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  بنوك االكتتاب

  بنك ظفار ش م ع ع 
  

  10/5/2008: تاريخ بداية االكتتاب
  24/5/2008: تاب يخ إغالق االكتتار

مطالبة عن تأخذ اهليئة العامة لسوق املال على عاتقها املسؤولية عن دقة وصحة الكشوفات والبيانات الواردة يف هذه النشرة وال تتحمل مسؤولية أي ال 
مت إعداد هذه النشرة بناًء على املتطلبات . شخص أي ضرر أو خسارة ناجتة عن االعتماد على هذه البيانات أو أي جزء منها أو استخدامها من قبل أي

بتاريخ  16/2008 /خمت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم . احملددة من قبل اهليئة العامة لسوق املال
  م2008/ 23/4
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  بيان هام للمستثمرين
  

اد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع املستثمرين على كافة املعلومات اليت قد تساعدهم على اختاذ القرار إن اهلدف األساسي من إعد
  .املناسب باالستثمار من عدمه يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب من خالهلا

  
ما مل ُتحذف منها أية معلومات البيانات واملعلومات اهلامة، وال تتضمن أية معلومات مضللة ككافة  هذا وتشتمل هذه النشرة على

  .أساسية قد تؤثِّر سلباً أو إجياباً على قرارات املستثمرين املتعلقة باستثمارهم يف األوراق املالية املطروحة من عدمه
  

كما  يتحمل جملس إدارة اجلهة املُصدرة جمتمعني ومنفردين املسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة يف هذه النشرة،
يؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد مت أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى قد 

  .يؤدِّي حذفها إىل جعل املعلومات املذكورة بالنشرة ُمضللة
  

فيما إذا كان من املناسب أن يستثمروا يف هذا ويتعيَّن على مجيع املستثمرين قراءة نشرة اإلصدار هذه ودراستها بعناية ودقة لتقرير 
األوراق املالية املطروحة، آخذين بعني االعتبار كافة احلقائق املبينة الواردة يف هذه النشرة يف سياقها الصحيح ، كما يتعيَّن على 

وراق املالية املطروحة مبوجبها، مجيع املستثمرين عدم اعتبار هذه النشرة مبثابة توصية من اجلهة املُصدرة لألوراق املالية بشراء األ
حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية احلصول على ما حيتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار يف األوراق املالية املطروحة 

ليت يراها لالكتتاب، وعن إجراء تقييمه املستقل للمعلومات واالفتراضات الواردة يف هذه النشرة، باستخدام التحليل والتوقعات ا
  .ضرورية يف اختاذ أي قرار بشان االستثمار يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب من عدمه

  
ومن اجلدير بالذكر أنه مل يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقدمي أية إفادة عن الشركة وال عن األوراق املالية 

النشرة، ويف حالة قيام أي شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقدمي تلك املطروحة لالكتتاب عدا األشخاص املذكورين هبذه 
  .اإلفادات فيجب عدم االستناد إليه على أنه ُمفوَّض من ِقبل اجلهة املُصدرة لألوراق املالية أو من ِقبل مدير اإلصدار

 

  نقاط إضافية هامة 
  

 تتضمن أية معلومات مضللة كما مل ُتحذف منها أية معلومات تشتمل هذه النشرة على كافة البيانات واملعلومات اهلامة، وال
وجيب اعتبار . أساسية قد تؤثِّر سلًبا أو إجياًبا على قرارات املستثمرين املتعلقة باستثمارهم يف األوراق املالية املطروحة من عدمه

ط هلذه املستندات وليست بيانات شاملة كافة ملخصات املستندات أو أحكامها الواردة يف هذه النشرة جمرد ملخصات موجزة فق
  .ووافية
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن االستثمارات يف األسهم تتضمن خماطر متنوعة حيث ميكن أن تنخفض أو ترتفع قيمة الورقة املالية على 
  .حنو غري متوقع تبًعا لظروف السوق

  

  البيانات املستقبلية
  

كالبيانات املتعلقة بتوقعات واعتقادات الشركة املتحدة للتمويل للمستقبل وترتكز هذه  تتضمن نشرة اإلصدار هذه بيانات مستقبلية
البيانات املستقبلية على اخلطط والتوقعات احلالية وتقديرات االحتماالت املستقبلية للشركة وعلى التوقعات اخلاصة بالظروف 

هذه التوقعات حبيث تكون واقعية ومعربة عن خطط الشركة واألحداث اخلارجية وقد بذل املؤسسون العناية الواجبة يف إعداد 
املستقبلية القابلة للتحقيق ومن هذا املنطلق قد حتتوي هذه البيانات املستقبلية على خماطر كامنة وأموًرا غري مؤكدة انطالقًا من 

هلامة قد يتسبب يف اختالف النتائج الفعلية وتوجه الشركة املتحدة للتمويل عناية املستثمرين بأن عدًدا من العوامل ا. تاريخ كتابتها
  :عن تلك الواردة أو املتوقعة يف البيانات ومن بني تلك العوامل

 .مستوى الطلب على خدمات الشركة املتحدة للتمويل
 .أنشطة منافسي الشركة املتحدة للتمويل •
 .التطورات التنظيمية أو القانونية أو املالية •
 .ة للتمويل وبراجمها للنفقات الرأمساليةجناح استثمارات الشركة املتحد •
 أداء االقتصاد الُعماين و •
  ."عوامل املخاطرة"العوامل األخرى الواردة حتت عنوان  •
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  التعريفات
 

التاريخ الذي ُينهي فيه مدير اإلصدار عملية ختصيص األسهم املكتتب  تاريخ التخصيص
 .فيها للمكتتبني

 .ااستمارة االكتتاب اليت جيب على املستثمر تعبئته طلب االكتتاب

عقد التأسيس والنظام 
 األساسي

عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وتعديالته واملعتمد لدى اهليئة 
 .العامة لسوق املال

جملس إدارة الشركة املنتخب من وقت آلخر بواسطة حاملي أسهم  جمالس اإلدارة/ جملس
الشركة وفقًا ألحكام النظام األساسي للشركة وأحكام قانون الشركات 

 .وتعديالته يف سلطنة ُعمان 4/74تجارية رقم ال

 .2007نوفمرب  10القرار الذي اختذه جملس اإلدارة يوم  قرار اجمللس

 .القيمة الدفترية للسهم القيمة الدفترية

 .ُمعدل النمو السنوي املُركَّب ُمعدل النمو املُركَّب

 .البنك املركزي الُعماين البنك املركزي

 .امة لسوق املال يف سلطنة ُعماناهليئة الع اهليئة

 ع.ع .م.بنك ظفار ش بنك االكتتاب

قانون الشركات 
 التجارية

 .وتعديالته يف سلطنة ُعمان 4/74قانون الشركات التجارية رقم 

 .األرباح بالنسبة للسهم األرباح للسهم

 .31/12وتنتهي يوم  1/1السنة املالية اليت تبدأ يوم  السنة املالية
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 .م.ع.م.شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية ش قط لإليداعشركة مس

 .وزارة التجارة والصناعة بسلطنة ُعمانوزارة التجارة والصناعة

 .غرفة جتارة وصناعة ُعمان الغرفة 

القيمة / نسبة السعر
 الدفترية

 .نسبة السعر للقية الدفترية ملضاعفات السهم

 .لألرباحمضاعفات السعر  السعر لألرباح

هذا النشرة اخلاصة مبمارسة حق األفضلية واملعتمدة من اهليئة العامة  نشرة اإلصدار
 .لسوق املال

.بيسة 1.000الريال العماين، العملة الرمسية لسلطنة ُعمان ويتكون من  ع.ر
 .بيسة للسهم 100األسهم العادية للشركة بالقيمة االمسية  األسهم

ة املسجلني لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق مسامهو الشرك املسامهون
 .م.ع.م.املالية ش

 .ع.ع.م.الشركة املتحدة للتمويل ش املتحدة للتمويل
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  الفصل األول
  معلومات عامة عن اإلصدار واجلهة املُصدرة

 

 .ع.ع.م.الشركة املتحدة للتمويل ش اسم اجلهة املُصدرة
 .5/58096/1 رقم السجل التجاري

 قع الرئيسي للنشاطاملو
، روي، سلطنة112: ، الرمز الربيدي3652. ب.ص: العنوان الربيدي

 .ُعمان

 .غري حمدودة مدة الشركة

 السنة املالية
تبدأ السنة املالية يف اليوم األول من يناير وتنتهي يف اليوم احلادي 

 .والثالثني من ديسمرب من كل عام

  األسهم العادية
واحد لكل سهمبصوت يت حتمل حق التصويتهي أسهم رأس املال ال

يف أي من االجتماعات العمومية مبا يف ذلك اجتماع اجلمعية عادي
  .العمومية غري العادية

رأمسال الشركة املُصرَّح
 به

سهم بقيمة 500.000.000ع مقسمة إىل .ر 50.000.000 
 .بيسة للسهم الواحد 100امسية تبلغ 

رأمسال الشركة املُصدر
قبل إصدار (دفوع وامل

 )أسهم حق األفضلية

سهم  195.620.885ع مقسمة إىل .ر 19.562.088.500
 .بيسة للسهم الواحد 100بقيمة امسية تبلغ 

رأمسال الشركة املُصدر
بعد إصدار (واملدفوع 

 )أسهم حق األفضلية

سهم  234.745.062ع مقسمة إىل .ر 23.474.506.200
الواحد، بافتراض االكتتاب يف هذه بيسة للسهم 100بقيمة امسية تبلغ 
 .األسهم بالكامل

 .بيسة للسهم الواحد 100 القيمة االمسية للسهم

إمجايل عدد األسهم
 املطروحة لالكتتاب

بيسة للسهم مبا  150سهم عادي بسعر اكتتاب  39.124.177
مخسة ماليني ومثامنائة ومثانية وستون (ع .ر 5.868.626.550قيمته 
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 ). ومخسمائة ومخسون فقط ستة وعشرون ريال ُعماينألف وستمائة و

50بيسة و  100القيمة االمسية . بيسة للسهم 150سعر االكتتاب   سعر االكتتاب
  . بيسة عالوة إصدار

  .تتحمل الشركة مصاريف اإلصدار  مصاريف اإلصدار

أهلية االكتتاب بأسهم 
  حق األفضلية

سهم من 0.2 حيق لكل سهم موجود يف السجل االكتتاب بعدد
أو سهم جديد واحد لكل مخسة أسهم%) 20(األسهم اجلديدة 

وحيق االكتتاب يف أسهم. موجودة حالًيا بالتقريب ألقرب رقم صحيح
حق األفضلية لكل مساهم يظهر امسه يف سجالت الشركة املسجلة لدى

  .شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية يف تاريخ احلق
  1/5/2008  تاريخ التسجيل

األغراض اليت سُتستخدم
فيها حصيلة أموال 

 االكتتاب

سيتم استخدام عوائد االكتتاب لزيادة القاعدة الرأمسالية للشركة وتعزيز 
 .وضعها املايل وخططها الطموحة يف جمال النمو املستقبلي

أهلية املُكتتبني يف األسهم 
  املطروحة

هم يظهر امسه يفحيق االكتتاب يف أسهم حق األفضلية لكل مسا
سجالت الشركة املسجلة لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق 

كما حيق االكتتاب لألشخاص الذين يشترون أسهم . املالية يف تارخيه
حق األفضلية عن طريق التداول فيها يف سوق مسقط لألرواق املالية إذا 

  . اكتتبوا يف األسهم قبل هناية فترة االكتتاب
وح به لتملكاحلد املسم
  غري العمانيني

من أسهم رأمسال الشركة وفقًا% 70ُيسمح لغري العمانيني امتالك حىت 
  .ألحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

تاريخ بداية التداول يف
 حق األفضلية

7/5/2008 

تاريخ هناية التداول يف
  حق األفضلية

19/5/2008  
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  10/5/2008 تاريخ بداية االكتتاب
 24/5/2008 اريخ هناية االكتتابت

 اإلدراج

من 110الشركة مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية وفقًا للمادة 
وسيتم إدراج أسهم حق األفضلية وفقًا للوائح . قانون سوق املال

كما أن الشركة مدرجة ببورصة . والقوانني املنظمة هلذا األمر يف تارخيه
 . البحرين

  التخصيص 

ألسهم لالكتتاب للمسامهني الواردة أمسائهم يف السجل يفسيتم طرح ا
ووفقًا لعدد األسهم اليت ميلكوهنا واملسجلة بإمسهم، إال إذا  قتاريخ احل

وسيتم التخصيص مبقدار . تنازل املساهم عن حقه يف أسهم األفضلية
ممارسة املسامهني حلقوقهم فيما يتعلق باألسهم املطروحة، وللمكتتبني، مبا 

لك املسامهني احلاليني املكتسبني هلذا احلق، املخولني باالكتتاب يف يف ذ
  . األسهم املطروحة بشرائها

  املوافقات 
 2007نوفمرب  10تبىن  جملس إدارة الشركة يف اجتماعه املنعقد يوم 

قراًرا بزيادة رأمسال الشركة عن طريق طرح أسهم حق األفضلية ملسامهي
  . تارخيهالشركة املسجلني يف السجل يف

موافقة البنك املركزي
  الُعماين

  . مت استالم املوافقة املبدئية من البنك العماين املركزي 

 مدير اإلصدار 

  )فينكورب(ع .ع.م.شركة املركز املايل ش
  .131، احلمرية، الرمز الربيدي 782. ب.ص

 .سلطنة ُعمان
  ufcrights@fincorp.org: الربيد اإللكتروين

 24816611: ، فاكس24816655: هاتف
الذي(مراقب احلسابات 

فحص البيانات املالية 
-2005املنصرمة 

  )إي آند واي(إرنست و يونغ 
  112روي، الرمز الربيدي 1750. ب.ص

  سلطنة  ُعمان
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 24702734:، فاكس24703105: هاتف  )2007
   muscat@om.ey.com:الربيد اإللكتروين

 24566043: ، فاكس24559559: هاتف

 املستشار القانوين 

 محد العمري وشركاه
  حمامون ومستشارون قانونيون

  .114، الرمز الربيدي 428. ب.ص
 .جربوه، سلطنة ُعمان

 24810547: ، فاكس24810327: هاتف

 ع.ع.م.بنك ظفار ش  بنك االكتتاب
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  الفصل الثاين
  أهداف اإلصدار وكيفية استخدام عوائده

  
  أهداف اإلصدار

 . زيادة القاعدة الرأمسالية للشركة وتعزيز وضعها املايل وخططها التنموية •
استخدام الفاعلية املالية لرأس املال املُعزز لزيادة متويل الديون للوفاء مبتطلبات األعمال املتزايدة  •

 .للشركة
  

  د اإلصداراستخدام عوائ
ختطط الشركة الستخدام عوائد االكتتاب يف أسهم حق األفضلية خالل ثالثة أشهر من تاريخ هناية 

  .االكتتاب
  

  اإلصدار السابق
من % 50بإصدار أسهم حق األفضلية بالقيمة األساسية للسهم ومبقدار  2005قامت الشركة عام 

ع للسهم وحبصيلة  .ر 1بقيمة  سهم 4.778.293رأس املال املدفوع، وقد كان حجم الطرح 
مليون   4.67سهم وبإمجايل   4.671.315وقد مت االكتتاب يف . ع.مليون ر 4.78وبإمجايل 

  .ع، وقد مت استخدام هذه األموال يف أنشطة الشركة خالل أربعة أشهر من التخصيص.ر
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  الفصل الثالث
    أغراض الشركة واملوافقات الصادرة بشأهنا

 

  عن الشركةنبذة 
ومن مث باشرت عملياهتا التجارية يوم  1997ع، عام .ع.م.مت تسجيل الشركة املتحدة للتمويل، ش

وهي شركة عمانية مسامهة عامة مرخصة من البنك املركزي الُعماين ومسجلة وفقًا  1998يناير  20
  .لقانون الشركات التجارية يف سلطنة ُعمان، كما أهنا مدرجة يف بورصة البحرين

  
  :و يف هذا الصدد حصلت الشركة على التصاريح والتراخيص التالية

  التسجيل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة
  5/58096/1: تسجيل جتاري رقم 

  الوطية/ مطرح/ حمافظة مسقط: املقر الرئيسي
  ، روي، سلطنة ُعمان112، الرمز الربيدي 3652. ب.ص: العنوان الربيدي

  24565151: هاتف
  24561841 :فاكس

 ufc@ufcoman.com : الربيد اإللكتروين

  1997ديسمرب  28: تاريخ التسجيل
  

والشركة مسجَّلة بغرفة جتارة وصناعة ُعمان، ومرخصة من البنك املركزي الُعماين للقيـام بأنشـطة   
  . التمويل واخلدمات املالية املرتبطة هبا

  
  كةأهداف الشر

  :وفقًا لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي فإن أهدافها األساسية هي كما يلي
  

أن تقوم بأي عمل من شأنه تقدمي القروض لألغراض املتنوعة من أجل التجارة والصناعة ) 1
والقروض قصرية األجل للمقاولني واإلجيار والبيع والتمويل اإلجياري لألصول املنقولة وغري 
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ع املمتلكات على خمتلف أنواعها مبا يف ذلك التجهيزات الصناعية أو اآلالت أو املنقولة ومجي
التركيبات أو األدوات أو املواد أو األشياء اليت تستخدم ألية أغراض، وعلى سبيل املثال ال 
احلصر، األغراض املدنية والتجارية والصناعية والزراعية ومعدات النقل واألجهزة الطبية 

  .ام املوارد الطبيعية مبختلف أنواعها والعلمية وإستخد
  
أن تتملك العقارات واألصول املنقولة وغري املنقولة اليت تدخل ضمن أعمال وأنشطة ) 2

الشركة االعتيادية مبا يف ذلك األراضي ألغراض اإلجيار والتأخري والبيع مبوجب الشروط 
ل على حق أو ملكية أو منفعة واألحكام أو املقابل أو املدى الذي يبدو جمدًيا ألغراض احلصو

بالطريقة أو الدرجة املتبعة يف متلك العقارات واألصول وكذلك أن حتصل أو متتلك على 
حقوق دائمة أو مؤقتة يف العقارات واألصول أو غري ذلك لإلشراف على مثل هذا املمتلكات 

 .مبوجب خمتلف ترتيبات التمويل
  
بيع والشراء بالتقسيط والتجارة والصناعة ، وأن أن تعمل بصورة عامة كممول لإلجيار وال) 3

تقوم بأعمال ختطيط املشاريع وتنميتها وتطويرها وتنظيمها إلنشاء مؤسسات جتارية وصناعية 
  .وزراعية وخدمات ومناجم

  
أن متنح قروًضا مبقابل ضمان أو بدون ضمان مبوجب الشروط اليت حتددها، وأن متنح ) 4

نات أو إستثمارات أو مقابل ضمان أي ملك سواء منقوالً أو أيًضا قروًضا مبوجب أية ضما
  .غري منقول أو أية فائدة تعود من ذلك سواء يف سلطنة ُعمان أو أي دول أجنبية أخرى 

  
أو متويل احلسابات املدنية حبق أو بدون حق الرجوع يف / القيام باألعمال املتعلقة بشراء و) 5

ال احلصر، التمويل، الشراء، اخلصم، إعادة اخلصم،  املطالبة اليت تشمل على سبيل املثال
مصادقة وإدارة املدينني، السندات اإلذنية، الكمبياالت، الفواتري، اإللتزامات التعاقدية 
واملستحقات األخرى ألي غرض كان على النصوص والشروط واإلعتبارات، احليازة واملدى، 

والتحكم يف هذه احلقوق، حقوق امللكية  حسبما يكون جمدًيا لتتوىل ومتتلك ومتارس السيطرة
أو يف هذه املدينني، السندات /واملصاحل مقابل تنظيم التمويل لتتمكن الشركة من التعامل مع و
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اإلذنية، والكمبياالت، الفواتري، اإللتزامات التعاقدية، واألصول والرسوم األخرى أو املصاريف 
على سبيل املثال ال احلصر، اإلدارة، التحصيل، باألسلوب الذي يبدو مناسًبا، مبا مبا يف ذلك 

مبوجب ( إعادة اخلصم، البيع، الرهن، الضمان وإعادة متويل هذه احلقوق، وامللكية واملصاحل 
  ) م 6/12/1999قرار اجلمعية العمومية غري العاديه يوم 

  .تجاريأو حسابات عمالئها والوكاالت والتمثيل ال/ اإلسترياد والتصدير على حساهبا و) 6
  

  التراخيص واملوافقات
حصلت الشركة وحتتفظ بتراخيص وعضويات سارية من اجلهات ذات الصلة ملتابعة أنشـطتها الـيت   

 :تأسست من أجلها وتلك التراخيص هي كما يلي
 

 اجلهة 
/ الغرض من الترخيص
 رقم الترخيص

 تاريخ اإلصدار
  تاريخ االنتهاء

 

 28/12/1997 5/58096/1 وزارة التجارة والصناعة

ُمدد حىت 
27/12/2012  

 
 5/1/2009 3/12/2007 عضويةغرفة جتارة وصناعة ُعمان

املركزي الُعماينالبنك   
ملزاولة االستئجار والشراء

 بالتقسيط
 سارِ 20/1/1998

  القرارات الصادرة
) 2007االجتماع الثامن لعام ( 58وافق جملس إدارة الشركة على القرار التايل يف اجتماعه رقم 

  :2007نوفمرب  10الذي ُعقد يوم 
% 20ناقش اجمللس العرض املقدم من اإلدارة واخلاص بزيادة أسهم رأمسال الشركة عن طريق إصدار 

بيسة للسهم الواحد ووافق  150من األسهم على أساس حق األفضلية للمسامهني احلاليني بسعر 
  . الالزمة يف هذا الصدداجمللس على هذا العرض كما كلَّف اإلدارة باختاذ اخلطوات 

زيادة رأس مال الشركة على  2008مارس  31وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 
  مليون ريال عماين 50مليون ريال عماين اىل  20املرخص به من 
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 الرابعالفصل 
 تفاصيل املسامهني 

 

  تفاصيل املسامهة
 : 2008مارس  31ال الشركة يف يوضح اجلدول التايل أهم املسامهني يف رأمس

 
 

 اجلنسية االسم م
نوع ملكية 
 األسهم

 عدد األسهم
النسبة 

 %املئوية 

1 
الشركة العمانية 
19.635 38.411.133 عادي عمانية*للفنادق والسياحة

2 
شركة االستثمارات 

 املالية العاملية
 9.06 17.723.246 عادي عمانية

3 
سليمان بن أمحد بن

 ينسعيد احلوقا
 8.46 16.554.823 عادي عماين

4 
سامل بن عبد اهللا بن 
 سعيد احلوسين

 6.63 12.960.000 عادي إمارايت

 5.21 10.196.438 عادي عمانية النجمة للضيافة 5
 51.04 99.775.245 عادي  اجلمهور 6

 195.620.885100 اجملموع اإلمجايل
فقة البنك املركزي الُعماين واهليئة العامة لسوق املال لزيادة حصتها يف حصلت الشركة العمانية للفنادق والسياحة على موا*

  %.35ع لتصل إىل .ع.م.الشركة املتحدة للتمويل ش
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  الفصل اخلامس
 أداء االقتصاد الُعماين

 

  نبذة
تتمتع سلطنة ُعمان باالستقرار على خمتلف األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية كما أن هلا 

كيلو متر  309,500ومتتد سلطنة ُعمان على مساحة . صداقة مميزة مع مجيع الدول اجملاورة عالقات
حمافظات، وقد انضمت السلطنة لعضوية منظمة التجارة العاملية يف / مناطق 8مربع وتتكون من 

على اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة  2006ووقعت يف يناير عام  2002أكتوبر من عام 
ألمريكية واليت تتضمن حتريًرا فورًيا للتجارة يف قطاعات البضائع الصناعية واالستهالكية مع الرفع ا

  .سنوات 10التدرجيي للتعاريف اجلمركية على البضائع الزراعية على مدى 
  

  النمو االقتصادي
رنةً بنسبة مقا) وفقًا للتقديرات األولية( 2007عام % 11.6شهد االقتصاد الُعماين منًوا بنسبة 

 2007عام % 5.3، وفيما يتعلق باألسعار الثابتة بلغ منو الناتج احمللي اإلمجايل 2006عام % 17
وقد ساعد على حتقيق هذا النمو االقتصادي العديد من العناصر اهلامة من بينها الفوائض الكبرية يف 

مع معدالت الفائدة املنخفضة، امليزان التجاري وميزان املدفوعات، ظروف السيولة احمللية امليسَّرة 
املستوى املريح من احتياطيات النقد األجنيب، التطور امللحوظ يف تنويع وخصخصة االقتصاد، ووجود 

  .2007نظام بنكي سليم ومجيعها عوامل ساعدت على حتقيق منو يف األداء االقتصادي الشامل عام 
  

مليار ريال  15.4ليصل إىل % 11.6ا بنسبة وقد شهد الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار احلالية منًو
ومن املتوقع أن يكون قطاع النفط قد . 2006مليار ريال عام  13.8مقارنة ب  2007ُعماين عام 

يف حني سجلت األنشطة غري النفطية منًوا حبوايل % 5.5بنسبة  2007شهد منًوا ملحوظًا عام 
17.%  
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بفضل أسعار النفط املرتفعة  2008ماين إجيابية عام وال تزال التوقعات املستقبلية لالقتصاد الُع
ومن جهة أخرى فقد أدَّت . واملشاريع التنموية يف جمال البنية األساسية ومعدالت االستهالك النشط

زيادة املصروفات احلكومية على املشاريع الصناعية ومشاريع البنية األساسية الكبرية إىل زيادة منو 
ري النفطي وفتح فرص استثمار كبرية ما عزز من ثقة املستثمرين يف االقتصاد الناتج احمللي اإلمجايل غ

  .العماين
  

  النفط و الغاز
واصل قطاع النفط والغاز النمو املطرد استناًدا إىل ارتفاع أسعار النفط ولعب دوًرا حيوًيا يف النمو 

بزيادة  2007يل عام دوالًرا للربم 62االقتصادي للسلطنة فقد كان متوسط سعر اخلام الُعماين 
وعلى الرغم من اخنفاض . دوالًرا 50.26و الذي بلغ  2006عن متوسط السعر عام % 23

وانطالقًا من اإلميان . اإلنتاج فقد ساعد ارتفاع األسعار على تعزيز الدخل من الصادرات النفطية
من االرتفاع احلايل يف أسعار  بأمهية التنويع لتحقيق النمو املستدام على املدي الطويل ولالستفادة املُثلى

النفط فقد مت إعطاء األولوية لالستثمارات يف مشاريع النفط والغاز سواء أكانت باالستكشاف 
  .والتنقيب أو باملساعدة والتغذية

  
  الوضع املايل احلكومي

 1.720وتتوقع احلكومة وجود فائض يبلغ  2007ظل الوضع املايل للسلطنة حمتفظًا بقوته عام 
) مليون ريال 2.400والبالغ  2006مقابل التقدير املتوقع عام (ريال يف احلساب املايل  بليون

وسوف تستخدم احلكومة هذا الفائض باألسلوب األمثل لتقليل الدين احلكومي وزيادة األصول 
  .األجنبية وتوسيع النفقات على التنمية

  
ى تقدير السلطنة االقتصادي من وحدة وقد انعكست البيئة االقتصادية الشاملة للسلطنة إجياًبا عل

وهو نفس التقدير على املدى القصري ما يعكس نظرة مستقرة ) أ(املعلومات االقتصادية الذي ظل 
  . للوضع االقتصادي الُعماين
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وقد ظل  1973بيسة، بالدوالر األمريكي منذ عام  1000ويرتبط الريال الُعماين، الذي ينقسم إىل 
وقد أعادت السلطنة التأكيد على . 1986دوالر مقابل الريال منذ عام  2.6 سعر الصرف ثابتاً عند

  .هذا االرتباط رغم التكهنات الواسعة يف املنطقة خبصوص إعادة تقييم العمالت ورفع قيمتها
  

  2008امليزانية و الرؤية املستقبلية لعام 
ى التنمية االجتماعية خاصة يف زيادة كبرية يف اإلنفاق عل 2008من املتوقع أن تشهد امليزانية عام 

وُتقدَّر اإليرادات . جمال التعليم والصحة والبنية األساسية مع التأكيد على تعزيز الوضع املايل العام
مليون ريال للعام  4,490مليون ريال ُعماين مقارنة ب  5,400حبوايل  2008العامة للدولة عام 

يف حني ُيمثِّل اإليراد % 78إيرادات النفط والغاز  ُتمثِّل منها% 20أي بزيادة قدرها  2007املايل 
% 19مليون ريال ُعماين بزيادة  5,800ويقدر حجم اإلنفاق ب %. 22احلايل وإيراد رأس املال 

  .2007عن تقديرات امليزانية للعام 
  

لغ دوالر للربميل وُمعدل إنتاج يومي يب 45ويرتكز تقدير امليزانية إليرادات النفط على متوسط سعر 
  .برميلألف  790

  
من إمجايل اإليرادات، يف حني % 67مليون ريال، أي  3.610وُيقدَّر النمو يف العائدات النفطية ب 

من إمجايل اإليرادات، وُيقدَّر  % 11ع، أي .مليون ر 620من املتوقع أن ُتسهم عائدات الغاز مبقدار 
من إمجايل اإليرادات % 26دة قدرها ع بزيا.مليون ر 1.170اإليراد احلايل وإيراد رأس املال ب 

  .2007يف  ميزانية عام % 22مقارنة بنسبة 
  

مليون ريال، كما ُيتوقع أن تزيد إيرادات  453كما تقدَّر اإليرادات من الضرائب والرسوم مببلغ 
مليون ريال عام  166إىل  2007مليون ريال عام  132لترتفع من % 26ضرائب الدخل بنسبة 

مليون ريال وأتعاب إصدار تصاريح العمل لغري  100لغ الرسوم اجلمركية ، يف حني تب2008
  . مليون ريال 86العمانيني 
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مليون ريال، هـذا   425تصل تكلفتها ما قيمته  2008وهتدف امليزانية لتنفيذ مشاريع جديدة عام 
 725قد مت ختصيص و. باإلضافة إىل املشاريع احلالية  ما يعزز من التزام احلكومة ببناء اقتصاد متقدم

  .2007عن ميزانية عام % 45مليون ريال للتنمية بزيادة 

  رؤية واستراتيجية احلكومة للتنمية االقتصادية
حىت عام % 7.4ترتكز رؤية احلكومة للتنمية االقتصادية يف السلطنة على حتقيق متوسط منو يبلغ 

لى قمة أولوياهتا لالستفادة املُثلى مع تبنِّي سياسات لتنمية القطاع اخلاص ووضع هذا األمر ع 2020
  .من املصادر الطبيعية والبشرية

  
استراتيجية احلكومة الرامية لتحقيق رؤيتها ) 2010 -2006(وترسم خطة التنمية خلمسية السابعة 

  :للتنمية االقتصادية ومن أهم املزايا اليت يتضمنها إطار العمل املايل يف هذه اخلطة ما يلي
  .يرادات غري النفطيةالسعى لزيادة اإل )1
 .حتقيق مستويات مستدامة من التنمية من خالل ترشيد اإلنفاق )2
إعطاء األولوية القصوى خالل ختصيص مصادر التمويل العامة للعمليات الرامية لزيادة إنتاجية  )3

القطاعات املختلفة ويف مقدمتها قطاع النفط والغاز مع تعزيز احتياطات النفط من خالل دعم 
 .يات االستكشاف اجلديدةوتنشيط عمل

 .متويل عجز امليزانية من خالل االقتراض والسحب من االحتياطيات )4
احلفاظ على مستويات مقبولة للدين العام من قبِل الوكاالت الدولية والسعي لتقليل خدمة  )5

 .الدين من خالل إعادة اهليكلة
من خالل إعادة تنظيم  قيام املؤسسات احلكومية حبل أي زيادة ضرورية أو طارئة يف نفقاهتا )6

أولوياهتا حبيث تواكب هذه الزيادة من املصادر املخصصة هلا على أال تتعارض عمليات إعادة 
 .تنظيم األولويات مع األهداف األساسية واملبادئ املالية
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املؤشرات االقتصادية 
 الرئيسية

 2002 2003 2004 2005  )1( 2006 الوحدة

الناتج احمللي اإلمجايل على 
 األسعار احلالية

 7.815.1 8.375.9 9.524.9 11.889.8 13.737.7 ع.مليون ر

 7.523.1 8.017.9 9.182.9 11.136.8 13.069.7 ع.مليون ر الدخل الوطين اإلمجايل

الدخل الوطين اإلمجايل 
 للفرد

 2.957 3.440 3.800.9 4.439.0  5.071.6 ع.ر

نسبة اإلدخار احمللي للناتج 
 احمللي اإلمجايل

% 43.3  44.9 34.6 34.2 33.5 

نسبة تكوين رأس املال 
اخلاص للناتج احمللي 

 اإلمجايل
% 6.8  4.7 5.4 4.8 3.8 

نسبة تكوين رأس املال 
اخلاص لتكوين إمجايل 

  رأس املال
%  36.5  26.8 26.3 30.5 30.4 

 3.009.5 3.305.3 4.040.2 4.510.5  4.979.9 ع.مليون رإمجايل اإليرادات احلكومية

نسبة إيرادات النفط والغاز 
لإليرادات احلكومية 

 اإلمجالية
% 77.1  78.8  78.1 72.7 75.7 

 2.939.5 3.188.9 3.809.9 4.207.7  4.936.1 ع.مليون ر إمجايل اإلنفاق احلكومي

متوسط اإلنتاج اليومي 
 للنفط

 897.0 820.0 780.0 774.0  737.8باأللف برميل

 متوسط سعر النفط
بالدوالر 

 24.3 27.8 34.4 50.3  61.7 مريكياأل

 4.295.6 4.486.6 5.145 7.187 8.299.5 ع.مليون رإمجايل الصادرات التجارية
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و منها صادرات ُعمانية  -
 املنشأ غري نفطية

 265.8 261.6 420.3 555.3  812.5 ع.مليون ر

 2.420.8 2.615.0 3.312.7 3.394.0  4.190.1 ع.مليون ر إمجايل الواردات التجارية

 98.8 98.7 99.8 101.7 105  مؤشر األسعار العام
  تقديرات مؤقتة) 1(

  وزارة االقتصاد الوطين: املصدر
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  الفصل السادس
  وصف الشركة وملخص عن األعمال

  نبذة عن صناعة التأجري يف سلطنة ُعمان
يشرف عليها البنك ُينظِّم قانون البنوك الُعماين عمل شركات التمويل غري البنكية يف السلطنة كما 

فتح فروع أو إضافة أنشطة جديدة أو زيادة أو / املركزي الُعماين حيث أن موافقته ضرورية يف إنشاء
خفض رأس املال أو إجراء تعديل يف عقد التأسيس أو النظام األساسي أو إي إصدار ألسهم أو 

اللية تطبيق معدل فائدة غري أن هذه الشركات تتمتع باستق. سندات للجمهور وما إىل ذلك من أمور
  .تقرره على متتجاهتا املالية

  
هذا وتتطور . وُتعترب الشركة املتحدة للتمويل إحدى أكرب الشركات يف جمال التأجري يف السلطنة

صناعة التأجري يف السلطنة بالتوافق مع التطور املستمر يف األنشطة االقتصادية ويتضمن هذا اجملال ستة 
ها شركات مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية وتتركز أهم منتجاهتا يف العبني أساسيني ومجيع

متويل الشراء والتأجري لألصول املنقولة والثابتة والقروض املتنوعة لكافة األغراض والقصرية األجل 
وتقترض هذه الشركات من . للشركات وبيع الديون ومتويل رأس املال العامل وودائع الشركات

بتكاليف اقتراض منخفضة   والعاملية وغريها من املؤسسات املالية يف الداخل واخلارجالبنوك احمللية 
وتقرض املال للشركات واألفراد مبعدالت مرتفعة عن تلك املوجودة يف البنوك ويعود الفارق إليها 

 .النظام املصريف على شكل ربح، ولذلك فهي توفِّر التمويل وتكمل
  

لتفتيش سنوي من دائرة فحص البنوك التابعة للبنك املركزي وختضع الشركات يف هذا القطاع 
كما يتطلب األمر من . الُعماين اليت تنظر يف أدىن املستويات الالزمة لعمل هذه الشركات وتعتمدها

هذه الشركات تسليم عوائد شهرية على أصوهلا للبنك املركزي الُعماين، كما يتطلب تعيني أعضاء 
كما حدد البنك املركزي . دارة العليا تصديق البنك املركزي على ذلكجملس اإلدارة ومسؤويل اإل

قواعد لتصنيف األصول اليت ال ُتدر دخالً ومعايري التخصيص مع التقييم املستمر لألوراق املالية على 
  .أساس مفترض للشراء عند هبوط األسعار



 23

  
، أي أهنا بعبارة أخرى 1:5ل حقوق امللكية يعاد/ ولشركات التمويل غري البنكية نسبة قصوى للدين

أضعاف قيمتها الصافية بالريال الُعماين وما يساوي مرة واحدة بالنسبة  5تستطيع اإلقتراض حىت 
من صايف قيمة الشركة، جيب % 40وإذا زاد االقتراض بالعمالت األجنبية عن . للعمالت األجنبية

من قيمة االقتراض وهو ما يتم % 20على الشركة تطوير احتياطي من العمالت األجنبية حبدود 
يف السنوات األربعة % 2.5يف السنة األوىل من االقتراض وبنسبة % 10تدرجيًيا من خالل خمصص 

،  صايف قيمتهاويف حال أرادت شركات التمويل غري البنكية يف اإلقتراض بأكثر من ضعف . التالية
  .عليها أن تأخذ موافقة البنك املركزي العماين

  
  شركة املتحدة للتمويلنبذة عن ال

ع أكرب شركات الشراء بالتقسيط والتأجري يف سلطنة ُعمان .ع.م.ُتعترب الشركة املتحدة للتمويل ش
واهلدف األول للشركة هو توفري . 2007ديسمرب  31ع يف .مليون ر 111.6وبلغ حجم أصوهلا 

ا من التمويالت على التمويالت الشخصية والتجارية والصناعية ومتويالت شراء السيارات وغريه
شكل تأجري أو شراء بالتقسيط أو دفعات مقدمة أو بيع الديون أو خصم الكمبياالت أو تسهيالت 

  .جتسري الديون ضمن العديد من اخلدمات املالية األخرى ذات الصلة
  

ع ومكتب وحيد يف .ماليني ر 5برأمسال مدفوع بلغ  1998يناير  20بدأت الشركة عملياهتا يف 
فروع باإلضافة إىل مكتبها يف مسقط كما  7فقد أصبح للشركة  2007ديسمرب  31ما يف أ. مسقط

  .ع.مليون ر 21.53أصبح صايف قيمة الشركة هو 
  

وقد تطورت حمفظة املنتجات اليت تقدمها الشركة على مدى السنني منذ بدايتها األوىل حبيث تضمنت 
متويل رأس املال العامل للشركات الصغرية أدوات بديلة مثل التمويل املركب، خصم الكمبياالت و

ع ما يعكس .مليون ر 106.26وقد زاد صايف متويل دفتر املقترضني ليصل إىل . واملتوسطة احلجم
من بني كل شركات التأجري األخرى العاملة % 26.7حصة السوق اليت تتمتع هبا الشركة واليت تبلغ 

لشركة يف تعبئة املوارد من خالل إعادة استثمار وقد دعم هذا النمو املضطرد جناح ا. يف السلطنة
  .األرباح والتكييف احلكيم لكافة نواحي العمل
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وتتميز صناعة التأجري بوجود عدم توافقات خاصة بالتزامات األصول بسبب االعتماد على األموال 

يط متميز غري أن الشركة متكنت من التعامل مع هذا األمر من خالل احملافظة على خل. قصرية املدى
وقد بلغت االقتراضات . من األصول يدعمه مزيج متوازن من االلتزامات طويلة املدى وقصرية املدى

ع مقابل االقتراضات .مليون ر 50.8ما يقدر ب  2007ديسمرب  31طويلة املدى للشركة يف 
  .من أموال القروض% 68ع وهو ما ميثل .مليون ر 74.67اإلمجالية البالغة 
  نيتفاصيل املوظف
 85موظفًا منهم  162بلغ عدد موظفي الشركة املتحدة للتمويل  2008يناير  31كما هي يف 

  %). 47.5(موظفًا وافًدا يشكلون  77و%) 52.5(موظفًا ُعمانًيا يشكلون 
  :وحمفظة منتجات الشركة هي كاآليت

  التمويل املعتمد على األصول) أ
 )التشييد والبناء(متويل املعدات الثقيلة  •
 املعدات الصناعية متويل •
 متويل املركبات الثقيلة •
 التمويل العقاري •
 متويل السيارات •
  متويل حسابات املدينني) ب

 قروض جتسريية •
 خصم الكمبياالت •
  القروض املركبة) ت

 متويل املشاريع •
 متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة ذات االختصاص الواحد •
 الضمان البنكي) ث
  ودائع الشركات) ج
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  لعمالءنبذة عن ا

تشمل قائمة عمالء الشركة العديد من الشركات الشخصية والصغرية واملتوسطة احلجم اليت تعمل يف 
  .السلطنة

  قطاع األفراد
تقدِّم الشركة قروًضا لألفراد لشراء السيارات اجلديدة واملستعملة والبضائع االستهالكية مثل األثاث 

األفراد ممن يتقاضون رواتب والذين يزيد دخلهم وتستهدف هذه القروض . وأجهزة الكمبيوتر وغريها
ع ويتم عرض برامج القروض من خالل العديد من وكالء السيارات والبضائع .ر 400الشهري عن 
وبالنسبة لتمويل السيارات فلدى الشركة عالقة توصية منتظمة مع موزعي تويوتا، . االستهالكية

كيا، هيونداي، سوبارو، يب إم دبليو، مرسيدس، فورد، دايو، دايهاتسو، نيسان، سوزوكي، مازدا، 
وترتكز استراتيجية الشركة يف النفاذ إىل السوق على شبكة عالقاهتا املتميزة فيما يتعلق . وجي إم سي
  .بتمويل التجزئة

  
  قطاع الشركات

ع حبيث تتراوح احتياجات .مليون ر 1تستهدف الشركة العمالء من الشركات اليت يقل رأمساهلا عن 
وتتخصص الشركة يف التعامل مع املقاولني . ع.مليون ر 2إىل  5,000تمويل اخلاصة هبا ما بني ال

احملللني الصغار واملتوسطي احلجم يف جمال صناعة النفط والغاز، كما تتعامل الشركة بقدر كبري يف 
ا الصدد على وتركز الشركة يف هذ. جمال إنشاء الطرقات واهلندسة املدنية وتطوير اجملمعات التجارية

ويعمل بالشركة . التسويق املباشر من خالل اجلمع الذكي للبيانات وحتديد فرص النجاح املستقبلية
  .فريق تسويق حمترف حيدد فرص النجاح ويسوق للمنتجات يف قطاع الشركات

  
يف قطاع التجزئة % 29.5مزًجيا من  2007ديسمرب  31وقد تضمنت حمفظة إقراض الشركة يف 

  .قطاع الشركاتيف % 70.5و
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  عملية اإلدارة والسيطرة
تعمل الشركة من خالل كتيبات سياسة حمددة وثابتة مثل كُتيب سياسة االئتمان، كتيب العمليات، 

وعملية اختاذ القرار يف الشركة عملية مجاعية . اخل...كتيب سياسة فريق العمل، كتيب احملاسبة إخل 
اية والذي ينص على عدم اختاذ أي قرارات على حنو منفرد تتم من خالل كتيب السلطات احملددة بعن

وحبيث تأيت ممارسة السلطة املخولة ألحد األشخاص يف هناية عملية تتضمن على األقل شخص بدأ به 
ولإلشراف على العمليات اليومية بالشركة وتوفري نظام من . األمر مث مراجع وعندها سلطة موافقة

ركة مراقب حسابات بدوام كامل يقدم تقاريره مباشرة للجنة التدقيق املراجعات واملوازنات تضم الش
التابعة جمللس اإلدارة واليت تقوم بدورها باإلشراف على عمليات التدقيق الداخلي والتنسيق مع مراقيب 

كما حتتفظ الشركة خبدمات حمامني بدوام . احلسابات اخلارجيني فيما يتعلق بكافة األمور احملاسبية
هذا باإلضافة إىل أن الشركة لديها قسم إلدارة املخاطر . يزون باخلربة العميقة يف احملاكمكامل يتم

كما يوجد بالشركة جلنة ائتمان تابعة جمللس اإلدارة تتخذ . يقوم مبراجعة حمفظة املخاطر باستمرار
اهليكل وهبذا يكون . القرارات اخلاصة بعروض االئتمان فيما يتخطى الصالحيات املخولة لإلدارة

التنظيمي للشركة جمهًزا ملواكبة املستوى املطلوب من االلتزام مبيثاق إدارة وتنظيم الشركات الشركات 
  .والسياسات واإلدارة التنفيذية اليت تطلبها اهليئة العامة لسوق املال والبنك املركزي الُعماين

  
  .ركزي الُعماينوختضع الشركة ملراجعات منتظمة من قسم فحص البنوك التابع للبنك امل

  
  خماطر االئتمان وكيفية السيطرة عليها

إن احملرك األول لربامج اإلقراض اليت تقوم هبا الشركة هو تقييم قدرة العميل على رد القرض ويتم هذا 
  .التقييم اعتماًدا على التحليل املناسب للعمالء

  
عملية املوافقة على  وقد وضعت الشركة سياسات خاصة باالئتمان وكتيب السلطات الذي يفصل

االئتمان وحيدد السلطات املخولة باملوافقة على هذا األمر من مديري الفروع ورؤساء األقسام ورئيس 
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اإلقراض ورئيس العمليات وجلنة االئتمان التابعة جمللس اإلدارة وتتم املوافقة يف كل مستوى من هذه 
ئتمان لقسمني مها ائتمان التجزئة وائتمان وينقسم قسم اال. املستويات اعتماًدا على حجم االئتمان

  .موظفًا على التوايل 17و 12الشركات ويعمل فيهما 
  

وللشركة اتصال عن طريق االنترنت بسجالت املكتب اإلحصائي املركزي التابع للبنك املركزي 
ح من الُعماين لتوفري املستندات الصحيحة حول إمجايل القروض احمللية للعميل وعدم التنفيذ الواض

وتتطلب سياسة االئتمان بالشركة فحًصا إجبارًيا لكل عميل حمتمل للتأكد من سجل . جانبه إن وجد
 .رد الشيكات وسجل االقتراض احمللي اإلمجايل املستحق

  
  تصنيف الشركة االئتماين

، وُتعترب شركة فيتش إحدى 2007يف نوفمرب " ب ب ب ُعمان"كانت تقدير فيتش للشركة هو 
ات التقدير االئتماين يف العامل، وتشري هذه التقديرات إىل النظرة املستقرة طويلة املدى كربيات شرك
  .ألداء الشركة

  
على املستوى الوطين خماطرة ائتمانية مناسبة بالتناسب مع جهات ) عمان" (ب ب ب"ويعين تقدير 

تصادية قد يؤثر على غري أن تغري الظروف أو األوضاع االق. اإلصدار أو اإلصدارات داخل نفس البلد
قدرة رد االلتزامات املالية يف املوعد احملدد لذلك عنه بالنسبة لاللتزامات املالية اليت تشري إليها فئة 

                            .التقديرات األعلى
  

 2007شكل استحقاق مقترضي التمويل باألقساط كما هو يف ديسمرب  
 )ع.ر(مقترضي التمويل باألقساط 

 3,920,594  شهرحىت
أشهر 3 – 2من   6,580,168 
أشهر6-4من  7,337,726 
أشهر إىل سنة 7من   18,019,965 
سنوات3-1من  48,610,255 

سنوات 3أكثر من   21,794,715 
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 106,263,423 إمجايل

  2007ديسمرب  31كما هي يف شكل استحقاق الودائع 
 )ع.ر(الودائع  

أشهر 6-4من   3,000,000 

أشهر إىل سنة 7من   2,800,000 

سنوات3-1من  3,000,000 

سنوات 3أكثر من   7,625,000 

 16,425,000 إمجايل

  2007ديسمرب  31يف كما هي شكل استحقاق القروض البنكية 
 )ع.ر(القروض البنكية  

 6,556,061 حىت شهر
أشهر3–2من  13,105,794 

أشهر 6-4من   4,369,243 
ةأشهر إىل سن 7من   9,815,938 
سنوات3-1من  48,610,255 

سنوات 3أكثر من   22,961,456 
 56,908,492 إمجايل

  تفاصيل القروض البنكية
ع كان الرصيد .ر 63.776.000احلد املقرر للقروض بالنسبة للشركة املتحدة للتمويل هو 

توزيعها وهذه القروض مضمونة ب. ع.ر 56.908.492هو  2007ديسمرب  31املستحق منه يف 
  .بالتساوي على أصول الشركة

   
  )بالريال الُعماين( 2007ديسمرب  31كما يف 2007ديسمرب  31كما يف  مصادر التمويل
 القيمة بعد اإلصدار  2007ديسمرب  31القيمة كما هي يف   البيان

     دين قصري األجل
  932.132 932.132 السحب على املكشوف من البنك

  15.800.000 15.800.000 القروض قصرية األجل
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  16.732.132 16.732.132  إمجايل الدين القصري األجل 
   دين طويل األجل

  28.620.360 28.620.360 ع.ر –قروض طويلة األجل 
  11.556.000 11.556.000 دوالر أمريكي –قروض طويلة األجل 

  40.176.360 40.176.360 إمجايل الدين طويل األجل
  56.908.492 9256.908.4  إمجايل الدين

     
  23.474.506 15.903.865  رأس املال املدفوع

  1.956.209   العالوة
  2.621.858 5.623.293  االحتياطيات والفائض
  28.052.573 21.527.158 إمجايل حقوق املسامهني

     
  2.03 2.64 نسبة حقوق املسامهني/ إمجايل الدين

  
  

  إدارة التزامات األصول
خاصة بإدارة التزامات األصول جتتمع على فترات منتظمة ويتركز دورها يف  أنشأت الشركة جلنة

مراقبة وضع السيولة املالية ومراجعة شكل استحقاقات األصول وااللتزامات اخلاصة بالشركة والبدء 
  .يف اختاذ إجراءات استباقية لتصحيح أي احنراف أو خلل قد حيدث

  
  
  ):بني املقرضني والشركة، تلتزم الشركة باآليت استناًدا إىل عقد( ود الدين األساسيةعق

  .االلتزام بكافة املتطلبات التنظيمية )1
 .كتغطية ضمان للقروض املمتدة% 120 )2
 .توزيع متساوي على أصول الشركة )3
 .يوًما من هناية السنة املالية 120تسليم احلسابات املدققة خالل  )4
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   ُتدر دخالً وسياسة الشركة هبذا اخلصوصإرشادات البنك املركزي الُعماين بشأن األصول اليت ال
تنص أحدث إرشادات البنك املركزي الُعماين على أال يقل رأس املال املدفوع لشركة التمويل غري 

ويف هذا الصدد، فإن رأس املال املدفوع بالكامل للشركة املتحدة . ع.ماليني ر 10البنكية عن 
  .2008س مار 31ع كما هو يف .مليون ر 19.56للتمويل هو 

  
  :وتتبع سياسة التخصيص يف الشركة إرشادات ومعايري البنك املركزي الُعماين اليت تنص على ما يلي

يوًما أو يزيد على أهنا أصوالً ال ُتدر دخالً  90تصنيف األقساط اليت ال يتم استالمها خالل  •
 .حساب فائدة على تلك القروض/ وال يتم قيد 

% 5يوًما على أهنا فئة خاصة يتم احتساب  179-90تصنيف األقساط املستحقة خالل  •
 .على جممل املستلم من العميل

دون القياسية يتم /يوًما على أهنا أصول فرعية 269-180تصنيف األقساط املعلقة خالل  •
 .على جممل املستلم من العميل% 25احتساب 

تم احتساب يوًما على أهنا ديون مشكوك فيها ي 364-270تصنيف األقساط املعلقة خالل  •
على جممل املستلم من العميل، مع إعطاء ترجيح قيمة الشراء التدرجيي لألوراق املالية % 50

 .كمخصص نقدي بالرغم من ذلك% 25واحلفاظ على 
يوًما أو أكثر على أهنا خسارة ويتم االحتفاظ ب  365تصنيف األقساط املعلقة خالل  •

 .على جممل املستلم من العميل% 100
% 25سابات املشكوك فيها أو حسابات اخلسارة، جيب االحتفاظ حبد أدىن يف حالة احل •

كما جيب النظر يف قيمة األصول املمولة . كمخصص نقدي على صايف املبلغ املستحق
والضمانات، إن وجدت، وفقًا لقيم الشراء التدرجيي احملددة من البنك املركزي الُعماين وذلك 

 .لتحديد املخصصات املتبقية
  

  اليت ال ُتدر رًحبا األصول
 8.381.187كان إمجايل رصيد املدينني الذي ال يدر فائدة أو الذي مت تعليق الفائدة اخلاصة به 

، يف حني كان التعرض للخسارة بالنسبة لصايف الديون 2007ديسمرب  31ع كما هو يف يف .ر
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ب السياسة وتتطل. ع.ر 2,559,445املنقوصة اخلاصة باملخصصات يف نفس التاريخ مبقدار 
  .من إمجايل الديون% 100االئتمانية للشركة توافر ضمان زيد عن 

  
من إمجايل األصول، وكانت التغطية بالنسبة للقروض اليت ال % 7.51ومتثل األصول اليت ال ُتدر رًحبا 

  . 2007ديسمرب  31يف % 70.06حوايل ) مبا يف ذلك االحتياطي اخلاص(تدر رًحبا 
 

املبالغ من املقترضني  تدخل يف عدة سالسل من العمليات الثابتة واملتابعة  إن ميكانيكية استرداد
املتكررة وذلك عن طريق  الرسائل القصرية واهلاتف واالتصال املباشر باملكتب أو املرتل أو من عن 
طريق االتصال هبم أو من خالل شرطة عمان السلطانية أو االنذارات القانونية  أو عن طريق رفع 

  .   احملاكم املدنية واجلنح حسب طبيعة كل قضية على حدهقضايا يف
  

ع من احلسابات .مليون ر 3.22بتحصيل ما يقارب  2007وقد قامت الشركة خالل العام املايل 
  .املُصنَّفة

  
  االلتزامات الطارئة

  :2007ديسمرب  31ُيظهر اجلدول التايل االلتزامات الطارئة للشركة يف 

 

 

يتم إصدار الضمانات من خالل املصرفيني يف إطار عمل الشركة املعتاد وبالنيابة عن العمالء الذين ال 
يتوقع بشاهنم وجود التزامات جوهرية، ويتم تغطية مثل هذه الضمانات بضمانات مقابلة من العمالء 

  .باإلضافة إىل ضمانات أخرى
  

  اخلي التدقيق الد

2007ديسمرب 31يف  يال العماينبالر   
 1.653.444 الضمانات
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مل ُيشر املدققون الداخليون إيل أي خلل جوهري أو مالحظات معاكسة شهدهتا الشركة خالل العام 
  .املايل املنصرم

  
  

  تفتيش البنك املركزي الُعماين
وقد مت  2007مل ُيشر البنك املركزي الُعماين ألي مالحظات جوهرية خالل تفتيشه األخري يف يناير 

  .ه البنك من مالحظات أخرىااللتزام بكافة ما أشار إلي
  

  اإلجراءات القانوينة
ال توجد للشركة أي إجراءات قانونية جوهرية معلقة لدى احملاكم الشرعية داخل أو خارج السلطنة 
سواء أكانت مرفوعة من الشركة أو ضدها، فيما عدا بعض القضايا العادية اليت رفعها بعض العمالء 

أن القضايا اليت رفعتها الشركة ضد بعض املقترضني تأيت يف نفس كما . يف إطار سري األعمال املعتاد
 . هذا اإلطار
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  الفصل السابع
 البيانات املالية التارخيية

  
  بيان األرباح واخلسائر

 )بالريال الُعماين(
 

 2007 2006 2005 
 5.527.766 6.097.358 8.899.301 إيرادات التمويل باألقساط

 (1.343.506) (1.903.654) (3.204.056) مصاريف الفوائد

 4.184.260 4.193.704 5.695.245 صايف إيرادات التمويل باألقساط

 496.474 884.057 838.583 إيرادات أخرى

 (1.343.641) (1.394.526) (2.268.691) مصاريف أخرى

 (64.503) (91.708) (158.187) االستهالك

ري خمصصات مستحقات متويل األقساط غ 
 احملصلة

237 .445  (1.892.377) (1.135.638) 

 2.136.950 1.699.150 4.344.395 األرباح قبل الضرائب
 (252.834) (241.443) (495.976) خمصص ضريبة الدخل

 1.884.116 1.457.707 3.848.419 األرباح السنوية

 0.013 0.010 0.024 األرباح بالنسبة للسهم
 

  بيان امليزانية العمومية
 )بالريال الُعماين(

 2005 2006 2007 األصول

 288.485 567.981 2.101.060 املمتلكات واملعدات

 50.606.138 63.733.246 106.263.423 مدينو متويل األقساط
 595.707 849.975 698.609 أصول الضرائب املؤجلة

حسابات مدينني أخرى ونفقات
 مدفوعة مقدًما

238.392 529.860 264.273 
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 626.416 735.841 554.149 تثمارات التداولاس
 30.000 50.000 50.000 ودائع لدى البنك املركزي الُعماين

 5.319.403 853.407 1.663.964 النقدية وما يعادهلا

 57.730.422 67.320.310 111.569.597 إمجايل األصول

    حقوق املسامهني

 14.550.468 15.903.865 15.903.865 رأس املال
 3.819.081 3.047.183 5.623.293 االحتياطيات

 18.369.549 18.951.048 21.527.158 إمجايل حقوق املسامهني

    االلتزامات

 5.612.491 5.332.917 1.341.172 )أ(السندات القابلة للتحويل
 26.179.018 31.783.147 56.908.492 القروض البنكية
 ---------------- 3.000.000 16.425.000 الودائع

 6.742.678 7.673.452 14.630.586 الدائنون وحسابات الدائنني األخرى
 826.686 579.746 737.189 الضرائب

 39.360.873 48.369.262 90.042.439 إمجايل االلتزامات

 57.730.422 67.320.310 111.569.597 إمجايل حقوق املسامهني وااللتزامات
وفقًا  2008يف يناير  2007ديسمرب  31ندات القابلة للتحويل املستحقة كما هي يف شراء الس/ مت حتويل) أ(

ع خيار التحويل، وقد مت .ر 656.495الختيار املستثمرين الذين اختار منهم من ميلكون هذه السندات مبقدار 
يسة ب 100سهم بقيمة  978.755,.3بيسة للسهم، وبالتايل فقد مت ختصيص  165التحويل ألسهم بسعر 

وكانت النتيجة زيادة رأمسال الشركة مبقدار . للسهم الواحد حلملة السندات بدالً من السندات اليت حيملوهنا
ع يف .ر 258.619ع كما زادت عالوة السهم لتصل إىل .ر 16.301.740ع ليصل إىل .ر 397.875

ويلها خالل عملية التحويل سند واليت مل يتم حت 121.339وبالنسبة للسندات املتبقية وعددها . 2008يناير 
وال يوجد اآلن أي رصيد متبقي . 2008فقد مت إعادة دفعها بالكامل يف يناير  2006و 2005األوىل يف 
 .للسندات
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  بيان التدفقات النقدية
 )بالريال الُعماين(

 
 2007 2006 2005 

    أنشطة التشغيل

 2.136.950 1.699.150 4.344.395 األرباح قبل الضرائب

    :التعديالت بالنسبة ل

 64.503 91.708 158.187 االستهالك

 19.112 8.255 8.255 إطفاء دين نفقات إلصدار السندات

 2.400 -- -- تفاوت التبادل

 (72.268) (109.425) 181.692 األرباح غري احملققة  على االستثمارات املتداولة التداول

 -- (54.130) (2.070) ل العامأرباح بيع املمتلكات واملعدات خال

خمصصات مستحقات متويل األقساط غري احملصلة 
 )صايف(خالل العام 

(237.445) 1.892.377 1.135.638 

 20.733 25.461 27.077 مستحقات هناية اخلدمة

 3.307.068 3.553.396 4.480.091 أرباح التشغيل قبل التغيريات يف األصول وااللتزامات
    :باألقساط مدينو التمويل

 (31.223.802) (47.014.448)(80.441.649) اإلنفاق خالل العام

 22.387.644 31.994.963 37.695.665 رد الديون األساسية خالل العام

 (129.605) (265.587) 291.468 حسابات املدينني األخرى والسداد املُسبق

 1.237.732 931.063 6.937.818 الدائنون وحسابات الدائنني األخرى

 (869) (25.751) (7.761) مستحقات هناية اخلدمة املدفوعة

 -- (20.000) -- ودائع رأمسالية

 (249.710) (742.651) (187.167) ضريبة الدخل املدفوعة

 (4.71.542) (11.589.014)(31.231.535) صايف النقد  املستخدم يف أنشطة التشغيل

    األنشطة االستثمارية

 (89.438) (387.926) (1.240.064) عقارات واملعداتشراء ال

 -- 70.852 4.120 عائدات بيع العقارات واملعدات



 36

 (554.148) -- -- شراء االستثمارات املستبقاة للتداول

 (643.586) (317.074) (1.235.944) صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمار

    أنشطة التمويل

 9.160.800 7.500.000 34.354.000 ملستلمةالقروض طويلة األجل ا

 (8.195.496) (6.377.264)(19.388.576) القروض طويلة األجل املدفوعة

 4.969.622 3.803.387 10.050.000 صايف التغيري يف الديون قصرية األجل

 -- 3.000.000 13.425.000 الودائع

 4.671.315 -- -- صايف العائدات من إصدار أسهم حق األفضلية

 (15) -- (4.000.000) سداد السندات

 (552.965) 678.006 109.921 السحب على املكشوف من البنوك

 (868.781) (1.164.037) (1.272.309) األرباح النقدية املدفوعة

 9.184.480 7.440.092 33.278.036 صايف النقد من أنشطة التمويل

 3.869.352 (4.465.996) 810.557 النقد ومعادالتهصايف التغيري يف 
 1.450.051 5.319.403 853.407 النقد ومعادالته يف بداية العام

 5.319.403 853.407 1.663.964 النقد ومعادالته يف هناية العام
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  الفصل الثامن
  تغريات سعر السهم وسياسة توزيع األرباح النقدية

ع يف الفترة من .ع.م.دة للتمويل شيوضح اجلدول التايل التغريات يف سعر سهم الشركة املتح
 .يف سوق مسقط لألوراق املالية 2007إىل  2005

 . بيسة 100ع إىل .ر 1مت جتزئة أسهم الشركة من * 
 .األرقام الواردة باجلدول وفقًا لبيانات سوق مسقط لألوراق املالية

 )ع.ر(سعر اإلغالق  )ع.ر(أقل سعر  )ع.ر(أعلى سعر  )ع.ر(سعر االفتتاح  السنة املالية
2005     
 2.500 2.400 2.780 2.400 الربع األول

 2.970 2.450 3.700 2.500 الثاينالربع 

 2.360 2.230 3.430 2.970 الربع الثالث

 2.240 2.100 2.600 2.450 الربع الرابع

     
2006     
 2.200 2.000 2.600 2.200 الربع األول

 0.205 0.133 0.211 0.199 *الربع الثاين

 0.185 0.145 0.199 0.199 الربع الثالث

 0.179 0.150 0.185 0.182 الربع الرابع

     
2007     
 0.154 0.152 0.177 0.170 يناير

 0.146 0.145 0.155 0.154 فرباير

 0.157 0.130 0.160 0.144 مارس

 0.144 0.142 0.153 0.150 أبريل

 0.140 0.130 0.150 0.144 مايو

 0.145 0.136 0.149 0.140 يونيو

 0.150 0.142 0.154 0.144 يوليو

 0.153 0.148 0.157 0.148 سأغسط

 0.163 0.151 0.167 0.154 سبتمرب

 0.180 0.160 0.196 0.161 أكتوبر

 0.193 0.180 0.197 0.181 نوفمرب

 0.211 0.192 0.231 0.195 ديسمرب
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  سياسة توزيع األرباح النقدية
ركة سياسة معقولة يف توزيع األرباح النقدية حيث ترتكز هذه السياسة على عدة أمور منها تنتهج الش

وقد تتأثر األرباح النقدية اليت يتم دفعها . سداد الديون ورأس املال العامل ومتطلبات اإلنفاق الرأمسايل
تشمل الرؤية سنوًيا وتقرير ما إذا كان سيتم دفعها من عدمه بعدد من العوامل األخرى اليت قد 

املستقبلية ألعمال الشركة وأدائها املايل وتوافر النقدية احلرة النقد احلر ووضع قطاع التأجري بشكل 
كما تضع إدارة الشركة يف اعتبارها حيت تقرير نسب دفع األرباح النقدية النسب املوجودة يف . عام

قط لألوراق املالية يف وقت قطاع عملها واألرباح النقدية لألسهم الرائدة األخرى يف سوق مس
  .التوصية بتوزيع األرباح النقدية

  
  :يوضح اجلدول التايل تاريخ األرباح النقدية للشركة خالل السنوات اخلمسة السابقة

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2003 2004 2005 2006 2007 األرباح
%10 %8 8% ---  نقدية  10% 

%10 %8 ---  %20 أسهم  10% 
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  الفصل التاسع
  مربرات السعر

ُتعترب الشركة املتحدة للتمويل أكرب شركة خدمات مالية غري بنكية يف السلطنة على أساس حجم 
ع .مليون ر 111.6ما قدره  2007ديسمرب  31األصول والرحبية، حيث بلغ حجم أصوهلا يف 

سوق وكان سعر اإلغالق يف . ع.مليون ر 3.8مبلغ  2007وبلغ صايف أرحباها يف العام املايل 
ويف سبيل الوصول لسعر طرح أسهم . بيسة 231هو  2008فرباير  28مسقط لألوراق املالية يف 

حق األفضلية للمسامهني احلاليني درست الشركة العديد من العوامل الكمية والكيفية من أمهها حصة 
املؤشرات املالية السوق وقيمة العالمة وجودة األصول ومنو األعمال واألداء احلايل والرحبية وغريها من 

ومع األخذ يف االعتبار مجيع هذه . والتقدير االئتماين للشركة والنظرة املستقبلية للقطاع وللشركة
العوامل تعتقد الشركة أن سعر طرح هذه األسهم عادل ومعقول فيما يتعلق مبصاحل الشركة 

  .واملستثمرين على حد سواء
  

  العوامل النوعية 
كرب شركة خدمات مالية غري بنكية يف السلطنة على أساس إمجايل الشركة املتحدة للتمويل أ ) أ

  .حجم األصول
) 2007ديسمرب  31يف (فيما يتعلق مبديين متويل األقساط % 26.7لديها حصة سوق تبلغ  ) ب

 .وهي احلصة السوقية األكرب بني شركات التمويل غري البنكي والتأجري يف السلطنة
ب ب ب "البنكي يف السلطنة اليت حتصل على تقديرات   الشركة األوىل يف جمال التمويل غري  ) ت

من شركة التقديرات الدولية فيتش ما يعكس النظرة املالية الثابتة ألداء الشركة على " ُعمان
 .املدى الطويل

 .يدير الشركة فريق إدارة مهين وخبري وعلى درجة عالية من الكفاءة ) ث
فيما يتعلق ) 2007-2002(سنوات  5ُمعدل النمو السنوي املُركَّب ملدة كان متوسط  ) ج

إىل  2002ديسمرب  31يف % 34.34حيث ارتفع من  % 25.35مبديين متويل األقساط 
 .2007ديسمرب  31يف % 106.3
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سنوات وبنسبة  5ع خالل .مليون ر 3.8ع إىل .مليون ر 1.17ارتفع صايف األرباح من  ) ح
 %.26.80ُمعدل منو سنوي مركب بلغت 

  
  العوامل الكمية

 وسط سعر السهممت) 1

  

 2008فرباير  28الفترة املنتهية يف 
متوسط سعر اإلغالق

 )بيسة(
نسبة خصم سعر أسهم األفضلية إىل 

 متوسط سعر اإلغالق

 % 34.37 0.229 متوسط سعر اإلغالق خالل شهر
أشهر 3متوسط سعر اإلغالق خالل   0.221 32.17 % 
أشهر6متوسط سعر اإلغالق خالل  0.196 23.53 % 
أشهر9متوسط سعر اإلغالق خالل  0.180 16.77 % 

 % 12.22 0.171 متوسط سعر اإلغالق خالل سنة
  األرقام السابقة استناًدا لبيانات سوق مسقط لألوراق املالية

  
من % 34.37بيسة يأيت بنسبة خصم  150وكما نرى فإن سعر طرح أسهم حق األفضلية البالغ 

ل شهر يف سوق مسقط لألوراق املالية وبنسبة خصم متوسط سعر إغالق أسهم الشركة خال
من متوسط سعر % 12.22أشهر  وبنسبة خصم  6من متوسط سعر اإلغالق خالل % 23.53

  .اإلغالق خالل سنة
  
  مقارنة بني النسب احملاسبية للمجموعات املناظرة) 2

 2007وفقًا لألرقام خالل السنة املالية 

 الشركة
األرباح للسهم 

السنة املالية (
)ع.ر)(2007

/ السعر
يف (األرباح

فرباير  28
2008 (  

العائد على 
صايف القيمة 

السنة املالية (
2007(  

القيمة الدفترية 
السنة (للسهم 

املالية 
)ع.ر)(2008

/ السعر
القيمة 
يف (الدفترية 

فرباير  28
2008(  

 1.65* 0.135* 17.88%* 9.63 0.024 *الشركة املتحدة للتمويل
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 1.45 1.345** 12.37% 11.72 0.166** الشركة الوطنية للتمويل
 1.74 0.174 15.63% 11.12 0.027 شركة مسقط للتمويل
 2.35 0.149 15.02% 15.63 0.022 تأجري للتمويل

 1.95 1.939** 17.37% 12.52 0.302** )أ(الشركة العمانية خلدمات التمويل
 1.24 1.475** 10.26%* 11.51 0.159** )ب(ُعمان أوريكس احملدودة
 1.73 0.870 14.84%* 12.02*  متوسط الصناعة

  .مت ختفيف األرباح للسهم بسبب السندات القابلة للتحويل إجبارًيا ) أ
 استناًدا لألرقام املخففة ) ب
تحدة للتمويل يف يناير وقد زاد رأمسال الشركة امل 2007ارتكزت األرباح للسهم بالنسبة للشركات على السنة املالية *

  .ورمبا يكون السعر السوقي لألسهم قد اخذ يف االعتبار هذه احلقيقة. بسبب حتويل السندات املتبقية 2008
  .ريال ُعماين للسهم 1كانت القيمة اإلمسية ** 

  
 )بالريال الُعماين(األداء املايل التارخيي للشركة ) 3

20072006 2005 
 50.606.138 63.733.246 106.263.423 مدينو التمويل باألقساط
 5.527.766 6.097.358 8.899.301 إيرادات التمويل باألقساط

 (1.343.506) (1.903.654) (3.204.056) نفقات الفائدة

 3.272.590 3.591.527 4.106.950 إمجايل إيرادات التشغيل

 1.884.116 1.457.707 3.848.419 األرباح السنوية

 0.013 0.010 0.024 األرباح للسهم

 57.730.422 67.320.310 111.569.597 إمجايل األصول

 17.205.512 17.678.739 21.527.158 صايف األصول
 1.85 2.27* 3.47 )*باملرات(حق املسامهة /الدين

 3.968 0.423 0.702 )ع.ر(إمجايل األصول للسهم 

 1.182* 0.111* 0.135* )ع.ر(صايف األصول للسهم 

  .2008أو حتويلها يف يناير /حق املسامهة السندات القابلة للتحويل اليت مت استردادها و/ ضمن نسبة الدينتت*

 2005وقد بلغت الزيادة يف مديين التمويل باألقساط أكثر من الضعف يف الفترة بني عامي 
وإمجايل دخل التشغيل بنسبة % 60.99، كما زاد دخل التمويل باألقساط بنسبة 2007و

هذا يف حني اخنفضت األرباح . خالل نفس الفترة% 100األرباح بعد الضرائب بنسبة % 34.03
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بسبب التخصيص املعتاد لألصول املنقوصة حتت  2005عما كانت عليه يف  2006للسنة املالية 
  .حمفظة اإلقراض
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  الفصل العاشر
 تعامالت األطراف ذات العالقة

  تعامالت األطراف ذات العالقة
ديسمرب  31ول التايل تفاصيل موجزة عما مت تصنيفه خالل السنوات املالية املنتهية يف يضم اجلد

  :كتعامالت األطراف ذات العالقة 2007ديسمرب  31و 2006
 

2007 2006 
 األرقام بالريال الُعماين 

   أتعاب أعضاء جملس اإلدارة

 22.400 65.800 أتعاب حضور اجللسات واملكافآت

  67.000 رحة جمللس اإلدارةاألتعاب املقت

   أطراف أخرى ذات عالقة

 122.468 244.976 إيرادات التمويل باألقساط
   

   :األموال املستحقة من األطراف ذات العالقة

مدينو التمويل باألقساط املستحقني من األطراف ذات
 العالقة

1.854.813 1.722.318 

  18.800 املبالغ املستحقة من أعضاء جملس اإلدارة

   
   :مكافآت اإلدارة األساسية

 205.591 351.298 الرواتب والعالوات

 12.579 9.115 مزايا هناية اخلدمة
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  الفصل احلادي عشر
 عوامل املخاطرة وكيفية ختفيف آثارها

 

مات يتعني على املستثمرين احملتملني األخذ بعني االعتبار املخاطر التالية باإلضافة إىل كافة املعلو
كما جيب أن . األخرى الواردة يف هذه النشرة قبل تقرير شراء أياً من األسهم املطروحة من عدمه

يالحظ املستثمرون أن عوامل املخاطرة التالية وطرق ختفيفها ال تعدو أن تكون رأي الشركة و إدارهتا 
ه فرمبا ختتلف املخاطر الفعلية استناًدا إىل املعرفة واملعلومات املتوافرة هلم وقت إعداد هذه النشرة وعلي

  .وطريقة التعامل معها على حنو جوهري عما يلي
  

  منو االقتصاد الُعماين وجمال اخلدمات املالية 
تأيت جممل اإليرادات وأعمال الشركة من اخلدمات اليت تقدمها هبا يف سلطنة ُعمان ولذلك يرتبط أداء 

  . واخنفاًضاالشركة باملناخ االقتصادي يف السلطنة ارتفاًعا 
  

وختطط الشركة لتوسيع أعماهلا داخل وخارج السلطنة وتنويع منتجاهتا ما مما سيساعد الشركة على 
  .حتقيق منو سريع ومحاية نفسها من اآلثار املترتبة على عدم استقرار االقتصاد

  
 خماطر سعر النفط  

يف املستقبل بالتأكيد على مدى يعتمد اقتصاد السلطنة على النفط وبالتايل سيحدد سيناريو سعر النفط 
النمو االقتصادي من عدمه يف املنطقة، فعلى الرغم من االرتفاع احلايل غري املسبوق يف أسعار النفط 
والنمو املتزايد يف هذه االقتصاديات فإن أي اخنفاض يف هذ األسعار سيثبط من النمو االقتصادي يف 

كما ميكن أن تتأثر . لتايل سيؤثر هذا على أعمال الشركةبلدان املنطقة بأكملها ومن بينها السلطنة وبا
  .عمليات الشركة كذلك من الظروف االنكماشية ومعدالت الفائدة السوقية ونقص الفائض التجاري
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ويشهد االقتصاد العماين حالًيا تنويًعا نشطًا يف العديد من القطاعات ليقلل تدرجيًيا من اعتماده على 
مل الشركة على تطوير منتجات جديدة وكسب عمالء جدد يف حمتلف خمتلف ومن جانبها تع. النفط

ويتم كل . القطاعات االقتصادية، كما تعمل على تنويع عمالئها التقليدين يف القطاع املرتبط بالنفط
هذا من خالل فريق التسويق القوي لدى الشركة الذي يبحث باستمرار عن الفرص املتوافرة يف 

  .االقتصاد ويستغلها
  

  خماطر السيولة 
حتصل الشركة يف املقام األول على الدين من املؤسسات املالية والسوق مبعدل فائدة منخفض 
يف حني تقوم بإقراضه للعمالء مبعدل فائدة مرتفع ما جيعلها تربح الفرق بني املعدلني وهو ما 

وال أو جتميعها يساهم يف حتسني األداء املايل، وقد يكون لعدم قدرة الشركة على جتميع األم
  .مبعدالت فائدة مرتفعة تأثري جوهري على أعماهلا وادائها املايل

  
هذا ويتم تصميم السياسات احملافظة إلدارة التزامات الشركة حبيث تضمن انه حىت يف ظل 

ويف الظروف العادية يكون اهلدف . املواقف املعاكسة يكون بوسع الشركة الوفاء بالتزاماهتا
موال كافية ومتوافرة تتخطى جمرد الوفاء بااللتزامات املالية احلالية إىل تسهيل هو ضمان توافر أ
ويتم حتقيق هذه األهداف من خالل تطبيق سياسة حكيمة ملراقبة مستويات . توسيع األعمال

  . السيولة
  
  خماطر معدل الفائدة 

السوق حيث أن الشركة املتحدة للتمويل تعمل يف جمال إقراض األموال واالقتراض من 
واملؤسسات املالية فإهنا تكون عرضة ملخاطر معدل الفائدة والتذبذب فيه والذي قد يؤثر 
بصورة عكسية على الفارق بني معدل فائدة االقتراض واإلقراض وعلى جودة حمفظة اإلقراض 

  .واألداء املايل
  

جانب وتتعامل الشركة مع هذه املخاطر من خالل التوافق بني إعادة تسعري األصول من 
وبالنسبة للقروض اليت . وااللتزامات من جانب آخر ومن خالل استراتيجيات إدارة املخاطر



 46

متددها الشركة فإهنا تكون لفترات متفاوتة تتراوح بني سنة ومخس سنوات وتكون بأسعار 
غري أن أي إعادة تسعري اللتزامات الشركة . فائدة حمددة على الرغم من فقرة تفاوت الفائدة

. املقرضني قد تؤدي بسبب العوامل االقتصادية لوجود خماطر يف سعر الفائدة حلد ما من ِقبل
وختفف الشركة من هذه املخاطر من خالل التوافق بني حيازة األصول وااللتزامات 

  .واالستفادة من القروض طويلة املدى بأسعار فائدة ثابتة
  

  خماطر املنافسة   
الشركة منافسة من شركات التأجري والبنوك املتواجدة حالًيا  تواجه املنتجات واخلدمات اليت تقدمها

هذا وقد يؤدي مزيد من التحرير للقطاع املايل يف . ومن البنوك األجنبية اليت تعمل يف نفس اجملال
  .السلطنة لتواجد أكرب عدد من املنافسني اجلدد ما يزيد من ضغط املنافسة

  
اتيجيات تسويق نشطة مدعومة بانتشار جغرايف واسع غري أن الشركة استطاعت من خالل تبين استر

كما قامت الشركة بإنشاء نظام ممارسة . ان تكسب احلصة األكرب من سوق متويل الشراء بالتقسيط
وتتخصص الشركة يف متويل األصول وتعمل يف مناخ تقل . قياسي وحتتفظ بعالقات قوية مع عمالئها 
  . لتنافسي يف مواجهة منافسيهافيه القيود ما يساعد يف تعزيز موقفها ا

  
 خماطر االئتمان 
تعتمد أرباح الشركة املتحدة للتمويل بقوة على فعالية االحتفاظ مبستوى ائتماين وخماطر مناسبة   

وإذا ما كانت االفتراضات أو التقديرات غري دقيقة . عالوة على كفاية املخصصات خلسائر القروض
د تعاين الشركة من خسائر أكثر من املتوقع ما قد يؤثر سلًبا على وغري دالة على النتائج الفعلية فق

  . التقدير االئتماين وتكاليف االقتراض اخلاصة هبا
  

وتظهر املخاطر االئتمانية عندما خيفق أحد األطراف يف الوفاء بالتزاماته جتاه إحدى األدوات املالية ما 
طرق معاجلة حمددة يف وحدات األعمال يؤدي خلسارة الطرف الثاين، وتنتهج الشركة سياسات و

كما يتم تطبيق حدود . وعلى مستوى الشركة ككل لضمان تقييم املخاطر ومراقبتها كما ينبغي
ائتمانية رمسية يف الصفقات الفردية وعلى مستوى األطراف األخرى ومستوى احملافظ، كما يتم تقييم 
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وتشمل عملية إدارة االئتمان مراقبة . ئتماناملخاطر اإلمجالية لضمان التنويع الكبري ملخاطرة اال
وحتاول الشركة السيطرة على . التركيزات تبًعا للمنتج والصناعة والعميل ومستوى املخاطر واجلغرافيا

خماطر االئتمان من خالل املراجعة والتطوير املستمرين لسياساهتا االئتمانية حبيث تواكب االحتياجات 
املخاطرة األكرب وحتد من الصفقات مع أطراف بعينها وتقيِّم مدى املتزايدة للسوق وحتدد مناطق 

استحقاقهم لالئتمان وحتد من التركيز على صناعة حمددة أو جمموعة أفراد بعينهم أو منطقة دون 
باإلضافة ملا سبق، وللتخفيف من النتائج واألحداث غري املتوقعة يتم االحتفاظ بتغطية ضمان . أخرى

قترضني ويعتمد مقدار ونوع الضمانات املطلوبة على تقييم املخاطر االئتمانية مناسبة على أصول امل
وتقوم اإلدارة مبراقبة القيمة السوقية للضمانات وقد تطلب مزيًدا منها وفقًا لالتفاقية . للطرف اآلخر

بينها وبني الطرف اآلخر كما تراقب قيمة الضمانات خالل مراجعتها لكفاية املخصصات اخلاصة 
وترتكز سياسة الشركة على التخلص من املمتلكات اليت تعود حليازهتا بطريقة . سائر املنقوصةباخل

وال تقوم الشركة عموًما بشغل . منظمة ويتم استخدام عوائدها يف تقليل أو رد املطالبات املستحقة
  . العقارات املستردة ألغراض عملها

  
 املخاطر القانونية والرقابية 

ة للتمويل حبكم أنشطتها إلشراف قانوين ورقايب كبري وقيود من عدة هيئات ختضع الشركة املتحد
تنظيمية ورقابية وعليه فإهنا تعمل حتت ضغوط قد تؤثر على أعماهلا كما أن أي قانون أو الئحة 

  .جديدة قد يؤثر كذلك على هذه األعمال
  

لبنكية، كما أن لديها غري أن الشركة تعمل يف مناخ أقل قيوًدا من الذي تعمل فيه الشركات ا
سياسة تسويق جيدة وفريق تسويق حمترف وقوي لذلك تتمتع بأكرب حصة سوق يف قطاع شركات 

وال تتوقع الشركة أي . التمويل غري البنكية وقد جنحت يف احلفاظ على هذه احلصة حىت اآلن
  .دوًداتغريات مفاجئة وجوهرية يف القواعد والقوانني، لذا يظل تأثري هذه التغريات حم

  
 خماطر املعلومات عن العمالء واألطراف األخرى 

يعتمد قرار منح االئتمان أو الدخول يف صفقات مع األطراف األخرى على معلومات يقدمها 
للشركة العمالء أو األطراف األخرى أو من ينوب عنهم وتشمل هذه املعلومات البيانات املالية 
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الشركة على متثيالت حمددة فيما يتعلق بدقة وإكتمال هذه كما تعتمد . وغريها من املعلومات املالية
وقد تتأثر . املعلومات، وفيما يتعلق بالبيانات املالية، تعتمد على تقارير مدققي احلسابات املستقلني

  .الظروف املالية ونتائج عمليات الشركة سلًبا باالعتماد على نفس هذه املصادر
  

فَّصل فيما يتعلق باالئتمان يقنن عملية املوافقة على غري أن للشركة سياسات وكتيب سلطات ُم
كما أن . االئتمان وتتوزع سلطات هذه املوافقة على مستويات إدارية خمتلفة تبًعا حلجم االئتمان

وللشركة اتصال عن طريق  .بالشركة قسم ائتمان قوي يقوم بعملية مراجعة دقيقة للعمالء احملتملني
حصائي املركزي التابع للبنك املركزي الُعماين لتوفري املستندات االنترنت بسجالت املكتب اإل

  .الصحيحة حول التاريخ االئتماين للعميل
  
 القروض اليت ال ُتدر رًحبا 

ستكون ألي زيادة يف حمفظة القروض اليت ال ُتدر رًحبا أثًرا عكسًيا جوهرًيا على الوضع املايل 
ستوى هذه القروض عوامل متنوعة مثل ارتفاع نسبة كما قد تؤثر على م. للشركة ونتائج عملياهتا

  .البطالة والتباطؤ االقتصادي والتطورات يف االقتصاد الُعماين وارتفاع سعر الفائدة
  

وتتبع الشركة سياسات ائتمانية حكيمة تقوم من خالهلا مبراجعة مدى أهلية العمالء لالئتمان حتد من 
وللتخفيف من النتائج . بعينهم أو منطقة دون أخرى التركيز على صناعة حمددة أو جمموعة أفراد

واألحداث غري املتوقعة يتم االحتفاظ بتغطية ضمان مناسبة على أصول املقترضني ويعتمد مقدار ونوع 
وتقوم اإلدارة مبراقبة القيمة السوقية . الضمانات املطلوبة على تقييم املخاطرة االئتمانية للطرف اآلخر

يًدا منها وفقًا لالتفاقية بينها وبني الطرف اآلخر كما تراقب قيمة الضمانات للضمانات وقد تطلب مز
وترتكز سياسة الشركة على التخلص . خالل مراجعتها لكفاية املخصصات اخلاصة باخلسائر املنقوصة

من املمتلكات اليت تعود حليازهتا بطريقة منظمة ويتم استخدام عوائدها يف تقليل أو رد املطالبات 
  . وال تقوم الشركة عموًما بشغل العقارات املستردة ألغراض عملها. حقةاملست
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 جذب املواهب واالحتفاظ هبا 
يرتكز عمل الشركة على فريق عمل أساسي، ولذا يعترب جذب املوظفني املهرة واالحتفاظ هبم عامالً 

  .أساسًيا ومصدًرا حيوًيا للمنافسة
  

اول من خالله منح موظفيها بيئة العمل املناسبة هلم كما وللشركة هيكل مناسب للرواتب واحلوافز حت
ُتجري الشركة العديد من الربامج التدريبية املناسبة لتعزيز املهارات وتسعى باستمرار لزيادة قاعدة 

كما متنح التنفيذيني السلطات يف خمتلف املستويات ليشعروا باالستقاللية يف اختاذ القرارات . ريادهتا
إن الشركة متنح موظفيها منظوًرا حمدًدا  . دقة االختيار ما جيعلهم يشعرون بأمهيتهم واملسؤولية يف

  .حلياهتم املهنية ما مينحهم احلافز على اإلجناز والنجاح
  
 خفض التقدير االئتماين 

قد يؤثر اخنفاض التقدير االئتماين للشركة املتحدة للتمويل سلًبا على قدرهتا على احلصول على متويل 
ة تكاليفها التمويلية من خالل زيادة أسعار الفائدة بالنسبة لدين الشركة املستحق أو بالنسبة وزياد

ألسعار الفائدة اليت ميكن عندها للشركة إعادة متويل ديوهنا املتواجدة أو احلصول على دين جديد، 
  .ما قد يؤثر على العمل واألداء املايل املستقبلي وسعر أسهم الشركة

  
كما بدأت الشركة مبنتج التزامات . ت ممتازة مع البنوك ولديها سجل ائتماين جيدللشركة عالقا

وقد شهدت . خاص بالشركات على شكل ودائع الشركات لتقليل احلد األدىن من تكلفة االقتراض
كما . 2007وحىت السنة املالية  2006أضعاف منذ السنة املالية  5هذه الودائع زيادة مبقدار 

زيج متوازن من القروض طويلة املدى وقصرية املدى اليت تقلل من متوسط تكلفة حتتفظ الشركة مب
أو إدارة تكاليف /وترى الشركة أن هذه اإلجراءات تتيح هلا مجع التمويل املطلوب و. رأس املال

  .هذا التمويل يف حالة اخنفاض التقدير االئتماين هلا
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  الفصل الثاين عشر
  ، جملس اإلدارة والفريق اإلداري)حاكمية الشركة(تنظيم وإدارة الشركة ميثاق 

 

وُيعترب ما . ُيلخِّص هذا الفصل هيكل حاكمية الشركة ابتداء من تاريخ هذه النشرة والنظام األساسي
يرد يف هذا الفصل جمرد ملخص وال ُيفهم منه أنه جممل النظام األساسي للشركة أو أحكام قانون 

وتوجد نسخة من النظام األساسي . عليمات اهليئة العامة لسوق املالالشركات التجارية الُعماين أو ت
  .للشركة ملن يود اإلطالع عليها يف املقر الرئيسي للشركة

  
  اإلدارة
  نبذة

تعتمد األدوار واملسؤوليات اخلاصة بأنظمة اإلدارة يف الشركة يف جمملها على أحكام قانون الشركات 
لى النظم والتعاميم اليت تصدرها اهليئة العامة لسوق املال يف هذا التجارية والنظام األساسي للشركة وع

  .اخلصوص
  

يوكل أمر إدارة القضايا االستراتيجية للشركة إىل جملس اإلدارة الذي يقوم بكل ما هو ضروري 
ومفيد لتحقيق األهداف املوضوعة وتعزيز مصلحة الشركة واملسامهني فيما عدا القرارات اليت مينح 

  .لبت فيها للجمعية العمومية للمسامهني مبوجب القانون أو النظام األساسياحلق يف ا
  

  .كما يقوم الفريق اإلداري بإدارة األعمال اليومية للشركة
   

  جملس اإلدارة
ينتخبون من بينهم رئيساً للمجلس وينص النظام األساسي للشركة  أعضاء 7يتكون جملس اإلدارة من 

  :لق مبجلس اإلدارةعلى األحكام التالية فيما يتع

أعضاء ختتارهم اجلمعية العمومية للمسامهني عن طريق ) سبعة( 7من دارة إدارة الشركة جملس إيتوىل 
يكون املرشح لعضوية جملس اإلدارة من بني املسامهني أو غريهم، ويف حالة  أناالقتراع السري، وجيب 
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لشخص اعتباري آخر ما ال يقل عن  يكون ميتلك بشخصه أو ممثالً كان من املسامهني فال بد من أن
سهم يف تاريخ ترشحه للعضوية على أن يوقع إقراًرا يورد فيه عدد ) مائة ألف(100.000عدد 

األسهم اليت ميتلكها وأنه لن يتصرف فيها بأي شكل قد يؤدي إىل فقده لوضعه كمساهم خالل فترة 
  .عضويته

لفترة مماثلة تبدأ عادة انتخابه إاألكثر مع جواز سنوات على  )ثالث( 3جملس اإلدارة تكون مدة والية 
العامة اليت ُيجرى فيها االنتخاب وحىت تاريخ عقد اجلمعية  العموميةمن تاريخ اجتماع اجلمعية 

عن فترة السنوات الثالثة يتم متديد العضوية  العموميةوإذا زاد تاريخ هذه اجلمعية . الثالثة العمومية
من قانون الشركات ) 120(بد أال يزيد عن الفترة احملددة يف املادة حىت تاريخ االنعقاد الذي ال

  .التجارية اخلاصة بانعقاد اجلمعيات العمومية السنوية العادية

 4/74من قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم السلطاين رقم ) 95(استناداً ألحكام املادة 
للشركة ُيشترط فيمن ُيرشَّح لعضوية جملس إدارة وتعديالته ودون اإلخالل بأحكام النظام األساسي 

  :الشركة ما يلي

  .أن يكون حسن السرية والسمعة )1
 .عاًما 25أال يقل عمره عن  )2
 .أال يكون عاجًزا عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مديًنا هلا )3
 .قانونأال يكون قد ُحكم بإعساره أو إفالسه ما مل تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام ال )4
 .أال يكون قد ُحكم عليه يف جناية أو جرمية شائنة ما مل يكن قد ُرد إليه اعتباره )5
يصبح عضًوا أو ممثالً لشخص اعتباري يف أكثر من أربع  أال يترتب على اكتسابه العضوية أن )6

 .شركات مسامهة عامة مركز عملها الرئيسي يف سلطنة ُعمان
اإلدارة من ِقبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه يكون مفوًضا بالترشيح لعضوية جملس  أن )7

 .هبذه الصفة
أال يكون عضًوا يف جملس إدارة شركة مسامهة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي يف سلطنة  )8

 .ُعمان متارس أغراًضا مشاهبة ألغراض الشركة 
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لن يتصرف فيها تصرفًا  ُيقدِّم إقراًرا متضمًنا بياًنا بعدد أسهمه إن كان من املسامهني، وبأنه أن )9
 .يفقده صفته كمساهم بالشركة طوال مدة عضويته

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات التجارية يتعني مراعاة النواحي التالية عند تشكيل جملس 
  :إدارة شركة املسامهة العامة

شركة يتقاضون تكون غالبية أعضاء اجمللس من غري التنفيذيني، أي الذين ال يقومون بعمل بال أن )1
  . عنه مقابالً مادًيا شهرًيا كان أم سنوًيا بصفة ثابتة

 .من األعضاء املستقلني) اثنان على األقل(يكون ثلث أعضاء اجمللس  أن )2
 .ُيراعى أال ُيمثَّل الشخص االعتباري بأكثر من ممثل واحد يف عضوية اجمللس أن )3
 .لعام ورئيس اجمللس يف آن واحداملدير ا/ أال جيمع شخص واحد بني منصيب رئيس العمليات )4

يتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االنتخاب السري املباشر من ِقبل املسامهني، ويكون لكل 
مساهم عدد من األصوات مساوًيا لعدد أصوات ما ميلكه من أسهم وحيق له التصويت هبا مجيًعا 

ك ببطاقة التصويت حبيث يكون إمجايل ما ملرشح واحد أو تقسيمها بني من خيتارهم من املرشحني وذل
  .أعطاه هلم من أصوات مساوًيا لعدد أصوات األسهم اليت ميلكها

تكون عضوية من يتم انتخابه باملخالفة لألحكام السابقة باطلة من تاريخ انتخابه، وجيب على جملس 
من اكتشاف النتخاب عضو آخر خالل شهر على األكثر  العموميةإدارة الشركة دعوة اجلمعية 

تعود الشركة على ذلك العضو وعلى كل من شارك يف تسهيل دخوله االنتخابات  البطالن، على أن
  .بالتعويض عما أصاهبا من أضرار جراء ذلك

حيق جمللس اإلدارة القيام باألعمال التالية اخلاصة بإدارة الشركة هبدف حتقيق أهدافها وتنفيذ قرارات 
  :العموميةاجلمعية 

سياسات التجارية واملالية اليت من خالهلا يتم حتقيق أغراض الشركة وزيادة حقوق اعتماد ال )1
  .مسامهيها

 .وضع اخلطط الالزمة ومراجعتها وحتديثها من فترة ألخرى لتنفيذ استراتيجية الشركة )2
 .اعتماد سياسة اإلفصاح اخلاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقًا ملتطلبات اهليئة العامة لسوق املال )3
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راقبة أعمال اإلدارة التنفيذية والتأكد من حسن سري العمل مبا حيقق أهداف الشركة ومبا ال م )4
 .يتعارض مع القوانني واألنظمة املعمول هبا

اعتماد وتقدمي املعلومات إىل املسامهني بصورة دقيقة ويف األوقات احملددة وفقًا لتعليمات اإلفصاح  )5
 .الصادرة عن اهليئة العامة لسوق املال

املدير العام، ولن يكون أًيا منهما رئيس جملس اإلدارة، وتعيني املوظفني / تعيني الرئيس التنفيذي )6
الرئيسيني يف الشركة وحتديد حقوقهم ومسؤولياهتم وفقًا ألعمال الشركة والنتائج املقدمة من 

 .اإلدارة التنفيذية كل ثالثة أشهر لإلفصاح عن الوضع املايل احلقيقي للشركة
مبا يفيد مقدرة الشركة على  العموميةاملسامهني يف التقرير السنوي املقدَّم للجمعية إعالم  )7

 .االستمرار يف ممارسة األنشطة احملددة هلا مع ما يدعم ذلك من افتراضات ومسوغات
 .تعيني أمني سر للمجلس يف أول اجتماع له )8
ترة بني كل اجتماعني أربعة يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل حبيث ال تتجاوز الف )9

 . أشهر
تعيني عضو جملس اإلدارة املنتدب أو عضو جملس اإلدارة التنفيذي يف حالة وجود مثل هذا  )10

 .املنصب وجيب أن يكون الشخص الذي يتم تعيينه موظف بدوام كامل يف الشركة
القرار يف هذا سندات الشركة يف األسواق املالية العاملية بعد اختاذ / العمل على إدراج أسهم )11

 .الصدد من اجمللس

مبوجب نظام  يقوم باألعمال التالية، ما مل يرخص له صراحة القيام هبا أنحيظر على جملس اإلدارة 
  : بقرار من اجلمعية العامة الشركة أو

حبيث ال تزيد عن  التربعات، ما عدا التربعات اليت يتطلبها العمل مىت كانت ضئيلة القيمة وعادية )1
  .من رأمساهلا% 20ع يف حال بلغت أرباح الشركة .ر 25,000

 .منها جوهريالشركة أو قسم  أصولبيع مجيع  )2
 .عماهلا االعتياديةأال لضمان ديوهنا املترتبة يف سياق إالشركة  أصولجراء الرهن أو التأمني على إ )3
غايات  كفالة ديون الغري، ما عدا الكفاالت املعقودة يف سياق العمل االعتيادي من أجل حتقيق )4

 . الشركة
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  جملس اإلدارة
 :يتكون جملس إدارة الشركة من األعضاء التالية أمساؤهم

 
 

 ال يوجد األعضاء التنفيذيني

، ممثالً للشركة الدولية لالستثمارات )رئيس جملس اإلدارة(مجال سعيد العجيلي/الفاضل)1 األعضاء املرشحون
  .ع.ع.م.املالية ش

الصاحل، ممثالً للشركة العمانية للفنادق والسياحة  إيهاب مقبول محيد/ الفاضل) 2
  .ع.ع.م.ش

  .فايز مصطفى حممد حسن، ممثالً لشركة السعود احملدودة، الشارقة/ الفاضل) 3
  .بيت االستثمار العامليحممد هاين حسن رفعت، ممثالً / الفاضل) 4

 .م.م.ناصر أمحد احلوقاين، ممثالً للشركة الوطنية األوىل ش/ الفاضل) 5

  اهلاجري عاجبسامل /الفاضل األعضاء املستقلون
 راجنا جورور/ الفاضل

 

  الفاضل مجال سعيد العجيلي
الفاضل مجال سعيد العجيلي على ماجستري إدارة األعمال من اململكة املتحدة ولديه خربة  حصل

مديًرا عاًما يف شركة مسقط  1999وحىت  1989سنة، فقد عمل منذ  18متنوعة تربو على 
إليداع وتسجيل األوراق املالية وسوق مسقط لألوراق املالية، ويشغل يف الوقت احلايل، باإلضافة ل

ع، .ع.م.ع وشركة مسقط للغازات ش.ع.م.لكونه رئيس جملس إدارة الشركة املتحدة للتمويل ش
ع ونائب رئيس جملس إدارة .ع.م.منصب الرئيس التنفيذي لشركة االستثمارات املالية العاملية ش

  ). جامعة ُصحار(ع .ع.م.الشركة العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريب ش
  

  عاجب احلجريسامل الفاضل 
عاًما يف جماالت متنوعة يف العمل يف قطاعات متنوعة مثل البنوك  26مهندس ميكانيكي لديه حربة 

ة املتحدة للتمويل منذ واملواصالت والطريان املدين والتسعري واملساحة، وقد انضم جمللس إدارة الشرك
  .1998عام 
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  فايز مصطفى حممد حسن الفاضل
سنة يف جمال التدقيق واملالية واالستثمار ويشغل حالًيا  27حيمل بكالوريوس حماسبة ولديه خربة 
وإىل جانب كونه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة املتحدة . منصب مدير عام شركة السعود بالشارقة

ع والشركة .ع.م.شالشركة الدولية لالستثمارات املالية أحد أعضاء جملس إدارة للتمويل، جبانب كونه 
  .ع.ع.م.العمانية للتغليف ش

  
  حممد هاين حسن رفعت الفاضل

سنة خربة كمستشار قانوين يف جمال القانون التجاري واملصريف يف  34حيمل شهادة يف القانون ولديه 
وإىل جانب كونه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة  .مصر والسعودية واململكة املتحدة والسلطنة

املتحدة للتمويل، فإنه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة العمانية لالستثمارات التعليمية والتدريب 
  ). جامعة ُصحار(ع .ع.م.ش
  

  ناصر أمحد احلوقاين الفاضل
يس جملس إدارة شركة لديه خربة واسعة يف جماالت املقاوالت وإدارة األعمال ويشغل حالًيا منصب رئ

وإىل جانب كونه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة املتحدة للتمويل، . ع.ع.م.صناعة مواد البناء ش
ع والشركة العمانية لالستثمار واملالية احملدودة .ع.م.الشركة العمانية للفنادق والسياحة ش

  .ع.ع.م.ش
  

  إيهاب مقبول محيد الصاحل  الفاضل
يف إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن وبتخصص يف الشركات حيمل درجة البكالوريوس 

ويعمل . كما درس قبل ذلك يف كلية كاليدبنك وجامعة ستراثكاليد يف أسكتلندا. الدولية والتسويق
  .سنوات 9حالًيا يف بنك إتش إس يب سي الشرق األوسط احملدود ولديه خربة تربو على 
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  الفاضل راجنا جورور
عاًما وحيمل درجة البكالوريوس يف العلوم وهو زميل معهد احملاسبني القانونيني يف  52 يبلغ من العمر

سنة خربة يف جمال العمليات، التخطيط، اإلدارة، احملاسبة، اإلدارة املالية،  30اهلند ولديه أكثر من 
ل عمليات كما أن لديه خربة واسعة يف جما. ختطيط األنظمة، والضرائب وخطط األعمال االستراتيجية

ويعمل الفاضل . القطاع اخلاص فيما يتعلق بالتصنيع واملشاريع واخلدمات وإعادة البيع بالقيمة املضافة
راجنا جورور حالًيا رئيًسا للعمليات املالية يف واحدة من كربيات اجملموعات التجارية يف السلطنة واليت 

  . تضم العديد من الشركات متنوعة األنشطة
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  فريق اإلدارة العليا
 

 
 
 
 
 
 

 املؤهالت العلمية اجلنسية املنصب االسمم

اخلدمة يف 
الشركة 
املتحدة 
للتمويل 

)بالسنوات(

اخلربة اإلمجالية 
 )بالسنوات(

1
. راجفان ك
 موريت

 هندي رئيس العمليات
بكالوريوس جتارة، زميل 
معتمد من املعهد اهلندي 

 للمصرفيني
10 32 

 هندي رئيس العمليات املالية ستانلي. د2

بكالوريوس جتارة، عضو
معهد احملاسبني القانونيني، 
عضو معهد حماسيب إدارة 

 املخزون واملواد

10 23 

3
شيف . س

 كومار
 هندي رئيس اإلقراض

عضو وزميل معهد 
حماسيب التكاليف 

، دبلومة )اهلند(واألعمال 
الدراسات العليا يف إدارة 

 )اهلند(عمال األ

9.5 19 

4
منصور بن 
 مبارك العمري

مدير عام التحصيالت 
واملوارد البشرية واإلدارة

 عماين

تدريبات مكثفة يف ) أ
أكادميية شرطة ُعمان 
السلطانية والعديد من 
 معاهد التدريب األخرى

دورة تدريبية ملدة ) ب
 عام يف لندن

1.5 33 

  مدير التدقيق الداخلي

5
صاحل حممد 

 صاحلال
 أردين مدير التدقيق الداخلي

بكالوريوس جتارة، 
 20 6.5 حماسب قانوين عام
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  تفاصيل جلنة التدقيق 
 

 تاريخ التعيني املنصب أمساء األعضاءم

 12/4/2004 عضو فايز مصطفى حممد حسن1

 25/6/2007 عضو ناصر أمحد احلوقاين2
 

بسبب استقالة ) 23/5/2007و 26/3/2007يف (وقد مت إعادة تشكيل جلنة التدقيق مرتني 
  .جدداعضاء يف جملس اإلدارة وتعيني أعضاء 

  
  :وتكمن مهام جلنة التدقيق بإجياز فيما يلي

 .اإلشراف على التدقيق الداخلي •
 .حمتوى الدورية وجودة التدقيق الداخلي بشكل مناسب مالئمةضمان  •
 .اخلارجي/ مراجعة االلتزام بتقارير التدقيق الداخلي •
 .تفتيش البنك املركزي الُعماين/ إرشاد اإلدارة فيما يتعلق بالتدقيق اخلارجي •
تفتيش البنك / مراجعة استجابة اإلدارة فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي •

 .املركزي الُعماين
مراجعة نتائج التدقيق الدوري لألصول فيما يتعلق بالكفاية وااللتزام باإلجراءات والسيطرة  •

اآلجلة وما إىل  الداخلية على األصول غري املتداولة كاألصول الثابتة والربجميات والشيكات
 .ذلك من أمور

  
  تفاصيل جلنة االئتمان

 

م أمساء األعضاء املنصب تاريخ التعيني
1 مجال سعيد العجيلي رئيس جملس اإلدارة 2/6/2007

2 عاجب احلجريسامل  عضو 14/2/2006

3 حممد هاين حسن رفعت عضو 12/4/2007
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بسبب استقالة ) 23/5/2007و 26/3/2007يف (وقد مت إعادة تشكيل جلنة التدقيق مرتني 
  .اعضاء يف جملس اإلدارة وتعيني أعضاء جدد

  
  :وتكمن مهام جلنة التدقيق بإجياز فيما يلي

 .إختاذ القرارات اليت تتخطى صالحيات اإلدارة •
 .مراجعة سياسة االئتمان واملنتجات اجلديدة ورفع التوصيات جمللس اإلدارة •
ال ُتدر رًحبا ومدى فعالية املتابعة ومناقشة اإلجراءات  مراجعة حتليل اإلدارة للقروض اليت •

ويتوقع أن يتم . لتفادي مثل هذه احلاالت يف املستقبل فيما يتعلق باحلسابات اليت ال ُتدر رًحبا
أشهر مرة واحدة على  6فحص تفصيلي للحسابات اليت ال ُتدر رًحبا واملستحقة ملدة تزيد عن 

ى مدى كفاية خطة االسترجاع والدروس املستفادة أشهر مع التركيز عل 6األقل كل 
 .واملخصصات املتحجزة

 .فحص عروض اإلدارة فيما يتعلق بشطب الديون املعدومة ورفع التوصيات جمللس اإلدارة •
  

  عملية انتخاب أعضاء جملس اإلدارة
لق بانتخاب تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وإرشادات البنك املركزي الُعماين فيما يتع

أعضاء جملس اإلدارة، ويف ظل هذا تبذل الشركة جهودها لضمان انضمام أعضاء من ذوي اخلربة 
والكفاءة واملهارات العالية إىل جملس اإلدارة واليت تؤكد على دافعهم لتحقيق النجاح ورؤيتهم الثاقبة 

األزمات وفهم متخصص يف  مع وجود خربة يف النواحي املالية وفهم جيد لإلدارة والقدرة على إدارة
  .القطاعات املتنوعة

  
  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

يوضح اجلدول التايل مكافآت وبدل حضور اجللسات اليت حصل عليها أعضاء جملس اإلدارة للسنة 
  :2007ديسمرب  31املالية املنتهية يف 
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  نظام الرقابة الداخلية

فقد أنشأ جملس اإلدارة . تطبق الشركة عدة أنظمة للرقابة الداخلية يف عملياهتا املالية وعملياهتا التجارية
تضم اللجنة اآلن عضوين فقط بعد (ة أعضاء من جملس اإلدارة جلنة للتدقيق تابعة له تتكون من ثالث

وتشرف هذه اللجنة على قسم التدقيق الداخلي بالشركة والذي يقدم تقاريره ) استقالة العضو الثالث
ويقوم أعمال قسم التدقيق الداخلي بفحص كافة التعامالت . هلا ومن مث تقدمها اللجنة جمللس اإلدارة

تجارية وااللتزامات التنظيمية اخلاصة بأنظمة البنك الوطين الُعماين واهليئة العامة املالية والصفقات ال
كما تضمن الشركة أن يقوم شخصني على األقل . لسوق املال والتدقيق اإلجرائي وسياسة االلتزام

بالتوقيع على كل صفقة، كما توجد رقابة كافية على أنظمة الكمبيوتر مثل فصل احلاسب اخلادم 
كما متلك . بالتطوير عن احلاسب اخلادم املركزي مع تسهيل عملية مراقبة الوصول للبيانات اخلاص

الشركة إجراءات توثيق متميزة لكافة شؤوهنا حبيث يتم مراقبتها مبعايري مقبولة ويرى جملس اإلدارة أن 
  .هذه األنظمة كافية وفعالة

بدل حضور  مكافآت
 م أعضاء جملس اإلدارة اجللسات

)رئيس جملس اإلدارة( سعيد العجيلي مجال 9,800 16.750  1 

 2 ميليند باجاوات، نائب رئيس جملس اإلدارة 10,000 8.375
عاجب احلجريسامل  10.000 8.375  3 
القوقا.عمر م - 8.375  4 
 5 فايز مصطفى حممد حسن 10,000 8.375
 6 محد هاين حسن رفعت 10.000 8.375

 7 فارس حممود فضل اهللا 4.500 -

 8 ناصر أمحد احلوقاين 8.000 8.375

 9 السيد حممد هالل سعود البوسعيدي 3.500 -
  اإلمجايل 65.800 67.000
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  الفصل الثالث عشر
  حقوق ومسؤوليات املسامهني

. ابتداء من تاريخ هذه النشرة والنظام األساسي ا الفصل حقوق ومسؤوليات املسامهنيُيلخص هذ
وُيعترب ما يرد يف هذا الفصل جمرد ملخص وال ُيفهم منه أنه جممل النظام األساسي للشركة أو أحكام 

ام وتوجد نسخة من النظ. قانون الشركات التجارية الُعماين أو تعليمات اهليئة العامة لسوق املال
  .األساسي للشركة ملن يود اإلطالع عليها يف املقر الرئيسي للشركة

  
  مسؤوليات املسامهني

  .داء قيمة األسهم اليت اكتتب فيهاأتقتصر مسؤولية املساهم على 
  

وفقًا ألحكام قانون وية ومالزمة حلق ملكيتها احبقوق متس األسهم يف الشركةكافة  تتمتعجيب أن 
  :وهيالشركات التجارية 

  .موميةاملعلن عنها يف اجلمعية العالنقدية نصبة األرباح أاحلق بقبض  )1
 .سهم جديدةأحق األفضلية باالكتتاب ب )2
 .الشركة عند التصفية أصولاحلق يف االشتراك بتوزيع  )3
  .األسهم وفقاً للقانون بتحويل يفاحلق  )4
  .جل املسامهنيلشركة وحساب األرباح واخلسائر وسل العمومية يزانيةاملعلى  باإلطالعاحلق  )5
اجلمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع يف هذه اجلمعيات  إىلاحلق بأن يتبلغ املساهم الدعوات  )6

 . أو بواسطة وكيل اشخصًي
 اكان خمالفً إذاة أو جملس اإلدارة وميي قرار تتخذه اجلمعية العمأبطال إاحلق بأن يتقدم بطلب  )7

 .الداخليةلوائحها أو األساسي للقانون أو لنظام الشركة 
ومراقيب حسابات الشركة نيابة عن املسامهني أو نيابة  اإلدارةعضاء جملس أاحلق بأن يقاضي  )8

 .من قانون الشركات التجارية )110(املادة بأحكام  عن الشركة عمالً
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  ِملكية ونقل ِملكية األسهم

املالية سيتم إدراج ملكية األسهم يف السجالت لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق 
كما سيتم إدراج نقل هذه امللكية يف سجل املسامهني الذي حتتفظ به الشركة والذي يضم . م.ع.م.ش

  .اسم وجنسية كل مساهم باإلضافة إىل حمل إقامته وعدد األسهم اليت ميتلكها وأرقامها

امسه تالياً يف ويف حالة وفاة أحد املسامهني من ذوي املسامهة املشتركة تنتقل ملكية األسهم ملن يأيت 
أما يف حالة كون املتوىف مالكًا . السجل والذي ستعتربه الشركة ممثالً للمالكني املشاركني لألسهم

سيكون ممثليه القانونيني هم املخولون أمام الشركة بتسلم هذه األسهم دون أن يعفى هذا  منفرًدا
  .املتوىف من أي التزامات قد تترتب عليه من ملكية هذه األسهم

  ؤولية املسامهنيمس
يف حالة إصدار أسهم جديدة بدون اشتراط دفع قيمتها بالكامل عند االكتتاب، تستحق القيمة املتبقية 
من األسهم يف الوقت وبالطريقة اليت حيددها جملس اإلدارة بشرط أن يتلقى كل مساهم إشعاًرا قبل 

  .أربعة عشر يوًما على األقل خيطره بوقت ومكان الدفع
  

ساهم املبلغ املستحق على أسهمه يف الوقت واملكان احملددين وإال سيدفع فائدة على املبلغ يدفع امل
بسعر الفائدة السائد ابتداًء من اليوم الذي مت حتديده للدفع  وحىت وقت الدفع الفعلي، وحيق جمللس 

  .اإلدارة التنازل عن هذه الفائدة جزئًيا أو كلًيا
  

ساط عند استحقاقها، وكما هو موضح يف مستند االكتتاب، قد تقوم إذا مل يدفع املساهم أي من األق
الشركة بعرض أسهمه للبيع يف سوق مسقط لألوراق املالية بعد إرسال إشعار له على عنوانه املسجل 

  .يف سجل املسامهني وإعطاءه مهلة قدرها أربعة عشر يوًما للسداد من تاريخ إرسال اإلشعار
  

افة الدائنني يف استرداد كامل املبلغ غري املدفوع من قيمة األسهم من للشركة األولوية من بني ك
ويف حال . حصيلة البيع عالوة على النفقات وبسعر الفائدة السائدة آنذاك مع دفع الرصيد للمساهم

  .كانت حصيلة بيع األسهم غري كافية ستعود الشركة إىل ممتلكات املساهم السترداد املبلغ املتبقي
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ات األسهم اليت مل يتم دفع قيمتها بالكامل مؤقتة وبصورة مسجلة وستحمل نقًشا يفيد ستكون شهاد

وعندما يتم دفع القيمة بالكامل سيكون من . بأن على املساهم أن يدفع املبلغ املتبقي عند استحقاقه
حق املساهم تسلم شهادة ملكية هنائية لألسهم خالل أربعة أشهر من تاريخ الدفع وبعد تسليم 

شهادة املؤقتة للشركة، ولن تقوم الشركة بإصدار أكثر من شهادة واحدة يف حالة امللكية املشتركة ال
 .لألسهم إال كان األمر متعلقًا باملرياث

 
 

  املرسلة للمسامهني التقارير والبيانات
هي  الشركة، خالل ثالثة أشهر من هناية السنة املالية للشركة، ميزانية عمومية كمايعد جملس إدارة 

يف هناية السنة املالية وحساب أرباح وخسائر للسنة املالية املنصرمة بعد تدقيقها بواسطة مدققي 
ويتم توزيع هذه املستندات ومعها تقرير جملس اإلدارة عن عمليات الشركة خالل نفس . الشركة

اهليئة العامة يتم إرسال نسخ من كافة هذه البيانات إىل الفترة والتخصيص املقترح لصايف األرباح و
يوًما على األقل قبل موعد  21لسوق املال وأمانة السجل التجاري ووزارة التجارة والصناعة خالل 

كما يتم إرسال نسخة من امليزانية العمومية وتقرير جملس اإلدارة . انعقاد اجلمعية العمومية السنوية
وسيقوم جملس . مومية السنويةوتقرير مدققي احلسابات لكل مساهم مع الدعوة حلضور اجلمعية الع

اإلدارة بنشر امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر وتقرير جملس اإلدارة بعد املوافقة عليها من 
  .يف إحدى الصحف احمللية) خالل شهر(اجلمعية العمومية 
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  الرابع عشر الفصل
  شروط وإجراءات االكتتاب

  أهلية االكتتاب يف األسهم املعروضة
تتاب يف أسهم حق األفضلية املطروحة مفتوح ملسامهي الشركة املقيدين يف سجل املسامهني لدى االك

. م 1/5/2008اكتتاب الذي حدد يف  شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية يف تاريخ
ومن املهم . وحيق لكل مساهم االكتتاب يف أسهم حق األفضلية املطروحة مبقدار ما ميتلكه من أسهم

ن نذكر هنا أنه يسمح لغري العمانيني من األفراد والشركات امتالك أسهم الشركة مبا ال يزيد عن أ
  . من إمجايل أسهم رأس املال ، ووفقًا للنظام األساسي للشركة% 70

  
  

  االكتتاب نيابة عن األطفال القُصَّر 
  . 10/5/1990ألغراض هذا الطرح، يعترب قاصًرا كل شخص مولود بعد  -1
 . ب فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القُصَّرجيوز لأل -2
إذا مت االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من ِقبل أي شخص آخر غري األب فإنه جيب أن يرفق  -3

بالطلب وكالة شرعية سارية املفعول صادرة عن اجلهات املختصة ختوله بالتصرف يف مال 
 . الطفل القاصر بيًعا وشراًء واستثماًرا

   فترة االكتتاب
، وينتهي بنهاية ساعات العمل الرمسية للبنوك يف يوم 2008/ 10/5يبدأ االكتتاب يف يوم 

24/5/2008.  
  

  أهلية االكتتاب بأسهم حق األفضلية
أسهم ميتلكها حالًيا يف  5حيق لكل مساهم موجود يف السجل االكتتاب بعدد سهم واحد لكل 

وسيتم إدراج هذه األسهم . قرب رقم صحيحالشركة ووفقًا ملا هو مسجل يف السجل يف تارخيه وأل
  .يف سوق مسقط لألوراق املالية حيث ميكن بيعها أو شرائها من خالهلا
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  تفاصيل احلساب املصريف 
صاحب املسجل باسم  (به  ذكر تفاصيل احلساب املصريف اخلاصيتعني على كل مكتتب  ) 1

خص آخر عدا األطفال ، وال جيوز للمكتتب استخدام رقم حساب مصريف خيص ش)الطلب
  . القُصَّر فقط

جيب على   فإنهكان احلساب املصريف للمكتتب مسجالً لدى بنك آخر غري بنك االكتتاب،  إذا)  2
ويكون هذا اإلثبات ، تفاصيل احلساب املصريف الواردة بالطلبصحة  املكتتب تقدمي ما يثبت

اجلزء العلوي من اب مثل تقدمي أي وثيقة من بنك املكتتب توضح رقم واسم صاحب احلسب
أو  ف اآليلابطاقة الصركشف احلساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه املعلومات فقط أو 

. أو أي مستند يصدر من ذلك البنك ويتضمن هذه املعلومات فقط رسالة صادرة من ذلك البنك
سم على املكتتب ضمان أن اإلثبات املقدم مقروء بوضوح وحيتوي على رقم واويتوجب 

عن صحة  إثباتفإن املكتتب غري ملزم بتقدمي  ملزيد من التوضيح،و. صاحب احلساب بالكامل
تفاصيل حسابه املصريف إذا قام باالكتتاب عن طريق البنك الذي حيتفظ حبسابه لديه، حيث 

  .يتعني على البنك يف هذه احلالة التحقق من صحة حساب عميله من خالل نظامه اخلاص به
على تعليمات اهليئة فإنه سيتم إدراج تفاصيل احلساب املصريف املشار إليه يف سجالت و بناًءا ) 3

م وسيتم استخدامه يف حتويل األموال .ع.م.شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية ش
الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح املستحقة للمساهم لدى اجلهات املصدرة 

درجة بسوق مسقط لألوراق املالية، أما بالنسبة للمكتتبني الذين لديهم حسابات لألوراق املالية امل
مصرفية مقيدة حالًيا بسجالت اإليداع فإنه سيتم استخدام احلساب املصريف الوارد بطلب 

  .االكتتاب يف حتويل املبالغ الفائضة فقط
خيص املكتتب، باستثناء  سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان احلساب املصريف الوارد بالطلب ال) 4

  . اليت تتضمن تفاصيل احلساب املصريف اخلاصة بآبائهم القُصَّراألطفال طلبات 
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   الوثائق الثبوتية املطلوبة
تقدمي ما يثبت صحة رقم احلساب املصريف الوارد يف طلب االكتتاب يف حالة واحدة فقط ) 1

 .حساب املكتتبوهي االكتتاب عن طريق بنك آخر غري البنك املسجل لديه 
باستثناء اكتتاب األب عن (نسخة من الوكالة الشرعية يف حالة االكتتاب نيابة عن شخص آخر ) 2

 ).أطفاله القُصَّر

  كيفية االكتتاب 
يتحمل املكتتب مسؤولية استيفاء مجيع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول املعلومات ) 1

يه عناية بنوك االكتتاب بقبول طلبات الواردة بالطلب، وتأكيًدا على ذلك فقد مت توج
 . االكتتاب اليت تستويف مجيع املتطلبات املنصوص عليها يف طلب االكتتاب ونشرة اإلصدار

اإلصدار وقراءة شروط على نشرة  على املكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة اإلطالع) 2
  .وإجراءات االكتتاب بعناية تامة

الكتتاب واستيفاء مجيع بياناته مبا فيها رقم املساهم لدى شركة على املكتتب تعبئة طلب ا) 3
 .رقم جواز السفر وتاريخ امليالد بالنسبة لألوالد القُصَّر/ مسقط لإليداع و الرقم املدين

 أحد بنوك االكتتاب احملددة يف النشرة مع سداد قيمـة األسهم إىلطلب على املكتتب تقدمي ال) 4
 .مراعاة إبراز أو إرفاق املستندات املشار إليها أعاله بالنشرة مع كما هي حمددة

إذا رغب أي مستثمر خارج السلطنة يف االكتتاب يف إصدار أسهم حق األفضلية فسيكون ) 5
  .عليه دفع قيمة األسهم املكتتب فيها بالريال الُعماين على هيئة شيك فقط

إصدار أسهم حق األفضلية : رر باسميف حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة فإهنا حت) 6   
  . للشركة املتحدة للتمويل

  
  بنك االكتتاب 

 :تقبل طلبات االكتتاب لدى البنك التايل خالل ساعات العمل الرمسية فقط
 " ع.ع.م.ش"بنك ظفار 
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ويتعني على بنك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من استيفائها شكالً وموضوًعا ومبا 
ع املتطلبات الواردة يف النشرة، وعليه أيًضا توجيه املكتتبني حنو استيفاء أية نواقص تظهر يف يتماشى م

  .الطلب املقدم
   

يتحمل املكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إىل أحد بنوك االكتتاب قبل إنتهاء فترة االكتتاب، هذا  
اعات الدوام الرمسية يف تاريخ وحيق لبنوك االكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد س

  .إنتهاء فترة االكتتاب
 

  

  ب طلبات االكتتاقبول 
  :طلبات االكتتاب يف احلاالت التالية عدم استالم أو قبول بنوك االكتتاب يتعني على 

  .موقًعا من قبل املكتتبطلب االكتتاب  يكن إذا مل  )1
  .يف نشرة اإلصدار الواردةللشروط ا إذا مل يتم سداد قيمة األسهم املكتتب فيها طبقً )2
  . ه ألي سبب كانإذا مت سداد قيمة األسهم املكتتب فيها عن طريق شيك مصريف ومت رفض )3
  .شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املاليةإذا مل يتضمن الطلب رقم املساهم لدى  )4
  . صحيحغري طلب االكتتاب  على رقم املساهم كانإذا  )5
فإنه سيتم رفض مجيع  تاب بعدة طلبات وبنفس االسمباالكتإذا تبني إن الشخص قام  )6

  .الطلبات
  . يف نشرة اإلصدارإذا مل ترفق بالطلب املستندات املنصوص عليها  )7
  . تفاصيل احلساب املصريف للمكتتب مجيع إذا مل يتضمن الطلب )8
  . تفاصيل احلساب املصريف للمكتتب الواردة بالطلب صحيحة مجيع إذا مل تكن )9

 يل احلساب املصريف الواردة بالطلب ختص املكتتب باستثناء الطلبات إذا مل تكن تفاص )10
   القُصَّر الذين جيوز هلم استخدام تفاصيل احلسابات املصرفية األطفال املقدمة بأمساء         
  . آلبائهم        
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نسخة من الوكالة الشرعية املنصوص عليها يف النشرة بالنسبة  إذا مل يرفق بالطلب )11
باستثناء اآلباء الذين يكتتبون عن ( آخرشخص نيابة عن  )يوقع(ب يكتت الذيللشخص 
  ).القُصَّر أطفاهلم

نشرة عليها يف  القانونية والتنظيمية املنصوص املتطلبات أياً من إذا مل يستوف الطلب )12
  .اإلصدار

  
تسليم الطلبات إذا تبني لدى بنك االكتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية احملددة له ل

بشكل هنائي ملدير اإلصدار عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية املنصوص عليها يف نشرة اإلصدار 
فإنه يتعني عليه بذل العناية الواجبة لالتصال باملكتتب لتصحيح اخلطأ املكتشف، وإذا تعذر تصحيح 

دة الطلب للمكتتب مع قيمة االكتتاب اخلطأ خالل الفترة املذكورة فإنه يتعني على بنك االكتتاب إعا
  .قبل انتهاء الفترة احملددة له لتسليم طلبات االكتتاب إىل مدير اإلصدار

  
  رفض طلبات االكتتاب

جيوز ملدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب يف أي من احلاالت املشار إليها أعاله وذلك بعد احلصول 
تقرير مفصَّل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب املراد على موافقة اهليئة العامة لسوق املال وتقدمي 

  .رفضها وأسباب الرفض
  

إذا تبني من سجل املكتتبني النهائيني الذي يقدمه بنك االكتتاب وجود طلبات اكتتاب حتمل نفس 
فسيتم ) فيما عدا ما يتعلق بالقصر(اسم املساهم أو نفس الرقم املدين أو نفس رقم احلساب املصريف 

  .كافة االكتتابات اخلاصة بنفس املكتتب رفض
  

  االستعالم والشكاوي 
على املكتتبني الذين يرغبون يف االستفسار أو تقدمي الشكاوي حول األمور املتعلقة بالتخصيص أو 
الطلبات املرفوضة أو إعادة املبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بفرع البنك الذي مت االكتتاب من 

عدم جتاوب الفرع يتعني على املكتتب االتصال بالشخص املعين وذلك على النحو  خالله، ويف حالة
  :التايل
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عنوانه   اهلاتف  الفاكس  الربيد اإللكتروين
 الربيدي

اسم 
 املسؤول

اسم البنك

Prakashs@bankdhofar.com 24794150
24790466 

 614حمول  –

1507–
 112رب 

 –روي 
سلطنة 
  عمان 

براكاش 
بنك ظفار   ساروجي

  
إذا مل يستطع بنك االكتتاب التوصل إىل حل أو تسوية مع املكتتب، فإنه يتعني على بنك االكتتاب 
إحالة املوضوع إىل مدير اإلصدار، ويتعني على بنك االكتتاب إفادة املكتتب مبا يتم التوصل إليه بشأن 

كما يتعني على املكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك االكتتاب حبيث يطلِّع  املوضوع حمل الرتاع،
  . على ما يتم التوصل إليه من قرارات

  
   طريقة التعامل مع األسهم غري املكتتب هبا

إذا مل يتم االكتتاب بكامل األسهم املعروضة خالل مدة االكتتاب، فسيكون جمللس إدارة الشركة 
، 4/24من قانون الشركات التجارية رقم  83ع اخليار وفقًا ألحكام املادة .ع.م.املتحدة للتمويل ش

.  بطرح هذه األسهم للجمهور يف اكتتاب عام أو تقليل زيادة رأس املال للحد الذي مت االكتتاب فيه  

 

  اجلدول الزمين املتوقع
  : املبالغ الفائضةيوضح اجلدول التايل الربنامج الزمين إلجراءات االكتتاب و التخصيص وإعادة 

  
 اإلجــراءاإلجــراء    

2323//44//20082008   .تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار من اهليئة العامة لسوق املال  
مـن   على األقـل  الشركة بعد اعتماد نشرة اإلصدار وقبل مخسة أيام عملتقوم:تاريخ نشر اإلعالن  20082008//44//2626

يتني احدامها على األقـل باللغـة   من اهليئة يف صحيفتني يوم معتمٍد نشر إعالٍنباحلق  اكتساب تاريخ
، على أن يتضـمن هـذا   الزيادة العربية وملرتني متتاليتني إلعالم املسامهني واملستثمرين بإصدار أسهم

 اإلصدارمقدار ونسبة الزيادة يف رأس املال وسعر اإلعالن ملخصا وافيا عن نشرة اإلصدار مبا يف ذلك 
خالهلـا   يتماليت  نوك االكتتاب وفترة االكتتاب، واملدةوتاريخ اكتساب حق أفضلية االكتتاب فيها وب

  .التنازل عن حقوق األفضلية أو االكتتاب مبوجبها 
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وهو التاريخ الذي يؤهل املسامهني املسجلني يف سجل الشركة يف هناية عمـل  :تاريخ اكتساب احلق  20082008//55//11
شكيل املختص بزيادة رأس املـال  قبل التهذا اليوم لالكتتاب باسهم حق األفضلية، ويتم حتديده من 

  .وفيه يتحدد أصحاب حق األفضلية ) جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة غري العادية( بالشركة
شركة املسامهة العامة ومدير اإلصدار بالتنسيق مع شركة مسقط لإليداع تقوم:تاريخ إدراج احلقوق  20082008//55//77

إجراءات إدراج حقـوق األفضـلية يف    اختاذملالية بوتسجيل األوراق املالية وسوق مسقط لألوراق ا
ألصحاب إعداد سجل ويتعني   ،احلق اكتساب من تاريخ على األكثر السوق خالل مخسة أيام عمل

واعتبارا  .حقوق األفضلية جتري على أساسه عمليات التنازل عنها من يد ليد خالل املدة احملددة لذلك
  .هم وتتداول كل منها بصفة مستقلةمن هذا اليوم يتم فصل احلقوق عن األس

66//55//20082008 مدير اإلصدار قبل املوعد احملـدد لبدايـة    يقوم: تاريخ البدء يف إجراءات إرسال الرسائل للمسامهني  
سجل بإىل كل مساهم يف حمل إقامته املدون  بإرسال إشعار خطي ممارسة احلق بثالثة أيام على األقل 

رفقا به صورة من نشرة اإلصدار املعتمدة من اهليئة، على أن حيدد يف حبق األفضلية م إلعالمهاملسامهني 
مبوجـب   لالكتتاب احملددةواملدة الزيادة  من أسهم فيههذا اإلشعار احلد األقصى املسموح االكتتاب 

من تاريخ النشر املنصوص عليه يف املـادة   ال يقل عن مخسة عشر يوما يثحبأو التنازل عنه هذا احلق 
 .انون الشركات التجاريةمن ق) 83(

1010//55//20082008 املدة الـيت  وميثل بداية فترة االكتتاب باسهم حق األفضلية، وجيب أن ال تقل :تاريخ بداية االكتتاب  
علما بان اسـتمارات طلبـات    ميكن خالهلا ممارسة هذا احلق عن مخسة عشر يوما من تاريخ النشر

  .دير اإلصدار وشركات الوساطةاالكتتاب سوف تكون متوفرة لدى بنوك االكتتاب وم
1919//55//20082008 .هناية فترة التداول حبقوق األفضلية  
2424//55//20082008 ويقوم مدير اإلصدار يف هذا اليوم مبراجعة شركة مسـقط  .هناية فترة االكتتاب باسهم حق األفضلية  

هلـم   لإليداع وتسجيل األوراق املالية للحصول على سجل أمساء محلة احلقوق النهائي الـذين حيـق  
بعد انقضاء ثالثة أيام عمل من تاريخ هناية فترة التـداول حبقـوق   . (االكتتاب باسهم حق األفضلية

 )األفضلية
88//66//20082008 استكمال عملية فرز طلبات االكتتاب ومطابقة سجل أمساء محلة احلقوق النهائي مع طلبات االكتتاب   

الزيادة لدى أمانة السجل التجـاري   الواردة من البنوك وختصيص األسهم ملستحقيها وتسجيل أسهم
يوماً من تاريخ إغالق  15خالل . (بوزارة التجارة والصناعة وإدراجها بسوق مسقط لألوراق املالية

 )االكتتاب

  
 

  إخطارات التخصيص وإعادة املبالغ الفائضة
وسيقوم . ابيوًما من تاريخ هناية فترة االكتت 15سيتم ختصيص األسهم وإعادة املبالغ الفائضة خالل 

مدير اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص لكافة املكتتبني عن طريق الربيد على العنوان املسجل 
لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية فور احلصول على موافقة اهليئة العامة لسوق املال 

  .على مقترح التخصيص
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األسهم قد مت ختصيصها له من شركة مسقط  وسيقوم املكتتب فور العلم بالتخصيص بالتأكد من أن

لإليداع وتسجيل األوراق املالية إذ قد تستغرق اإلخطارات وقًتا حىت تصله وسيتم إدراج األسهم مع 
 .إجراءات التعيني

 
 
 

  مسؤوليات املتعاملني يف حقوق األفضلية
الية يفقد املساهم الذي يتنازل عن حق األفضلية من خالل بيعه يف سوق مسقط لألوراق امل )1

  .حقه يف ممارسة االكتتاب
املستثمر الذي يشتري احلقوق املدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية يتعني عليه ممارسة حقه  )2

 .يف تقدمي طلب االكتتاب إىل البنك قبل إغالق االكتتاب
  

  إدراج وتداول أسهم الشركة
ا للقوانني واإلجراءات السارية يف سوف يتم إدراج أسهم الشركة يف سوق مسقط لألوراق املالية وفقً

  .تاريخ تقدمي طلب اإلدراج
 

  :املسؤوليات وااللتزامات
يتعني على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب وشركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية االلتزام 

يهم اإللتزام باملسؤوليات واملهام احملددة مبوجب التعليمات واللوائح الصادرة من اهليئة، كما يتعني عل
بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات املربمة فيما بينهم وبني الشركة املتحدة للتمويل 

  .ع، وهي اجلهة املصدرة لألوراق املالية.ع.م.ش
هذا ويتعني على األطراف املسؤولة جرب األضرار الناجتة عن أي إمهال ترتكبه يف أداء املهام 

ُيعد مدير اإلصدار هو اجلهة املسؤولة أمام اجلهات الرقابية يف اختاذ و. واملسؤوليات املوكلة إليها
  .اإلجراءات والتدابري املناسبة والالزمة جلرب هذه األضرار
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  الفصل اخلامس عشر

  التعهدات
 

  ع.ع.م.الشركة املتحدة للتمويل ش: الشركة املصدرة لألوراق املالية: أوالً
  

  : ة للتمويليتعهد جملس إدارة الشركة املتحد
أن املعلومات املقدمة يف نشرة اإلصدار هذه هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة، وقد مت   -1

أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إىل 
  . جعل أي عبارة مذكورة يف نشرة اإلصدار مضللة

ق رأس املال وقانون الشركات التجارية واللوائح أنه قد مت االلتزام جبميع أحكام قانون سو -2
 .والتعليمات الصادرة مبقتضامها

  
  : وقَّع بالنيابة عن أعضاء جملس اإلدارة

  م  االسم  التوقيع

 1  مجال بن سعيد العجيلي   
 2  حممد هاين رفعت   
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  مدير اإلصدار : ثانياً

من قانون سوق رأس املال والئحته ) 3(م املادة استناداً إىل املسؤوليات املنوطة بنا مبوجب أحكا
التنفيذية والتعليمات الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال، فقد قمنا مبراجعة كافة الوثائق ذات العالقة 
واملواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار املتعلقة باالكتتاب مبمارسة حق األفضلية يف أسهم 

  . ع.ع.م.ش الشركة املتحدة للتمويل
  

مسؤولية صحة املعلومات الواردة يف نشرة  ع.ع.م.املتحدة للتمويل ش يتحمل جملس إدارة الشركة 
اإلصدار ، والذين أكدوا على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه ميكن أن يؤدي حذفها إىل جعل 

  . التعميم مضلال 
  

فيما يتعلق بنشرة اإلصدار اليت مت إعدادها حتت  نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة اليت تتطلبها املهنة
إشرافنا، وبناًءا على أعمال املراجعة املشار إليها واملناقشات مع اجلهة املصدرة لألوراق املالية ممثلة يف 
الشركة املصدرة لألوراق املالية واجلهات األخرى ذات العالقة، وبناًءا على أعمال املراجعة اليت قمنا 

جلهات املعنية مبوضوع اإلصدار وتوقعات الرحبية وأسس ومسوغات التسعري وحمتويات هبا مع هذه ا
  . الوثائق املقدمة إلينا

  
  : نؤكد على ما يلي 

لقد قمنا باختاذ العناية الواجبة واملعقولة اليت تضمن أن البيانات الواردة إلينا من الشركة  )1
تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق  ع واملتضمنة يف نشرة اإلصدار.ع.م.املتحدة للتمويل ش

 . واملواد واملستندات األخرى املتعلقة بالطرح
على حسب إطالعنا ووفقًا للمعلومات املتوفرة لدينا من اجلهة املصدرة لألوراق املالية فإن  )2

ع مل ختف أية معلومات جوهرية ومل حتذف منها أية .ع.م.الشركة املتحدة للتمويل ش
 . كن أن يؤدي حذفها إىل جعل النشرة مضللة معلومات هامة  مي

إن نشرة اإلصدار والطرح املتعلق هبا يتفقان مع مجيع قواعد وشروط اإلفصاح والشفافية  )3
املنصوص عليها يف قانون سوق رأس املال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس 
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يئة، كما تتفق مع قانون الشركات املال وتعديالهتا ومنوذج نشرة اإلصدار املعمول به لدى اهل
 . التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارت األخرى الصادرة يف هذا الشأن

وترمجتها (إن البيانات واملعلومات اليت مت عرضها يف نشرة اإلصدار واملقدمة باللغة العربية  )4
ساعدة املستثمر صحيحة وعادلة وكافية حسب إطالعنا مل) غري الرمسية إىل اللغة اإلجنليزية

على اختاذ القرار املناسب حول االستثمار أو عدمه يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب من 
 . خالهلا طبقاً للقواعد والشروط اليت حتكم الشفافية

  
  

  مدير اإلصدار
  تاريخ التوقيع

  
  

              ع.ع.م.شركة املركز املايل ش
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  املستشار القانوين: ثالثاً
 

تشار القانوين املبني امسه أدناه بأن كافة اإلجراءات املتخذة بشأن طرح األوراق املالية يؤكِّد املس
تتفق مع أحكام القوانني والتشريعات ع .ع.م.واخلاص بالشركة املتحدة للتمويل ش موضوع النشرة

مات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس املال واللوائح والتعلي
الصادرة مبقتضامها ومتطلبات شروط إصدار األسهم ومنوذج نشرة اإلصدار املعمول هبا لدى اهليئة   
والنظام األساسي للشركة والقرارات املتخذة من مجيع الشركاء يف الشركة وأن الشركة قد حصلت 

  .على كافة التراخيص واملوافقات الرمسية الالزمة ملباشرة النشاطات موضوع النشرة
  
  
  
  

  املستشار القانوين 
  تاريخ التوقيع

  
 
 
 


