠م على قرض بقية .م.افترضت الشركة أن تحصل شركة فولتامب للطاقة ش
  ) تابعة قيد التحويل

   حقوق الملكية -ك
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  رأس المال المصرح به 
(  ريال عماني ١٠,٠٠٠,٠٠٠هو ) تحت التحويل ( ع .ع.م.رأس المال المصرح به لشركة فولتامب للطاقة ش 

  . سهم عادي ) مائة مليون  ( ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مقسمة إلى ) عشرة ماليين 
  ) طرح بعد ال( راس المال المصدروالمدفوع للشركة 

ريال عماني مقسمة إلى ) خمسة ماليين  ( ٥,٠٠٠,٠٠٠والمدفوع للشركة المصدر سوف يكون رأس المال 
  . سهم عادي ) خمسين مليون  ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠٠

  رأس المال للشركة قبل عملية الطرح 
سة وثالثين خم (٣٥,٠٠٠,٠٠٠مقسمة إلى ) ثالثة ماليين وخمسمائة ألف  ( ٣,٥٠٠,٠٠٠يبلغ رأس المال للشركة 

  . سهم عادي ) مليون 
 األسهم المعروضة 

) عشرة ماليين  (١٠,٠٠٠,٠٠٠بيع المساهمون البائعون والشركة على / اتفق المؤسسون الحاليون 
 .  على التوالي عن طريق االكتتاب األوليةسهم جديد) خمسة عشر مليون  (١٥,٠٠٠,٠٠٠و
 

 اسم المؤسس 
التحويل عدد األسهم قبل 

 بيسة ١٠٠مية بقيمة إس
 للسهم 

عدد األسهم المطروحة للبيع 
 بيسة للسهم ١٠٠بقيمة اسمية 

 ٥،٧٤٢،٠٠٠ ٢٠،٠٩٧،٠٠٠ ع.ع.م.شركة األنوار القابضة ش

 ٢،١٢٩،٠٠٠ ٧،٤٥١،٥٠٠ م .م.سابكو ش

 ٩٠٣،٠٠٠ ٣،١٦٠،٥٠٠ مشتاق بن عبد اهللا بن جعفر

 ٧٤٢،٠٠٠ ٢،٥٩٧،٠٠٠ن طارق آل سعيد شهاب بصاحب السمو السيد 

 ٣٢٣،٠٠٠ ١،١٣٠،٥٠٠ محمد بن عبد الرسول الجمالي

 ١٦١،٠٠٠ ٥٦٣،٥٠٠  دكتور علي بن جعفر بن محمد 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ المجموع 

  يشمل  العرض مكونين 
(  بيسة سعر الطرح ٥٤٠ بيسة لكل سهم و ١٠٠ إصدار الشركة أسهما عادية جديدة لالكتتاب العام بقية اسمية -١

مليون ومائتان وخمسون (  سهم ١,٢٥٠,٠٠٠وسيتم تجنيب  )  بيسة مصاريف إصدار لكل سهم ٢لى عالوة ع
  لالكتتاب من جانب الموظفين والمديرين كما يلي ) ألف سهم 

  و ، للموظفين ) مليون سهم  ( ١,٠٠٠,٠٠٠سيتم طرح ما يصل الى   -  أ
 . المديرينسهم على ) مائتان وخمسين ألف  ( ٢٥٠,٠٠٠ - ب

  . ألسهم العادية الجديدة نفس الدرجة الخاصة باألسهم العادية الحالية وسوف يكون ل
)  خمسمائة وأربعون (  بيسة ٥٤٢للسهم الواحد المطروح من جانب المؤسسين البائعين سعر االكتتاب كوني س-٢

  .  بيسة مصاريف إصدار لكل سهم ٢عالوة إصدار و ) أربعمائة وأربعون  ( ٤٤٠تشمل 
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  استخدام حصيلة الطرح فيه الغرض الذي سيتم 
  حصيلة  من إصدار األسهم الجديدة 

ريال عماني وسوف تقوم الشركة ) ثمانية ماليين ومائة ألف  ( ٨,١٠٠,٠٠٠تبلغ حصيلة االكتتاب تحت هذه الفئة 
باستخدام هذه الحصيلة في تمويل مصاريف نفقات رأسمالية جارية وكذلك تلبية احتياجات رأس المال العامل 

  . لة األجل واالستثمار في المشاريع المستقبلية للشركات التابعة طوي
  حصيلة طرح األسهم العادية الحالية للبيع 

وستكون مستحقة لصالح ) خمسة ماليين وأربعمائة ألف  ( ٥,٤٠٠,٠٠٠تبلغ حصيلة الطرح في هذه الفئة 
  . المساهمين البائعين فقط وليس للشركة 

  مصاريف الطرح 
للشركة  كمصاريف من خالل اإلكتتاب العام ) خمسين ألف ريال عماني  ( ٥٠,٠٠٠مبلغ جمع سوف يتم 
  )  بيسة مصاريف إصدار لكل سهم ٢(إصدار

  االحتياطي القانوني 
من صافي أرباح الشركة % ١٠ يجب تحويل ١٩٧٤ من قانون الشركات التجارية لعام ١٠٦طبقا للمادة 

  . ع إلى أن يساوي االحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة  على األقللالحتياطي القانوني غير القابل للتوزي
  توزيعات  األرباح 

  من رأس المال % ٣٥تم اعتبار أن توزيعات األرباح المقترحة على األسهم في فترة التوقع 
  الطاقة  اإلنتاجية الكاملة   استغالل الطاقة  اإلنتاجية على- أ

 

 السنة
شركة فولتامب للطاقة 

 ) قيد التأسيس ( ع .ع.م.ش

شركة فولتامب 
العمانية للمحوالت 

 م .م.ش

شركة فولتامب 
القطرية للتصنيع 

شركة فولتامب 
 م .م.للطاقة ش

٤٠ - %٩٠ ٢٠٠٧% - 

٩٠ %٥٦ %٩٠ ٢٠٠٨% - 

٩٠ %٦٩ %٩٠ ٢٠٠٩% - 

١٢ %٩٠ %٨٢ %٩٠ ٢٠١٠% 

٣٩ %٩٠ %١٠٠ %٩٠ ٢٠١١% 

٦٥ %٩٠ %١٠٠ %٩٠ ٢٠١٢% 

٨٧ %٩٠ %١٠٠ %٩٠ ٢٠١٣% 

١٠٠ %٩٠ %١٠٠ %٩٠ ٢٠١٤% 

 ام في أي ٢١٠٠) م .م.شركة فولتامب العمانية للمحوالت ش( تبلغ الطاقة اإلنتاجية إلحدى الشركات التابعة 
 ام في أي ومن المتوقع أن ١٢٠٠ أنتجت الشركة٢٠٠٧ ساعة وخالل عام ١٢بنظام مناوبتين كاملتين كل منها 

  .  عندما تصل الشركة إلى طاقتها اإلنتاجية القصوى ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠٨من عام % ٢٠يزيد االستغالل 
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 لزيادة المرافق الخاصة بشركة فولتامب ٢٠١٤ حتى عام ٦٠٠,٠٠٠توقعت الشركة استثمارات رأسمالية تفوق 
ده م  باإلضافة الى بناء مصنع وتزوي.م.يمكن زيادة اإلنتاج من طاقة شركة  فولتامب للطاقة ش. م .م.للطاقة ش

 . بالعمالة الالزمة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في اآلالت المعدات 
 

  معلومات التشغيل  - ت
يعتمد أداء المجموعة على التوقعات التي تم إعدادها من جانب اإلدارة ومؤشرات النمو في األداء بالمقارنة بالسنة 

  السابقة وكما هو وارد بالجدول التالي  
 

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤ السنة
 النمو مقارنة بالسنةالسابقة في 

%١٣%١٩%٢٥%٣٣%٣٧%٤٢%٣٤ اإليرادات
%١٣%١٧%٢٣%٢٩ %٤٢%٤٤%٤٥ تكلفة المبيعات 
%١٤%٢٣%٣٠%٤٣%٢١%٣٧%١٢ مجمل الربح 

%٥%٥%١٣%٤١-%١ إيرادات أخرى   ٥%  ٥%  

%١٣%١٧%١٥%١٦%٦٢%٥٥%٥٣ مصروفات بيع و إدارية وعمومية 
%٥-%٣-%٩%٢-%٢٠٨%٣-%١٢ تكاليف تمويل 

%١٦%٢٩%٤٣%٨١%١٥-%٢٧%١- الربح قبل الضرائب 
 

   ضريبة الدخل -ج
/ يجب اإلشارة إلى أنه وأثناء إعداد التوقعات الخاصة بالمجموعة لم يتم إثبات الضرائب المؤجلة على األصول 

  . الخسائر / ختالف التوقيت الخصوم الناتجة عن ا
  
 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ السنة

        
االلتزام 
 الضريبي

(٣٣٦،٧٥٣)(٤٠٥،٣٤٢)(٥١٢،٧٤١)(٥٦١،٨٨٨)(٦٢٩،٨١٧)(٧٠٦،٠١٩)(٨٠١،٠٨٨)
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  الفصل الثالث عشر
   األرباح النقديةاتسياسة توزيع

  

   األرباح النقدية اتتوزيع
ألسهم الحالية للشركة فيما يتعلق بكل  لالكتتاب العام بحقوق متساوية للمطروحةاألسهم اتتمتع 
وذلك بعد تخصيص األسهم وإدراجها يتم اإلعالن عنها ودفعها س األرباح التي  توزيعاتحقوق

  . بسوق مسقط لألوراق المالية
  

 يتم اهمة مسمن أرباح أي شركة% ١٠وتبعا لقانون الشركات التجارية في سلطنة عمان فإن 
تأسيسها في السلطنة يجب أن يحول إلى االحتياطي القانوني وذلك حتى يبلغ هذا الحتياطي ثلث 

  . رأس المال على األقل 
  

   األرباح النقدية ات توزيع الشركة فيسياسة
 األرباح النقدية وفقا إلعادة سداد اتتهدف الشركة لتبني سياسة معقولة ومتوازنة فيما يخص توزيع

 األرباح  توزيعاتوالنفقات الرأسمالية وربما يتأثر مقدارالعامل ومتطلبات رأس المال الديون 
 : وما إذا كان سيتم دفعها من عدمه بعدة عوامل أخرى تشمل التي تعلنها الشركةالنقدية السنوية

 قة ورؤية قطاع الطاسيولة الكافيةالتوقعات المستقبلية لألعمال واألداء المالي للشركة وتوافر ال
 غير أنه ، والقيود المفروضة على الشركة بموجب اتفاقيات القروض المبرمة مع البنوك التجارية

عندما يتم اإلعالن عن األرباح ستأخذ إدارة الشركة في االعتبار نسب توزيع األرباح النقدية في 
  . ة الشركات األخرى في نفس المجال وكذلك الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالي

  
بذلت الشركة العناية الواجبة في بيان هذه التوقعات ، إال أنه يجب أن ال تؤخذ من قبل المستثمرين 
على سبيل التأكيد ، إذ يمكن لمجلس إدارة الشركة الذي تنتخبه الجمعية أن يقوم بإعادة النظر في 

ن ينظر على سبيل مقترحات توزيعات األرباح بناء على احتياجات الشركة للتمويل ، إذ يمكن أ
 كنقد ، وسيتلزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن أي المثال في رسملة هذه األرباح بدال من توزيعها

  . تغيير في هذه  التوجهات أول بأول طبقا لقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة
  ٢٠١٠-٢٠٠٨فيما یلي توزیعات األرباح المتوقعة وفقا للتوقعات المالية لألعوام 

  رأس المال المدفوع السنة المالية
 )ريال عماني(

 مقدار األرباح النقدية
  الموزعة

 )ريال عماني(

التوزيع للسهم قيمة   من رأس المال% 
  الواحد

   بيسة٣٥  %٣٥ ١,٧٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٨
   بيسة٣٥  %٣٥ ١,٧٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩
   بيسة٣٥  %٣٥ ١,٧٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠

  .  المساهمين في الجمعية العامة العادية السنويةتخضع لموافقة•
  

   ٢٠٠٧- ٢٠٠٥فيما يلي توزيعات األرباح لألعوام 
  رأس المال المدفوع  السنة المالية

 ) ريال عماني(
  مقدار األرباح النقدية 

 ) ريال عماني(
نسبة 

التوزيعات 
  النقدية

قيمة األسهم 
  المجانية

نسبة توزيعات 
  األسهم

  %٠  صفر  %٠ رصف ٥٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٥
١٢٠  ٦٠٠,٠٠٠  %٤٠ ٢٠٠,٠٠٠ ١,١٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦%  
  %٢١٨  ٢,٤٠٠,٠٠٠  %٠ صفر ٣,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧
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  الفصل الرابع عشر
   الطرح سعررات تحديدرمب و الشركةتقييم

  
  : نبذة عن الجهة التي تولت عملية التقييم

را قويا وناجحا في  حضو لهذا اإلصدار والمستشار المالي مدير اإلصدار،يملك بنك عمان العربي
  التي يقدمهاسلطنة عمان عن طريق مجموعة من نشاطات تمويل المشاريع والخدمات االستشارية

 كما أن البنك يملك خبرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات االستشارية لعمليات ،في سلطنة عمان
سهم زيادة رأس  أصداراألفضلية إلطرح األسهم لالكتتاب العام واستشارات الطرح وكذلك حقوق 

بنك  وكان آخر مساهمة للبنك في عملية طرح أسهم  ، العامة الحالية المساهمة للشركاتالمال
 من خالل كونه مدير اإلصدار وساهم بدور شركة جلفار و من خالل إدارته اإلصدار العامُصحار

 إلدراجلي  ويجري العمل في الوقت الحامستشار للشركة الُمصدرة لألوراق الماليةكبير كونه 
  .المزيد من الشركات في سوق مسقط لألوراق المالية قريبا 

  
 بإعداد التقييم المالي الخاص بالشركة وبناء على طلب (E&Y) وقامت شركة إيرنست و يونج

مدير اإلصدار وكما هو معلوم فإن شركة إيرنست و يونج تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في 
تم افتتاح أول مكتب للشركة في .  في الضرائب والصفقات الماليةمجال الخدمات االستشارية

  .١٩٧٤منطقة الشرق األوسط في عام 
في السنوات الماضية والحالية، شهد مكتب الشركة في مسقط نمواً كبيرا وخالل السنوات العشر 

 من األخيرة تضاعف عدد الموظفين والعمالء ثالثة مرات وتقدم الشركة خدماتها إلى عدد كبير
  . العمالء في مجال النفط والغاز والتصنيع والتجزئة والمقاوالت 

  
يقوم االستشاريون العاملون في شركة إيرنست ويونج بالعمل في المجموعات االستشارية 
الحكومية بما في ذلك اللجان التي تترأسها الهيئة العامة لسوق المال والمركز العماني لترويج 

  . ر الصادرات وتنمية االستثما
  

  .  شركاء أحدهم الشريك المدير للمكتب ٤ فرد منهم ١٧٠يعمل  في مكتب مسقط أكثر من 
  

  سعر الطرحتحديد 
   

سهم شركة أل  الطرحية لتحديد سعربدراسة عدد من العوامل الكمية و النوع قام بنك عمان العربي
تخدمة في التحليل  العوامل الرئيسية المس هذهمن بينو ،  قيد التحويل- )ع.ع.م.ش (فولتامب
 :المالي

 والتوقعات المالية ٢٠٠٧التدفقات النقدية التي تعتمد على النتائج المالية للشركة في عام .١
   . ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٠٨المستقبلية التي قدمتها الشركة عن الفترة من عام 

 عن شركة ألسهم ال بعمل تقييم مستقلوالمستشار المالي مدير اإلصدار ،قام بنك عمان العربي .٢
  . العريقة وهي شركة إيرنست ويونج العالميةطريق أحد المؤسسات المحاسبية

 . في سوق مسقط لألوراق المالية الحالية  ألسعار األسهم تم تحليل المضاعفات.٣
 .  في أسواق األسهم في المنطقة مدرجةعمل مقارنة تحليلية لشركات مشابهة  .٤



 )م .م. المعروفة سابقا بشركة فولتامب للتصنيع ش()قيد التحويل ( ع .ع.م.شركة فولتامب للطاقة ش
 

٨٤               المستشار القانوني مدير اإلصدار                                                                    

  
 بأن يكون سعر طرح السهم هو  والمسشار الماليإلصدار أوصى مدير ا،بناء على التحليل الدقيق

  . مصاريف اإلصدارمضافا إليها بيستين ك  بيسة للسهم٥٤٠
  

   :على حدةكٍل تم تحليل التدفقات النقدية المفصلة للشركات التالية 
 )الشركة األم ( قيد التحويل- )ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة •
  شركة تابعة– )م.م.ش(شركة فولتامب العمانية للمحوالت •
 تابعة شركة - قطر–شركة فولتامب لتصنيع المحوالت •
  شركة تابعة– )قيد التأسيس) (م.م.ش( صحار - فولتامب لمحوالت الجهد العاليشركة •

  
  

  هو أن هناك عدد من االختالفات في إجراء تحليل مستقل لكل شركةالسبب الرئيسي
   :من حيث أنبين هذه الشركة 

 . عة للتقييم مختلفة من حيث الحجم والمبيعاتالشركات الخاض •
 -)ع.ع.م.ش(شركة فولتامب للطاقة  وهما هناك شركتان قائمتان بالفعل وتحققان أرباح•

هناك  بينما ،) م.م.ش(وشركة فولتامب العمانية للمحوالت ) الشركة األم(قيد التحويل 
ولتامب لتصنيع شركة فلم تشرع بعد في االنتاج وهما  جديدتان نأخريتاشركتان 

قيد ) (م.م.ش( صحار -فولتامب لمحوالت الجهد العاليشركة و  قطر–المحوالت 
 )التأسيس
وسوف   قطر- شركة فولتامب لتصنيع المحوالت بدأت األعمال اإلنشائية في  •

 . تعمل في منطقة جغرافية مختلفة 
  .   صحار- فولتامب لمحوالت الجهد العاليشركة  تأسيس جاري العمل على  •

  
  تحليل التدفق النقدي 

  
تعتمد هذه الطريقة على  و ، التدفق النقدي كأساس لتقييم الشركة خصمتم استخدام طريقة تحليل

القيمة الصافية الحالية للتدفقات النقدية المتوقع أن تحققها الشركة باستخدام تكلفة المتوسط تحديد 
تراوح . د والتوقعات النقدية المستقبلية للنقالحالية ليعكس القيمة خصمالمرجح لرأس المال كمعدل 

 األربعة ما بين على كافة الشركاتالمطبقة في النموذج المالي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 
التدفقات النقدية اإلجمالية الحرة التي تشكل التدفقات النقدية والقيمة النهائية . %١٤,٢إلى % ١٢,٢

 للقيمة الحالية باستخدام طريقة المتوسط المرجح لرأس صمهاخللشركة في نهاية فترة التوقعات تم 
، وبعد ذلك) أي قيمة كافة التدفقات النقدية التي تحققها الشركة(المال للحصول على قيمة الشركة 

   .)قيمة حقوق المساهمين(قيمة أسهم الشركة ، عن طريق خصم صافي الدين
لتوقعات المستقبلية للشركة وشركاتها التابعة على ويوضح الجدول أعاله النتائج المالية األساسية وا

  .  أساس البيانات المالية الموحدة
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   :التدفقات النقديةخصم مزايا طريقة 
 .  الطرق النظرية والعلمية في عملية التقييمأفضل •
) أي أقل تأثراً بالقواعد المحاسبية(تحليل مستقبلي يعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية  •

 .  التشغيلية في النموذج اتالي يسمح بإدخال اإلستراتيجيوبالت
 . بات السعر في السوق وحاالت السوقأقل تأثيرا بتقل •
 . يسمح بإجراء تقييم للمكونات المختلفة للنشاط بشكل مختلف عن مجال العمل  •

  
  : التدفقات النقدية خصمعيوب طريقة

 احتساب ، الرئيسية للتدفقات النقديةات والتوقعلالفتراضاتيكون التقييم حساسا بشكل كبير  •
  . معدل سعر الخصم المستخدمالقيمة النهائية ونسبة 

  :على االفتراضات الرئيسية التالية  المشار إليها أعاله  التوقعات الماليةتعتمد
 ٦٢ إلى ٢٠٠٨ مليون ريال عماني في عام ١٤المبيعات من ترتفع من المتوقع أن  •

 مدار لفترةل نمو سنوي تراكمي  نسبة وهو ما يمثل٢٠١٤مليون ريال عماني في عام 
شركة فولتامب ل ة المتوقعةمساهمال وُيعزى هذا النمو إلى، % ٢٨ البحث مقدارها

) م.م.ش( صحار - وشركة فولتامب لمحوالت الجهد العالي  قطر-لتصنيع المحوالت 
 - شركة فولتامب لتصنيع المحوالت حيث أن من الموقع أن تحقق  ،  )قيد التأسيس(

فولتامب لمحوالت الجهد شركة  كما أن من المتوقع أن تبدأ ٢٠٠٨عوائد في عام  قطر
من المتوقع . ٢٠١٠ في تحقيق عوائد في عام )قيد التأسيس) (م.م.ش( صحار -ليالعا

   متوقع تاريخيباأللف ریال عماني 

السنة المالية 
المنتهية في 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ديسمبر 
 ٦٢،٠٧٤ ٥٤،٧٢٤ ٤٦،١٣٨ ٣٦،٩٢٥ ٢٧،٨٤٧ ٢٠،٣٩٨ ١٠،٦٩٤١٤،٣٣٤ ٧،٩٩٣ ٥،٤٧٢ الدخل 

 ١٧،٩١٩ ١٥،٧٠٢ ١٢،٧٩٤ ٩،٨٣٦ ٦،٩٠٢ ٥،٦٨١ ٣،٦٩١٤،١٤٩ ١،٧٤٥ ١،١٩٠ إجمالي الربح
 ١٠،٦٣٠ ٩،١٥٨ ٧،٠٤٥ ٤،٧٩٥ ٢،٤٤٦ ٣،٠٦٥ ٢،٤٢٢٢،٤٠٢ ٧٨٧ ٤٩٦ صافي الربح 

                     
 ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ٣،٥٠٠٥،٠٠٠ ١،١٠٠ ٥٠٠ راس المال

 ٤١،٣٠٢ ٣٢،٤٢٢ ٢٤،٠١٤ ١٩،٧٢٠ ١٦،٦٧٥ ١٥،٩٧٩ ٤،٣٦٢١٤،٦٦٤ ٢،١٤٠ ١،٣٥٣ حقوق المساهمين
 ٤١،٣٠٢ ٣٢،٤٢٢ ٢٥،٠١٤ ١٩،٧٢٠ ١٦،٦٧٥ ١٥،٩٧٩ ٤،٣٦٢١٤،٦٦٤ ٢،١٤٠ ١،٣٥٣ صافي األصول 

   متوقع تاريخيباأللف ریال عماني 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ النسب الرئيسية
 ٪١٣٫٤٣ ٪١٨٫٦١ ٪٢٤٫٩٥ ٪٣٢٫٦٠ ٪٣٦٫٥٢ ٪٤٢٫٣١ ٪٣٤٫٠٤٪٣٣٫٧٩ ٪٤٦٫٠٧ ٪٢٠٫٠٢ نمو اإليرادات  

هامش الربح 
 ٪٢٨٫٨٧ ٪٢٨٫٦٩ ٪٢٧٫٧٣ ٪٢٦٫٦٤ ٪٢٤٫٧٩ ٪٢٧٫٨٥ ٪٢٨٫٩٥٪٣٤٫٥١ ٪٢١٫٨٣ ٪٢١٫٧٥ اإلجمالي 

هامش الربح 
 ٪١٧٫١٢ ٪١٦٫٧٣ ٪١٥٫٢٧ ٪١٢٫٩٩ ٪٨٫٧٨ ٪١٥٫٠٣ ٪١٦٫٧٦٪٢٢٫٦٥ ٪٩٫٨٥ ٪٩٫٠٦ الصافي 

  بيسة١٠٠القيمة اإلسمية للسهم الواحد   
 ٢١٣ ١٨٣ ١٤١ ٩٦ ٤٩ ٦١ ٦٩٤٨ ٧٢ ٩٩ السهم الربح  

القيمة الدفترية 
 ٨٢٦ ٦٤٨ ٥٠٠ ٣٩٤ ٣٣٤ ٣٢٠ ١٢٥٢٩٣ ١٩٥ ٢٧١ للسهم
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بالمساهمة بحصة أكبر ) م.م.ش(شركة فولتامب العمانية للمحوالت أن تساهم شركة 
 من إجمالي عائدات شركة فولتامب للطاقة والتي ستكون بحدود ٢٠١٤في عام 

٤١%.  
 

من المتوقع %. ٢٩ إلى ٢٧ثابتا ما بين من المتوقع أن يبقى هامش الربح اإلجمالي  •
 بشكل كبير بسبب بداية العمليات ٢٠١٠في عام   الصافيأن ينخفض هامش الربح

 )قيد التأسيس) (م.م.ش( صحار - اإلنتاجية لشركة فولتامب لمحوالت الجهد العالي
صافي هامش الربح الخاص بها بشكل مستمر نظرا ألن  يتنموالتي من المتوقع أن 

 سيكون على ٢٠١٤لتصنيع ستكون أكثر فاعلية وكذلك ألن الهامش في عام عملية ا
مع المعدل الطبيعي للشركة وينطبق نفس الشرح على االتجاه الخاص المستوى نفس 

 . بهامش صافي الربح المتوقع 
 
في الوقت الذي تعتبر فيه إجمالي هوامش الربح في البيانات المالية المتوقعة أقل من  •

بشكل عام السابقة إال أنها في تحسن كبير بالنظر إلى األعوام ، %)٣٥ (٢٠٠٧
وهناك ثقة من جانب اإلدارة بأنها قادرة على % ) . ٢٢- %١٩ : ٢٠٠٦- ٢٠٠٤(

 . تحقيق الهامش المتوقع بل وأفضل مما هو متوقع 
 
من مصاريف البيع واإلدارة والمصاريف العامة ومن % ٦٠تمثل الرواتب حوالي  •

 في نهاية عام ١٨٠ عدد العاملين في شركة فولتامب للطاقة من المتوقع أن يزيد
سوف تكون الزيادة الكبيرة بسبب . ٢٠١٤ بنهاية عام ٥٥٠ م إلى أكثر من ٢٠٠٧

قيد ) (م.م.ش( صحار - فولتامب لمحوالت الجهد العاليلشركة بدء العمليات التشغيلية 
 فرد كما أن من المتوقع أن ٢٠٠والتي من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين بها  )التأسيس

في عام % ٤١ويمكن أن  أن تصل إلى % ٣٥ عن ٢٠٠٨تزيد نسبة التعمين في عام 
٢٠١٤ .  
  مضاعفات السعر 

إلى ) صدار للسهم اإل بيسه مصاريف ٢باستثناء (  بيسة ٥٤٠يؤدي طرح السهم بسعر 
  المضاعفات التالية للسعر 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  النسبة
  ١١,٢٥  ٧,٨٣   العائدمضاعف سعر السهم إلى

  ١,٨٤  ٤,٣٣  مضاعف السعر للقيمة الدفترية
  

  مضاعفات السوق 
  مضاعفات السعر للقيمة الدفترية مضاعفات السعر إلى العائد   ١٣/٣/٢٠٠٨كما هو بتاريخ السعر 

  ٣,٤٥  ١٩,٤٨  مؤشر قطاع البنوك واالستثمار
  ٣,٨٢  ١٥,٥٠  مؤشر قطاع الصناعة

  ٣,٩٠  ١٣,٢٨  مينمؤشر قطاع الخدمات والتأ
   ٣,٦٣  ١٦,٥٩ ) ٣٠(مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية العام 
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بمقارنة سعر الطرح ألسهم الشركة مع مضاعفات السعر على العائد ألسهم الشركات الُمدرجة في 
سوق مسقط لألوراق المالية نجد أن المقارنة هي في صالح سعر الطرح ألسهم الشركة وفي 

 مضاعف السعر للقيمة الدفترية عالي بالمقارنة بالسوق ومضاعف السعر الوقت الذي يعتبر فيه
على أية حال يجب أن نأخذ بعين االعتبار بأن رأس المال المدفوع ، ٢٠٠٧للقيمة الدفترية في عام 

 بسبب إصدار أسهم جديدة والسعر للقيمة الدفترية ٢٠٠٧ بشكل كبير في عام ادللشركة ازد
 وهو األمر الذي  مضاعفات السعر للقيمة الدفترية١,٨٤ل إلى  ليص٢٠٠٨سينخفض  في عام 

  .يجعل المقارنة جيدة مع الشركات المدرجة في السوق 
  

  التحليل المقارن 
منخفضة الكهربائية مفاتيح التتميز الشركة بتنوع عملياتها وتخصصها في مجال إنتاج المحوالت و

لمدرجة في البورصات اإلقليمية يمكن المقارنة الفولتية وفي غياب أي شركة مماثلة بين الشركات ا
معها فقد اختار المستشارون شركات متقاربة تعمل في مجال الطاقة في المنطقة وتم إجراء تحليل 

  . مقارن لتحديد سعر طرح األسهم 
  

عمان للكابالت شركة   اسم الشركة 
  ) عمان(

النصر شركة 
  ) مصر(للمحوالت 

الشرق شركة 
المتخصصة  األوسط

  )السعودية(لكابالتل

فولتامب شركة 
  ع.ع.م.للطاقةش

  )قيد التحويل( 
          

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  السنة
  ٢٣,٠٠  ١٦,١٣  ٩,٠٠  ٦,٩٦  %صافي هامش الربح 

  ٣٥,٠٠  ١٩,١٢  ١٠,١٢  ١١,٤٩  %الهامش التشغيلي
  ٣٣,٠٠  ١٤,٣٦  ١١,١٦  ١٤,٨٦  %العائد على األصول 

  ٥٦,٠٠  ٣٤,٥٥  ٢٤,٤٩  ٧٢,٥٨  %العائد على حقوق المساهمين 
  ٣,٥٠٠  ٣٢,٨  ٢,٧٩٥  ٨,٩٧٠  رأس المال بالمليون
  ٣,٥٠٠  ٣٢,٠٠٠  ٣٩,٨٧٦  ٨٩,٧٠٠  عدد األسهم بالمليون

  ٤,٣٦٢  ٤٤,٥٣٧  ٠,٩٥٧٦  ٢٧,٩١٤  حقوق المساهمين بالمليون
  ٢,٤٢٢  ١٥,٣٤٤  ٢,٢٤٣  ١٥,١٣٤  صافي الربح بالمليون 

  ٠,٦٩٢  ٠,٤٦٨  ٠,٠٥٦٢  ٠,١٦٩  العائد للسهم الواحد 
  ٥,٤٠  ٨,٦١  ١,٦٣٠  ٣,٦٤٠  ١٣/٣/٢٠٠٨السعر بتاريخ 

  ٧,٨٣  ١٧,٩٠  ٢٨,٩٨٥  ٢١,٥٤  مضاعف سعر السهم إلى العائد
  ٤,٣٣  ٦,١٨٦  ٧,٠٩  ١١,٧٠  مضاعف السعر للقيمة الدفترية

   -  ١,٤٨٨  ٠,٢٥٠  ١,٠٩  % العائد النقدي 
  

 ذلك تم التحويل بناء على بالريال العماني ولغرضمعدلة األرقام المالية بيان ألغراض المقارنة تم 
   ةالتاليأسعار الصرف 

 ريال ٠,١٠٢٥= الريال السعودي                ماني ريال ُع١,٤١٩٥= الدينار الكويتي  
  ماني ُع

    ريال ُعماني٠,٠٧٠١= الجنيه المصري               ماني  ريال ُع٠,١٠٥٦= الريال القطري 
  

 ريال ٥,٤ ريال عماني وبالتالي فقد استخدمنا سعر ١هم  كانت القيمة االسمية للس٢٠٠٧في عام 
الحتساب معدالت )  ريال عماني٠,١٠٠ بعد تغيير القيمة االسمية إلى ٠,٥٤٠معادل ل و(عماني 
  . التقييم 
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يتضح مما سبق أن سعر طرح  أسهم الشركة أقل من مضاعف السعر لربح السهم    •
العائد على حقوق المساهمين ت األداء مثل حتى المقارنة مع مؤشرا. للشركات المقابلة

)ROE(العائد على األصول و )ROA(على أية حال .  تعتبر في صالح الشركة
يجب أن يدرك المستثمرون أن الفارق ربما يعود لعوامل محددة في مجال العمل أو 

ونظرا . بسبب الوضع المالي الحالي أو المستقبلي لكل شركة من الشركات األخرى
شابهة بين تف في طبيعة العمليات للشركات المختلفة فإنه ليس هناك مقارنة ملالختال

هذه المعلومات هي لالسترشاد فقط وال يجب االعتماد . الشركات المذكورة أعاله
 اإلحاطة بأن المعلومات الخاصة بشركة فولتامب للطاقةوالرجاء . عليها بشكل أساسي

علومات الخاصة بالحسابات المدققة لشركة  تتوافق مع الم قيد التحويل –) ع.ع.م.ش(
 .  قبل إعادة هيكلة رأسمال الشركة٢٠٠٧فولتامب عن العام 
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  الفصل الخامس عشر
  تعامالت األطراف ذات العالقة

  
   )تابعةالالشركات / بما في ذلك المجموعات (تعامالت األطراف ذات العالقة 

  
 تم تصنيف ما يلي كتعامالت أطراف ذات ، ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 

  بعض الصفقات مع بعض الشركة أبرمت ،خالل العام ، عالقة مع بعض التفاصيل الموجزة 
ملحوظ حيث دخلت بشكل التي  كان ألعضاء مجلس اإلدارة قدرة على التأثير عليها الشركات 
في مجال عمل الشركة .  الشقيقة لها في صفقات مع شركة األنوار القابضة والشركاتالشركة

 البضائع الشركة وتقدم لهم الشركةالمعتاد يقدم األطراف ذات العالقة البضائع والخدمات إلى 
 أن شروط الشراء والبيع والتوريد للبضائع والخدمات هي الشركةوالخدمات في ذات الوقت وترى 

  .صيل ذلك هي كما يلينفسها التي كان يمكن الحصول عليها من أطراف ثالثة وتفا
   

شركة فولتامب للطاقة (ش.م.م)(أ)
القيمة  (ر.ع)بيان عن التعامالت طبيعة العالقةصاحب العالقة 

53,300بيع  بضائع عضو مجلس إدارةشرآة المها للسيراميك ش.م.ع.م1

26,500شراء بضائع وخدمات عضو مجلس إدارةبريمير لوجيستكس2

387شراء بضائع وخدمات عضو مجلس إدارةمصطفى سلطان للتكنولوجيا3

61,904رسوم نقل تكنولوجيا شرآة تابعةشركة فولتامب لتصنيع المحوالت - قطر  4

شركة فولتامب العمانية للمحوالت (ش.م.م) (ب)
القيمة  (ر.ع)بيان عن التعامالت طبيعة العالقةصاحب العالقة 

155,900بيع  بضائع عضو مجلس إدارةشرآة المها للسيراميك ش.م.ع.م1

2,349بيع  بضائع عضو مجلس إدارةشرآة األنوار بالنك2

7,614شراء بضائع وخدمات عضو مجلس إدارةبريمير لوجيستكس2

15,476رسوم نقل تكنولوجيا شرآة تابعةشركة فولتامب لتصنيع المحوالت - قطر  3

شرآة فولتامب للطاقة    (ش.م.م) (مجمعة)(ج)
القيمة  (ر.ع)بيان عن التعامالت طبيعة العالقةصاحب العالقة 

209,200بيع  بضائع عضو مجلس إدارةشرآة المها للسيراميك ش.م.ع.م1

2,349بيع  بضائع عضو مجلس إدارةشرآة األنوار بالنك2

34,114شراء بضائع وخدمات عضو مجلس إدارةبريمير لوجيستكس3

387شراء بضائع وخدمات عضو مجلس إدارةمصطفى سلطان للتكنولوجيا4

77,380رسوم نقل تكنولوجيا شرآة تابعةشركة فولتامب لتصنيع المحوالت - قطر  5

مجمعة

 211,549 مبيعات 1

شرآة المها للسيراميك    (209.200 
ريال ) وشرآة األنوار بالنك (2.349 

ريال )

 34,501 مشتريات وخدمات 2

بريمير لوجيستيكس  (34.114 ريال ) 
ومصطفى سلطان للتكنولوجيا    (387 

ريال )

معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل العام      2007

معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل العام      2007
ة للسنة المالية المنتهية بتاريخ     31 ديسمبر  2007 تم تصنيف العمليات التالية آمعامالت مع أطراف ذات عالقة وبالتفاصيل التالي

  
التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة أعاله عادلة ومعقولة وتتوافق مع الشروط 

  .االعتيادية التي تتم مع الجهات المماثلة 
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  الفصل السادس عشر
  عوامل المخاطرة والعوامل المخففة

 
ذ بعين االعتبار المخاطر التالية باإلضافة إلى كل يتعين على المستثمرين المحتملين األخ

المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة قبل تقرير شراء أيا من األسهم المطروحة من عدمه 
 المستثمرون أن عوامل المخاطرة التالية وطرق تخفيفها ال تعدو أن تكون ظكما يجب أن يالح

هذه معرفة والمعلومات المتوافرة لهم وقت كتابة رأي مؤسسي الشركة وإدارتها استنادا إلى ال
 من لنشرة وعليه فربما تختلف المخاطر الفعلية وطريقة التعامل معها على نحو جوهري عما يليا

   :خالل
  

  نمو االقتصاديات الخليجية وقطاع الطاقة  )١
ن وقطر ل إيرادات وأعمال الشركة من المنتجات والخدمات التي تقدمها في سلطنة عمامتأتي مج 
ل الخليج العربي ولذلك يرتبط أداء الشركة بالمناخ االقتصادي في دول الخليج العربي وود

وبخاصة في سلطنة عمان وقطر وأي هبوط في أداء اقتصاديات دول الخليج العربي من شأنه أن 
  .يؤثر على نمو الشركة 

  
  سعر النفط والمخاطر السياسية  )٢

سعر النفط في تقلبات  بشكل كبير على النفط وبالتالي سيحدد تعتمد اقتصاديات دول الخليج العربي
النمو االقتصادي من عدمه في المنطقة فعلى الرغم من االرتفاع الحالي غير في المستقبل بالتأكيد 

المسبوق في أسعار النفط والنمو االقتصادي المتزايد في اقتصاديات دول الخليج العربي فإن أي 
نه أن يكون له تأثير سلبي على النمو االقتصادي في بلدان المنطقة انخفاض في األسعار من شأ

الدخل للشركة يأتي من العمل جزًء كبيراً من وبما أن . بأكملها وبالتالي على نمو أعمال الشركة 
في قطاع النفط والغاز والطاقة والبنية األساسية فإن مثل هذا االنخفاض في األسعار من شأنه أن 

كما تؤثر األوضاع واألحداث السياسية في المنطقة والعالم على . نمو الشركة يؤثر على نشاط و
األوضاع االقتصادية في المنطقة عموما وأي زيادة في المخاطر السياسية من شأنها أن تؤثر على 

  .  وبالتالي على نشاط ونمو الشركةالنمو االقتصادي في المنطقة ككل
   

  المخاطر
  مخاطر الطلب 
مفاتيح الكهرباء ولشركة على مدى الطلب على منتجات التوزيع والطاقة والمحوالت يعتمد أداء ا

  . والمنتجات المرتبطة بها وبالتالي فإن أي انخفاض في الطلب سيؤثر سلبا على هذا األداء 
من المتوقع على المدى القصير والمتوسط أن تظل أسعارالنفط في نطاق : العوامل المخففة

 االستمرار في تنمية البنية األساسية ونمو االقتصاد العماني وتعتقد الشركة أسعارها الحالية مع
  . انطالقا من خبرتها وتاريخها وإنجازاتها أنها ستستفيد من هذا النمو 

  
  أخرى متخصصة غير قطاعات الطاقة التركيز على قطاعات مخاطر

يراً من أعمال الشركة وبالتالي  جزءاً كب لقطاع الطاقةتمثل عقود بيع المحوالت ومفاتيح الكهرباء
سيؤثر أي انخفاض في مستوى العمل في قطاع الطاقة في دول الخليج العربي سلباً على مجمل 

  . أعمال الشركة 
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على مدى السنوات الماضية شهد قطاع الطاقة في دول الخليج العربي نمواً : العوامل المخففة

سنويا ولذلك فإن الشركة % ٦عدل نمو يزيد عن مضطرداً بالتناسب مع نمو االقتصاد العماني بم
  . تتوقع استمرار نمو قطاع الطاقة في المستقبل المنظور 

  
  المناقصات / الفشل في الحصول على العطاءات مخاطر

تأتي معظم أعمال الشركة من المشاركة في والحصول على المناقصات الخاصة بالمشاريع 
ي عدم حصول الشركة في المستقبل على العدد الكافي من المتنوعة غير أنه توجد مخاطرة تتمثل ف

المشاريع بسبب المنافسة القوية من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في مجال تصنيع 
  . في السلطنة الكهربائية مفاتيح ال/ المحوالت 

 فإن واستنادا إلى مراجعة سجل حافل بالنجاحات والخبرة في مجال نشاطها: العوامل المخففة
ذات الطاقة المنخفضة الشركة مؤهلة تقنيا للعمل في مجال المحوالت والمفاتيح الكهربائية 

وتأمل الشركة االستمرار في .  في سلطنة عمان وفي دول الخليج العربي )منخفضة الفولتية(
المشاركة في العطاءات على مستويات تنافسية تسهم في نمو وضعها االقتصادي وعلى الرغم من 

ل النمو التراكمي المرتفع على مدى السنوات الماضية فإن الشركة قد وضعت في توقعاتها معد
  . المالية مستوى متوسط من النمو وهي على ثقة بقدرتها على تحقيق هذا المستوى 

  
  العقود/ مخاطر إلغاء المشاريع 

التعاقدات التي من المشاريع ولعدد طلبات سجل بالنظر إلى أن الشركة في الوقت الحالي لديها 
 عليها تم وضع التوقعات المالية للشركة فإن أي إلغاء لمثل هذه العقود من شأنه أن يؤثر سلباً بناًء

  . على الشركة 
ال تتوقع الشركة أن يتم عمل إلغاء مؤثر ألي من المشاريع التي يجري العمل : العوامل المخففة

الرئيسيين هم من الجهات الحكومية وشركات فيها في الوقت الحالي ال سيما وأن عمالء الشركة 
  . القطاع الخاص ذات السمعة الطيبة سواء في سلطنة عمان أو في دول الخليج العربي األخرى 

  
  منافسين عالميين /  بما في ذلك ظهور منافسين جدد ،مخاطر المنافسة 

في هذا القطاع ومن تواجه الشركة منافسة من الشركات الموجودة حاليا ومن الشركات التي تظهر 
الممكن أن تؤدي زيادة المنافسة إلى نوع من الضغوط على نمو أعمال الشركة وعلى حجم العوائد 

  . وهو األمر الذي يمكن أن يؤثر على ربحية الشركة 
 مواجهة المنافسة ولدى  خاللهترى الشركة بأنها في موقف جيد يمكنها من: العوامل المخففة

نجازات والقدرة على توريد المنتجات عالية الجودة في الموعد المحدد الشركة سجل حافل من اإل
وهو األمر الذي ساعد الشركة على بناء سمعة ممتازة بين العمالء الذين يقدرون للشركة التزامها 

  . وخبرتها الكبيرة في مجال تصنيع المحوالت ومفاتيح الكهرباء 
  

  مخاطر األداء 
طلبات من المشاريع والتعاقدات قيد التنفيذ فإن سجل ت الحالي دى الشركة في الوقلفي حين أن 

ربحية ونجاح الشركة يعتمد في المقام األول على قدرتها على التنفيذ الناجح للعقود قيد التنفيذ 
وبالتالي فإن أي خلل في القيام بهذا األمر سيؤثر سلبا على األداء المالي للشركة وعلى سمعتها 

ما أن الفشل في تنفيذ العمل المتعاقد عليه خالل الجدول الزمني المتفق عليه وخططها المستقبلية ك
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يمكن أن يؤدي لتحمل الشركة لغرامات أو تعويضات للعميل وقد يكون العديد من هذه العوامل 
خارج سيطرة الشركة مثل عدم استقرار أسعار المواد الخاصة وبخاصة النحاس والحديد 

   .الكهربائي وزيت المحركات 
مفاتيح الالشركة على سجلها المتعلق بتسليم المحوالت وتعتمد وفي هذا الصدد : العوامل المخففة

في موعدها وفي نفس الوقت المحافظة على أعلى درجات الجودة وااللتزام بأفضل الكهربائية 
ا المعايير المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها وتركز الشركة على تطوير خبراتها ومصادرها وقدراته

التقنية لتأكيد استعدادها التام للوفاء بالجداول الزمنية للمشاريع التي تقوم بتنفيذها ولفريق اإلدارة 
بالشركة خبرة عميقة في هذا المجال وستخدم تقنيات متطورة في مواصفات التصنيع وكذلك 
كة المحوالت والمفاتيح الكهربائية الخاصة كما تضمن الوحدات المخصصة التي تضمها الشر

التحريك الفاعل لأليدي العاملة والمصادر التقنية في الوقت المناسب كما تهتم اإلدارة العليا للشركة 
على نحو خاص بمراقبة تطور المشاريع وتأخذ في االعتبار في مرحلة التخطيط للمشاريع 

مكن العوامل الخارجية التي قد تسبب في حدوث تأخير بما في ذلك المواقف الطارئة التي ال ي
كما تقوم الشركة بعمل تأمين على كل المخاطر بحيث تغطي مخاطر عدم استقرار . التنبؤ بها 

  . األسعار لبعض المواد الخام الرئيسية 
  

  مخاطر الربحية 
ترتبط ربحية الشركة على نحو مباشر بتكاليف المواد واأليدي العاملة والوقود وستؤثر أية زيادات 

ف سلبا على ربحية الشركة وحيث أن جزء كبير من أعمال الشركة يتم غير متوقعة في تلك التكالي
على أساس التعاقدات ذات السعر الثابت فإن أية زيادة في التكاليف المذكورة ستؤثر سلبا على 

  . الربحية 
المناقصات مثل هذه النفقات / تضع الشركة في اعتبارها وقت تجهيز العطاءات : العوامل المخففة

عامل مع موردين ذوي خبرة بالمشروع الذي يتم تنفيذه وفي حالة حدوث زيادة كبيرة الطارئة وتت
كما تغطي . أو تغير حاد في األسعار تقوم الشركة بالتفاوض مع العميل لتخطي مثل هذا الموقف 

  الشركة المخاطر الخاصة بعدم استقرار أسعار المواد الخام عن طريق آلية للتحوط 
  

  ناصر اإلنتاجعتأرجح أسعار مخاطر 
يؤثر التأرجح في أسعار عناصر اإلنتاج مثل النحاس والحديد إلى التأثير بشكل مباشر على أسعار 

  . منتجات الشركة 
تحاول الشركة اتخاذ العديد من اإلجراءات الستيعاب التأرجح في تكلفة أسعار : العوامل المخففة

عرض ساري أو باستخدام آلية للتحوط مواد اإلنتاج والتي تشمل خفض الوقت الذي يكون فيه ال
  . لتقيل تأثير التأرجح في السعر الخاص بعوامل اإلنتاج 

  
  مخاطر الموارد

أدى االزدهار الذي تشهده المنطقة حاليا في قطاع الطاقة إلى ندرة المواد والعمالة المدربة  
 يؤدي إلى تأخير في الماهرة ولذلك فإن أي قيود على توفير المواد الخام والعمالة من شأنه أن

  . إكمال المشروعات 
وفي هذا الصدد دخلت الشركة في عقود توريد طويلة األمد لتوريد المواد الخام : العوامل المخففة

الرئيسية وكذلك أنشأت وحدة مسئولة عن توفير منتجات عالية الجودة كما تهتم الشركة بتوظيف 
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 مسبقا وتضمن سياسة الموارد البشرية المشجعة العدد الكافي من العمالة الماهرة وغير الماهرة
  . للموظفين بقاء الموظفين مع الشركة لفترة طويلة 

  
  المخاطر المادية 

تقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع المعقدة التي تعرض عمالها ومعدات لمخاطر مادية مما قد 
  . لعمل يؤدي لفقد األرواح أو الممتلكات بسبب وقوع حوادث في أماكن ا

تولي الشركة اهتماما كبيرا بسالمة موظفيها تبعا للعديد من إجراءات السالمة : العوامل المخففة
. وتنفيذ المشاريع وفي إطار تحقيق هذا يتم تدريب الموظفين في إطار العديد من برامج السالمة 

 أفضل حال كما أن للشركة ورشة منفصلة تتعامل مع الصيانة الالزمة للمعدات بحيث تظل في
  . وتوجد تغطية تأمينية مناسبة على الموظفين والمعدات 

  
  مخاطر حسابات المدينين 

ربما يؤدي التأخر في تحصيل المديونيات إلى نقص في السيولة مما قد يزيد من النفقات المالية 
ع واألداء ذ المشارييللشركة وُيعيق قدرتها على الدفع للموردين وبالتالي يؤثر هذا إجماالً على تنف

  . اإلجمالي 
 وذلك تراقب الشركة مديونياتها عن كثب وتتابع بفاعلية تحصيل هذه المستحقات: العوامل المخففة

 كما أن الوضع المالي للشركة يجعلها قادرة على إنها وضعت خطط وبرامج لكيفية التحصيل
بموجب هذه النشرة في مواجهة أية احتياجات نقدية مؤقتة وسيسهم مثل هذا التمويل طويل المدى 

  . تعزيز الوضع المالي للشركة 
  

  مخاطر التأخر في الحصول على تصاريح العمل 
للعمل تقبل سالم من قوة العمل في الشركة ومن المتوقع أن يزيد عددهم في% ٦٥األجانب ُيمثل 
لذا يجب على الشركة . الخاص بتصنيع محوالت الطاقة في صحار)KV( ١٣٢مشروع في 

لى تصاريح عمل لهؤالء العمال في الوقت المناسب وقد يتسبب أي تأخر في القيام بهذا الحصول ع
  . في تعطيل نمو الشركة 

للشركة خبرات وعالقات ممتازة متنوعة مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل : العوامل المخففة
وظيف الشباب متطلبات عمالتها كما تهدف الشركة من خالل برامج التدريب التي تقوم بها إلى ت

العماني لتحقيق أهداف التعمين وتقليل اعتمادها على الموظفين األجانب والجهات الحكومية ال 
  . تألوا جهدا في دعم ومساندة  الشركات  العمانية لتحقيق نجاحها

  
  مخاطر السمعة 

 فهناك احتمال أن الشركةمع شركات أخرى في " فولتامب "  أن الشركة تتشارك في اسم ثحي
  . أثر سمعتها سلبا بسبب أي تطورات سيئة قد تحدث في أي شركة من هذه الشركات تت

ليس من المتوقع أن _  إن ُوجدت – إدارة الشركة أن مثل هذه التطورات ترى: العوامل المخففة
  . تؤثر بشكل كبير على أعمالها 

  
 مخاطر سعر األسهم 

ألوراق المالية وبالتالي ال يوجد تداول سيتم إدراج أسهم الشركة للمرة األولى في سوق مسقط ل
  ُمسبق في أسهم الشركة يوضح اتجاه السعر لذا تم تسعير أسهم الشركة بعالوة على قيمتها االسمية 
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يعتقد الشركاء المؤسسون  الشركةزودتها وبناء على المعلومات التي : العوامل المخففة

تسعيرها على نحو عادل ومنصف فيما والمستشارون ومديرو اإلصدار أن أسهم الشركة قد تم 
يتعلق بسوق مسقط لألوراق المالية والشركات المناظرة ومضاعفات التداول في األسهم وقد ورد 

  . تفصيال للطريقة التي تم بها التسعير المقترح " تقييم وتبرير السعر " في فصل 
  

  مخاطر السيولة 
لبورصة بعد اإلدراج وربما ال يستطيع ربما ال يكون ألسهم الشركة السيولة المالئمة في ا

وتجدر اإلشارة إلى أن االستثمارات في األسهم . المستثمرون بيع أسهمهم بسهولة بعد اإلدراج 
تحمل مخاطر بدرجات متنوعة حيث يمكن أن تنخفض أو ترتفع قيمة الورقة المالية على نحو غير 

  . متوقع تبعا لظروف السوق 
 تتوقع  الشركة أن تسعير األسهم يتم بشكل عادل  والتي من المتوقع تعتبر أو: العوامل المخففة

أن تشهد نموا ملحوظا ولذلك سيؤدي  إلى وجود مستوى مالئم من الطلب على األسهم بعد 
من أسهم الشركة بعد اإلصدار سيؤدي إلى وجود % ٥٠اإلدراج كما أن امتالك الجمهور لـ 

  . سيولة كافية في السوق الثانوية
  

  طر التصاريح والموافقات الحكومية مخا
لكي تقوم الشركة بعملياتها في سلطنة عمان يتوجب عليها الحصول على عدد من التصاريح 
والرخص والموافقات من العديد من الجهات الحكومية وليس هناك ضمان أو تأكيد بأنه سيتم 

  . أي أساس أو شروط إعطاء الشركة هذه التصاريح وأنه وإن تم إعطاءها ذلك فال نعلم على 
ترى إدارة الشركة بأن لديها كافة التصاريح والموافقات المطلوبة للقيام بنشاطها : العوامل المخففة

في سلطنة عمان وليس هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأنه سيتم سحب هذه الرخص منها أو عدم 
وا جهدا في دعم ومساندة تجديدها على مدى االثني عشر شهرا القادمة والجهات الحكومية ال تأل

  . الشركات العمانية لتحقيق نجاحها
 .  
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  الفصل السابع عشر
  تنظيم وإدارة الشركة

  
 الجوانب المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة وذلك بناء على النظام األساسي للشركة ُيلخص هذا الفصل

يرد في هذا الفصل مجرد وُيعتبر ما والقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ، 
ام األساسي للشركة أو أحكام قانون الشركات التجارية العماني ظملخص وال ُيفهم منه أنه مجمل الن

   . تعليمات الهيئة العامة لسوق المالأو
  

  الشركةإدارة 
  

  نبذة 
تجارية ام قانون الشركات الحكفي مجملها على أمتعلقة بإدارة الشركة تعتمد األدوار والمسئوليات ال

 سوف تعتمد  في سوق مسقط لألوراق المالية أسهم الشركةوبعد أإدراج، والنظام األساسي للشركة
  .  في هذا الخصوص  العامة لسوق المالالتي تصدرها الهيئةعلى اللوائح والتعليمات 

  
ي يوكل أمر إدارة القضايا االستراتيجية للشركة إلى مجلس اإلدارة الذي سيقوم بكل ما هو ضرور

ومفيد لتحقيق األهداف الموضوعة ومصلحة الشركة والمساهمين فيما عدا القرارات التي يمنح 
  . الحق في البت فيها للجمعية العامة للمساهمين بموجب القانون أو النظام األساسي 

  
  مجلس اإلدارة 

اسي يتكون مجلس اإلدارة من سبع أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس وينص النظام األس
  . للشركة على األحكام التالية فيما يتعلق بمجلس اإلدارة 

  
  بينيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبع أعضاء تختارهم الجمعية العامة من

 ويجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس ، المساهمين أو من غيرهم عن طريق االقتراع السري
سهم ال ) أربعون الف ( ٤٠٠٠٠ما ال يقل عن لكاً لإذا كان من المساهمين أن يكون مااإلدارة 

  . يتصرف فيها تصرفا يفقده صفته كمساهم

  .وتكون مدة والية العضو ثالث سنوات على األكثر مع جواز اعادة انتخابه أكثر من مرة

وتحسب المدة النصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ انعقاد الجمعيـة التـي جـرى فيهـا                  
تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة التي تليها ، وإذا جاوز تاريخ انعقاد هـذه               االنتخاب إلى   

الجمعية مدة السنوات الثالث المشار إليها مدت العضوية بحكم القانون إلى تاريخ انعقادها على أن               
 المـادة   ال يجاوز ذلك نهاية المدة المحددة النعقاد الجمعية العادية السنوية المنصوص عليها فـي             

)١٢٠.(  

  :الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية  المجلس
  



 )م .م. المعروفة سابقا بشركة فولتامب للتصنيع ش()قيد التحويل ( ع .ع.م.شركة فولتامب للطاقة ش
 

٩٦               المستشار القانوني مدير اإلصدار                                                                    

من قانون الشركات التجارية وتعديالته ودون اإلخالل بأحكام النظام ) ٩٥(استناداً إلى أحكام المادة 
  : األساسي للشركة ُيشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ما يلي 

   .أن يكون حسن السير و السمعة  -١
  عاما ٢٥أال يقل عمره عن  -٢
 . أال يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مدينا لها  -٣
أال يكون قد ُحكم بإعساره أو إفالسه ما تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون  -٤

 . 
 . ما يكن قد ُرد إليه اعتباره ُمخلة بالشرف أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة  -٥
أال يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا أو ممثال لشخص اعتباري في أكثر  -٦

 . من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان 
أن يكون مفوضا بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان  -٧

 . ترشيحه بهذه الصفة 
إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي في أال يكون عضواً في مجلس  -٨

 . سلطنة عمان تمارس أغراضا مشابهة ألغراض الشركة 
أن ُيقدم إقراراً متضمنا بيانا بعدد أسهمه إن كان من المساهمين وبأنه لن يتصرف فيها  -٩

 . تصرفاً ُيفقده صفته كمساهم بالشركة طوال مدة عضويته 
  

ام قانون الشركات التجارية يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة مع عدم اإلخالل بأحك
  :  شركة المساهمة العامة ال

عمل بالشركة الأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين أي الذين ال يقومون ب -١
  . كأن أم سنويا بصفة ثابتة شهرياً يتقاضون عنه مقابال ماديا 

 .  من األعضاء المستقلين )اثنان على األقل(س أن يكون ثلث أعضاء المجل -٢
 . مثل الشخص االعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية المجلس أن ُيراعى أال ُي -٣
المدير العام ورئيس المجلس في / أن ال يجمع شخص واحد بين منصبي الرئيس التنفيذي  -٤

 . آن واحد  
  

السري المباشر من قبل المساهمين ويكون يتم انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة عن طريق االنتخاب 
لكل مساهم عدد من األصوات مساويا لعدد أصوات ما يملكه من أسهم ويحق له التصويت بها 
جميعا لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين وذلك ببطاقة التصويت بحيث 

  . التي يملكها يكون إجمالي ما أعطاه لهم من أصوات مساويا لعدد أصوات األسهم 
  

من يتم انتخابه بالمخالفة لألحكام السابقة باطلة من تاريخ انتخابه ويجب على عضوية تكون 
مجلس اإلدارة الشركة دعوة الجمعية العامة النتخاب عضو آخر خالل شهر على األكثر من 
ه اكتشاف البطالن على أن تعود الشركة على ذلك العضو وعلى كل من شارك في تسهيل دخول

  . االنتخابات بالتعويض عما أصابها من أضرار جراء ذلك 
  

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أحد الشروط الالزمة للعضوية وجب عليه إبالغ المجلس بذلك 
واعتبار مكانه شاغرا من تاريخ اإلبالغ وإال سقطت العضوية عنه من تاريخ اكتشاف الشركة 



 )م .م. المعروفة سابقا بشركة فولتامب للتصنيع ش()قيد التحويل ( ع .ع.م.شركة فولتامب للطاقة ش
 

٩٧               المستشار القانوني مدير اإلصدار                                                                    

) ٩٨(القانون على أن يشغل مكانه وفقا ألحكام المادة لذلك دون اإلخالل بمسئوليته وفقا ألحكام 
  . من قانون الشركات التجارية 

  
يجوز لمجلس اإلدارة في غير حاالت إقرار الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقارير لجنة 
التدقيق ومراقبي الحسابات أن يتخذ القرارات دون حاجة لعقد اجتماع لمجلس اإلدارة وذلك إذا ما 

  . ق عليها خمسة من بين السبع أعضاء في مجلس اإلدارة  كتابة واف

واللجان المنبثقة    السنوية وبدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة         مكافآتالتحدد الجمعية العامة    
من صافي األرباح السنوية وبحد أقصى مائتي ألف ريال عماني          % ٥عنه بما ال يجاوز مجموعه      

لسات لكل عضو على عشرة آالف ريال عماني عن كل سـنة ،             على أن ال يزيد بدل حضور الج      
من القـانون وتجنيـب أو      ) ١٠٦(وذلك بعد استقطاع االحتياطي القانوني واالختياري وفقا للمادة         

من رأس المال ما لم يحدد النظـام        % ٥توزيع نسبة المساهمين من األرباح بما ال تقل قيمته عن           
   .األساسي للشركة نسبة أعلى 

 تحديد نسبة المكافآت وبدل حضور الجلسات إذا لم تحقق الشركة أرباحا أو حققت أرباحا               و يكون 
ال يمكن معها تجنيب أو توزيع كامل نسبة المساهمين من األرباح وفقا للضوابط التي يصدرها بها                

  .قرار من الهيئة العامة لسوق المال

 األعضاء بـدل حـضور جلـسات        ويجوز بالنسبة للشركات التي لحق برأسمالها خسارة أن تمنح        
مجلس اإلدارة التي تنعقد في السنة أو السنوات التالية لتحقق الخسارة وذلك فـي الحـدود ووفقـا                  

  .للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة

وتكون األرباح القابلة للتوزيع هي األرباح الصافية مستنزال منها ما يكون لحق برأس مال الشركة 
  . سابقة وتم اطفاؤها بالكاملمن خسائر في سنوات

 ويجب ان يتضمن تقرير مجلس االدارة الى الجمعية العامة العادية بيانا كامال عن جميع المبالغ 
وسائر المنافع التي يكون قد تلقاها كل عضو من الشركة خالل السنة كتعويض عن خدماته، بما 

    .في ذلك المبالغ المدفوعة الى األعضاء بصفتهم موظفي الشركة

  
يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على تعويض مقابال لخدمات التي توكل إليهم أو تستلزم 

  . سفرا متعلقا بأعمال الشركة 
  

 بين أعضاء مجلس اإلدارة بالطريقة التي يتفقون عليها وفي حالة عدم التوصل إلى المكافأتتوزع 
  . اتفاق بينهم يتم توزيعها على األعضاء بالتساوي 

  
لس اإلدارة التفويض الكامل في القيام بكافة األمور المطلوبة إلدارة الشركة وفق األهداف لمج

الموضوعة ولن يكون هناك أي قيود على هذه الصالحية إال في الحدود التي يفرضها القانون أو 
  . العقد التأسيسي للشركة أو القرارات الصادة من الجمعية العمومية 
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   :صالحيات التاليةالمجلس اإلدارة لسيكون 

قديرية للشركة بما يحقق أغراضها  التإعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة  )١(
  .والمحافظة على حقوق مساهميها وتنميتها 

 ومراجعتها وتحديثها من فترة )يشمل ذلك الخطط الستراتيجية (وضع الخطط الالزمة  )٢(
  .تها في ضوء الغرض من تأسيسها ألخرى لتنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشط

إتخاذ إجراءات اإلفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لقواعد وشروط اإلفصاح   )٣(
 .الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في   )٤(
   .ضوء الغرض من تأسيسها

تقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي األوقات المحددة وفقاً لتعليمات   )٥(
  .اإلفصاح الصادرة من الهيئة 

 على أن ال يكون أي أو نواب المدراء العامون/ وأو المدير العام/وتعيين الرئيس التنفيذي   )٦(
 وحقوقهم اختصاصاتهمتحديد منهما رئيساً لمجلس اإلدارة  وفق الهيكل التنظيمي للشركة و

.  
تقييم أداء العاملين المنصوص عليهم في البند السابق وتقييم األعمال التي تقوم بها اللجان   )٧(

  من قانون الشركات التجارية ) ١٠٢(المنبثقة عن المجلس والمشكلة طبقاً للمادة 
والتي تقدم إليه من اإلدارة أعمالها  ونتائج إعتماد البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة  )٨(

  .التنفيذية كل ثالثة أشهر بما يفصح عن المركز المالي الصحيح لها
تضمين التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة مسوغات مقدرة الشركة على اإلستمرار في   )٩(

  ممارسة األنشطة المحددة لها وتحقيق أهدافها 
و من  عن جميع المبالغ التي يكون قد تلقاها أي عضتضمين البيانات المالية بياناً كامالً  )١٠(

  .الشركة خالل السنة، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم عاملين بالشركة
  

يجب على مجلس اإلدارة إصدار لوائح داخلية لتنظيم إدارة الشركة وأعمالها وشئون   
ي السجل التجاري وذلك وفقاً العاملين بها في خالل سنة من تاريخ تسجيل الشركة ف

  .للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال 
  

يجب على مجلس اإلدارة أن يوجد األنظمة الداخلية التي تضمن تنظيم سير العمل في الشركة 
وحسن اإلدارة وكذلك اإلدارة السليمة للمسائل المتعلقة بالموظفين خالل عام واحد من تاريخ 
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ي السجل التجاري وذلك وفقا للقواعد الصادرة من جانب الهيئة العامة لسوق تسجيل الشركة ف
  . المال 

  
يحظر على مجلس اإلدارة أن يقوم باألعمال التالية ، ما لم يرخص له صراحة القيام بها بموجب 

  :نظام الشركة أو بقرار من الجمعية العامة 
  
  .كانت ضئيلة القيمة وعادية التبرعات ، ماعدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى  )١
 .بيع جميع أصول الشركة أو قسم هام منها  )٢
إجراء الرهن أو التأمين على أصول الشركة إال لضمان ديونها المترتبة في سباق أعمالها  )٣

 .االعتيادية 
كفالة ديون الغير ، ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق  )٤

 .غايات الشركة 
 

يعود لمجلس اإلدارة أن يفوض بصالحياته للقيام ببعض األعمال ، رئيس مجلس اإلدارة أو 
  .المديرين أو لجانا تتألف من أعضائه 

  
تلتزم الشركة بجميع األعمال التي يقوم بها مجلس إدارتها ومديروها وسائر المشرفين على 

  .حدود صالحياتهم  متى كانوا يعملون باسم الشركة وضمن – إنُ وجدوا –إدارتها 
  

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في إدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة إال 
كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو . بموافقة الجمعية العامة ، على أن تجدد الموافقة سنويا 

و أيآ من موظفي الشركة الرئيسيين أن يستغل ما يصل إليه من معلومات بحكم منصبه أ
وظيفته في تحقيق مصلحة له أو ألوالده القصر أو ألحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة 
التعامل في األوراق المالية للشركة ، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات ُيراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق المالية التي 

  . من القانون عند مخالفة ذلك ١١٠ و ١٠٩درتها الشركة ، وتطبق أحكام المادتين أص
  

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات 
والعقود التي تجريها الشركة لحسابها ويستثنى من ذلك العقود والصفقات التي تتم وفقا 

  .ن الهيئة العامة لسوق المال لمتطلبات اإلفصاح الصادرة ع
  

إن أعضاء مجلس باإلدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن األضرار الناتجة 
عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو 

تبصر في إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم ، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الم
  .ظروف معينة 

  
إذا ترتبت مسؤولية على أكثر من عضو عمال بالفقرة السابقة ، يعود للمحكمة المختصة أن 
تجعل كالً من األعضاء المذكورين مسؤوال عن جميع األضرار أو عن جزء منها وفقا لما 

  .ترتئي الهيئة بالنظر إلى ظروف القضية 
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 النصوص التي تقضي بالحد من مسؤولية أعضاء وتكون باطلة وكأنها لم تكن األحكام أو

مجلس اإلدارة ويترتب على الشركة أن تعيد إلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
التكاليف والمبالغ المحكوم بها في أي دعوى مدنية أو جزائية تقام عليه بسبب أن مسئوليته 

كم نهائي في هذه ترتبت عن أعمال قام بها في إدارة الشركة ، وذلك في حال صدور ح
  .الدعوى يعفيه من المسؤولية 

  
يعود للشركة أن تقيم الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها تعتبره مسؤوآل عن 

ويتخذ مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة العادية قرارا بهذا الشأن . األضرار التي أصابتها 
ا يقضي بتفويضه بأن يدفع نفقات يقضي بتعيين شخص لمالحقة الدعوى نيابة عن الشركة كم

ويعود لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ، . الدعوى من أموال الشركة 
وإذا . وإذا لم تتبن الجمعية العامة العادة اقتراحه ، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة 

عوى من األموال المحكوم نجحت هذه الدعوى يجب أن تُعاد إلى المساهم نفقات ومصاريف الد
  .بها على أن يدفع الرصيد إلى الشركة 

  
وال يجوز إقامة دعوى على أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد من ورثتهم فيما يتعلق بما 

 سنوات من تاريخ ٥قاموا به خالل فترة شغلهم للمنصب إال إذا كانت إقامة الدعوى خالل 
جلس اإلدارة حسابات الشركة الخاصة بالفترة التي انعقاد الجمعية العامة التي قدم فيها م

  تتضمن التقصير سبب الدعوى التي ترفعها الهيئة العامة لسوق المال من شرط المدة المذكورة 
  

  مجلس اإلدارة األول
من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بعد االنتهاء من تخصيص األسهم بحيث 

وسيتم اإلعالن  .حاضرون على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األوليصُوت فيه المساهمون ال
  .عن تاريخ ومكان االنعقاد في الصحف الُعمانية اليومية 

  
  اللوائح الداخلية

من قانون الشركات التجارية تضع الشركة من خالل مجلس ) ٦٨(استنادا إلى أحكام المادة 
 وشؤون موظفيها خالل عام واحد من اإلدارة نظاما داخليا يرعى إدارة الشركة وأعمالها

تاريخ إثبات تحويل الشركة في السجل التجاري ، ويشمل هذا النظام النقاط التالية على األقل 
  :باإلضافة إلى القواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال 

  
 الهيكل التنظيمي للشركة والذي يجب أن يوضح المسؤوليات الضرورية المتعلقة بالوظائف           . ١

  . المختلفة بالشركة وطريقة رفع التقارير 
   .تحديد المستويات والصالحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية . ٢
تحديد أتعاب الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الشركة            . ٣

 . واللجان المنبثقة عنه وأسس احتسابها
  . لمشتريات وعقود الخدمات السياسات المتعلقة با . ٤
  . الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة . ٥
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السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية المنبثقـة عـن             . ٦
 . مجلس إدارة الشركة

التطوير والتـدريب   السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تتضمن الرواتب والتعيين و         . ٧
  . والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها من الجوانب األخرى ذات العالقة 

  . السياسات االستثمارية بالشركة  . ٨
  . التعامالت مع األطراف ذوي العالقة . ٩
سياسات وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمهور والهيئة والـسوق فـي            . ١٠

  . ه المعلومات وصالحيات االطالع عليهاالوقت المحدد، على أن تتضمن تصنيف هذ
 . أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة إضافتها لتحقيق أهداف وغايات الشركة.١١
على مجلس اإلدارة مراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة لمرة .١٢

لمساهمين بأنه تم واحدة في العام على األقل، على أن يتم التأكيد في تقريره الموجه إلى ا
 .عمل هذا اإلجراء

تمارس اإلدارة التنفيذية مسؤولياتها وصالحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد من مجلس .١٣
اإلدارة يتم فيه تحديد مسؤوليات وصالحيات كل أعضاء اإلدارة التنفيذية ، كما يجب أن 

ار إليها، يصادق المجلس على تفويض منظم يكون إطاراً للمسؤوليات والصالحيات المش
كما  يتعين على اإلدارة التنفيذية االستجابة الكافية والمناسبة لطلبات المجلس ولجانه 

 .بغرض وضع سياساته موضع التنفيذ ، وتكون اإلدارة مسؤولة تجاه المجلس عن ذلك 
يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة ، الذي يعد جزءا ال يتجزأ من البيانات المالية .١٤

قة والبيانات المالية الفصلية، بيانا يؤكد فيه التزام الشركة باألنظمة واللوائح السنوية المدق
  الداخلية الموضوعة فيها
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  الفصل الثامن عشر
  حقوق ومسؤوليات المساهمين

  
  مسؤوليات المساهمين 

تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها وال ُيسئل عن ديون الشركة 
  .في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيها إال 

  
فأكثر من أسهم % ١٠على كل شخص يمتلك أو تصل مساهمته هو وأوالده القُصر إلى 

الشركة أن ُيعلم الهيئة العامة لسوق المال بذلك بكتاب خطي ، وأن ٌيعلمها بأي تعامل أو 
  .تصرف ُيجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه 

  
أو أكثر من أسهم % ٢٥ال يجوز لشخص أو أكثر من األقارب حتى الدرجة الثانية تملك 

شركة مساهمة عامة طُرحت أسهمها في اكتتاب عام إال وفقآ لما يحدده مجلس إدارة الهيئة 
  .العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط هذا التملك 

وال يجوز تجزئة السهم وال أن . مية يجب أن تكون فئتا األسهم في الشركة بذات القيمة االس
تكون ملكيته ألكثر من شخص واحد إال في حالة ملكيته عن طريق الميراث على أن يمثل 
الورثة بممثل واحد هو الشخص الذي يرد اسمه أوال في السجل ويعتبر مالكو األسهم 

كما أن . ية المشتركون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن االلتزامات الناتجة عن هذه الملك
سوف يخضع الموظفون  .تحويل السهم يستلزم تجييرآ من جميع المالكين المشتركين

  لفترة ستة أشهر من تاريخ اإلدراجألسهم ا) عدم بيع (االحتفاظ والمديرون لفترة 
  حقوق المساهمين

ون يجب أن تتمتع األسهم في الشركة ،  بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفقآ الحكام قان
  :الشركات التجارية وقانون سوق المال وهي 

  .الحق بقبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة  )١
 .حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة  )٢
 .حق في االشتراك بتوزيع أصول الشركة عند التصفية  )٣
 .الحق بالتعامل في األسهم وفقا للقانون  )٤
 .الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين الحق باإلطالع على ميزانية  )٥
الحق بأن يتبلغ المساهم الدعوات إلى الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه  )٦

وله عدد أصوات تساوي عدد ما يمتلكه من (الجمعيات شخصيا أو بواسطة وكيل 
بصوتين أصوات أسهم هذا باإلضافة إلى األسهم الممتازة التي تحمل حق التصويت 

 ) .لكل سهم منها
الحق بأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا  )٧

 .كان مخالفا للقانون أو لنظام الشركة األساسي أو لوائحها الداخلية 
الحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن  )٨

 . عمال بأحكام قانون الشركات التجارية المساهمين أو نيابة عن الشركة
يحق للهيئة العامة لسوق المال بناءا على أسباب وجيهة يبديها مساهمون يملكون  )٩

على األقل من أسهم الشركة وقف العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة إذا % ٥
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 كان قد تم اتخاذها لصالح فئة بعينها من المساهمين أو لضررهم أو لتحقيق منفعة
 . خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة 

  
  التقارير والبيانات

يعد مجلس اإلدارة بيانات مالية ربع سنوية عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة 
مالية كما ُيعد تقرير سنوي خالل شهرين من نهاية السنة المالية يحوي الميزانية المدققة 

لس وتحليلها وتقرير حول تنظيم وإدارة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المج
 ، ويتم اإلفصاح عن هذه البيانات قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العامة العادية الشركة

السنوية وذلك عبر نظام اإلرسال اإللكتروني الذي يعمل بواسطة موقع سوق مسقط 
  . لألوراق المالية

  
دققة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط يتم إرسال البيانات المالية الربع سنوية غير الم

 يوما من نهاية كل ربع سنوي ٣٠خالل عبر نظام اإلرسال اإللكتروني لألوراق المالية 
أو أي فترة قانونية تحددها قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 

لمركز المذكور من خالل نظام اإلرسال اإللكتروني الخاص بالمركز كما سيتم تزويد ا
بنسختين موقعتين من مجلس إدارة الشركة وسيقوم المجلس بنشر هذه البيانات في 

  الصحف اليومية خالل الفترة المحددة آنفاً ، 
  

  :الجمعيات العامة
 ٣يوجه مجلس اإلدارة الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية خالل 

الية ، وتكون الجمعية العامة مسؤولة عن النظر في أشهر من تاريخ انتهاء السنة الم
  :القرارات التالية 

  . مجلس اإلدارة والموافقة عليه ردراسة تقري )١
 .دراسة تقرير اإلدارة والتنظيم والموافقة عليه  )٢
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية وحساب األرباح  )٣

 .والخسائر 
ألرباح النقدية ، على أال توزع هذه األنصبة إال مراجعة تقرير توزيع أنصبة ا )٤

من األرباح الصافية أو من الحسابات االحتياطية االختيارية شريطة أن 
 .من قانون الشركات التجارية ) ١٠٦(تراعى دائما أحكام المادة 

مراجعة التقرير الخاص ببدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان  )٥
 . والموافقة على تقرير العام المنصرم المنبثقة عنه للعام القادم

 . ألعضاء مجلس اإلدارة – إن ُوجدت –الموافقة على المكافآت السنوية  )٦
إحاطة الجمعية العامة بالتعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل  )٧

 . إن ُوجدت –العام المالي المنصرم 
خالل العام المالي النظر في أية تعامالت متوقعة مع األطراف ذات العالقة  )٨

 . إن ُوجدت –القادم 
تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابهم مع مراعاة أحكام  )٩

 .قانون الرقابة المالية بالدولة 
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لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعيات العامة لالنعقاد في أي وقت ، وعليه أن يدعوها 
شركة ذلك ، أو عندما يطلب هذا األمر مساهم لالنعقاد عندما يوجب القانون أو نظام ال

  .أو أكثر يمثلون ربع رأسمال الشركة على األقل 
  

يضع جدول أعمال الجمعية مجلس اإلدارة ، أو مراقبو الحسابات إذا كانت الجمعية 
وعلى مجلس اإلدارة ، أو مراقبي الحسابات عند االقتضاء ، أن . مدعوة من قبلهم 

 ةل أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة بالمائيدرجوا في جدول األعما
من رأسمال الشركة ، شرط أن يرد هذا االقتراح إلدراجه في الجدول قبل الموعد 

  .المحدد للجمعية بشهر واحد على األقل 
  

ال تكون مقررات الجمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع ، شخصيا أو 
إذا لم يتوفر هذا . همون يمثلون نصف رأسمال الشركة على األقل بالوكالة ، مسا

يتبلغ المساهمون . النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته 
الدعوة إلى الجمعية العامة العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها دعوتهم إلى 

. جمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل أول جمعية ، وذلك قبل الموعد المحدد لل
 شرط أن تعقد ،تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثل 

تتخذ الجمعية العامة العادية . هذه الجمعية خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى 
   .قراراتها باألكثرية النسبية لألصوات التي اقترعت بشان قرار معين

  
غير أن هذه التعديالت ال تكون نافذة إال إذا وافقت عليها الهيئة العامة لسوق المال 

  .وقُيدت في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة 
  

ال تكون مقررات الجمعية العامة غير العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع ، 
إذا . رأسمال الشركة على األقل شخصياً أو بالوكالة ، مساهمون يمثلون ثالثة أرباع 

يتبلغ . لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته 
المساهمون الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت 

ة بأسبوعين فيها دعوتهم إلى أول جمعية ، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثاني
تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضر االجتماع ، شخصياً أو . على األقل 

بالوكالة ، مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على األقل ، شرط أن تعقد هذه 
  .الجمعية خالل ستة أسابيع من تاريخ الجمعية األولى 

  
رية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكث

بشأن قرار معين ، بشرط أن ينال هذا القرار دائما أصواتا تزيد على نصف جميع 
  .أسهم الشركة 

  
خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة يحق لكل مساهم أو أي شخص 

أي قرار آخر ذي مصلحة أن يراجع هيئة حسم المنازعات التجارية لتقضي ببطالن 
واعتباره كأنه لم يكن إذا كان قد اتخذ خالل هذه الجمعية بصورة مخالفة ألحكام 
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القانون أو ألحكام نظام الشركة األساسي أو لوائحها الداخلية إو ُوجدت ، أو بواسطة 
  .الغش أو إساءة استعمال السلطة من أي كان 

  
  نقل ملكية األسهم

 يضعها سوق مسقط لألوراق المالية ويحق لكل تنتقل ملكية األسهم وفقا للضوابط التي
مساهم في الشركة بيع وتحويل أسهم الشركة دون قيود وفقاً ألحكام قانون الشركات 

من رأسمال الشركة % ٧٠التجارية ، شرط أال تزيد نسبة تملك غير الُعمانيين عن 
  .تحت أي ظرف من الظروف 

  
تملك الفرد ألسهم الشركة عما هو وعلى نحو مماثل ، يجب أال يزيد الحد األقصى ل

مقرر في قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال إال إذا تم الحصول على 
  .الموافقات الالزمة 

  
  الجمعية العامة التأسيسية

يجب اعتبار الدعوة النعقاد الجمعية العامة التأسيسية أحد متطلبات تأسيس الشركة 
ل اجتماعها بالنظر في كل اإلجراءات التي تمت المساهمة وتقوم هذه الجمعية خال

لتأسيس الشركة ، وعلى الشركاء المؤسسين ، خالل ثالثين يوما من انتهاء مدة 
تتم دعوة . االكتتاب ، أن يقوموا بدعوة المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية 

ة ووفقاً ألحكام الجمعية العامة التأسيسية وتعقد وفقا ألحكام قانون الشركات التجاري
قانون الشركات التجارية ووفقاً ألحكام نظام الشركة األساسي التي ترعى الجمعيات 

  .العامة غير العادية 
  

على الشركاء المؤسسين أن يقدموا إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن 
الشركة المعلومات الوافية عن جميع اإلجراءات المتخذة والنفقات المدفوعة لتأسيس 

وعن جميع االلتزامات المعقودة من قبل الشركاء المؤسسين نيابة عن الشركة التي 
  .هي قيد التأسيس مع المستندات المؤيدة لذلك 

  
يعود للجمعية العامة التأسيسية الصالحية بأن تصادق على اإلجراءات و االلتزامات 

  :التالية 
عين الخاص بعملية تأسيس المساهمين البائ/ المصادقة على تقرير المؤسسين  )١

الشركة والنفقات التي تم دفعها في هذا الصدد ويكون المؤسسون مسؤولين 
بالتكافل والتضامن عما ُدفع وُعقد نيابة عن الشركة التي هي قيد التحويل من 

  .نفقات والتزامات لم تصادق عليها الجمعية التأسيسية 
ة الحاكمة لتأسيس الشركة التحقق من أنه قد تم االلتزام بالشروط الضروري )٢

 .والمصادقة على هذا 
عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي كما يحق للجمعية التأسيسية التصديق على  )٣

تعديل النظام األساسي للشركة إذا تطلب األمر هذا ، وال يكون هذا التعديل نافذا 
 التجاري إال بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال وقيد ذلك التعديل في السجل

 .بوزارة التجارة والصناعة 
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تنتخب الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة الذي يتولى تسجيل الشركة  )٤
في السجل التجاري خالل شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وتؤسس 
الشركة نهائيا بتسجيلها في السجل التجاري ، ويكون أعضاء مجلس اإلدارة 

 .التضامن عن األضرار الناتجة عن عدم إجراء هذا التسجيل مسؤولين بالتكافل و
 .أتعابهم تعين الجمعية التأسيسية مراقبي الحسابات األولين وتحدد )٥

  
  :الموعد المتوقع النعقاد الجمعية العامة التأسيسية

 ٣٠ وخالل من المقرر إنعقاد إجتماع الجمعية العامة التأسيسية بعد اإلنتهاء من تخصيص األسهم
بحيث اً من إنتهاء مدة اإلكتتاب، على المؤسسين أن يدعو إلى إجتماع جمعية عامة تأسيسية، يوم

وسيتم اإلعالن عن  .يصوت فيه المساهمون الحاضرون على إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول
  .تاريخ ومكان اإلنعقاد في الصحف الُعمانية اليومية
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  الفصل التاسع عشر
  وط وإجراءات االكتتابشر
  أهلية االكتتاب في األسهم المعروضة

الجهات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام مفتوح لألفراد العمانيين وغير العمانيين و
 غير  والشركات والمؤسسات وصناديق االستثمار وصناديق التقاعد العمانيةاالعتبارية من 

 المساهمة األجنبية في رأسمال الشركة بعد التحويل وعند إدراجها العمانية شريطة أال تتجاوز نسبة
  .من إجمالي رأس المال وفقا لعقد تأسيس الشركة % ٧٠بسوق مسقط لألوراق المالية عن 

  
  :طلبات االكتتاب المحظورة 

  :  يحظر على المذكورين أدناه االكتتاب في أسهم الشركة 
 المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط المؤسسات الفردية ، حيث يتعين على صاحب .١

  .متى رغب في ذلك 
حسابات العهدة ، حيث يتعين على شركات الوساطة توجيه عمالئها إلى االكتتاب  .٢

 .بأسمائهم الشخصية 
 طلبات االكتتاب المتكررة ، حيث يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طل باسمه  .٣
تشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة ، و .٤

 .الورثة ، حيث يتعين عليهم أو على وكيلهم الشرعي التقدم بأسمائهم الشخصية 
  

  .هذا وسيتم رفض الطلبات التي تقدم على النحو المشار إليه أعاله دون الرجوع للمكتتب 
  

  االكتتاب عن األوالد القُّصر 
  ١/٥/١٩٩٠خص مولود بعد  ألغراض هذا الطرح ، يعتبر قاصرا كل ش– ١
  . يجوز لألب فقط االكتتاب نيابة عن أوالده القُّصر -٢
 إذا تم االكتتاب نيابة عن الولد القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب فإنه يجب – ٣

أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله 
  .وشراَء واستثمارآ بالتصرف في مال الولد القاصر بيعا 

  
  :رقم المساهم لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية 

يتعين عل كل شخص يرغب باالكتتاب في األسهم المطروحة أن يكون لديه    - ١
تم فتحه ) م.ع.م.ش(حساب لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية 

الحصول عليه من مقر الشركة أو حسب النموذج المعمول به لديها و الذي يمكن 
موقعها على شبكة المعلومات العالمية أو شركات الوساطة ، ويمكن لكل مكتتب 

  :فتح الحساب المذكور من خالل المنافذ التالية 
مراجعة المكتب الرئيسي للشركة الكائن في الطابق األول بمبنى سوق مسقط  - 

  .لألوراق المالية بالحي التجاري 
 .ق مسقط لألوراق المالية الكائن في مدينة صاللة مراجعة فرع سو - 
مراجعة مكاتب شركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق  - 

 .المالية
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 .فتح الحساب عن طريق موقع الشركة على شبكة المعلومات العالمية  - 
  .٢٤٨١٧٤٩١فتح الحساب عن طريق الفاكس رقم  - 

شركة مسقط لإليداع وتسجيل بالنسبة لألشخاص الذين لديهم حسابات لدى   - ٢
فإنه يتعين عليهم قبل االكتتاب التأكد من أن حساباتهم ) م.ع.م.ش(األوراق المالية 

االسم بالكامل ، العنوان البريدي ، الرقم : تتضمن بياناتهم األساسية بالكامل وهي 
المدني المدّون في البطاقة الشخصية أو جواز السفر ، تفاصيل الحساب المصرفي 

  .ما يمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله ، ك
إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتب بما في ذلك إرسال إخطارات التخصيص   - ٣

وشيكات األرباح ستكون طبقا للعنوان المسجل لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل 
كد من صحة عناوينهم المسجلة لدى األوراق المالية ولذا يتعين على المكتتبين التأ

  .شركة مسقط لإليداع 
يتعين على كل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شركة مسقط - ٤

على الرقم الصحيح ليتم تسجيله في طلب ) م.ع.م.ش(لإليداع وتسجيل األوراق المالية 
ي طلب االكتتاب على المكتتب االكتتاب ، وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدّون ف

نفسه ، حيث سيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة وذلك 
  .دون الرجوع للمكتتب 

  
  ولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال ب

  )م.ع.م.ش(شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية 
   ٢٤٨١٧٤٩١:  ، الفاكس ٢٤٨١٤٨٢٧: الهاتف 

om.csdoman.www://https/  
  

  فترة االكتتاب
 ، وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك في يوم ٥/٥/٢٠٠٨يبدأ االكتتاب في يوم 

  .م ٣/٦/٢٠٠٨
  

  :الحد األدنى لالكتتاب العام 
سهم ) ألف (١٠٠٠يجب أال يقل عدد األسهم المكتتب فيها لكل شخص طبيعي عن 

ا يجب بالنسبة لألشخاص االعتباريين والمؤسسات وصناديق  ، كمةومضاعفات المائ
عشرة االف  (١٠ ١٠٠االستثمار وصناديق التقاعد أال يقل عدد األسهم المكتتب فيها عن 

   .ة سهم ومضاعفات المائ)ومائة
  الحد األقصى لالكتتاب العام

% ١٠ االكتتاب بأكثر من أي شخص معنويو ال يجوز ألي شخص هو وأوالده القُّصر
من حجم اإلصدار ، بمعنى أن الحد األقصى للمكتتب الواحد وأوالده القُّصر يجب أال 

  )  سهمخمسمائة الفومليونان  (٢,٥٠٠,٠٠٠يتجاوز 
  

مع ) أو ولي االمر(وألغراض احتساب هذه النسبة يتم دمج طلب االكتتاب الخاص بالوالد 
جم األسهم المكتتب فيها النسبة طلبات االكتتاب الخاصة باألوالد القُّصر، وإذا تجاوز ح
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المذكورة فسيتم تخفيض األسهم المسجلة في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء عملية 
  .التخصيص 

  
  تفاصيل الحساب المصرفي

المسجل باسم صاحب (يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به )١
 مصرفي يخص شخص آخر عدا  ، وال يجوز للمكتتب استخدام رقم حساب)الطلب

  . األوالد القُّصر فقط 
إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجال لدى بنك آخر غير بنك االكتتاب ، فإنه يجب )٢

على المكتتب تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب ، ويكون 
احب الحساب مثل هذا اإلثبات بتقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضح رقم واسم ص

الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو 
ويتوجب على المكتتب ضمان أن اإلثبات المقدم . إلخ .. رسالة صادرة من ذلك البنك 

ولمزيد من التوضيح . مقروء بوضوح ويحتوي على رقم واسم صاحب الحسب بالكامل 
لزم بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا قام ، فإن المكتتب غير م

باالكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ بحسابه لديه ، حيث يتعين على البنك في هذه 
 .الحالة التحقق من صحة حساب عميله من خالل نظامه الخاص به 

ع سيتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط لإليدا)٣
ع وسيتم استخدامه في تحويل األموال الفائضة من .ع.م.وتسجيل األوراق المالية ش

االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق 
المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية ، أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات 

سجالت اإليداع فإنه سيتم استخدام الحساب المصرفي الوارد مصرفية مقيدة حاليا ب
 .بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط 

سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب ، )٤
باستثناء طلبات األوالد القُّصر التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهم 

. 
  الوثائق الثبوتية المطلوبة 

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط   )١
  .وهي االكتتاب عن طريق بنك آخر غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب 

جب ويوقعها أفراد بمو) غير األفراد(في حالة الطلبات  التي يتقدم بها أشخاص اعتباريون   )٢
ما هو مخول لهم من صالحيات التوقيع ُيرجى إرفاق ما يثبت التخويل بالتوقيع بالنيابة 

  .عن الشخص االعتباري 
  كيفية االكتتاب 

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات   )١
االكتتاب بقبول طلبات الواردة بالطلب ، وتأكيدا على ذلك فقد تم توجيه عناية بنوك 

االكتتاب التي تستوفي جميع  المتطلبات المنصوص عليها في طلب االكتتاب ونشرة 
  .اإلصدار 

على المكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة   )٢
  .شروط وإجراءات االكتتاب بعناية تامة 
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يفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شركة على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واست  )٣
  .رقم جواز السفر وتاريخ الميالد بالنسبة لألوالد القُّصر / مسقط لإليداع والرقم المدني 

على المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك االكتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمة   )٤
  . أو إرفاق المستندات المشار إليها أعاله األسهم كما هي محددة بالنشرة مع مراعاة إبراز

االكتتاب العام : (في حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسم   )٥
  ) .المبدئي لشركة فولتامب للطاقة

  
  بنوك االكتتاب

  :تقبل طلبات االكتتاب لدى إحدى البنوك التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط
  )ع.ع.م.ش(ط بنك مسق )١
 )م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي  )٢
 )ع.ع.م.ش(بنك ظفار  )٣
  

ويتعين على بنك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من استيفائها شكال وموضوعا 
للمتطلبات الواردة في النشرة ، وعليه أيضا توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في 

  .الطلب المقدم 
  

 مسئولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل إنتهاء فترة االكتتاب ، هذا يتحمل المكتتب
ويحق لبنوك االكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ 

  .انتهاء فترة االكتتاب 
  

  قبول طلبات االكتتاب 
  :لبات االكتتاب في الحاالت التالية يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول ط

  .إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعآ من قبل المكتتب - ١
  .إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب فيها طبقا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار - ٢
  .إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب فيها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان - ٣
  .ذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة إ- ٤
  .إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة  - ٥
  .إذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية – ٦
  .إذا كان رقم المساهم لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية غير صحيح - ٧
ذا تبين إن الشخص قام باالكتتاب بعدة طلبات وبنفس االسم فإنه سيتم رفض جميع إ- ٨

  .الطلبات 
  .إذا لم ترفق بالطلب المستندات المنصوص عليها في نشرة اإلصدار - ٩
  .إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب - ١٠
  .ب الواردة بالطلب صحيحة إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتت- ١١
  إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات - ١٢

   المقدمة بأسماء األوالد القُّصر الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية
  . آلبائهم 
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ية المنصوص عليها في إذا لم يستوف الطلب أي من المتطلبات القانونية والتنظيم - ١٣
  .نشرة اإلصدار 

  
إذا تبين لبنك االكتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات 
بشكل نهائي لمدير اإلصدار عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة 

بة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف ، وإذا اإلصدار فإنه يتعين عليه بذلك العناية الواج
تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة فإنه يتعين على بنك االكتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع 

  .قيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار 
  

  رفض طلبات االكتتاب
دار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد يجوز لمدير اإلص

الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير مفّصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات 
  . االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض 

  
  االستعالم والشكاوي

تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو 
الطلبات المرفوضة أو إعادة  المبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االكتتاب 
من خالله ، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك 

  :على النحو التالي 
  

  البريد االلكتروني   الفاكس  الهاتف  وانالعن  الشخص   البنك 
طالل عبد   بنك مسقط 

الحميد 
  الزدجالي 

  ١٣٤ص ب 
رمز بريدي 

   وري ، ١١٢
  سلطنة عمان 

٢٤٧٨٨٨٦٤  ١٤/٢٤٧٦٨٢١٣  tlzadjali@bankmuscat.com  

بنك عمان 
  العربي 

 ص ب   أسامة قنه 
 رمز ٢٠١٠

 ١١٢بريدي 
   روي ،

  سلطنة عمان 

٢٤٧٩٣٩٥٣  ٢٤٧٦٢٣٢٤  o.qinna@oabinvest.com  

عادل عبد اهللا   بنك ظفار
عبد الرزاق 

  الهندي 

ص ب 
 ص ،١٥٠٧

 ١١٢ب 
 ،روي 

  سلطنة عمان 

٢٤٧٩١١٣١  ٢٤٧٩٥٥١٧  aarazaq@bankdohofar.com

  
  

إذا لم يستطع بنك االكتتاب التوصل إلى حل أو تسوية مع المكتتب ، فإنه يتعين على بنك االكتتاب 
صدار ، ويتعين على بنك االكتتاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إحالة الموضوع إلى مدير اإل

إليها بشأن الموضوع محل النزاع ، كما يتعين على المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك 
  .االكتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصل إليه من قرارات 
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  : المقترحةطريقة التخصيص 
سيتم ألغراض تخصيص زت األسهم المعروضة، وكتتابات جااذا تبين بعد انتهاء االكتتاب ان اال

خمسة  (٢٥,٠٠٠,٠٠٠األسهم بين المكتتبين توزيع عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام والبالغة 
  : سهم على النحو التالي) وعشرين مليون

  المستثمرون األفراد : الفئة األولي 
من األسهم % ٧٠وهي تمثل  ) سبعة عشر مليونا وخمسمائة  ألف (  سهم ١٧,٥٠٠,٠٠٠

المطروحة لالكتتاب توزع على المكتتبين األفراد الذين ال تتجاوز عدد األسهم المكتتب فيها من 
. سهم وسيتم توزيع األسهم بينهم على أساس النسبة والتناسب) عشرة آالف  ( ١٠,٠٠٠قبلهم عن 

  وهذة الفئة تشمل األفراد الطبيعيين فقط 
  

  : الفئة الثانية 
من األسهم % ٢٥سهم وهي تمثل ) ستة ماليين ومائتان وخمسون ألف  ( ٦,٢٥٠,٠٠٠

المطروحة لالكتتاب العام توزع على المكتتبين األفراد والجهات االعتبارية األخرى التي تزيد عدد 
 سهم ، وسيتم توزيع األسهم بينهم على أساس النسبة ١٠,٠٠٠األسهم المكتتب فيها من قبلهم على 

  . بوالتناس
  

  الموظفون  والمديرون بالشركة : الفئة الثالثة 
من األسهم المطروحة لالكتتاب العام توزع على % ٤سهم وهي تمثل ) مليون (١,٠٠٠,٠٠٠

  .  ضعف الراتب األساسي١٩الموظفين وبحد أقصى 
  

من األسهم المطروحة لالكتتاب العام توزع % ١سهم تمثل ) مائتان وخمسون ألف (٢٥٠,٠٠٠
 سهم لكل مدير من المديرين الخمسة على أساس التخصيص ٥٠,٠٠٠مديرين وبحد أقصى على ال
  . الثابت
في حالة عدم االكتتاب في األسهم المطروحة للفئة األولى كاملة، سيتم إضافتها لألسهم  −

  . المخصصة للفئة  الثانية والعكس
فتها لألسهم في حالة عدم االكتتاب في األسهم المخصصة للفئة الثالثة، سيتم إضا −

  ) المستثمرين األفراد( المخصصة للفئة األولى 
ويراعى عند التخصيص عدم تجاوز المساهمة األجنبية النسبة المحددة في النظام األساسي للشركة 

  . من رأس المال% ٧٠والبالغة 
  

سيتقرر التخصيص النهائي على األساس المذكور أعاله من قبل مدير اإلصدار وبالتنسيق مع 
  .  لسوق المال ةركة و الهيئة العامالش
 

  طريقة التعامل مع األسهم غير المكتتب فيها 
إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم المعروضة خالل مدة االكتتاب ، ستتم معالجة األسهم غير 

  :المكتتب فيها على النحو التالي 
  

ية المطروحة لالكتتاب فإنه سيتم في حالة لم يتم االكتتاب بالكامل في كافة األسهم العادية الحال
  . تغطية اإلكتتاب من قبل متعهدو التغطية
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في حالة حدوث أية تطورات فإن متعهدو التغطية سيقومون باالكتتاب بنفس قيمة النقص كما هو 

 بيسة للسهم حيث ستتحمل الشركة ٥٤٠ وذلك بقيمة بالفصل الخامس من هذه النشرة مبين 
  . بيسة للسهم الواحد ولن تطالب بهم المتعهدون بالتغطية  ٢مصاريف اإلصدار البالغة 

  
   يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع إلكمال إجراءات عملية الطرح 

 التاريخ  اإلجراء
 ٢٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ نشر إعالن الطرح

  ٥/٥/٢٠٠٨  بداية االكتتاب 
   ٣/٦/٣٠٠٨  ق االكتتاب غالإ

إلصدار طلبات االكتتاب والتسجيل النهائي للمكتتبين آخر يوم يتلقى فيه مدير ا
   الذي تم التوصل إليها االتفاقمن بنوك االكتتاب حسب 

١٣/٦/٣٠٠٨   

إبالغ الهيئة العامة لسوق المال بنتيجة االكتتاب والمقترحات الخاصة 
  بالتخصيص

١٨/٦/٢٠٠٨   

  ٢١/٦/٢٠٠٨  يتعلق بمقترح التخصيصموافقة الهيئة العامة لسوق المال فيما 
بداية رد وإرسال اإلشعارات المتعلقة بالتخصيص والدعوة لعقد اجتماع الجمعية 

  التأسيسية 
٢٢/٦/٢٠٠٨  

  ٣/٧/٢٠٠٨  اجتماع الجمعية العامة التأسيسية
  ١٣/٧/٢٠٠٨  تسجيل الشركة في السجل التجاري

  ١٦/٧/٢٠٠٨   أسهم الشركة للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية تسجيل
  
  

  : اخطارات التخصيص وإرسال األموال الفائضة
 يوماً من تاريخ إنتهاء فترة ١٥سيتم تخصيص األسهم المكتتب بها وإعادة األموال الفائضة خالل 
 إلى جميع المكتتبين المعنيين اإلكتتاب، وسيقوم مدير اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص

بالبريد طبقاً للعناوين المسجلة لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية وذلك فور 
  .الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيص

  
على المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم التأكد من عدد األسهم المخصصة له من 

مراجعة شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية، إذ أن إخطارات التخصيص قد خالل 
يتأخر وصولها بالبريد فضالًٍ على إن إجراءات إدراج الشركة ستتم بالتزامن مع إجراءات إرسال 

  .   إخطارات التخصيص
  

  إدراج وتداول أسهم الشركة
ة وفقآ للقوانين واإلجراءات السارية في سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالي

  تاريخ تقديم طلب اإلدراج 
  

ماع تعلما بأن تاريخ اإلدراج الُمشار إليه أعاله تم وضعه على أساس اكتمال النصاب القانوني إلج
  .الجمعية العامة التأسيسية المتوقع من أول مرة 
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  :المسؤوليات وااللتزامات 

 الكتتاب وشركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق الماليةيتعين على مدير اإلصدار وبنوك ا
 االلتزام بالمسؤوليات والمهام المحددة بموجب التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة ، )م.ع.م.ش(

كما يتعين عليها االلتزام بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمة بينهم وبين الجهة 
  .المصدرة لألوراق المالية 

  
هذا ويتعين على األطراف المسؤولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام 

وُيعد مدير اإلصدار هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابية في . والمسؤوليات الموكلة إليها
  .اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار 
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  الفصل العشرون
  التعهدات

  
   قيد التحويل–) ع.ع.م.ش (فولتامب للطاقة: الشركة المصدرة لألوراق المالية 

  :المؤسسون مجتمعين ومنفردين بما يلي المساهمون يتعهد 
  

   أن المعلومات المقدمة في نشرة اإلصدار هذه هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة– ١
  عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي      ، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من 

  .     حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة في نشرة اإلصدار مضللة 
   أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية – ٢

  .     واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما 
  

  : باإلنابة عن المؤسسينن بالتوقيع المفوضوأعضاء اللجنة التأسيسية
 التوقيع  االسم مسلسل

   قيس بن محمد اليوسف ١
 

   سايبل سين وينوب عنها ) م.م.ش(شركة سابكو   ٢
  

  
   مدير اإلصدار: ثانيا 

من قانون سوق رأس المال والئحته ) ٣(استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة 
ات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ، فقد قمنا بمراجعة كل الوثائق ذات التنفيذية والتعليم

العالقة والمواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار المتعلقة باالكتتاب العام في أسهم شركة 
  .فولتامب للطاقة 

  
والذين المساهمون البائعون صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ، / يتحمل المؤسسون 

  .أكدوا على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضلال 
  

نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها 
لجهة المصدرة لألوراق تحت إشرافنا ، وبناءا على أعمال المراجعة المشار إليها والمناقشات مع ا

المالية ممثلة في الشركة المصدرة لألوراق المالية والمؤسسين اآلخرين فيها والجهات األخرى 
ذات العالقة ، وبناءا على أعمال المراجعة التي قمنا بها مع هذه الجهات المعنية بموضوع 

  . قدمة إلينا اإلصدار و توقعات الربحية وأسس ومبررات التسعير ومحتويات الوثائق الم
  

  :نؤكد على ما يلي 
لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة والمعقولة التي تضمن أن البيانات الواردة إلينا من  )١

شركة فولتامب للطاقة قيد التأسيس والمتضمنة في نشرة اإلصدار تتفق مع الحقائق 
  .الواردة في الوثائق والمواد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح 
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سب إطالعنا ووفقآ للمعلومات المتوفرة لدينا من الجهة المصدرة لألوراق على ح )٢
فإن شركة فولتامب للطاقة لم تخف أية معلومات جوهرية ولم تحذف منها أية 

 .معلومات هامة يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة 
صاح إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها يتفقان مع جميع قواعد وشروط اإلف )٣

المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق 
رأس المال وتعديالتها ونموذج نشرة اإلصدار المعمول به لدى الهيئة ، كما تتفق مع 
قانون الشركات التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا 

 .الشأن 
لمعلومات التي تم عرضها في نشرة اإلصدار والمقدمة باللغة إن البيانات وا )٤

صحيحة وعادلة وكافية حسب ) وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية(العربية 
إطالعنا لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في 

 . قواعد وشروط اإلفصاح األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من خاللها طبقا ل
  

  مدير اإلصدار والمستشار المالي
  

  )م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي 
  االستثمارمجموعة إدارة 

  
  

  التوقيع والختم 
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   المستشار القانوني -ثالثا 
يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية 

 تتفق مع إحكام )قيد التحويل)(ع.ع.م.ش(رة والخاص بشركة فولتامب للطاقة  موضوع النش
رأس سوق القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون 

المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها ومتطلبات شروط  إصدار األسهم ونموذج نشرة 
 والنظام األساسي للشركة والقرارات المتخذة  العامة لسوق الماللدى الهيئةاإلصدار المعمول بها 

من جمعية الشركاء في الشركة وأن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية 
  . الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرة 

  
  المستشار القانوني لإلصدار

  كتب البوسعيدي، منصور جمال وشركائهمم
  
  
  
  
  

  التوقيع والختم 
  
  

  التاريخ 
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  المتعهدون بالتغطية : رابعا 
 بالموافقة على تغطية اإلصدار كما هو موضح  أدناهنانؤكد نحن متعهدي التغطية المذكورة أسمائ

  . في الفصل الخامس من نشرة اإلصدار 
  
  
  

  المتعهدون بالتغطية
  

)           م.ع.م.ش(بنك ُعمان العربي 
 
 
 

 

 )م.ع.م.ش (االستثمار لخدمات ةشركة الرؤي

  )م.م.ش(الشركة المتحدة لألوراق المالية 
  
  
  
  
  

  )م.ع.م.ش(الشركة الخليجية بادر ألسواق المال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


