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 لزيادة رأس المال  أسهم نشرة إصدار
  

 
   سهم عادي 994,500 خاص لعدد إكتتاب

   ريال عماني 1/-قيمة السهم 
 

 
 سعر االكتتاب

  ريال ُعماني للسهم الواحد 100/6 سهم بسعر 94,500 
  ريال ُعماني للسهم الواحد 150/6 سهم بسعر 900,000و 

 
 مدير اإلصدار

 م.ع.م.شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش

  سلطنة عمان– 131: الحمرية الرمز البريدي– 712: ب.ص
 

 
ولقد تم استبعاد بعض    .  امة لسوق المال     تم إعداد نشرة اإلصدار هذه وفقاً للنموذج المقدم من قبل الهيئة الع           :  مالحظة 

المتطلبات الخاصة بإصدار أسهم زيادة رأس المال والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة اإلصدار حسب ما نصت                   
 وذلك بموافقة الهيئة العامة لسوق المال ، بسبب           4/2001من القرار الوزاري رقم   ) 3( ـ ثانياً والمادة    2عليه المادة   
   .      على هذه الحالة الخاصة من االكتتاب الخاص      عدم إنطباقها

 

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق  الصادرة               تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق  الصادرة               
من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق                من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق                

  ....................بتاريخ بتاريخ ....... ....... المال بموجب القرار اإلداري رقم المال بموجب القرار اإلداري رقم 

ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ال تعتبر مسؤولة عن صحة ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ال تعتبر مسؤولة عن صحة 
وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد  وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد  

  ..ا من قبل أي شخص ا من قبل أي شخص تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامهتنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامه
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 بيان هام
 

 البيان التالي بتمعن قراءة ين المحتملينلألهمية يرجى من المستثمر
 
 

 تساعد المستثمر فى إتخاذ     إن الهدف األساسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو توفير معلومات يمكن أن              
 .القرار المناسب باإلستثمار، أو عدمه، فى األسهم المطروحة لإلكتتاب    

 
على حد علمنا، فإن هذه النشرة تتضمن المعلومات والبيانات الهامة ذات الصلة، وأنها ال تحتوى على أية            

 .معلومات مضللة 
 

فقد  وعليه . ضة لمخاطر السوق بدرجات متفاوتة  جدير بالذكر أن جميع اإلستثمارات فى األوراق المالية عر
 . اح أو دخل تنخفض قيمة الضمان أو ترتفع كما اليمكن ضمان تحقيق أرب  

 
 والتحقق منها بكل عناية   النشرةهذه    لدراسة  مستقلةمهنيةإستشارة  وينصح المستثمر المحتمل أن يحصل على   

 .تتاب فى األسهم المطروحة مع األخذ فى اإلعتبار جميع الحقائق قبل إتخاذ قرار اإلك  
 

ال تتحمل الهيئة العامة لسوق المال أية مسئولية عن دقة وكفاية المعلومات الواردة فى هذه النشرة، كما ال      
نتيجة لإلعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو أى جزء         تتحمل أي مسئولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ         

 .من قبل أى شخصمنها 
  

بإصدار األسهم هذه ال يحق ألي شخص تقديم أي معلومات أو بيانات عن الشركة خالفا للمذكورين     فيما يتعلق 
إن تقديم هذه   . بهذه النشرة وإذا تم تقديم أية معلومات أو التصريح بأية بيانات فإنه ينبغي عدم  االعتماد عليها     

أن يخلق انطباعا بأنه ال توجد     النشرة أو  بيع أي اسهم بموجبها ، تحت أي ظرف من الظروف، ال ينبغي       
تغييرات سلبية أو أية أحداث من المحتمل أن تخلق أي تغييرات سلبية في أحوال النهضة للخدمات  ش م ع ع                

 .  أو أي شخص آخر منذ التاريخ أعاله    ) سواء كانت مالية أو غيرها (
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 الفصل األول 
 

 تعريفات واختصارات
 

 سيالنظام األسا .للشركةالنظام األساسي  

تعني الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان والتي تم تأسيسها وفقا للمرسوم   
 ).وتعديالته( 80/98السلطاني رقم  

 الهيئة العامة لسوق المال  

 80/98يعني قانون الهيئة العامة لسوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم       
 ).وتعديالته(

 قانون الهيئة العامة لسوق المال     

/4قانون الشركات التجارية بسلطنة عمان ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     يعني 
 )وتعديالته (74

 قانون الشركات التجارية

 المنعقدة وفقا لقانون الشركات التجارية   للشركةالجمعية العامة غير العادية تعني 
 .   للبنكوالنظام األساسي   

 الجمعية العامة غير العادية 

شركة مسقط لإليداع وتسجيل    داع وتسجيل األوراق المالية      تعني شركة مسقط لإلي 
 األوراق المالية  

 وزارة التجارة والصناعة   تعني وزارة التجارة والصناعة ، حكومة سلطنة عمان     

 :يعني 

 آال جي روالستون/ الفاضل .1

 آولين آر رودارفورد/ الفاضل .2

 شرآة عمان إميرجينغ الصاعدة  .3

 ون المكتتب

 بقيمة اسمية للسهم تبلغ    الشركة  سهما في   994,500لعادية البالغة   األسهم اتعني 
 .  ريال عماني واحد

 أسهم االكتتاب   

سلطنة   ,   مطرح  114رمز بريدي  , 1676ب . صع.ع.م. شالنهضة للخدمات  تعني 
 عمان

 الشركة 

 ريال عماني 1/-تعني األسهم العادية المصدرة من قبل الشركة بقيمة اسمية تبلغ        
 الحقوق المطبقة على تلك األسهم وفقا لقانون الشركات التجارية، في       ةكافللسهم ب

 .رأس مال الشركة  

 األسهم

 المساهمون يعني مالك األسهم المسجلين 
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 الفصل  الثاني 
 

 ملخص اإلصدار
 

 اسم الشركة ع.ع.م.النهضة للخدمات ش  

 كةعنوان الشر   سلطنة ُعمان    – 114 الرمز البريدي   – مطرح 1676. ب. ص

 رأس المال المصرح به    ريال عماني 40,000,000 يبلغ  للشركةرأس المال المصرح به الحالي    

  ريال عماني مقسم إلى      19,278,188 يبلغ للشركة رأس المال المصدر الحالي      
، وبعد االكتتاب في األسهم . واحد   سهم ، قيمة السهم  ريال ُعماني19,278,188

 20,272,688 يصبح رأس المال المصدر    ة المصدر، وفقا للزيادة في رأسمال الشرك
  سهم بقيمة اسمية  تبلغ ريال عماني واحد       20,272,688ريال عماني مقسم إلى   

 .للسهم

 رأس المال المصدر والمدفوع 

 سهمالقيمة االسمية لأل  . القيمة االسمية لكل سهم هي ريال ُعماني واحد 

.   ريال عماني للسهم 6/ 150و  100/6يتم طرح األسهم للمكتتب بسعر اكتتاب يبلغ    سعر اإلصدار

 6,111,450 الطرح الخاص ألسهم االكتتاب  أموال المساهمين بمبلغ     يزيدسوف 
    .)بما في ذلك عالوة اإلصدار   (ريال عماني 

 الطرح الخاص لألسهم 

 أن يقوم   المزمعمن  . جميع أسهم رأسمال الشركة  المصدر هي أسهم عادية      
 2005 ديسمبر 31كتتاب في األسهم المعروضة لالكتتاب قبل   باالونالمكتتب

فترة  ونوع األسهم المصدرة 
 االكتتاب 

مقابلة جزء من تكلفة شراء شركة تستخدم عائدات هذا اإلصدار في   من المزمع أن  
 . بيو مارين ليمتد ، هذا باإلضافة لالحتياجات االستثمارية المستقبلية للشركة  

 العوائد استخدام 

 وي ومنصور جمال وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون   العل

 ، سلطنة عمان  112، روي ، الرمز البريدي   686ص ب 

  24812256:  ـ فاكس 24814466: هاتف 

 لإلصدار  المستشارون القانونيون 

 ارنست ويونغ  

 1750. ب.ص

 ، روى112رمز بريدى 

 سلطنة عمان 

 24702734:   فاكس24703105: هاتف

 اتمراقب الحساب

 بنك مسقط  

  سلطنة عمان  112 الرمز البريدي   – روي 134ب .ص

 24768888: هاتف

 االكتتاب  بنك 
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 الفصل الثالث

  ومصروفات اإلصدار من اإلصدار واستخدام عائداتهالغرض

 الغرض
مقابلة جزء من تكلفة شراء شركة بيو مارين ليمتد ، هذا باإلضافة  تستخدم عائدات هذا اإلصدار في   سوف 

 . حتياجات االستثمارية المستقبلية للشركة لال

 أسباب االكتتاب الخاص 
من رأس مال الشركة ، عليه فإن إدارة الشركة تعتقد بأن إصدار األسهم           % 5يمثل االصدار المقترح أقل من    

كذلك فإن االكتتاب الخاص قد تم طرحه  . عن طريق االكتتاب الخاص سوف يقلل من تكلفة االصدار   
حتفظون باألسهم لفترة ال تقل عن سنة واحدة ، والذين من المتوقع أن يقدموا دعماً استراتيجياً       لمستثمرين سي

 . للشركة 

 تكاليف اإلصدار  
من المستثمرين، فإن العديد من  كبير  وليس لقطاع لثالثة مكتتبينالكتتاب ا المقترح طرح أسهم حيث أنه من

ووفقا ألحكام القانون المرتبطة بهذا الموضوع، فإن     . م تكبدهاالتكاليف العادية المرتبطة بإصدار األسهم لن يت  
مثل هذه التكاليف المباشرة والتي سيتم تكبدها فيما يتعلق باإلصدار، ستتم تسويتها مقابل عالوة اإلصدار التي              

 . قيمتها االسميةزيادة عن األسهم المطروحة لالكتتاب  سعر تضمنها ي
 

 :ةفيما يلي مصروفات اإلصدار المتوقع  
 

 ريال عماني      1,000      رسوم إدراج  

   ريال عماني       1,300   )تقديرية(رسوم الموافقة على نشرة اإلصدار     

 ريال عماني     3,000 والتكاليف   الجمعية العامة غير العادية مصروفات  

    المرتبطة بها                      

    ريال عماني 10.000    رسوم مدير اإلصدار        

  ريال عماني   26,000                        )تقديرية(تشارين أتعاب مس 

  ريال عماني    41,300             المجموع
 

. من الحصيلة الكلية لإلصدار      % 0.7وتمثل المصاريف أعاله أقل من   
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 الفصل الرابع 
 

 شروط وإجراءات االكتتاب
 

 :اإلعداد لالكتتاب 
 والذي تتم فيه  الشركةية العامة غير العادية لمساهمي   سوف يتم تنفيذ اإلصدار عقب صدور قرار الجمع  

 من 82الموافقة على الزيادة في أسهم رأس المال المصدر وإصدار اسهم االكتتاب للمكتتب وفقاً للمادة رقم       
) 4/2001الصادرة بالقرار الوزاري رقم      (قانون الشركات التجارية والالئحة التنفيذية لقانون رأس المال         

 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال والحصول على كافة الموافقات الالزمة                  5/2002داري رقم  والقرار اإل 
 .الرقابية من الجهات 

 
 :االكتتاب

 على هذا    2005 ديسمبر  10 المنعقدة في الجمعية العامة غير العادية  لقد وافق المساهمون باإلجماع في   
  .اإلكتتاب عن طريق االكتتاب الخاص  

االكتتاب مطروحة للمكتتبين فقط، فإن إكمال االكتتاب، بناءا على ما هو محدد أدناه، سيتم        بما أن أسهم  
بالصورة التي يراها المكتتبون والشركة وفي الوقت والمكان اللذان يتفقان عليهما، وقفا على حصول كل من         

 . ة المعنيةالمكتتبون والشركة على كافة الموافقات واالعتمادات المطلوبة من الجهات الرقابي       
 

كولين آر ريزرفورد أعضاء بمجلس إدارة شركة        / كارل جي روالستون والفاضل  / ولقد كان كل من الفاضل   
 ينوحيث أن المكتتب  عليه   .  بيو مارين ليمتد وذلك قبل إمتالك الشركة بواسطة النهضة للخدمات ش م ع ع              

 .فال يوجد حق أفضلية   5/2002داري رقم  طراف ذات العالقة المنصوص عليهم في القرار اإل     أل  من اوا ليس

 
 : اإلدراج والتداول  

 ستقوم الشركة عند استكمال تخصيص وتسجيل الزيادة في رأس المال المصدر لدى وزارة التجارة والصناعة                
  الهيئة العامة لسوق المال والمتعلقة بإدراج األوراق المالية في    عليماتبتقديم طلب إدراج اسهم االكتتاب وفقاً لت

 إدراج اسهم االكتتاب في سوق مسقط لألوراق المالية في أقرب     المزمعمن و.  سوق مسقط لألوراق المالية   
نعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة سابقاً كما هو     إفرصة ممكنة وخالل فترة ال تتجاوز ستين يوماً من 

 . القانونوفق أحكاممقرر 
 

لألوراق المالية دون اإلخالل        لمدة عام من تاريخ إدراجها بسوق مسقط        وسوف يتم إحتجاز األسهم المكتتب بها   
 .جة الثانية  رهن من الدر إنشاءبحق المكتتب فى 
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 الفصل الخامس
 

 الشركةمعلومات عن 
 :مقدمة
  الشركة   تم تأسيس  ولقد،1996 مايو 15 بتاريخ ا مزاولة نشاطه ت في سلطنة عمان وبدأالشركة تتأسس

.   مليون ريال عماني  10.2 ورأس مال مصدر قدره   مليون ريال عماني 12قدره  برأس مال مصرح به و
 40 ريال عماني كما بلغ رأس المال المرخص      19.278.188ولقد بلغ رأس المال المصدر للشركة حالياً          

 .مليون ريال عماني وذلك قبل االكتتاب الخاص    
 
  
 

 :األغراض
 :تتمثل أغراض الشركة في اآلتي  

 
 .ريد األغذية وخدمات التنظيف وإدارة التسهيالت السكنية والخدمات األخرى التموين وتو )أ 

 . تشغيل وإدارة المطاعم والموتيالت والفنادق وتقديم الخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر  )ب 

ممارسـة أعمـال توفيـر المعدات والتقنية وإدارة مشروعات تقنية المعلومات وبرامج الحاسب اآللي وتوفير                 )ج 
 .المتعلقة باإلنترنت الخدمات 

 .تقديم خدمات النشر والدعاية وخدمات وسائل االتصال  )د 

 .ممارسة أعمال التعليم والتدريب  )ه 

بـناء واسـتئجار وشراء وإمتالك وتشغيل السفن والمراكب من أي نوع وإنشاء الخطوط البحرية والعمل في                  )و 
افة األعمال المتعلقة بالسفن أو التي مجـال المالحـة والخدمات البحرية للسفن األخرى وبشكل عام ممارسة ك    

 . يمارسها مالكو السفن 

ممارسـة أعمـال إصـالح السفن ومقاوالت الخدمات البحرية وتملك الورش لتقديم الخدمات الهندسية للسفن                 )ز 
ويشـمل ذلك هندسة أجسام السفن وخدمات الغطس والخدمات اآللية التلقائية المتعلقة بالسفن وخدمات وكاالت               

 .لتجارة البحرية البيع وا

مقـاوالت تقديم الخدمات البحرية لحقول النفط والغاز للشركات العاملة في مجال النفط والغاز سواء على البر                  )ح 
 .أو البحر 

 .االستيراد والتصدير والوكاالت والتمثيل التجاري  )ط 

 .استثمار وإقراض األموال وتنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو غيره  )ي 
 

 :األقسام التجارية 
 

، كما أنها مدرجة في سوق مسقط        تعتبر النهضة للخدمات ش م ع ع مجموعة خدمات تجارية متنوعة     
 :وللمجموعة اآلن ستة أعمال تجارية تشغيلية ، هي كما يلي     .. لألوراق المالية    

 .ـ مجموعة التقنية  
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 . ـ مجموعة خدمات العقود  

 .ـ مجموعة التعليم والتدريب   

 .االتصال  ـ مجموعة اإلعالم ووسائل   

 .ـ مجموعة المالحة  

 . ـ مجموعة الهندسة  
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 الفصل السادس

  للشركةاللوائح الداخلية

 :  ما يليالشركة  التي تحكم مختلف أنشطة  الرئيسية تتضمن اللوائح الداخلية      

 .  النظام األساسي .1

 .ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة   .2

 . األنظمة الداخلية للشركة    .3

4يد بشكل تام بوضع الحد األدنى من اللوائح الداخلية المنصوص عليها في القرار اإلداري رقم              تقت الشركةإن  

 .م 25/12/2002م الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ       2002/
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 الفصل السابع

  التنفيذيةا وإدارتهالشركةمجلس إدارة 

 مجلس اإلدارة

فيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة     و .عضوا) 7( من قبل مجلس إدارة يتألف من   الشركة دار ت
 : الشركة الحاليين  

 اسم العضو الجهة التي يمثلها المنصب تاريخ أول انتخاب

  سمير جيمي فانسي / الفاضل نفسه  المجلسرئيس   1996

   طارق بن شبيب بن تيمور  /  السيد نفسه عضوا  1996

  ان علي بن حسن سليم  / الفاضل  نفسه عضوا 1996

 سوندر جورج / الفاضل عضو من غير المساهمين   عضوا 2002

   يشوانت ديساي  / الفاضل شركة األماني للخدمات المالية    عضوا 2001

  ريشي أجيت كيمجي / الفاضل  .م.شركة تارتان ش عضوا 2004

  يجري تعيينه  م.م.شركة الطاووس ش   عضوا   

 من النظام األساسي،     52 إلى  26 اإلدارة في المواد من       لقد تم تحديد واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس       
 وسوف تنتهي فترة مجلس اإلدارة      .وقانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال       

 .2008 مارسالحالي في شهر 

   سمير جيمي فانسي/ الفاضل

 .م 1997رئيس مجلس اإلدارة منذ    •

 .م 1983ة مجموعة الطاؤوس منذ    مؤسس و نائب رئيس مجلس ادار    •

 سنوات لحين تملكها بواسطة       7ع لمدة  .ع.م.رئيس مجلس ادارة شركة توباز للطاقة والمالحة ش        •
 .م 2005الشركة في مايو 

 .  م 1997م منذ .ع.م.رئيس مجلس إدارة شركة اآلماني للخدمات المالية ش      •



 10 

 . رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والمالحة ليمتد        •

   رق بن شبيب بن تيمور   طا/ السيد

 . م 1996عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام      •

 .مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس          •

لحين تملكها بواسطة الحكومة      سنوات 6ع لمدة .ع.م. رئيس مجلس إدارة شركة بندر الروضة ش    •
   .م 2003العمانية في ابريل 

 .م 1995 ع منذ.ع.م.رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش       •

 .عضو مجلس إدارة صندوق تنمية مشروعات الشباب ش م ع م        •

 علي بن حسن سليمان / الفاضل

 .م  1996عضو مجلس إدارة الشركة منذ       •

 . مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالكريم وعلي حسن         •

 .م 2005ع لحين تملكها بواسطةالشركة في مايو    .ع.م.عضو في شركة توباز للطاقة والمالحة ش    •

 .ع .ع.م.و مجلس إدارة مصنع زجاج مجان ش    عض •

 

 سوندر جورج/ الفاضل

 .م 2002عضو مجلس إدارة الشركة منذ       •

 ع.ع.م.نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ش  •

 م.م.عضو مجلس إدارة شركة نوبل الدولية ش       •

 م .م.عضو مجلس إدارة شركة هرمز لالستثمار ش      •

 م.م.عضو مجلس إدارة شركة دارثي ش      •
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 وانت ديساي يش/ الفاضل

 .م 2001عضو مجلس اإلدارة منذ     •

 . رئيس لجنة التدقيق بالشركة   •

ع لحين تملكها بواسطة الشركة في مايو       .ع.م.عضو مجلس إدارة شركة توباز للطاقة والمالحة ش         •
 .م 2005

 .يمتلك خبرة واسعة في مجال المالية واألعمال المصرفية في السلطنة وخارجها        •

 . ز للطاقة والمالحة ليمتد     عضو مجلس إدارة شركة توبا    •

 ريشي أجيت كيمجي  / الفاضل

 .م 2004عضو مجلس إدارة الشركة منذ       •

 ع.ع.م.نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألرز ش      •

 .   عضو مجلس إدارة شركة كيمجي رامداس      •

 .رئيس تنفيذي لتطوير األعمال في مجموعة شركات أجيت كيمجي    •

 .ا عضو جملس إدارة جمموعة شركات آش  •
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 اإلدارة التنفيذية 
 :  من اآلتية أسماؤهم للشركة  تتكون اإلدارة التنفيذية العليا    

   استيفين آر توماس  / الفاضل
 الرئيس التنفيذي 

 
استيفن آر توماس بمجموعة الطاؤوس في وظيفة مدير عام شركة الطاؤوس للخدمات     / التحق الفاضل 

 كانت له خبرة مهنية واسعة في شركة غراند        وقبل ذلك   .  م 1988الصناعية ش م م وذلك في عام  
م تولى منصب الرئيس    1996وفي عام  . ميتروبوليتان ش م ع حيث تنقل في مختلف المواقع الوظيفية      

توماس منصب عضو مجلس إدارة شركة النهضة     / كذلك تولى الفاضل. التنفيذي للنهضة للخدمات ش م ع ع 
. م 2002 إندماجها مع المهضة للخدمات ش م ع ع في أبريل  لخدمات الضيافة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى

وفي الوقت الحاضر فإنه يتولى منصب عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع وعضو مجلس                    
إدارة المتحدة لخدمة وسائل اإلعالم ش م ع م وعضو مجلس إدارة المتحدة للصحافة والنشر ش م ع م              

 . قة والمالحة ليمتد   وعضو مجلس إدارة توباز للطا     
 

  فيجيه سود / الفاضل
   مالي الالرئيس

فيجيه سود خبرة مهنية واسعة مع مختلف البنوك العالمية مثل مجموعة إن زد غريندلينز بنك   / للفاضل
م في 2000ولقد التحق بالشركة في عام   . ومجوعة إتش إس بي ومجموعة كريديت أغريكول إندوسويز       

سود منصب عضو مجلس إدارة شركة النهضة لخدمات الضيافة      / قد شغل الفاضل ول. وظيفة الرئيس المالي  
كذلك فإنه يشغل في الوقت الحاضر   . ش م ع ع وعضو مجلس إدارة توباز للطاقة والمالحة ش م ع ع      

منصب عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع ومنصب عضو مجلس إدارة توباز للطاقة            
 .والمالحة ليمتد   
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 لفصل الثامنا
 
   المساهمينمعلومات عن

 
 حقوق المساهمين

 
تتوفر    .  للشركة وتخضع األسهم لعقد التأسيس والنظام األساسي     . لكل األسهم حقوق متساوية مالزمة لملكيتها  

ساهمين    من المفترض أن يكون كافة الم  . للشركة نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي بالمكتب الرئيسي      
، من بين أشياء أخرى، على علم بكل األحكام المضمنة في عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة والتي تبين       

 :المعلومات التالية 

 .للشركة الحق في أن يكون لكل سهم صوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة        .1

 .الحق في استالم أرباح األسهم التي تعلنها الجمعيات العامة   .2

لالكتتاب في اإلصدارات العامة لألسهم      حق األفضلية، وفقا للقيود التي يفرضها القانون،      .3
 . الشركةالجديدة من رأسمال    

الحق في استالم إشعار بالحضور والمشاركة والتصويت في الجمعيات العامة  باألصالة أو              .4
 .بالنيابة

 من القرار اإلداري     6ساسي والمادة حق التصرف في األسهم كلياً أو جزئياً وفقاً للنظام األ .5
 .   وكافة األحكام القانونية المطلوبة 5/2002رقم 

وحساب األرباح والخسائر وسجل     للشركة،  الحق في اإلطالع على الميزانية العمومية     .6
 .المساهمين

 . عند التصفية   الشركةحق المشاركة في توزيع أصول    .7

 ومراقبي حساباته نيابة  الشركة  ضاء مجلس إدارة  الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أع    .8
 . من قانون الشركات التجارية   110 وفقاً للمادة  الشركة عن مساهمي 

حق المطالبة بإلغاء أي قرار للجمعية العامة أو مجلس اإلدارة  يتعارض مع القوانين              .9
 .للشركة العمانية أو مع النظام األساسي   

 
 .  وقانون و لوائح الهيئة العامة لسوق المال       الشركات التجارية وذلك لكل حالة على حدة وفقا لقانون      
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  المساهمالتزامات 

 
على  بعناية ويعتبر أن المكتتب قد اطلع .  القيمة االسمية لألسهم المملوكة له علىتقتصر التزامات المساهم 

 .للشركة كافة األحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام األساسي      
 

  تعديل رأس المال 
 

 من قانون الشركات    83 و82والمواد     للشركة النظام األساسي   ألحكام أي زيادة في رأس المال      تخضع 
يجب أن تتم الموافقة على الزيادة في حدود رأس المال المصرح به حاليا بموجب قرار أعضاء         . التجارية

أي عالوة إصدار     .  إصدارهامجلس اإلدارة الذي يبين قيمة مبلغ الزيادة وسعر األسهم الجديدة التي سوف يتم      
 بعد خصم مصروفات  عالة اإلصدار  تستحق الدفع على إصدار األسهم الجديدة ستقيد لحساب احتياطي    

يمكن التصريح بزيادة رأس المال المصرح به بموجب قرار من المساهمين في اجتماع الجمعية            .   اإلصدار
الحصول على موافقة السلطات المنظمة المختصة    وحتى يكون ذلك القرار نافذاً، يجب  . العامة غير العادية

 .  لتعديل النظام األساسي  
 

 بنية المساهمة
 

 من مؤسسات حكومية، وشركات مساهمة عامة وشركات محدودة المسئولية     الشركةتتكون قائمة مساهمي 
 :2005 نوفمبر 30 كما في  الرئيسيين   الجدول التالي المساهمين    ويوضح . وأفراد 

 
 المساهمون الرئيسيون )ألف (عدد األسهم   %نسبة المساهمة

 م.م.شركة الطاؤوس ش   2,073,466 10.76%

 )الشرق األوسط  (اتش اس بي سي للخدمات المالية      870,865 4.52%

 ع.ع.م.بنك مسقط ش 839,885 4.36%

 شركة األماني للخدمات المالية ش م ع م   781,127 4.05%

 مسقط ش م مشركة داماك لالستثمار    765,562 3.92%

 سمير جيمي فانسي / الفاضل 755,592 3.92%

 شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش م م      744,636 3.86%

 طارق بن شبيب بن تيمور /  السيد 632,830 3.28%

 شركة مسقط أوفيرسيز ش م م  540,996 2.81%

  مؤسسات وأفراد  –مستثمرون آخرون   11,282,229 58.52%

 إجمالي  % 100



 15 

 ل التاسعالفص
 

 التقلب في أسعار األسهمواألسهم 
 

 :الجدول التالي يوضح تفاصيل حركة أسعار اسهم البنك خالل األربع وعشرين شهرا الماضية

 الشهر أعلى سعر أقل سعر

   عمانيريال  عمانيريال

 2003ديسمبر  5.00 4.75
 2004يناير  5.92 4.97
 2004فبراير  5.89 5.60
 2004مارس  5.75 5.26
 2004 أبريل 5.67 5.25
 2004مايو  6.30 5.58
 2004يونيو  6.60 6.01
 2004يوليو  6.98 6.35
 2004أغسطس  6.57 6.30
 2004سبتمبر  6.49 6.30
 2004أكتوبر  6.41 6.15
 2004نوفمبر  6.4 5.99
 2004ديسمبر  5.95 5.80
 2005يناير  6.60 5.90
 2005فبراير  6.95 6.30
 2005مارس  9.20 6.95
 2005 أبريل 9.60 7.30
 2005مايو  9.30 5.65
 2005يونيو  7.47 6.11
 2005يوليو  7.05 6.50
 2005أغسطس  6.90 6.00
 2005سبتمبر  6.60 6.00
 2005أكتوبر  6.50 6.00
  2005نوفمبر  6.20 5.65
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السابقة لتاريخ إعالن     أسبوعاشرين  وع ستة خالل الالشركةسعار اسهم أالجدول التالي يوضح تفاصيل حركة   
 : مقترح االكتتاب الخاص 

اإلغالق األسبوعي
 سعر أدنى

 لألسبوع
 سعر أعلى

  التداولأسبوع التداول تاريخ لألسبوع
      عمانيريال  عمانيريال  عمانيريال

5.90 5.90 5.95 9/12/2004  1 

5.87 5.80 5.90 16/12/2004  2 

5.85 5.85 5.87 23/12/2004  3 

5.90 5.80 5.90 30/12/2004  4 

6.05 5.90 6.05 6/1/2005  5 

6.10 6.10 6.10 13/1/2005  6 

6.17 6.10 6.17 20/1/2005  7 

6.49 6.20 6.49 27/1/2005  8 

6.38 6.30 6.60 3/2/2005  9 

6.64 6.40 6.64 10/2/2005  10 

6.60 6.50 6.68 17/2/2005  11 

6.81 6.65 6.81 24/2/2005  12 

6.13 6.13 7.10 3/3/2005  13 

7.18 6.34 7.18 10/3/2005  14 

7.23 7.21 7.48 17/3/2005  15 

7.77 7.14 7.77 24/3/2005  16 

4.81 4.81 7.87 31/3/2005  17 

4.65 4.65 4.82 7/4/2005  18 

4.53 4.53 4.63 14/4/2005  19 

5.10 4.60 5.10 21/4/2005  20 

5.86 5.22 5.86 28/4/2005  21 

5.68 5.19 5.68 5/5/2005  22 

5.54 5.54 5.68 12/5/2005  23 

5.50 5.50 5.50 19/5/2005  24 

6.60 6.60 6.60 26/5/2005  25 

6.18 6.18 6.38 2/6/2005  26 

 
 المدرجة في السوق     لألسهم المعنية ال يقل سعر اإلصدار عن متوسط مجموع سعري اإلغالق األعلى واألدنى      

تاريخ اإلفصاح  ربعة أسابيع األخيرة التي تسبق األ  كل أسبوع من األسابيع الستة والعشرون أو      والمسجلة خالل  
 . أعلى  أيهما    ،الرسمي عن االتفاق على عملية التخصيص  



 17 

 الفصل العاشر
 

 البيانات المالية 
 

 :الجدول التالي يوضح ملخص البيانات المالية للثالث سنوات الماضية       
 

  أشهرالتسعة
ية في  المنته
 2005 سبتمبر

 غير مدققة 

2004  
مدققة بواسطة 
مكتب إيرنست 

 آند يونغ

2003 
مدققة 

بواسطة 
مكتب كي 
 بي إم جي

2002  
مدققة 

بواسطة 
مكتب كي 
 بي إم جي

 

  )ألف(ع .ر )ألف(ع .ر )ألف(ع .ر )ألف(ع .ر

 الدخل  29.117 45.973 62.580 72.459

 يلأرباح التشغ 3.681 8.568 16.185 11.451

 بعد الضريبة   ) الخسائر/ (صافي األرباح 1.403 4.867 13.461 9.417

 إجمالي األصول  43.981 57.023 55.529 174.137

 صافي حقوق المساهمين  7.645 12.592 24.918 58.052
 

 :يمكن اإلطالع على كامل البيانات المالية للشركة على مواقع اإلنترنت التالية      
 

1( www.renaissance-oman.com  
2( www.msm.gov.om 

 
وفقا لخطة العمل والميزانية      ةالماليالتوقعات  على  المكتتبين قامت بإطالع قد ابأنهالشركة ؤكد  تبموجب هذا 

 .م 2006للعام 
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 الفصل الحادي عشر   )3

 الجاتالمخاطر والمع

 :المخاطر العامة

 :المخاطر االقتصادية )أ(

وبالتالي فإن  .  على البيئة االقتصادية في الدول التي يزاول فيها نشاطه       الشركة يعتمد أداء  
 .للشركة أي تغيير محتمل في البيئة االقتصادية يمكن أن يؤثر على األداء الرئيسي    

 في األسواق المحلية      عادير أي تقلبتقليل تأثي  بنية تحتية تشغيلية منفصلة لالشركة طبق ت
 .  والدولية 

 :التغيير في اللوائح   )ب (

أي تغيير  و إلشراف الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة،          الشركةخضع ت
 .الشركة في  القوانين يمكن أن يكون له تأثير على أداء      

متلك القدرة    ت هضة للخدمات  الرئيسية العاملة في السلطنة فإن الن     الشركات   أحد   ابوصفهو
 .   التي تحدث في اللوائح  تغيراتالللتكيف بسرعة مع  

 : مخاطر محددة

 :المنافسة )أ(

زاول   ت األسواق التي    رئيسية ومتخصصة أخرى في  شركات  منافسة من  الشركة واجه  ت
  األرباحهذا األمر يمكن أن يفضي إلى زيادة في الضغط على هوامش           . ا نشاطهافيه

 .ا، وبالتالي يؤثر على ربحيته للشركةاط التجاري   وأحجام النش

وتعتبر أحد     أعمالها التشغيلية   ت كمؤسسة في مجاال  ا في إثبات وجوده الشركة   تلقد نجح
 .الشركات الرائدة في السلطنة   
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 الفصل الثاني عشر
 

 التعهدات

  ::تعهدون بما يلي تعهدون بما يلي مجتمعين ومنفردين يمجتمعين ومنفردين ي  إن أعضاء مجلس إدارة الشركة     إن أعضاء مجلس إدارة الشركة     
، وقد تم أخذ العناية    ، وقد تم أخذ العناية    مات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة        مات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة        إن المعلو إن المعلو   ..11

 يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة       يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة       أو معلومات هامة  أو معلومات هامة  حقائق حقائقالواجبة للتأكد من عدم وجود أية     الواجبة للتأكد من عدم وجود أية     
  . . مضللةمضللةاإلصدار  اإلصدار  في نشرة في نشرة 

لوائح والتعليمات    لوائح والتعليمات    االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية وال      االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية وال        ..22
  ..الصادرة بمقتضاهما الصادرة بمقتضاهما 

 

 
 

_____________       _____________ 

     عضو مجلس اإلدارة          مجلس اإلدارة   عضو
 
 
 
 

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية       ) 3(اسـتنادا إلـى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة           
كّل الوثائق ذات العالقة والمواّد األخرى       قمنا بمراجعة    قد، ل وق المال    العامة لس  والتعليمات الصادرة من الهيئة   

 . أسهم االكتتاب الالزمة ألعداد  نشرة اإلصدار المتعلقة بـ

يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، والذين قد أكدوا على عدم                
 .دي حذفها إلى جعل التعميم مضلالً حذف أي معلومات جوهرية منه يمكن أن يؤ

نـؤكد بإننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحت                       
إشـرافنا، وبناء على أعمال المراجعة المشار إليها والمناقشات مع الجهة المصدرة لألوراق المالية ممثلة في                

والجهات األخرى ذات العالقة،  وبناء على   فيها نياآلخرين والمسئولجلـس إدارتها    الشـركة و أعضـاء م     
أعمال المراجعة التي قمنا بها مع هذه الجهات المعنية لموضوع اإلصدار وتوقعات الربحية وأسس ومبررات               

 . قدمة إلينامحتويات الوثائق المالتسعير و

 : على ما يلينؤكّد   

الينا من الشركة    التي تضمن إن البيانات الواردة        والمعقولة ة الواجبة لقـد قمنا باتخاذ العناي     .1
المواّد  و الوثائقفـي  نشـرة اإلصـدار تـتفق مع الحقائق الواردة في                والمتضـمنة   

 .المستندات األخرى المتعلقة بالطرحو
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علـى حسب إطالعنا والمعلومات المتوفرة لدينا من الجهة المصدرة لألوراق المالية، فان              .2
ـ  ركة لـم تخف اية معلومات جوهرية ولم تحذف منها اية معلومات هامة يمكن ان               الش

 .  يؤدي حذفها الى جعل النشرة مضللة 

 قواعد وشروط اإلفصاح    إن نشـرة اإلصـدار والطـرح المـتعلق بهـا يتفق مع جميع              .3
المنصـوص عليها في قانون سوق رأس المال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق             

، كما تتفق مع    مـال وتعـديالتها ونموذج نشرة اإلصدار المعمول به لدى الهيئة          رأس ال 
قانـون الشـركات التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا            

 .الشأن

المقدمة باللغة العربية   وإن البـيانات والمعلـومات التي تم  عرضها في  نشرة اإلصدار               .4
  حسب إطالعنا  عادلة و كافية  صحيحة  و  ) ى اللغة اإلنجليزية  وترجمتها غير الرسمية إل   (

لمسـاعدة المسـتثمر على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق              
 . طبقاً لقواعد وشروط اإلفصاحالمالية المطروحة لالكتتاب من خاللها

         التوقيع والختم        التوقيع والختم االسم بالكامل                                                  االسم بالكامل                                                  
  

 شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش م ع م   
 
 
  
 
 
 
 

 تقرير المستشار القانوني 
 

 األوراق المالية موضوع      األوراق المالية موضوع     كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح  كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح      يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن   يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن   
قانون الشركات التجارية وقانون   قانون الشركات التجارية وقانون   ووركة ركة  ذات العالقة بنشاط الش  ذات العالقة بنشاط الش القوانين والتشريعات القوانين والتشريعات    تتفق مع أحكام تتفق مع أحكامالنشرةالنشرة

سوق راس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة               سوق راس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة               
  . .  والقرارات المتخذة من الجمعية العامة غير العادية      والقرارات المتخذة من الجمعية العامة غير العادية     اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشركة     اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشركة     

  
                                              التوقيع والختم                                             التوقيع والختم االسم بالكامل             االسم بالكامل             

  العلوي ومنصور جمال وشركاه  
 
 
  
 


