
حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يف السـوق األوليـة                    حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يف السـوق األوليـة                    
الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب                   الصادرة من اهليئة العامة لسوق املال بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب                   

  ....................بتاريخ بتاريخ  .......  ....... القرار اإلداري رقمالقرار اإلداري رقم
ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة                   ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة                   
يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتمـاد علـى هـذه البيانـات                        يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتمـاد علـى هـذه البيانـات                        

 ..ها من قبل أي شخص ها من قبل أي شخص واملعلومات أو استخدامواملعلومات أو استخدام
 

  ))عع..عع..مم..شش ( (الشرآة العمانيه المتحدة للتأمينالشرآة العمانيه المتحدة للتأمين
  مسقط– روي 122: ب. ر  1522: ب.ص

 
  
  

  نشرة إصدار أسهم زیادة رأس المال تتعلق بإصدارنشرة إصدار أسهم زیادة رأس المال تتعلق بإصدار
   آحق أفضلية آحق أفضلية الحاليين الحاليينللمساهمينللمساهمين سهم  سهم 20,000,00020,000,000

  
   بيسة للسهم الواحد بيسة للسهم الواحد200200بسعر بسعر 

  )) بيسه عالوة اصدار بيسه عالوة اصدار100100+ +  بيسه قيمة اسميه  بيسه قيمة اسميه 100100((
  

  مم20020066//1212//22: : آتتابآتتابتاریخ بدایة االتاریخ بدایة اال
  مم20020066//1212//1414::تاریخ إغالق االآتتابتاریخ إغالق االآتتاب
  
  

  بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط 

  ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 
  ))مم..عع..مم..شش(( عمان العربي عمان العربيبنكبنك

  
  
  اإلصدارمدير
  مجموعة إدارة االستثمار– م.م.بنك ُعمان العربي ش

 112روي، رمز بريدي ) 2010(ب .ص
  24793953، فاكس 24709081: هاتف
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  ینینبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر
  
  

  ::یرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرینیرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرین
  

  ینینبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر
إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على آافة المعلومات التي تساعده إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على آافة المعلومات التي تساعده 

  ..في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللها في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللها على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه 
  

هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم 
 في  في تحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إیجابا على قرار المستثمر بخصوص استثمارهتحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إیجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره

  ..دمهدمهاألوراق المالية المطروحة من عاألوراق المالية المطروحة من ع
  

مجتمعين ومنفردین مجتمعين ومنفردین یتحملون یتحملون ) ) تهاتهاأعضاء مجلس إدارأعضاء مجلس إدار(( لألوراق المالية ممثلة في  لألوراق المالية ممثلة في إن الجهة المصدرةإن الجهة المصدرة
 حسب علمهم  حسب علمهم  المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ویؤآدون المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ویؤآدون وآفایة وآفایةصحةصحةعن عن المسؤولية الكاملة المسؤولية الكاملة 

  علومات أخرىعلومات أخرىعدم وجود معدم وجود مواعتقادهم بأنه قد تم أخذ العنایة الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العنایة الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان 
  .. مضللة مضللة بالنشرة بالنشرةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورةیؤدي یؤدي 

  
على آل مستثمر أن یقرأ ویدرس بعنایة ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا آان من على آل مستثمر أن یقرأ ویدرس بعنایة ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا آان من یتعين یتعين هذا وهذا و

 سياقها  سياقها  المطروحة ، آخذا بعين االعتبار آل الحقائق المبينة في المطروحة ، آخذا بعين االعتبار آل الحقائق المبينة في المالية الماليةالمناسب أن یستثمر في األوراقالمناسب أن یستثمر في األوراق
يح، ویتعين على المستثمر أیضًا عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة يح، ویتعين على المستثمر أیضًا عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة الصحالصح

لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث یتحمل آل مستثمر مسؤولية الحصول لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث یتحمل آل مستثمر مسؤولية الحصول 
آتتاب، آتتاب، على ما یحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالعلى ما یحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لال

وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل 
والتوقعات التي یراها ضروریة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األوراق المطروحة لالآتتاب من والتوقعات التي یراها ضروریة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األوراق المطروحة لالآتتاب من 

  . . عدمهعدمه
  

دالء بأیة معلومات أو تقدیم أیة إفادة عن دالء بأیة معلومات أو تقدیم أیة إفادة عن     ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم یتم تفویض أي شخص لإل    ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم یتم تفویض أي شخص لإل
الشرآة وال عن األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من غير األشخاص المذآورین بهذه النشرة، وفي الشرآة وال عن األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من غير األشخاص المذآورین بهذه النشرة، وفي 
حالة قيام أیة شخص آخر باإلدالء بأیة معلومات أو تقدیم تلك اإلفادات فإنه یجب عدم االستناد إليها على حالة قيام أیة شخص آخر باإلدالء بأیة معلومات أو تقدیم تلك اإلفادات فإنه یجب عدم االستناد إليها على 

  ..درة لألوراق المالية أو من قبل مدیر اإلصداردرة لألوراق المالية أو من قبل مدیر اإلصدارإنها مفوضة من قبل الجهة المصإنها مفوضة من قبل الجهة المص
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  المحتویاتالمحتویات
  

44  
  
55  
  
77  
  
88  
  
99  
  
1212  
  
1414  
  
1818  
  
2626  
  
2727  
  
3333  
  
3434  
  
3939  
  
4040  
  
4141  
  
4242  
  
5050  
  

  الفصل األول الفصل األول 
  المصطلحات والتعریفات المصطلحات والتعریفات 

  الفصل الثاني الفصل الثاني 
    معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرةمعلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة

  الفصل الثالث الفصل الثالث 
  مصاریف اإلصدارمصاریف اإلصدار

  الفصل الرابع الفصل الرابع 
  الغرض من االصدار وآيفية استخدام حصيلته الغرض من االصدار وآيفية استخدام حصيلته 

    الخامسالخامسالفصل الفصل 
  معلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنهامعلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنها

  الفصل السادس الفصل السادس 
  عوامل المخاطرة وآيفية تخفيفهاعوامل المخاطرة وآيفية تخفيفها

  السابعالسابعالفصل الفصل 
  األداء التاریخي وهيكل رأس المال األداء التاریخي وهيكل رأس المال 

  الثامنالثامنالفصل الفصل 
  تقریر حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآاتتقریر حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآات

  التاسعالتاسع الفصل  الفصل 
  مسؤوليات وحقوق المساهمينمسؤوليات وحقوق المساهمين

  العاشرالعاشرالفصل الفصل 
   مجلس اإلدارة وآبار موظفي الشرآة مجلس اإلدارة وآبار موظفي الشرآة--الشرآة الشرآة إدارة إدارة 

  الحادي عشرالحادي عشرالفصل الفصل 
  مبررات التسعير واالعتبارات االستثماریة مبررات التسعير واالعتبارات االستثماریة 

  الثاني عشر الثاني عشر الفصل الفصل 
  شروط وإجراءات االآتتابشروط وإجراءات االآتتاب

  الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر 
  ملكية أسهم الشرآةملكية أسهم الشرآة
  الفصل الرابع عشر الفصل الرابع عشر 

  حرآة سعر السهم وتوزیعات االرباح المتوقعةحرآة سعر السهم وتوزیعات االرباح المتوقعة
   عشر  عشر الخامسالخامسالفصل الفصل 
  ر التمویل ر التمویل مصادمصاد

   عشر  عشر السادسالسادسالفصل الفصل 
  البيانات المالية البيانات المالية 

   عشر  عشر السابعالسابعالفصل الفصل 
  البرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضليةالبرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضلية

   عشر  عشر الثامنالثامنالفصل الفصل 
  التعهدات  التعهدات  

5151  
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  الفصل األولالفصل األول
  
  التعریفاتالتعریفات و والمصطلحاتالمصطلحات
  
  

  ..مجلس إدارة الشرآة المنتخب من قبل المساهمين في الشرآة من وقت آلخرمجلس إدارة الشرآة المنتخب من قبل المساهمين في الشرآة من وقت آلخر  ::  المجلسالمجلس
  

  ..یوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجاریةیوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجاریة  ::یوم العملیوم العمل
  

  //44ریة لسلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ریة لسلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون الشرآات التجاقانون الشرآات التجا  : :  التجاریه التجاریهقانون الشرآاتقانون الشرآات
  .. وتعدیالته وتعدیالته7474

  
  .. شرآة مساهمة عمانية عامة شرآة مساهمة عمانية عامةع.ع.م.الشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش  ::  الشرآةالشرآة

  
  .. ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارة ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارة))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي   ::مدیر اإلصدارمدیر اإلصدار

  
وعقد وعقد النظام األساسي النظام األساسي 

  ::التأسيسالتأسيس
  ..ساسي وعقد التأسيس للشرآةساسي وعقد التأسيس للشرآةالنظام األالنظام األ

  
وضوع هذه وضوع هذه مم سهم  سهم 000000,,000000,,2020األسهم المطروحة آحق أفضلية وقدرها األسهم المطروحة آحق أفضلية وقدرها   ::أسهم حق األفضليةأسهم حق األفضلية

  ..لنشرةلنشرةاا
  

  ).).مم..عع..مم..شش((شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية   ::وآيل التحویل والتسجيلوآيل التحویل والتسجيل
  

    شرآة برایس ووترهاوس آوبرز  ::مراقبو الحساباتمراقبو الحسابات
  

  .. بيسة للسهم بيسة للسهمتيتيمائمائادیة التي تصدرها الشرآة وبقيمة اسمية ادیة التي تصدرها الشرآة وبقيمة اسمية األسهم العاألسهم الع  ::األسهماألسهم
  

حق حق المكتتبون بأسهم المكتتبون بأسهم 
  ::االفضليةاالفضلية

اليين         ـهم المطروحة من المساهمين الح اليين        المتقدمون بطلبات لالآتتاب في األسـ ـهم المطروحة من المساهمين الح   المتقدمون بطلبات لالآتتاب في األسـ
رة الطرح       والمسجلبن بتاریخ الحق  والمسجلبن بتاریخ الحق   رة الطرح        خالل فت اب           خالل فت ال طلب االآتت اب          من خالل إآم ال طلب االآتت من خالل إآم

  ..قفالقفالوتقدیمها لبنوك االآتتاب قبل موعد االوتقدیمها لبنوك االآتتاب قبل موعد اال
  

  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط   ::بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 

             ))مم..عع..مم..شش ( ( عمان العربي عمان العربيبنكبنك
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرةمعلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة

  
  ).).عع..عع..مم..شش((  العمانية المتحدة للتأمينالعمانية المتحدة للتأمينالشرآة الشرآة   الجهة المصدرةالجهة المصدرة

  
وز  م  المرآز الرئيسي للشرآة المرآز الرئيسي للشرآة  ان و یج لطنة عم قط بس ي مس انوني ف ا الق ز الشرآة الرئيسي و مقره رآ

لمجلس اإلدارة آن ینشئ لها فروعا آو توآيالت آو مكاتب تمثيل في باقي أنحاء 
    السلطنة آو في الخارج

  
   1/23725/0  رقم السجل التجاريرقم السجل التجاري

  
  تاریخ التسجيلتاریخ التسجيل

  
  تاریخ الجمعيةتاریخ الجمعية

22/8/1985  
  

2525//44//20062006  
  

ة السجل التجاري                    مدمد  مدة الشرآة مدة الشرآة  اریخ تسجيلها بأمان دأت من ت د ب ة السجل التجاري                    ة الشرآة غير محددة وق اریخ تسجيلها بأمان دأت من ت د ب ة الشرآة غير محددة وق
  ..بوزارة التجارة والصناعة بوزارة التجارة والصناعة 

  
 ریال عماني مقسم      ریال عماني مقسم     000000,,000000,,1515حدد راس المال المصرح به للشرآة بمبلغ        حدد راس المال المصرح به للشرآة بمبلغ          رأس المال المصرح به رأس المال المصرح به 

  .. سهم  سهم 000000,,000000,,150150إلى إلى 
  

  راس المال المصدر والمدفوعراس المال المصدر والمدفوع
  ) ) قبل االآتتابقبل االآتتاب((

دفوع للشرآة      راس المال ا  راس المال ا   دفوع للشرآة      لمصدر والم ى         000000,,000000,,88لمصدر والم اني مقسم إل ال عم ى          ری اني مقسم إل ال عم  ری
  .. سهم  سهم 000000,,000000,,8080

  
  راس المال المصدر والمدفوعراس المال المصدر والمدفوع

  ) ) بعد االآتتاببعد االآتتاب((
غ  وف یبل غ س وف یبل رآة  س دفوع للش در والم ال المص رآة  راس الم دفوع للش در والم ال المص ال 000000,,000000,,1010راس الم ال  ری  ری

  .. سهم  سهم 11000,000,0000,000,000عماني مقسم إلى عماني مقسم إلى 
  

    .. من آل عام من آل عامدیسمبردیسمبر  3131 وتنتهي في  وتنتهي في ینایرینایر  11  تبدأ السنة المالية للشرآة فيتبدأ السنة المالية للشرآة في  السنة المالية للشرآة السنة المالية للشرآة 
  . . سهم عاديسهم عادي) ) 000000,,000000,,2020((عشرون مليون عشرون مليون   عدد ونوع األسهم المصدرةعدد ونوع األسهم المصدرة

  
  ..من رأسمال الشرآة الحاليمن رأسمال الشرآة الحالي% % 2525تبلغ نسبة عدد األسهم المطروحة تبلغ نسبة عدد األسهم المطروحة   نسبة عدد األسهم المطروحة نسبة عدد األسهم المطروحة 

  
مال   ن رأس اب م بة االآتت مال  نس ن رأس اب م بة االآتت نس

  باألسهم المطروحةباألسهم المطروحةالشرآة الشرآة 
واحد  واحد  سهم   سهم    ب  ب ل في سجالت الشرآة بتاریخ الحق االآتتاب      ل في سجالت الشرآة بتاریخ الحق االآتتاب      یحق لكل مساهم مسج   یحق لكل مساهم مسج   

  . .  بتاریخ الحق  بتاریخ الحق ااسهم یمتلكهسهم یمتلكهأأ  أربعةأربعة  د مقابل آلد مقابل آلییجدجد
  

  ) .) .عع.. ر ر..100100 ( (مائة بيسةمائة بيسة  القيمة االسمية للسهم القيمة االسمية للسهم 
  

  ..  مائة بيسة مضافا اليها مائة بيسة عالوة اصدارمائة بيسة مضافا اليها مائة بيسة عالوة اصدار  سعر إصدار السهم سعر إصدار السهم 
  

هم    ائص األس وع وخص هم   ن ائص األس وع وخص ن
  المصدرةالمصدرة

  أسهم عادیةأسهم عادیة
  

   قيمة األسهم المصدرة قيمة األسهم المصدرةإجماليإجمالي
  

  ) ) أربعة مالیين ریال عمانيأربعة مالیين ریال عماني((    عع..رر000000,,000000,,44

  م م 20062006  //1111//2233  تاریخ الحق تاریخ الحق 
    

هم  ي األس ب ف ة المكتت هم أهلي ي األس ب ف ة المكتت أهلي
  المطروحةالمطروحة

اهمي  اهمي لمس رآة لمس رآة الش أمين  الش دة للت ة المتح أمين  العماني دة للت ة المتح جالت  ) ) عع..عع..مم..شش((  العماني جلين بس جالت  المس جلين بس المس
اریخ الح              اریخ الح             الشرآة لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية في ت ا  ق  ق  الشرآة لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية في ت ا  م م

داول لحق األفضلية، وآل    رة الت ا خالل فت ا أو جزئي الحقوق آلي م یتصرف ب داول لحق األفضلية، وآل   ل رة الت ا خالل فت ا أو جزئي الحقوق آلي م یتصرف ب ل
  ..مستثمر یقوم بشراء الحقوق من سوق مسقط لألوراق الماليةمستثمر یقوم بشراء الحقوق من سوق مسقط لألوراق المالية
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اب   ة االآتت اریخ بدای اب  ت ة االآتت اریخ بدای ق ((ت ق ح ح
  ) ) األفضليةاألفضلية

  

  م  م  20062006  //1212//22
  

اب    اء االآتت اریخ إنته اب   ت اء االآتت اریخ إنته ق ((ت ق ح ح
  ))األفضليةاألفضلية

  

  م م 20062006  //1212//1414
    

د األ  ى والح د األدن د األ الح ى والح د األدن ى الح ى قص قص
  لالآتتاب في الطلب الواحدلالآتتاب في الطلب الواحد

ا                          ا عن سهم واحد للطلب الواحد آم ل عدد األسهم المكتتب فيه ا                         یجب أن ال یق ا عن سهم واحد للطلب الواحد آم ل عدد األسهم المكتتب فيه یجب أن ال یق
   یتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحق یتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحقالالیجب أن یجب أن 

  
  ) ) مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي   مدیر اإلصدارمدیر اإلصدار

  
  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط   بنوك االآتتاببنوك االآتتاب

  ))عع..عع..مم..شش((ي العماني ي العماني البنك الوطنالبنك الوطن
  ) ) مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي 

  
ادة   إدراج األسهم المكتتب بها إدراج األسهم المكتتب بها  ام الم ًا ألحك ة طبق ألوراق المالي قط ل وق مس ي س و ف رآة عض ر الش ادة تعتب ام الم ًا ألحك ة طبق ألوراق المالي قط ل وق مس ي س و ف رآة عض ر الش تعتب

م                ) ) 110110(( ال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رق م                من قانون سوق رأس الم ال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رق من قانون سوق رأس الم
ى        9898//8080 دیم طلب إل يقوم مجلس اإلدارة بتق ه س ى         وبناء علي دیم طلب إل يقوم مجلس اإلدارة بتق ه س  الجهات المختصة    الجهات المختصة    وبناء علي

اب الخاص مع                   ق االآتت اب الخاص مع                  إلدراج األسهم المكتتب بها آحق أفضلية أو عن طری ق االآتت إلدراج األسهم المكتتب بها آحق أفضلية أو عن طری
نظم ا    وانين وال ًا للق وق طبق ة بالس هم الحالي نظم ا   األس وانين وال ًا للق وق طبق ة بالس هم الحالي دیم    األس اریخ تق ي ت ا ف ول به دیم    لمعم اریخ تق ي ت ا ف ول به لمعم

  ..الطلبالطلب
  

ة     الموافقات الصادرة الموافقات الصادرة  ر العادی ة غي ة العام ت الجمعي ة   وافق ر العادی ة غي ة العام ت الجمعي أمين وافق دة للت ة المتح أمين العماني دة للت ة المتح ) ) عع..عع..مم..شش ( (العماني
د دالمنعق اریخ المنعق اریخ ة بت ال الشرآة من خالل طرح 20062006//44//2525ة بت ع رأس م ى رف ال الشرآة من خالل طرح  عل ع رأس م ى رف  عل

  ..حق األفضلية للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق حق األفضلية للمساهمين المسجلين بتاریخ الحق 
  

ي    ية الت راض األساس اإلغ
وال       ستستخدم فيها حصيلة أم

  االآتتاب
  

ة         رآة  لمواآب تراتيجية الش ذًا إلس ة وتنفي ل الحالي ات العم ل  متطلب ي ظ ف
ر       التطورات المستجدة آنتيجة إلنضمام     السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وتحری

ذي          الي ال اع الم ر القط ل بتحری لطنة بالفع دأت الس ث ب دمات ، حي اع الخ قط
ة ذات    أمين عالمي رآات ت وج ش ع ول ن المتوق ه م أمين  ، فإن اع الت یتضمن قط
ين           ة ب دة المنافس ن ح يزید م ا س ي مم وق المحل ى الس ة  إل ة قوی ز مالي مراآ

ة والش رآات القادم ةالش ة  . رآات القائم رآة العماني تمكن الش ى ت م وحت ن ث وم
د من               ال یع ادة رأس الم إن زی المتحدة للتأمين من اإلعداد لمثل تلك المرحلة ، ف
ك المنافسة ، ومن  ة تل ل الشرآة لمواجه ا لتأهي م الخطوات الواجب إتخاذه أه
أمين من حين آلخر  بغرض          ادة الت جهة أخرى فإن إعادة النظر في سياسة إع

اندة            ز یادة معدالت إحتفاظ الشرآة من األخطار یتطلب توافر رأسمال قوي لمس
  .   تلك العمليات

  
ابات   ي الحس ماء مراقب ابات  أس ي الحس ماء مراقب أس

  للسنوات الثالث األخيرةللسنوات الثالث األخيرة
  شرآة مور ستيفنز       31/12/2003 إلي 1/1/2003من   

 شرآة برایس ووترهاوس        31/12/2004 إلى 1/1/2004  من
 آوبرز
     شرآة برایس ووترهاوس آوبرز      31/12/2006 إلى 1/1/2005  من

  
ي یوسف      إسم المستشار القانونيإسم المستشار القانوني دي       1522: ب  .ص،  شاآر عل  سلطنة   -مسقط (112: ، الرمز البری

  )عمــــــان
  

دار   اریف االص الي مص دار  إجم اریف االص الي مص إجم
  وبنوك االآتتابوبنوك االآتتاب

  ریال ُعمانيریال ُعماني      29,65029,650
  
  



 المستشار القانوني   ارمدیر اإلصد
 

7

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  مصاریف اإلصدارمصاریف اإلصدار

  
ه   دار أس ة إص در تكلف ه  تق دار أس ة إص در تكلف غ  تق لية بمبل ق األفض غ  م ح لية بمبل ق األفض ال ع  30,00030,000  م ح ال عری و    ری ى النح يلها عل اني تفاص و    م ى النح يلها عل اني تفاص م

  ::التاليالتالي
  

  ))عع..رر((المبلغ المبلغ   البندالبند
    

  20,00020,000  أتعاب بنوك االآتتابأتعاب بنوك االآتتاب
  1,9001,900  تكلفة اإلعالنات تكلفة اإلعالنات 

  5,0005,000  أتعاب إدارة اإلصدارأتعاب إدارة اإلصدار
  750750  تكلفة الطباعةتكلفة الطباعة

  2,0002,000  مصاریف اعتماد الهيئة العامة لسوق المالمصاریف اعتماد الهيئة العامة لسوق المال
  29,65029,650  المجموعالمجموع

  
ة تم تم ييسس ة مقابل ن  مقابل دار م اریف اإلص ن  مص دار م اریف اإلص اریف    مص ة مص د تغطي ائض بع م یضاف الف دار، ث الوة االص اریف    ع ة مص د تغطي ائض بع م یضاف الف دار، ث الوة االص ع

راه مجلس   ا ی ك حسب م انوني او حساب عالوة االصدار وذل اطي الق ى حساب االحتي راه مجلس  االصدار ال ا ی ك حسب م انوني او حساب عالوة االصدار وذل اطي الق ى حساب االحتي االصدار ال
  . . االدارة مناسبااالدارة مناسبا
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 
    تهته حصيل حصيلالغرض من االصدار وآيفية استخدامالغرض من االصدار وآيفية استخدام

 
اسة اإلنفتاح اإلقتصادي التي تشهدها السلطنة حاليُا وآنتيجة إلنضمام السلطنة آعضو            في ظل سي  

دة          ات المتح ع الوالی رة م ارة الح ة التج ى إتفاقي ا عل ة وتوقيعه ارة العالمي ة التج ي منظم م ف دائ
ذي                        الي ال ر القطاع الم دأت السلطنة بالفعل بتحری األمریكية ، وتحریر قطاع الخدمات ، حيث ب

طاع التأمين  ، فقد بات من الضروري  إعداد الشرآة العمانية المتحدة للتأمين لمواجهة               یتضمن ق 
ة ذات رؤوس         أمين عالمي التحدیات الناجمة عن تلك السياسات حيث  من المتوقع ولوج شرآات ت

ي            دة المنافسة       . أموال ومراآز مالية وخبرة فنية عالية إلى السوق المحل زداد ح الطبع سوف ت وب
ين الش ة ب رآات القائم ة والش دة   . رآات القادم و الجي دالت النم إن  مع دم ف ا تق ى م وباإلضافة إل

ة تتطلب            ة والخدمي ة القطاعات اإلنتاجي ًا  في آاف والطفرة اإلقتصادیة التي تشهدها السلطنة حالي
ادة                         ك التطور من خالل زی ایرة ذل ا لمس أمين  وتجهيزه ة المتحدة للت أیضًا إعداد الشرآة العماني
ى نصيبها                  طاقتها اإلستيعابية حتى تتمكن أوًال من تغطية األخطار الكبيرة ومن ثم  اإلستحواذ عل

تمكن                  .  من تلك الطفرة   ك  التطورات المستجدة وحتى ت ة تل وتنفيذًا إلستراتيجية الشرآة  لمواآب
رر مجلس اإل    دعيم  الشرآة العمانية المتحدة للتأمين من اإلستعداد لمثل تلك المرحلة ، فقد ق دارة ت

وق      ا لس ع ولوجه ة المتوق ات المنافس ي مصاف الكيان ون ف ا لتك رآة وتأهيله الي للش ز الم المرآ
 مليون ریال عماني عن طریق      10التأمين المحلي وذلك عن طریق زیادة رأس مال الشرآة إلى           

 .ممارسة حق األفضلية
 

ادة رؤوس ا   ال بزی وق الم ة لس ة العام ات الهيئ ع توجه ك م امين و یتماشى ذل رآات الت وال ش م
دیات        ة التح ن مواجه تمكن م ى ت تيعابيه حت ا االس ادة طاقاته ة ولزی ى المنافس درتها عل ادة ق لزی

 .  المستقبلية
 

ادة        رض زی ر  بغ ين آلخ ن ح أمين م ادة الت ة إع ي سياس ر ف ادة النظ إن إع رى ف ة أخ ن جه وم
 .    تلك العملياتمعدالت إحتفاظ الشرآة من األخطار یتطلب توافر رأسمال قوي لمساندة

 
ًا حيث سوف ة  ووفق تثمار المختلف ي أوجه اإلس تثمار ف ي اإلس تخدام حصيلة اإلصدار ف تم إس  ی

د     ) وتعدیالته  (56/90للنسب واألسقف  المحددة بالقرار الوزاري رقم               الصادر في شأن تحدی
 . نسب وقنوات إستثمار أصول شرآات التأمين

 
ادة               سوف یساهم الدخل من إستثمار حص      الي للشرآة وفي  زی يلة اإلصدار في تدعيم المرآز الم
 .  معدالت العائد على حقوق المساهمين
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  الخامسالخامسالفصل الفصل 
  معلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنهامعلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص الصادرة بشأنها

  الشرآةالشرآةنبذة عن نبذة عن 
 

اریخ       1985 أغسطس في   العمانية المتحدة للتأمين  تأسست الشرآة    ك الت لشرآة  باشرت ا   ومن ذل
ا  ال اعماله ي مج ال    ف ة األعم ه وآاف ف أنواع أمين بمختل ادة الت أمين وإع ال الت ة أعم ام بكاف القي

ين   الء مكتتب ين ووآ ؤمنين ومكتتب ين للم ل آممثل ل العم ا مث ة به المتصلة أو المرتبطة أو المتعلق
اذ  ومدیرین لشرآات إعادة التأمين وخبراء في تقييم المطالبات ووآالء خسائر بحریة ووآ   الء إنق

ا والسيارات                      ؤمن عليه يارات الم رميم للس ك اإلصالح والت ا في ذل وتقدیم الخدمات المتنوعة، بم
 .التي تترتب مسؤولية إصالحها على الشرآة، وذلك آله داخل سلطنة ُعمان وخارجها

  
  التراخيص الصادرة التراخيص الصادرة 

  
م           تم تسجيل الشرآة  تم تسجيل الشرآة   م            لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رق في  في     1/23725/0 لدى وزارة التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رق

  ..19198855 من عام  من عام أغسطسأغسطس  2222
  

  أغراض الشرآةأغراض الشرآة
  

تم منحه  الشرآة هي القيام بكافة األنشطة المسموح بها وتكون نطاق الترخيص الذي أغراض
 : لها وذلك وفقا

 . وتعدیالته4/74ألحكام قانون الشرآات التجاریة رقم  -
م      - لطاني رق وم الس ادر بالمرس أمين الص رآات الت انون ش ام ق  12/79وأحك

 .عدیالتهوت
م   - لطاني رق وم الس ام المرس ال  80/98وأحك وق رأس الم انون س دار ق  بإص

 .وتعدیالته
م   - لطاني رق وم الس ام المرس تثمار  57/93وأحك ة لالس ام المنظم  بإصدار األحك

 .الخليجي
م         - ال          102/94وأحكام المرسوم السلطاني رق تثمار رأس الم انون اس  بإصدار ق

 .األجنبي وتعدیالته
ة  - رار الجمعي دة وق دة القابضة المنعق ة المتح ة للشرآة العماني ر العادی ة غي العام

ى شرآة مساهمة            24/6/2003بتاریــــــخ   م بتعدیل إسم الشرآة وأغراضها إل
تعمل في مجال     " ع.ع.م.الشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش    "عمانية عامة باسم    

 .التأمين
 م24/6/2003وأحكام عقد التأسيس المبرم بتاریخ  -

 
ل مجال الشرآة جميع األعمال المتعلقة بالتأمين وأعادة التأمين، حيث تبرز أغراض الشرآة یشم

 :  على النحو التالي
 :التأمين الصحي وعلى الحياة بأنواعه المختلفة وعلى سبيل المثال ال الحصر 

ع أو أي من                     دى حدوث جمي دفع ل ذي یكون مستحق ال التأمين بجميع أنواعه على األشخاص وال
 :داث التاليةاألح
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ة، انقضاء أي           الوفاة، الوالدة، المرض، العجز، بلوغ الشخص عمرًا معينًا، تكبد مصروفات طبي
ؤثر في                  ه ی ر أن ؤثر أو یعتب د ی ة أو حدث ق ة طارئ د أو حدوث أي حال مدة محددة أو قابلة للتحدی

 .مصلحة ألي شخص أو أشخاص في أیة ممتلكات
ة ت ة أو مؤجل نویة فوری ات س اء دفع ة  إعط ة طارئ ا عن حال ة أو غيره رة ثابت تحق عن أي فت س

 .تسبب ابتداء أو انتهاء الفترة أو عن حالة حدوث جميع أو أي من األحداث المشار إليها
ة من                      نح أي فئ أن تنشئ أو تقتطع من عائدات الشرآة صندوقًا خاصًا أو صنادیق خاصة وأن تم

ى أي صندوق أو          حملة بوالصها أو مستحقي المرتبات السنویة أو الدائ        ة عل نين أیة حقوق إمتيازی
 . صنادیق یتم إنشاؤها

 
 .التأمين الصناعي 
 .التأمين ضد المسؤولية 
 .التأمين البحري والجوي والنقل 
 .التأمين على السيارات 
 .التأمين على الخسائر المالية 
 .التأمين على الحوادث الشخصية 
 .التأمين على الممتلكات 

 
أمين األخ      ا أعاله والتي             جميع أنواع الت ات المشار إليه ة من الفئ درج تحت أي فئ رى التي ال تن

انون                   ام ق اة أحك ا مع مراع ه دولي ارف علي وم المتع ا للمفه ة طبق أمين المماثل تمارسها شرآات الت
 .الشرآات التجاریة وقانون شرآات التأمين المشار إليهما أعاله

 
 :ألعمال التاليةومن أجل تحقيق هذه األغراض یكون للشرآة القيام با

 
وانين         أن تؤدي وتقوم بأي عمل من أعمال التأمين المشار إليها سابقا وذلك في حدود الق

 .واألنظمة الساریة
ة التي یمكن أن تكون صالحة إلستخدامها                      أن تشجع اآتشاف الوسائل والسبل واألنظم

 .ين ضدهافي التقليل أو الحد من جميع أو أي من المخاطر التي تقوم الشرآة بالتأم
ه   ى وج ا وعل ا وأنواعه كالها وأحجامه ة أش يارات بكاف ة للس دمات المتنوع دیم الخ تق

ى                     ل الشرآة والسيارات التي تترتب عل ا من قب الخصوص تلك السيارات المؤمن عليه
 : الشرآة مسؤولية تعویضها، بما في ذلك

ا    ى حالته ا إل ات وإعادته يارات والمرآب الح الس ة إلص ز ورش داد وتجهي إع
 .ألصليةا
 .فك وتوزیع وبيع السيارات المحطمة والمستغنى عنها وقطع غيارها 
 .شراء وبيع آافة أنواع حطام السيارات 
 .محطة غسيل وتشحيم السيارات 
 .تقدیم خدمات سحب وجمع السيارات المعطلة 
 .تجارة قطع غيار السيارات 
 .بيع وتأجير المرآبات والرافعات بأنواعها المختلفة 
 .لتصدیر والوآاالت والتمثيل التجاري الالزمة لألعمال أعالهاالستيراد وا 

 
تالك و      ة       ام طة وإقام ك األنش ذ تل ة لتنفي اني الالزم ي والمب تئجار األراض تغالل واس إس

ة                 ا بمختلف أوجه التصرفات القانوني المنشآت المختلفة المتعلقة بأغراضها والتصرف فيه
 .طبقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة
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ك                     اتها وذل ة ومؤسس ر الحكومي ة وغي القيام باإلتصاالت وإبرام العقود مع الجهات الحكومي
رورة  رآة ض رى الش ي ت د الت ازات  والفوائ وق واإلمتي ى الحق ول عل ل الحص ن أج م

 .الحصول عليها لتنفيذ آل أو بعض أغراضها وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها
ات     أخرى تتفق غایاتها جميعها أون تحصل على أي أسهم في أي شرآة    ا   بعضها مع غای

ر مباشرة سواء داخل                    بأيم  الشرآة، أو تقو   دها بصورة مباشرة أو غي عمل یمكن أن یفي
 .السلطنة أو خارجها

 .ستيراد آافة المستلزمات التي تحتاجها الشرآة  ا 
 .توظيف وتأهيل وتدریب الكوادر القادرة على إدارة أنشطتها ومشروعاتها   
التعاقد مع الهيئات وبيوت الخبرة الوطنية واألجنبية إلقامة المشروعات الخاصة بالشرآة    

 .على أحدث الوسائل والنظم المتبعة
التعاقد مع األشخاص أو المؤسسات أو الشرآات داخل أو خارج السلطنة إلدارة وتشغيل    

 .آل أو جزء من أنشطتها ومشاریعها أو المساعدة في هذه اإلدارة
االشتراك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشرآات التي تزاول أعماال     

 .شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواءا داخل أو خارج السلطنة
االندماج أو االشتراك أو المساهمة في شرآة أخرى تكون آل أغراضها أو بعضها مماثلة     

 .ألهدافها
ع أو تتصرف بأي وجه آخر في بعض مشاریع الشرآة أو أي قسم منها مقابل أن تبي    

السعر الذي یناسبها أو مقابل أسهم أو سندات مالية في أي مؤسسة أو شرآة أخرى تكون 
 .آل أغراضها أو بعضها مماثلة ألهدافها وذلك وفقا ألحكام النظام األساسي المرافق

ها والتصرف فيها بالطریقة التي یراها مجلس اإلدارة استثمار أموالها التي ال تحتاج إلي    
 .مالئمة وبما یتفق وصالح الشرآة ویحقق أهدافها

االقتراض والحصول على األموال الالزمة لتحقيق أهداف الشرآة وتأمين ذلك بالطریقة     
 .واإلجراءات التي تراها مالئمة

صرفات والعقود وأن تقوم بأي وللشرآة بصفة عامة أن تجري جميع المعامالت وآافة الت   
أعمال أو اتخاذ أیة إجراءات تراها ضروریة والزمة لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها 

األساسية وبالطریقة التي تراها مناسبة ألهدافها سواء آانت الزمة لتحقيق هذه األغراض 
 .أو مكملة لها أو مرتبطة بها
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  السادسالسادسالفصل الفصل 
   وآيفية تخفيفها وآيفية تخفيفهاعوامل المخاطرةعوامل المخاطرة

  
ة         ة والمرتبط اطرة التالي ل المخ ار عوام ين االعتب ذ بع ين األخ تثمرین المحتمل ى المس ب عل ة        یج ة والمرتبط اطرة التالي ل المخ ار عوام ين االعتب ذ بع ين األخ تثمرین المحتمل ى المس ب عل یج

أمين   دة للت ة المتح رآة العماني أمين  بالش دة للت ة المتح رآة العماني س اإلدارة وإدارة   بالش د مجل ي یعتق ائل والت ا الطرق والوس س اإلدارة وإدارة   وأیض د مجل ي یعتق ائل والت ا الطرق والوس وأیض
رآة  رآة الش ائ  الش ار أن وس ين االعتب تثمرون بع ذ المس ب أن یأخ ا، ویج ى تخفيفه تعمل عل ائ  س ار أن وس ين االعتب تثمرون بع ذ المس ب أن یأخ ا، ویج ى تخفيفه تعمل عل ل درء ل درء س

ى قناعات مجلس اإلدارة وإدارة             اء عل ة نظر وبن ى قناعات مجلس اإلدارة وإدارة            المخاطر المذآورة أدناه هي من وجه اء عل ة نظر وبن الشرآة  الشرآة  المخاطر المذآورة أدناه هي من وجه
  .. وقد یكون تأثيرها مختلفا عما ذآر حسب وجهة النظر هذه وقد یكون تأثيرها مختلفا عما ذآر حسب وجهة النظر هذهالعمانية المتحدة للتأمينالعمانية المتحدة للتأمين

  
 مخاطر التأمين -
 

ين ح                     ه وعدم اليق ؤمن علي وع الحدث الم ة   المخاطر ضمن أي عقد تأمين هي إحتمالية وق ول قيم
ا         .  المطالبة الناتجة  ؤ به الي ال یمكن التنب .  حسب طبيعة عقد التأمين، فإن المخاطر عشوائية وبالت

إن          ات، ف وین المخصص عير وتك ة للتس ة اإلحتمالي ق نظری أمين تطب ود ت ة عق بة لمحفظ وبالنس
ا هي أن المطا                     أمين الخاصة به ود الت ا الشرآة بموجب عق ات  المخاطر األساسية التي تواجهه لب

أمين  ات الت ة إللتزام ة المدرج اوز القيم د تتج ا ق ات المزای ة ودفع ك .  الفعلي ن أن یحدث ذل ویمك
در       ن المق ر م ا أآب ات والمزای عوبة المطالب رار أو ص بب أن تك وائية   .  بس أمين عش داث الت أح

تخدام     دد بإس در المح ن المق ر ع ام آلخ ن ع ا م ات والمزای ة المطالب ي وقيم رقم الفعل يتغير ال وس
 .أساليب إحصائية

 
ة                     ي مراجع ا یعن والص مم ر الب إن أهداف الشرآة إلدارة المخاطر هي إتخاذ منهج محافظ لتحری
ة ووضع    رة ومعرف والص ذوي خب ا وتوظيف محرري ب ول به ل القب اطر قب واحي المخ ة ن آاف

داخلي   دقيق ال طة الت ا بواس ة عليه تم المراقب والص ی ر ب لطات تحری د م. س وم اإلدارة بالتأآ ن تق
ل   ا قب ة مسوحات م ى ومراجع ة األول ن الفئ أمين م ادة ت ة إع ق حمای اطر عن طری تخفيف المخ

 .  إصدار البوالص وتاریخ المطالبات
الي         .  تقبل الشرآة مخاطر تأمين فقط ضمن سلطنة ُعمان        ا یخص إجم صافي حساب الشرآة فيم

اد               د إع وارث       المخاطر المحتفظ بها محمي جيدًا بحدود األحداث الرئيسية زائ ارة الك أمين خس ة ت
 .لكل فئة من األعمال المحررة

 
 عوامل المخاطر المالية -2
 

ة         مخاطر أسعار    : تتضمن (مخاطر السوق     : إن أنشطة الشرآة تعرضها لمختلف المخاطر المالي
امج   .  ومخاطر إعادة التأمين ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة      ) العمالت واألسواق  ویرآز برن

ل           إدارة المخاطر ل  ة ویسعى لتقلي ؤ باألسواق المالي ى التنب درة عل ى عدم الق ام عل لشرآة بشكل ع
 .تقوم دائرة الخزینة بإدارة المخاطر.  اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للشرآة

 
 مخاطر السوق )أ  ( 
 

 مخاطر صرف العملة األجنبية - 1/أ
 

ن التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما       تتعرض الشرآة لمخاطر العملة األجنبية الناشئة ع      
ورو           دوالر األمریكي والي ه االسترليني وال ذة بالجني ة المنف تثمارات باألسهم األجنبي ق باإلس .  یتعل
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د                    وتراقب الشرآة المخاطر من خالل المراقبة الدوریة ألسواق األسهم والعمالت من أجل تحدی
 .لة األجنبيةاإلجراء المناسب لتقليل التعرض لمخاطر العم

 
 مخاطر األسعار - 2/أ

 
رات في أسعار السوق سواًء                 مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيي
ة                        ى آاف ؤثر عل ة أو مصدرها أو عوامل ت آانت تلك التغييرات بسبب عوامل تخص أوراق مالي

وق  ة بالس واق فيم  .  األوراق المالي اطر األس رآة لمخ رض الش تثماراتها تتع ق بإس وم .  ا یتعل تق
تمرة   ة المس ة والمراقب اظ بمحفظة متنوع ق اإلحتف اطر السوق عن طری ار مخ ل آث الشرآة بتقلي

ى تحرآات                  .  للسوق ؤثر عل وباإلضافة إلى ذلك، تراقب الشرآة بنشاط العوامل الرئيسية التي ت
 .أسواق األسهم

 
 مخاطر إعادة التأمين )ب(
 

أم       ادة الت د              تتعلق مخاطر إع ة عدم تمكن أي معي ا في حال ا مؤسسة م ين بالمخاطر التي تواجهه
أمين        ل      .  تأمين من الوفاء بإلتزاماته المفترضة وفقًا إلتفاقية إعادة الت ا من قب دعم الشرآة موقفه ت

يم               ى تقي رفين وإل أمين محت ى توصيات من وسطاء ت معيدي التأمين الذین یتم إختيارهم إستنادًا إل
أمين       المعلومات المتوفر  دي الت أمين            .  ة عن القوة المالية لمعي دي الت ار معي يم وإختي تم إجراء تقي ی

نویًا ز جوهري لمخاطر .  س ى أي ترآي ر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشرآة معرضة إل ال یعتب
 .إعادة التأمين

 
 مخاطر االئتمان )ج(
 

ة الع      اریخ الميزاني ان بت اطر االئتم وهري لمخ ز ج رآة ترآي دى الش د ل ث أن  ال یوج ة حي مومي
ان   لطنة عم ي س دًا ف ون جي ا منوع ا   .  عمالئه دودة بقيمه دیونيات مح ى الم ان عل اطر االئتم مخ

ة تحصيلها وتكون                       دیر إمكاني الدفتریة حيث أن اإلدارة تراجع تلك األرصدة بإنتظام من أجل تق
 . مخصصًا لألرصدة المشكوك في تحصيلها

 
  مخاطر السيولة )د(

 
ة اإلرتباطات             مخاطر السيولة هي مخا    طر أن تواجه مؤسسة ما صعوبة في تجميع األموال لمقابل

وال             .  المتعلقة باإللتزامات المالية   اك أم د اإلدارة أن هن تتم مراقبة متطلبات السيولة بإنتظام وتتأآ
 .آافية متوفرة لمقابلة أیة إرتباطات فور نشأتها

 
 مخاطر معدل الفائدة )هـ(

 
األوراق الم رآة ب تثمر الش دة تس دل الفائ اطر مع ع تخضع لمخ دیها ودائ ة ول دل .  الي اطر مع مخ

رادات                         ل اإلی دة بالسوق التي تقل رات في معدالت الفائ الفائدة بالنسبة للشرآة هي مخاطر التغيي
د   ة بفوائ ة المحمل ا المالي ى أوراقه ام عل كل ع ًا   .  بش دة وفق دالت فائ هيالت بمع رآة تس دى الش ل

 . الفائدة عن طریق مراقبة التغييرات في معدالت الفائدةلشروط تجاریة وتحد مخاطر معدل
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  السابعالسابعالفصل الفصل 
   وهيكل راس المال  وهيكل راس المال تاریخيتاریخياألداء الاألداء ال

  
    

  **الموحدةالموحدةالسنویة السنویة ملخص النتائج ملخص النتائج 
  

رة           -- الل الفت رآة خ ة للش ات المالي ود البيان م بن ح اه اه یوض دول ادن رة         الج الل الفت رآة خ ة للش ات المالي ود البيان م بن ح اه اه یوض دول ادن  و  و 20052005  --20042004الج
3030//66//20062006  :  :  

  
  باأللف ریال ُعمانيباأللف ریال ُعماني                      

  20042004  20052005  20062006//66//3030  البيانالبيان
  قائمة الدخل قائمة الدخل 
  12,165  13,280  10,95710,957  إجمالي اإلیراداتإجمالي اإلیرادات

  10,101  10,769  10,10210,102 مجموع المصاریف 
  2,065  2,512  855855 الربح قبل الضرائب

  2222  8787  7272  ضرائبال
  2,0432,043  2,425  783783   صافي األرباح لمساهمي الشرآة األم  صافي األرباح لمساهمي الشرآة األم 

 المرآز المالي المرآز المالي 
  6,000  6,900  8,008,0000   رأس المال  رأس المال 

  11,404  13,185  13,28513,285   حقوق الملكية  حقوق الملكية 
  327  325  --   طویلة األجل  طویلة األجل  مطلوبات مطلوبات

  20,287  20,283  14,57814,578    المطلوبات المتداولةالمطلوبات المتداولة  
  32,019  33,793  27,86327,863     و حقوق الملكية و حقوق الملكيةالمطلوباتالمطلوبات إجمالي  إجمالي 

  2,906  4,514  5,2915,291   الموجودات الثابتة  الموجودات الثابتة 
  8,7638,763  306306,,88  9,7889,788   إستثمارات طویلة األجل  إستثمارات طویلة األجل 

  20,103  20,824  11,86111,861    الموجودات المتداولةالموجودات المتداولة  
  32,019  33,793  27,86327,863    الموجودات الموجودات  إجمالي  إجمالي 

      oomm..ggoovv..mmssmm..wwwwwwتفاصيل البيانات تجدونها على موقع سوق مسقط لألوراق المالية   تفاصيل البيانات تجدونها على موقع سوق مسقط لألوراق المالية   * *                   
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    ترآيبة االیراداتترآيبة االیرادات
  

--20042004ضح الجدول التالي أهم بنود االیرادات للشرآة العمانية المتحدة للتأمين خالل الفترة ضح الجدول التالي أهم بنود االیرادات للشرآة العمانية المتحدة للتأمين خالل الفترة یویو  --
20062006 : :  

    
  20042004  20052005  20062006//66//3030  البيانالبيان

  17,284  18,351  10,83010,830  إیرادات أقساط التأمين
  273  473  541541--  أرباح بيع إستثمارات

 329 839 308-  الدخلأرباح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل
  232  277  311311  إیرادات توزیعات نقدیة

  461  494  269269  إیرادات فوائد
  21  14  162162  إیرادات تشغيل أخرى

  
  

  ترآيبة رأس المال ترآيبة رأس المال   --
  

    ::20062006  ––  20032003 خالل الفترة  خالل الفترة ترآيبة راس المالترآيبة راس المالیوضح الجدول التالي یوضح الجدول التالي   --
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 : تفاصيل اإلستثمارات
 

 2004العام  2005العام  اإلستثمارات
 10 000 - إستثمار في شرآة شقيقة 
 1 692 573 1 455 944 إستثمارات متاحة للبيع

 1 650 000 1 650 000 محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 5 409 838 5 200 000 ودائع طویلة األجل 

 5 153 050 7 220 505 ة بالقيمة العادلة من خالل الدخلاألصول المالي
 2 705 767 3 352 599 ودائع قصيرة األجل
 452 322 489 217 أرصدة بنكية ونقدیة
 17.073.355 19.368.265 إجمالي اإلستثمارات

 
ى                      دة حت ة المتكب ل التكلف ذ والتي تمث د التنفي  دیسمبر   31لم تتضمن اإلستثمارات األعمال الرأسمالية قي

اؤه وإشغاله                   2005  عن المكتب الرئيسي للشرآة الذي تم تشييده في الخویر والذي تم اإلنتهاء من إنش
 .2006في بدایة النصف األول من عام 

  
 :یمكن تحليل األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل آما یلي 

 
 

ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الخاصة بالشرآة التي تتجاوز نسبة حيازة تفاصيل األصول المالي
 : هي آما یلي2005 دیسمبر 31من القيمة السوقية لمحفظة اإلستثمار آما في % 10الشرآة فيها 

 
 
 

 
 

  التكلفة القيمة السوقية التكلفة  القيمة السوقية
2005 2004 2005 2004  
       ریال ُعماني ریال ُعماني ریال ُعماني ریال ُعماني

 محلية مدرجة     
 بنوك  2 317 840 2 606 902 2 680 641 3 303 741
 خدمات  1 131 687 1 095 297 1 465 292 1 872 503
 إستثمار 740 904 927 494 1 008 302 1 413 414
 صناعة   511 670   405 781    817 299   503 725
383 093 7 534 971 5 474 035 5 101 702 4  

     
 غير مدرجة 244 233 - -

 محلية غير مدرجة 77 060 97 291 77 060 108 031
 أجنبية      61 680     20 052    61 680     19 091
505 220 7 274 110 6 050 153 5 085 841 4  
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  التكلفة القيمة الدفتریة القيمة السوقية  األوراق عدد نسبة الحيازة
  ریال ُعماني مانيریال ُع ریال ُعماني المالية %

أوراق مالية مدرجة بسوق          
 :مسقط لألوراق المالية

 
    2005 

12.33% دولي  646 532  890 000  890 000 200 000 ان ال ك ُعم بن
 ع.ع.م.ش

10.49% قط  771 392 757 700 757 700 757 700 ك مس ندات % 7بن س
 غير مضمونة

9.27%        ع .ع.م.نك مسقط شب 324 238 669 000 669 000 75 000
     2004 

15.52%  ع.ع.م.بنك مسقط ش 621 444 800 000 800 000 125 000
10.40% قط  515 712 535 936 535 936 505 600 ك مس ندات % 7بن س

 غير مضمونة
9.90% دولي  439 808 510 000 510 000 150 000 ان ال ك ُعم بن

 ع.ع.م.ش
 

 : آما یليالتوزیع الجغرافي لإلستثمارات 
 

2005 2004  
     ریال ُعماني ریال ُعماني

 سلطنة ُعمان 5 132 765 7 201 415
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  20 285 19 090

 المجموع 5 153 050 7 220 505
 

قسم (مال وفقًا للقانون المنظم لعمليات شرآات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشرآة للهيئة العامة لسوق ال
 700بعض األوراق المالية المحددة المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية بقيمـة إجمالي قدرهـا ) التأمين
وفقًا ألحكام القانون، ال تستطيع المجموعة التصرف بتلك األصول ).   ال شيئ– 2004( ریال ُعماني 753

 ).قسم التأمين(ال إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق الم
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  الثامنالثامنلفصل لفصل اا
  تقریر حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآاتتقریر حول ميثاق ضوابط الرقابة على الشرآات

  20052005 دیسمبر  دیسمبر 3131طبقا ل طبقا ل 
 :لفلسفة العامةا

رآات     يم وإدارة ش اق تنظ واردة   بميث ادئ ال أمين ش م ع ع  بالمب دة للت ة المتح رآة العماني زم الش تلت
اواة          . امة لسوق المال  المساهمة العامة آما ورد  بتعميم الهيئة الع        دأ المس وتعمل الشرآة  على النهوض  بمب

في اإلمداد بالمعلومات واإللتزام بأحكام القوانين المنظمة لعمل الشرآة  و ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل                  
ة والضروریة عن                       دهم بالمعلومات الهام تم تزوی مع آل من  المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ، حيث ی

 .ي الوقت المناسباألداء ف
ة أعضاء مجلس اإلدارة                   ى آاف لقد تم تقدیم المعلومات الشاملة التي تخص األمور المتعلقة بعمل الشرآة إل

 .بصفة عامة وإلى أعضاء المجلس غير التنفيذیين  بصفة خاصة لتسهيل مهامهم للقيام بواجباتهم
ات المؤثرة  لكافة األطراف  في نفس          وقد تبنت الشرآة سياسة إفصاح عادلة تضمن اإلفصاح عن المعلوم         

ر منقوص               د أعدت               . الوقت وبشكل مباشر و دقيق و شامل وغي ة المعلومات  وصحتها فق د من دق وللتأآ
 .الشرآة  أنظمتها الداخلية التي تضمن ذلك

 
 : اإلدارة التنفيذیة

ارة العملي       رة والمه ة والخب ا  تتكون إدارة الشرآة    . ةتتمتع اإلدارة التنفيذیة للشرآة بالمؤهالت  المطلوب آم
م         د ت ه ، وق ي مجال ل ف ن التخصص آ ال م توى ع ى مس دة عل ة جي درة فني اءة ومق ن عناصر ذات آف م

 . اختيارهم بعنایة أخذا في االعتبار معایير الكفاءة العلمية والعملية المطلوبة لكل وظيفة
 

 :نظام الرقابة الداخلية
 

ة                آما هو متبع في األعوام السابقة فقد قا        ة الداخلي ة الرقاب ة  أنظم دقيق ومجلس اإلدارة بمراجع مت لجنة الت
ي               دیث ف ة التح ي عملي تمر ف وف نس ك  س م ذل ة رغ ة وآافي ة فاعل ا أنظم دت أنه ث وج رآة ، حي بالش
ى األداء                           لبًا عل ؤثر س أنها أن ت دات من ش اإلجراءات وسوف یكون رد الفعل  في حينه عند وجود أي تهدی

 . خارجيةسواء أآانت محلية أم 
 

 :  مجلس اإلدارة
ة                   امالت الشخصية والمهني یتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بمستوى راٍق من السلوك المهني والنزاهة في التع
 . ، ولدیهم القدرة على قراءة وفهم البيانات المالية التي تمكنهم من المساهمة الفعالة في توجيه إدارة الشرآة

ة                     لقد تأآد أعضاء مجلس اإلدارة من آف        ا الرقاب ا فيه ة في آل مجاالت عمل الشرآة بم ة الداخلي اءة الرقاب
ة            وائح المنظم المالية والفنية وإدارة المخاطر فضًال عن التأآد من إلتزام الشرآة بتطبيق أحكام القوانين والل

ل الشرآة دى ج . لعم ة م تثمار بمراجع ة واإلس ة التنفيذی دقيق واللجن ة الت ة لجن ام المجلس بمعاون د ق ودة  لق
 .  ومعقولية سياسة اإلفصاح  في القوائم المالية المرفقة بالتقریر السنوي وأي معلومات أخرى ذات عالقة
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 :*  أعضاء مجلس اإلدارة

غير / تنفيذي 
 تنفيذي

الجهة التي یمثلها  م االسم الصفة بالمجلس

 يسالم بن ناصر البوسعيد/ السيد  رئيس مجلس اإلدارة نفسه غير تنفيذي
 

1- 

رق   مستقل رآة الش ش
 األوسط  لالستثمار

 -2 موآيش سوهاني/ المستر نائب رئيس مجلس اإلدارة

دمات   مستقل ة خ مؤسس
 الموانئ

 سعود بن أحمد النهاري/ الفاضل عضو مجلس إدارة
 

3- 

رآاه ش   مستقل ار وش الحش
 م م 

 ناصر بن خميس الحشار/ الفاضل عضو مجلس إدارة
 

4- 

 خالد منصور حمد راضي/ الفاضل مستشار مجلس اإلدارة مساهمينمن غير ال تنفيذي
 

5- 

و  من غير المساهمين تنفيذي ام وعض أمين الع يس الت رئ
 مجلس إدارة

 ناصر بن سالم البوسعيدي/ السيد
 

6- 

 خالد  بن محفوظ البوسعيدي/ السيد عضو مجلس إدارة من غير المساهمين مستقل
 

7- 

 مصطفى أحمد سلمان/ الفاضل  مجلس إدارةعضو من غير المساهمين مستقل
 

8- 

 سالم بن أحمد البوسعيدي/ السيد عضو مجلس إدارة من غير المساهمين مستقل
 

9- 

 . مدة الوالیة حسب النظام االساسي تبلغ ثالث سنوات •
 

 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
ام   الل الع أمين     2005خ دة للت ة المتح رآة العماني س إدارة الش د مجل دد م  عق ) 5(   ش م ع ع  ع

 :جتماعات وذلك وفقا للتواریخ التاليةا
امس  الخ

24/10/2005 
 الرابع

 13/8/2005 
 الثالث

 25/4/2005 
 الثاني 

 8/3/2005 
 األول

 13/1/2005 
 رقم  وتاریخ اإلجتماع

 سالم بن ناصر البوسعيدي/ السيد  حضر حضر حضر حضر حضر
 

  موآيش سوهاني/المستر لم یحضر حضر حضر لم یحضر حضر

 سعود بن أحمد النهاري/ الفاضل حضر حضر حضر حضر حضر
 

 ناصر بن خميس الحشار/ الفاضل حضر حضر لم یحضر حضر حضر
 

 خالد منصور حمد راضي/ الفاضل حضر حضر حضر حضر حضر
 

 ناصر بن سالم البوسعيدي/ السيد حضر حضر لم یحضر حضر حضر
 

 د  بن محفوظ البوسعيديخال/ السيد حضر حضر حضر حضر حضر
 

 مصطفى أحمد سلمان/ الفاضل لم یحضر حضر حضر حضر حضر
 

 سالم بن أحمد البوسعيدي/ السيد لم یحضر حضر حضر لم یحضر حضر
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 : حضور اجتماعات الجمعية العامة العادیة وغير العادیة
 

ة العام       اع الجمعي أمين  ش م ع ع  إجتم دة للت ة المتح رآة العماني د ت الش ي   عق نویه ف ه الس ة العادی
ان        / م  بحضور آل أعضاء مجلس اإلدارة  ما عدا الفاضل          25/4/2005 ذي آ ناصر بن خميس الحشار ال

 . خارج في البالد
 

 :ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
 

اميم                   رارات والتع ة والق لقد تم ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  وفقًا ألحكام قانون الشرآات التجاری
 .الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال و النظام األساسي للشرآة

 
 أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات الشرآات األخرى/ تفاصيل عضویة األفاضل 

 
 م االسم تفاصيل العضویة في مجالس إدارات الشرآات األخرى الصفة

سالم بن ناصر / السيد  ال یوجد ال یوجد
 البوسعيدي

1 

 الجزیرة لصناعة األنابيب ش م ع ع .1 إدارةعضو مجلس 
 الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع .2
 خزف عمان ش م ع ع .3

 

 2 موآيش سوهاني/ المستر

 الحسن الهندسية ش م ع ع عضو مجلس إدارة

 العمانية لإلتصاالت ش م ع ع عضو مجلس إدارة

 سعود بن أحمد النهاري/ الفاضل
 

3 

ناصر بن خميس / الفاضل الداخلية ش م ع عشرآة فنادق  عضو مجلس إدارة
 الحشار

4 

 خالد منصور حمد / الفاضل ال یوجد ال یوجد
 

5 
 

ناصر بن سالم / السيد ال یوجد ال یوجد
 البوسعيدي

6 

خالد بن محفوظ / السيد ال یوجد ال یوجد
 البوسعيدي

 

7 

 مصطفى أحمد سلمان/ الفاضل ال یوجد ال یوجد
 

 

 سالم بن أحمد البوسعيدي/ يدالس ال یوجد ال یوجد
 

 

 
 سلطات مجلس اإلدارة

ة     ال الالزم ة األعم ام بكاف رآة والقي ور الش ة لتصریف أم لطات الالزم ل الس رة آ س اإلدارة مباش لمجل
ا                   ى األخص م ه عل ة ول ة العام لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعي

 :یلي
 
 . وتحدید الوسائل لتحقيقهاوضع السياسات العامة -1
ة أدوات  -2 ندات وأی هم وس ا تتضمنه من أس راًء بم ًا وش ة للشرآة بيع إدارة محفظة األوراق المالي

 .أخرى
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 .استثمار أموال الشرآة في األسهم والسندات واألوراق المالية -3
 .مة العادیةإقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العا -4
ة      -5 ة واإلداری النواحي المالي ة ب ة المتعلق وائح الداخلي رآة ووضع الل ي للش ل التنظيم اد الهيك اعتم

 .والفنية وغيرها
ا یحقق أغراضها والمحافظة              -6 ة للشرآة بم ة التقدیری اعتماد السياسات التجاریة والمالية والموازن

 .على حقوق مساهميها وتنميتها
ام   وضع ا      -7 داف الشرآة والقي ذ  أه رة ألخرى لتنفي ن فت دیثها م ا وتح ة ومراجعته لخطط الالزم

 .بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها
اح            -8 روط اإلفص د وش ا لقواع ا وفق ة تطبيقه رآة ومتابع ة بالش اح الخاص راءات اإلفص اذ إج  اتخ

 .الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال
ا یحقق أهداف الشرآة في ضوء                        مراقبة أداء اإلدا       -9 د من حسن سير العمل بم رة التنفيذیة والتأآ

 .الغرض من تأسيسها
ات اإلفصاح    -10 ا لتعليم ددة وفق ات المح ي األوق ة وف اهمين بصورة دقيق ى المس ات إل دیم المعلوم تق

 .الصادرة من الهيئة
ذا          تعيين الرئيس التنفيذي أو المدیر العام على أن ال یكون أي               -11 ا لمجلس اإلدارة، وآ ا رئيس  منهم

اتهم       د اختصاص رآة وتحدی ي للش ل التنظيم ق الهيك ا وف ون أي منهم ذین یتبع املين ال ين الع تعي
 .وحقوقهم

ا اللجان                               -12 وم به ال التي تق يم األعم د السابق ، وتقي يهم في البن املين المنصوص عل تقييم أداء الع
 .من قانون الشرآات التجاریة المشار إليه) 102(دة المنبثقة عن المجلس والمشكلة طبقا للما

ة              -13 اعتماد البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشرآة ونتائج أعمالها والتي تقدم إليه من اإلدارة التنفيذی
 .آل ثالثة أشهر بما یفصح عن المرآز المالي الصحيح لها

و     -14 ة مس ة العام دم للجمعي نوي المق ر الس ي  تضمين التقری تمرار ف ى االس رآة عل درة الش غات مق
 .ممارسة األنشطة المحددة لها وتحقيق أهدافها

ين                          -15 ى أن یكون ب ام عل تعيين أمين سر للمجلس في أول اجتماع له وعقد أربعة اجتماعات في الع
 .آل اجتماعين متتاليين أربعة أشهر على األآثر

التنفيذي في حالة وجود هذا المرآز على أن یكون تعيين عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو العضو         -16
 .المعين متفرغا ألعمال الشرآة

ا أي عضو من الشرآة                         ت  -17 د تلقاه الغ التي یكون ق ع المب ضمين البيانات المالية بيانا آامال عن جمي
 .خالل السنة  بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم عاملين بالشرآة

  

 ثقة عن مجلس اإلدارةاللجان المنب

   لجنة التدقيق
اریر متضمنة              ى التق ة عل ة في الرقاب ا المتمثل تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء مستقلين للقيام بمهامه

م                     القرار اإلداري رق ررة ب ام المق ًا للمه ك وفق ة  وذل ة الداخلي ة        6/2002نظام الرقاب م  الصادر من الهيئ
ال    دقيق                  ویوجد تفاع   . العامة لسوق الم ق الت ة للشرآة وفری ة وأعضاء اإلدارة التنفيذی ين اللجن تظم ب ل من

اریر اإلدارة                         ة وتق ة الفتری اریر المالي ة التق ى دق ك للوقوف عل الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي وذل
دة من قب               دقيق  معتم ة الت ل وتقاریر التدقيق الداخلي وتقدیر آفاءة نظام الرقابة الداخلية وهناك الئحة للجن

 .  مجلس اإلدارة
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 أعضاء لجنة التدقيق واإلجتماعات              
 أسماء األعضاء وحضور االجتماعات

/ الفاضل التاریخ الجتماعاتا
مصطفى أحمد 

 سلمان

ناصر / الفاضل
بن خميس 
 الحشار

خالد بن / السيد
محفوظ 

 البوسعيدي
 حضر حضر لم یحضر 1/3/2005 األول
 حضر حضر حضرلم ی 21/4/2005 الثاني
 حضر حضر حضر 13/6/2005 الثالث
 حضر لم یحضر حضر 20/7/2005 الرابع

 حضر حضر حضر 23/8/2005 الخامس
 حضر حضر حضر 19/9/2005 السادس
 حضر حضر حضر 22/10/2005 السابع
 حضر حضر حضر 27/12/2005 الثامن

 
  -:تتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات التالية 

ابهم وشروط                 بحث. 1 ة بمكتب مراقب الحسابات الخارجي والتي تتضمن أتع  ودراسة الجوانب المتعلق
  .االستعانة بهم

اء    . 2 م إعط ه ت ن ان د م دقيق ، والتأآ ة الت ائج عملي ابات ونت ب الحس ل مراق ة عم ة تفاصيل خط مراجع
 . مراقب الحسابات حق اإلطالع الكامل على جميع المستندات الالزمة لتنفيذ مهامه 

ة         . 3 ات مالي ام صوریة في بيان ار أرق فحص عمليات االحتيال أو التزویر المالي التي تتم من خالل إظه
ليمة                بية الس تنطوي على الغش، ووضع إجراءات رقابية مشددة تضمن وجود السياسات والمبادئ المحاس

 . التي تظهر المرآز المالي الحقيقي للشرآة 
داخلي وذلك من خالل مراجعة نطاق خطة عمل التدقيق الموضوعة،           اإلشراف على أعمال التدقيق ال    . 4

ة، وضمان           ) المدققين الداخليين (ودراسة تقاریر المراقبين الداخليين      ة والهام التي تغطي الجوانب الحيوی
ى            . إطالع المدققين الداخليين الكامل على جميع المستندات ذات العالقة         دقيق أیضا عل ة الت ا تعمل لجن آم

 . بحث مدى فعالية وآفاءة عملية التدقيق الداخلي بشكل دوري مراجعة و
اریر           . 5 ى التق اد عل التأآد من مدى مالئمة وآفایة أنظمة الرقابة الداخلية بالشرآة سواء من خالل االعتم

داخليين    راقبين ال ة للم داخليين (الدوری دققين ال ات    ) للم تعانة بجه ارجي أو االس ابات الخ ب الحس ومراق
 . تخصصة في هذا المجال استشاریة م

ة الفصلية                  . 6 وائم المالي ة الق ك مراجع اإلشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية، ویشمل ذل
ة إن وجدت ،                        وائم المالي ى مسودة الق والسنویة قبل إصدارها ، ومراجعة تحفظات مراقب الحسابات عل

ة مع            بية بصورة عام ادئ المحاس رات حدثت في السياسات               ومناقشة ودراسة المب ة تغي ى أی ز عل  الترآي
زام                         د من االلت ى التأآ ة ، باإلضافة إل ایير المحاسبة الدولي والمبادئ المحاسبية ، أو أیة انحرافات عن مع

 . بمتطلبات اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 
داخلي       العمل آقناة اتصال بين مجلس إدارة الشرآة وآل من مراقب الحسا          . 7 بات الخارجي والمراقب ال
 ) . المدقق الداخلي(
ات       . 8 داد التزام ن س ف ع باب التخل اطر، وفحص أس إدارة المخ ة ب رآة المتعلق ات الش ة سياس مراجع

 . الشرآة إن وجدت
دیم        . 9 ة ، وتق راف ذات العالق ع األط رآة م ا الش وم به رح أن تق امالت المقت فقات والتع ة الص مراجع

 . بشأنها إلى مجلس اإلدارة التوصيات المناسبة 
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 :اللجنة التنفيذیة واإلستثمار
ًا للسلطات                             ذ توجيهات مجلس اإلدارة وفق ل وتنف رار من مجلس اإلدارة  لتمث ة بق ة التنفيذی تم تشكيل اللجن

 . المخولة من المجلس ، وقد تم إعداد الئحة اللجنة التنفيذیة  وتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
 

   أعضاء اللجنة التنفيذیة      

 
 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 م  2005یوضح البيان التالي تفاصيل المكافآت والبدالت التي حصل عليها المجلس في العام 

 
 م2005أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  ال عماني  ری20.500
ام     ریال عماني59.746 ن الع س اإلدارة ع اء مجل آت أعض ف 2005مكاف م ویتوق

 م27/3/2006صرفها على إعتماد الجمعية العامة في 
 إجمالي   ریال عماني 80.246

 
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بما ال تحدد الجمعية العامة المكافآت السنویة وبدل حضور جلسات 

من صافي األرباح السنویة وبحد أقصى مائتي ألف ریال عماني، على أن ال %) 5(یجاوز مجموعه 
یزید بدل حضور الجلسات لكل عضو على عشرة آالف ریال عماني عن آل سنة، وذلك بعد استقطاع 

 وتجنيب أو توزیع نسبة 4/74لشرآات التجاریة من قانون ا) 106(اإلحتياطي القانوني وفقًا للمادة 
وتكون األرباح القابلة للتوزیع هي . من رأس المال%) 5(المساهمين من األرباح بما ال تقل قيمته عن 

األرباح الصافية مستنزًال منها ما یكون لحق برأس مال الشرآة من خسائر في السنوات السابقة وتم 
تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادیة بيانًا آامًال عن ویجب أن یتضمن . إطفاؤها بالكامل

جميع المبالغ وسائر المنافع التي یكون قد تلقاها آل عضو من الشرآة خالل السنة آتعویض عن 
 .خدماته، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم موظفي الشرآة

سات إذا لم تحقق الشرآة أرباحًا أو حققت أرباحًا ال یمكن یكون تحدید نسبة المكافآت وبدل حضور الجل
معها تجنيب أو توزیع آامل نسبة المساهمين من األرباح، وفقًا للضوابط التي یصدر بها قرار من الهيئة 

 .العامة لسوق المال
 إذا لحقت خسارة براس مال الشرآة، یجوز منح األعضاء بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة التي تنعقد

ها قرار من في السنة أو السنوات التالية لتحقق الخسارة وذلك في الحدود ووفقًا للقواعد التي یصدر ب
 . الهيئة العامة لسوق المال

 أسماء األعضاء وحضور االجتماعات
سالم بن / السيد التاریخ الجتماعاتا

 ناصر البوسعيدي
موآيش / الفاضل
 سوهاني

خالد / الفاضل
 منصور حمد

 حضر حضر حضر 26/2/2005 األول
 حضر حضر حضر 5/3/2005 الثاني
 لم یحضر حضر حضر 19/3/2005 الثالث
 حضر حضر حضر 27/4/2005 الرابع

 حضر حضر حضر 1/6/2005 الخامس
 حضر حضر حضر 9/6/2005 السادس
 حضر حضر حضر 5/9/2005 السابع
 حضر حضر حضر 27/12/2005 الثامن
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غ   در بمبل ة تق  250یستحق عضو مجلس اإلدارة أتعاب عن حضور جلسات المجلس واللجان المنبثق
 ریال عماني سنویًا    3000 یتقاضاه العضو      ریال عماني عن آل إجتماع ، بشرط أن ال یتجاوز جملة ما           

 . متضمنة األتعاب المستحقة  عن اللجان المنبثقة

 لرواتب والعالوات الممنوحة ألآبر خمسة مدیرین تنفيذیين بالشرآةا

ة   أة نهای ذیين  متضمنة قسط مكاف دیرین تنفي ة م ر خمس ة ألآب الي الرواتب والعالوات الممنوح غ إجم بل
ام    246.679تهم في إشتراآات التأمينات اإلجتماعية مبلغ         الخدمة والحوافز وحص    ریال عماني عن الع

رى     .  م2005 يانتها وأي  مصروفات أخ اریف ص رآة مص ل الش ي تتحم يارات الت ى الس افة إل باإلض
دا الفاضل   ا ع ا فيم ق به ال  / تتعل دل إنتق ان یتقاضى ب ذي آ ع الشرآة . مستشار مجلس اإلدارة وال م تتب ل

دفع حوافز محددة ألي                   سياسة توزیع أ   م ت سهم آأرباح إلى أي من أعضاء اإلدارة التنفيذیة أو العاملين ول
ا            . من الموظفين  دیر اإلدارة العلي ًا لتق ة ووفق ازاتهم المحقق ى إنج اَء عل تدفع الحوافز السنویة للموظفين بن

 .للشرآة

 : وسائل وقنوات  االتصال بالمساهمين والمستثمرین

ك السبل      تستخدم الشرآة  وسائ  ل تل ة ، وتتمث ل إتصال مختلفة  لالتصال بالمساهمين والمستثمرین والعام
 : في الوسائل المقروءة والمرئية فضًال عن االتصال المباشر وذلك وفقا لما یلي

ع سنویة بالصحف                : الصحف المحلية والمجالت المتخصصة        وائم والحسابات الرب ى نشر الق إضافة إل
دما یتطلب             المحلية باللغتين العرب   إجراء أحادیث صحفية عن ا للشرآة ب وم اإلدارة العلي ية واإلنجليزیة ،تق

 األمر ذلك 
ن بالحسابات                         :البرید المسجل  ا یعل د المسجل ، آم ى المساهمين بالبری ة الحسابات السنویة ترسل إل  آاف

ى أي معلومات إضافية  أن  یتصل مباشر                       إدارة  الفتریة أنه على أي مساهم یرغب في الحصول عل ة ب
 .الشرآة للحصول عليها ویتم الرد عليه فورًا

ت  بكة اإلنترن ى ش رآة عل ع الش ت :موق بكة اإلنترن ى ش رآة عل ع الش ين موق م تدش  ت
“/omc.oman-ouic.www://http”          ، ا وبه آافة المعلومات التي یرغب المساهم الحصول عليه

 .ئة العامة لسوق المال بنشر جميع القوائم المالية الفتریة للشرآة  على موقعهاآما تقوم الهي
 
 

 یوم/ عدد أیام التداول )ع.ر(أدنى سعر  )ع.ر(أعلى سعر  الشهر

 12 1.510 1.700 ینایر

 18 1.500 1.840 فبرایر 

 20 1.780 2.490 مارس 

 13 2.150 2.750 أبریل 

 15 1.980 2.350 مایو

 22 2.050 3.010  یونيو 

 18 2.990 3.400 یوليو 
 15 3.010 3.300 أغسطس 
 2 3.100 3.350 سبتمبر 
 13 3.350 3.560 أآتوبر 
 5 3.290 3.420 نوفمبر 
 14 3.250 3.350 دیسمبر 
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ابقة       ) ع. ر 3.330: (م  31/12/2005سعر اإلغالق بتاریخ     •  1.500( مقارنه مع السنة الس
 )ع.ر

 :نة مع مؤشر القطاع في سوق مسقط لألوراق المالية أداء السهم بالمقار •
بة   عر اإلغالق بنس ي س اع ف رآة ارتف هم الش ق س اع  %) 122( حق ر قط ع مؤش ا ارتف ، بينم

 .%)34(البنوك و شرآات االستثمار بنسبة 
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  التاسعالتاسعالفصل الفصل 
  مسؤولية وحقوق المساهمينمسؤولية وحقوق المساهمين

  
تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها  :  :  المساهم المساهماتاتمسؤوليمسؤولي: : أوال   أوال   

  ..، وال یسأل عن دیون الشرآة إال في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اآتتب فيها، وال یسأل عن دیون الشرآة إال في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اآتتب فيها
  

جميع األسهم في شرآة المساهمة تتمتع بحقوق متساویة ومالزمة جميع األسهم في شرآة المساهمة تتمتع بحقوق متساویة ومالزمة  :  : حقوق المساهمحقوق المساهم:  :  ثانيا   ثانيا   
ن بهذه الحقوق حسب أحكام قانون الشرآات التجاریة ن بهذه الحقوق حسب أحكام قانون الشرآات التجاریة لحق ملكيتها وفيما یلي بيالحق ملكيتها وفيما یلي بيا

  --::وقانون سوق رأس المال ما یلي وقانون سوق رأس المال ما یلي 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ..الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة   --11

  ..حق األفضلية باالآتتاب بأسهم جدیدة حق األفضلية باالآتتاب بأسهم جدیدة   --22

  ..الحق في االشتراك بتوزیع موجودات الشرآة عند التصفية الحق في االشتراك بتوزیع موجودات الشرآة عند التصفية   --33

  ..سهم وفقا للقانون سهم وفقا للقانون األاألصرف في صرف في الحق بالتالحق بالت  --44

اإلطالع على ميزانية الشرآة وحساب األرباح والخسائر وسجل اإلطالع على ميزانية الشرآة وحساب األرباح والخسائر وسجل في في الحق الحق   --55
  ..المساهمين المساهمين 

الحق بأن یدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن یشترك ویقترع في الحق بأن یدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن یشترك ویقترع في   --66
ویكون له صوت واحد عن آل سهم ویكون له صوت واحد عن آل سهم ((هذه الجمعيات شخصيا أو بواسطة وآيل هذه الجمعيات شخصيا أو بواسطة وآيل 

  ) .) .عادى یمتلكهعادى یمتلكه
بأن یتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا بأن یتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا الحق الحق   --77

  ..آان مخالفا للقانون أو لنظام الشرآة أو لنظامها الداخلي آان مخالفا للقانون أو لنظام الشرآة أو لنظامها الداخلي 
الحق بأن یقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن الحق بأن یقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن   --88

آات آات  الشر الشرمن قانونمن قانون) ) 110110((المساهمين أو نيابة عن الشرآة عمال بالمادة المساهمين أو نيابة عن الشرآة عمال بالمادة 
  ..التجاریةالتجاریة

وإذا نص النظام األساسي على تقریر بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وإذا نص النظام األساسي على تقریر بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم   --99
وذلك في التصویت أو األرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع وذلك في التصویت أو األرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع 
تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال یجوز تعدیل ذلك إال بقرار من تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال یجوز تعدیل ذلك إال بقرار من 

ة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي یتعلق التعدیل ة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي یتعلق التعدیل الجمعية العامة غير العادیة وبموافقالجمعية العامة غير العادیة وبموافق
  ..به به 

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدیة یبدیها عدد من المساهمين الذین لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدیة یبدیها عدد من المساهمين الذین   --1010
على األقل من اسهم الشرآة وقف قرارات الجمعية العامة للشرآة على األقل من اسهم الشرآة وقف قرارات الجمعية العامة للشرآة  %  % 55یملكون یملكون 

عة عة التي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين أو لألضرار بهم أو لجلب منفالتي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين أو لألضرار بهم أو لجلب منف
  ..خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم 
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  الفصل العاشرالفصل العاشر
     مجلس االدارة وآبار موظفي الشرآة مجلس االدارة وآبار موظفي الشرآة––  إدارة الشرآةإدارة الشرآة

    
  مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

حسب تشكيل مجلس حسب تشكيل مجلس  ( ( أعضاء آالتالي أعضاء آالتالي99مجلس إدارة مكون من مجلس إدارة مكون من یتولى إدارة الشرآة حاليا یتولى إدارة الشرآة حاليا 
  ::))20062006//33//2727االدارة المنتخب بتاریخ االدارة المنتخب بتاریخ 

  
عدد األسهم عدد األسهم   %%النسبة النسبة 

  المملوآةالمملوآة
    االسماالسم  الصفةالصفة  یمثلیمثل

  11  سالم بن ناصر البوسعيدي/السيد  رئيس مجلس اإلدارة  نفسه  7.802.2607.802.260  9.759.75%%
نائب رئيس مجلس   شرآة الشرق االوسط لالستثمارشرآة الشرق االوسط لالستثمار  5.665.210  7.087.08%%

  22  موآيش آومار سوهاني  اإلدارة

  33    بن احمد النهاريسعود / الفاضل  عضو مجلس اإلدارة  نفسه  --  --
  44  ناصر بن خميس الحشار/ الشيخ  عضو مجلس اإلدارة  نفسه  2.647.0302.647.030  3.313.31%%
المهندس خالد بن محفوظ / السيد  عضو مجلس اإلدارة  نفسه  --  --

 البوسعيدي
55  

ناصر بن سالم / السيد  عضو مجلس اإلدارة  نفسه  --  --
 البوسعيدي

66  

سالم بن احمد المهندس / السيد  عضو مجلس اإلدارة  نفسه  --  --
 البوسعيدي

77  

عالء أیوب الدقيش أحمد/الفاضل  عضو مجلس اإلدارة  ضةشرآة داماك الكویتية القاب  1.867.4801.867.480  2.332.33%% 88  
 شرآة بریم إلدارة خدمات االستثمار  2.532.2502.532.250  3.173.17%%

  99  أرجادي راميش   عضو مجلس اإلدارة  . االماراتية

  
طویلة في القطاع العام وهو رجل أعمال طویلة في القطاع العام وهو رجل أعمال لدیه خبرة لدیه خبرة ، ، سالم بن ناصر البوسعيدي/السيد  

   . . ذو خبرة في مختلف المجاالت االقتصادیة والتجاریةذو خبرة في مختلف المجاالت االقتصادیة والتجاریة
  

خبرة طویلة في الشئون المالية واالستثمار ، یعمل حاليًا ، ، موآيش آومار سوهاني  
  .مستشار مالي لمجموعة شرآات سهيل بهوان القابضة

  
في ادارة الموانئ و ) جامعيبعد ال(دبلوم عالي  ،سعود بن احمد النهاري/ الفاضلالفاضل  

خبرة طویلة في إدارة الموانئ ، یعمل حاليًا رئيس ولدیه . الشحن البحري من المملكة المتحدة
    . ش م ع ع مؤسسة خدمات الموانئ

  
رجل أعمال ومستشار بمجموعة شرآات الحشار ، ناصر بن خميس الحشار/ الشيخ  

  ..وشرآاه
  

ماجستير في الهندسة ، یعمل حاليًا مدیر   ،ديالمهندس خالد بن محفوظ البوسعي/ السيد  
  ..عام بالقطاع العام

  
ماجستير في إدارة األعمال من الوالیات المتحدة ، ، ناصر بن سالم البوسعيدي/ السيد  

یعمل حاليًا رئيس التأمين العام . األمریكية ، إضافة الى دورات تخصصية في قطاع التأمين 
  .بالشرآة
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بكالوریوس في الهندسة المدنية ، ویعمل ، ، حمد البوسعيديالمهندس سالم بن ا/ السيد  
  ..حاليًا مدیر بالقطاع العام

  
بكالوریوس في العلوم الزراعية ، دبلوم عالي في ، ، عالء أیوب الدقيش أحمد/الفاضل  

إدارة التسویق ، دبلوم عالي في إدارة الفنادق ویتمتع بخبرة آبيرة في اإلدارة ، یعمل حاليًا 
  ..بوظيفة العضو المنتدب بكلية مجان

یعمل حاليًا نائب الرئيس .یتمتع بخبرة طویلة في الشئون المالية ، ، أرجادي راميش   
  . بمجموعة داماك القابضةللشئون المالية

  
  دور ادارة الشرآة و مجلس االدارةدور ادارة الشرآة و مجلس االدارة

ینقسم مجلس ینقسم مجلس . . تعمل الشرآة ضمن الضوابط التي وضعها مجلس االدارة و تحت رقابتها الذاتيةتعمل الشرآة ضمن الضوابط التي وضعها مجلس االدارة و تحت رقابتها الذاتية
  ::اعضا اللجنتين هماعضا اللجنتين هم. .  و لجنة التدقيق و لجنة التدقيق واالستثمار واالستثمار اللجنة التنفيذیة اللجنة التنفيذیة--االدارة الى لجنتين فرعيتيناالدارة الى لجنتين فرعيتين

  
  ::رر واالستثما واالستثمااللجنة التنفيذیةاللجنة التنفيذیة

  
ًا                       ذ توجيهات مجلس اإلدارة وفق ل وتنف تم تشكيل اللجنة التنفيذیة بقرار من مجلس اإلدارة  لتمث
ل    ن قب ا م م إعتماده ة  وت ة التنفيذی ة اللجن داد الئح م إع د ت ن المجلس  وق ة م لطات المخول للس

 . مجلس اإلدارة

 التنفيذیة واالستثمارلجنة الأعضاء 
  

 رئيسًا سالم بن ناصر البوسعيدي/ السيد .1
 عضو موآيش  آومار سوهاني/ الفاضل .2
 عضو سعود بن أحمد النهاري/ الفاضل .3
 عضو   سالم بن أحمد البوسعيدي/ السيد .4

  
  ::لجنة التدقيقلجنة التدقيق

    
اریر                   ت ى التق ة عل ة في الرقاب تكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء مستقلين للقيام بمهامها المتمثل

ًا    ك وفق ة  وذل ة الداخلي ام الرقاب م  متضمنة نظ القرار اإلداري رق ررة ب ام المق م  6/2002للمه
ال     وق الم ة لس ة العام ن الهيئ ادر م اء اإلدارة     . الص ة وأعض ين اللجن تظم ب ل من د تفاع ویوج

ة                   ى دق ك للوقوف عل التنفيذیة للشرآة وفریق التدقيق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي وذل
اریر   اریر اإلدارة وتق ة وتق ة الفتری اریر المالي ة  التق ام الرقاب اءة نظ دیر آف داخلي وتق دقيق ال الت

 .الداخلية وهناك الئحة للجنة التدقيق  معتمدة من قبل مجلس اإلدارة
     

 أعضاء لجنة التدقيق 
 رئيسًا           الشيخ ناصر بن خميس الحشار .1
 عضو   السيد خالد بن محفوظ البوسعيدي .2
 عضو             عالء أیوب الدقيش أحمد .3
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 لشرآة وأقسامهاإدارات ا
  

ا                     ًا لم تم وضع الهيكل التنظيمي للشرآة بالطریقة التي تساعد على تحقيق أغراض الشرآة وفق
 : جاء بالنظام األساسي المعتمد وفيما یلي ملخص ألقسام وإدارات الشرآة

 
 إدارة إآتتاب التأمين العام .1
 إدارة المطالبات .2
 إدارة إآتتاب ومطالبات التأمين الصحي والحياة .3
 دارة الماليةاإل .4
 إدارة اإلستثمار والخزینة .5
 إدارة التسویق .6
 إدارة الفروع والوآاالت .7
 قسم صيانة وإصالح السيارات .8
 الشؤون اإلداریة  .9

 ادارة التدقيق الداخلي  .10
 ادارة الشؤون القانونية .11

 
 المكتب الرئيسي وشبكة الفروع

  
  
  

 الفاآس الهاتف البرید اإللكتروني العنوان الفروع
  روي ـ 112: ب.ر , 1522: ب.ص المكتب الرئيسي

 سلطنة عمان 
ouinsco@omantel.net.om 244477300 24477343 

  روي ـ 112: ب.ر , 1522: ب.ص دار سيت
 سلطنة عمان 

ouinsco@omantel.net.om 24703990 24796327 

  روي ـ 112: ب.ر , 1522: ب.ص القرم
 سلطنة عمان 

ouicqrm@omantel.net.om 24562105 24562074 

  روي ـ 112: ب.ر , 1522: ب.ص الخویر
 سلطنة عمان 

ouicma@omantel.net.om 24696509 24600200 

  روي ـ 112: ب.ر , 1522: ب.ص السيب
 سلطنة عمان 

ouicseb@omantel.net.om 24421771 24421770 

  نزوى ـ 611: ب.ر , 898: ب.ص نزوى
 سلطنة عمان

ouicn13@omantel.net.om 25410330 25412392 

  إبرا  ـ سلطنة 413: ب.ر , 611: ب.ص إبرا
 عمان

ouicabr@omantel.net.om 25572386 25572387 

  صحار ـ 311: ب.ر , 570: ب.ص صحار
 سلطنة عمان

ouicsoh@omantel.net.om 26841533 26840016 

  صورـ سلطنة 411: ب.ر , 760: ب.ص صور
 عمان

ouicsur@omantel.net.om 25543229 25542454 

  عبري ـ 516: ب.ر , 324: ب.ص عبري
 سلطنة عمان

ouicibr@omantel.net.om 25692386 25691840 

  البریمي ـ 512: ب.ر , 89: ب.ص البریمي
 سلطنة عمان

ouicbur@omantel.net.om 25650105 25650096 

 صاللة ـ 211: ب.ر , 716: ب.ص صاللة
 سلطنة عمان

ouicsal@omantel.net.om 23295040 23298405 

 برآاء ـ 320: ب.ر , 176: ب.ص برآاء
 ouicbrk@ouic.com.om سلطنة عمان

26886067 26886698 

 السویق ـ 315: ب.ر , 538: ب.ص السویق
 سلطنة عمان

ouicswq@omantel.net.om 26860498 26886698 
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  : : اإلداریين الرئيسيين اإلداریين الرئيسيين 
  : : یعمل على إدارة شئون الشرآة آل من یعمل على إدارة شئون الشرآة آل من 

  ))الشرآة العمانية المتحدة للتأمين، الخویر، مسقطالشرآة العمانية المتحدة للتأمين، الخویر، مسقط: : عنوانهمعنوانهم((
  

 أوین جون مكروبي/ الفاضل:  اإلسم
 بریطاني: الجنسية 
 الرئيس التنفيذي للشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع: الوظيفة

 م12/6/2004: تاریخ اإللتحاق بالشرآة
 . لتأمين القانوني بلندنحاصل على درجة الزمالة من معهد ا: المؤهالت العلمية

أمين أو مكاتب         أمين سواء في شرآات الت رة واسعة في مجال الت ي بخب ع المستر مكروب یتمت
ة       ة العربي ن  المملك ل م ي آ أمين ف اع الت ي قط نوات ف دة س ل لع ث عم أمين ، حي رة الت سماس

ي أیضًا في خد          .  السعودیة ، وسلطنة عمان واإلمارات المتحدة وقبرص       مات وقد عمل مكروب
 .  في دبي HSBCإدارة المخاطر في آل من مسقط  و سماسرة التأمين 

ر  • و  2002فبرای ى  یوني دة ،    : 2004 إل ارات المتح ا لإلستش رآة مينارت دب لش و المنت العض
 .قبرص

و  • ایر 1997یوني ى ین ام لمؤسسة خدمات إدارة : 2002 إل دیر الع اعد الم دیر التطویر ومس م
 .  دبيHSBCسرة التأمين في آل من مسقط  و سماالمخاطر 

ارس  • ر 1995م ى فبرای أمين   : 1996 إل ف للت د جل دیترینيان آن رآة مي ي بش اب فن دیر إآتت م
 وإعادة التأمين 

ي             : 1996 إلى دیسمبر    1993ینایر   • ون رودن أمين في شرآة ویتنجت ادة ت سميث  -مستشار إع
  لندن–المتحدة 

 ي قسم تأمين البحري لندن موظف ف–في ویليس : 1992 إلى مارس 1991سبتمبر  •
ة          –سيدجویك لندن   : 1990 إلى سبتمبر    1985أآتوبر   • ات العام ر  ( موظف في قسم التأمين غي

 )البحري
  

 ناصر بن سالم البوسعيدي/ السيد: األسم 
 عماني: الجنسية 
 رئيس التأمين العام: الوظيفة 

 .مسئول عن آافة أعمال قسم التأمين العام بالشرآة : مهام الوظيفة 
م من جامعة آارنيج 1995حاصل على ماجستير في إدارة األعمال عام : هالت العلمية المؤ

حاصل على العدید من الدورات المهنية التخصصية في . ملون بالوالیات المتحدة األمریكية 
 .قطاع التأمين 

  سنة14: مدة الخبرة 
 :مجال الخبرة

ين العام بالشرآة م حتى تاریخه یشغل منصب رئيس قسم التأم2004منذ العام  •
 العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع 

 .م عين مدیر عامًا للشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع م 1998في العام  •
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  في وظيفة نائب مدیر عام 1997إلتحق بالشرآة العمانية  المتحدة للتأمين في العام  •
 .الشرآة

ر دائرة التوظيف بوزارة آان یشغل مدی)  سنوات6 (1997 إلى عام 1992من عام  •
 الخدمة المدنية

 
 سالفادور فرانسيسكو فيرناندس/ الفاضل: اإلسم

 هندي: الجنسبية
 نائب أول الرئيس تأمينات عامة: الوظيفة

 بكالوریوس علوم: المؤهالت العلمية
 شهادة من آلية التأمين

 التفي المحاسبة وحفظ السج) المملكة المتحدة(شهادة من آلية بينيت شيفيلد 
 أآثر من أربعين عامًا في التأمين:  مدة الخبرة

 :مجال الخبرة
 وهو مسؤول عن آافة األمور 1987إلتحق بالشرآة العمانية المتحدة للتأمين في أغسطس  •

 .الفنية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
أمين    عامًا في شرآة أم  20قبل إلتحاقه بالشرآة العمانية المتحدة للتأمين ، عمل لمدة      • ال للت بيری

ا    ي  شرآة أثيوبي ل ف ك عم د ذل ي،  و بع دیر فن ا هي  م ل به ة یعم ا وآانت آخر وظيف بأثيوبي
أمين ومناقصات                    ادة الت ات إع ى مسؤوليته عن إتفاقي للتأمين آمستشار فني للشرآة باإلضافة إل

و         ًا للق أمين وفق والص الت ائدة إعادة التأمين اإلختياري ، إعداد تسعيرة التأمين صياغة ب . انين الس
 .   موظف1300 فرعًا ولدیها 50و تملك أثيوبيا للتأمين أآثر من 

 
 ابراهيم بن سيف الدین العمد/الفاضل   :االسم

 .عماني: الجنسية 
 .مسئول عن آافة أعمال التسویق والفروع والوآاالت بالشرآة: مهام الوظيفة 

 : المؤهالت العلمية 
ات           حاصل على دبلوم بالطيران الخاص و      • ة من الوالی وم بالطائرات النفاث التجاري واآللي ودبل

 . م1980المتحدة األمریكية   عام 
أمين بكل                      • ة في قطاع الت ة التخصصية المكثف دورات االمهني حاصل على العدید من ال

 من بریطانيا ، المانيا  سویسرا  سلطنة عمان  ودولة اإلمارات العربية المتحدة
 . سنة23:   التأمينمدة الخبرة   في مجال     
 :مجال الخبرة      
 .  إلى تاریخه یشغل وظيفة نائب الرئيس للتسویق2002من  •
 .  شغل وظيفة مدیر الفروع والوآاالت2000في العام  •
 )المرآبات وغير المرآبات(   شغل وظيفة مدیر المطالبات 1996 •
  شغل وظيفة مدیر اإلنتاج1994 في عام  •
 دیر اإلنتاج  شغل وظيفة  مساعد م1992في •
 . شغل وظيفة مراقب حوادث السيارات1990 في   •
 .   شغل وظيفة مشرف اآتتاب السيارات والحوادث1989في عام  •
 ). مشرف تأمين( تم التحاقه بالشرآة العمانية المتحدة للتأمين  1/3/1986بتاریخ  •
 .   بشرآة آونتينال للتأمين1986   إلى    1983من عام   •
 . ضابط إداري بشرآة جروف لما وراء البحار1983لى    إ1982من العام   •
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 ماهر محمد أمين محمد/ الفاضل: اإلسم

 مصري : الجنسية
 نائب الرئيس لإلستثمار والخزینة: الوظيفة

 إدارة محفظة إستثمارات الشرآة: مهام الوظيفة
 – من جامعة عين شمس 1980حاصل على بكالوریوس تجارة عام :المؤهالت العلمية 

قاهرة  ، وحاصل على العدید من الدورات المتخصصة في إدارة المخاطر ، وتحليل التكاليف ال
 . وإتخاذ القرار وتحليل ونقد الميزانيات

  عام 23: مدة الخبرة
 : مجال الخبرة

آان یشغل وظيفة رئيس قسم التحليل )  عام12لمدة  (1/12/1995 حتى 1983من العام  •
لمصریة للرقابة على التأمين ، وله خبرة في القيام بأعمال التحليل المالي واالختبارات بالهيئة ا

المالي والفني للشرآات المساهمة وإعداد تقاریر فحص المراآز المالية للشرآات  ،  فضًال 
 . عن القيام بإعداد دراسات الجدوى اإلقتصادیة إلنشاء شرآات جدیدة

   في وظيفة مسؤول إستثمار 1995م إلتحق بالشرآة العمانية  المتحدة للتأمين في العا •
 .  عمل  مدیرًا  للشرآة العمانية المتحدة إلدارة  الخدمات المالية1998 في العام  •
ماهر محمد أمين وظيفة  نائب الرئيس /  وحتى تاریخه یشغل الفاضل2001ومنذ العام  •

 الخليجية  عام في سوق مسقط لألوراق المالية واألسواق11لإلستثمار والخزینة وله خبرة 
 .  والعالمية

  
 أر موتو آومار/ الفاضل: اإلسم

 هندي : الجنسية
 نائب الرئيس للشؤون المالية واإلداریة: الوظيفة

 إدارة آافة الشؤون المالية واإلداریة للشرآة: مهام الوظيفة
 من الهند ، وحاصل على 1987حاصل على ماجيستير محاسبة عام :المؤهالت العلمية 
 .1990لمحاسبون القانونيون  بالهند منذ العام عضویة معهد ا

  عام 21: مدة الخبرة
 : مجال الخبرة

 عمل في مكتب تدقيق ومن مهامه التدقيق على شرآات التأمين 1991حتى 1984من العام  •
 .والبنوك وشرآات صغيرة أخرى تعمل في مجال ضرائب الدخل

   في وظيفة محاسب 1995 حتى 1991إلتحق بالشرآة العمانية  المتحدة للتأمين في العام  •
  عمل  آمسؤول إستثمار بالشرآة العمانية المتحدة للتأمين 1999 حتى العام 1995 في العام  •

 . لتقدیم المشورة في إدارة محفظة إستثمارات الشرآة
  . وحتى تاریخه یشغل وظيفة  نائب الرئيس للشؤون المالية واإلداریة1999ومنذ العام   ••

  

  :بالقواعد التي تصدرها الجهات الرقابيةلتزام الشرآة ا

إدارة الشرآة تعلن أنه  ال یوجد أي مخالفات تتعلق بمتطلبات األجهزة الرقابية المختلفة ، آما لم 
تفرض على الشرآة أي عقوبات أو قيود من قبل سوق مسقط لألوراق المالية أو الهيئة العامة 

 .لسوق المال خالل الثالث سنوات السابقة
 
 



 المستشار القانوني   ارمدیر اإلصد
 

33

  الحادي عشرالحادي عشرفصل فصل الال
   مبررات التسعير واالعتبارات االستثماریة  مبررات التسعير واالعتبارات االستثماریة 

  
ـ     لية ب ق االفض ة ح د قيم رآة بتحدی س ادارة الش أي مجل د ارت تعان  . ع. ر0.200لق د ان اس ك بع وذل

ك  . ع. ر 0.300بخبرة بعض المستشارین الماليين والذین حددوا القيمة العادلة للسهم بما یزید عن              وذل
ى تع       ة                     حرصًا من المجلس عل رق السعر حيث ان القيم تفادة من ف ة مساهمي الشرآة واالس ظيم منفع

 .مقارنة مع سعر الحق% 54العادلة للسهم اعلى بنسبة 
 

ام                    ة ع ا نهای ان صافي ارباحه ة ف ى حوالي       2006وباالعتماد على توقعات الشرآة الداخلي  ستصل ال
 . متحفظة نوعًا مااخذین بعين االعتبار بان هذه التوقعات تعتبر. ع. مليون ر1.605

ه                        ة من حيث ربحيت ه الجوهری ة تعكس قيمت ى تسعير سهم الشرآة بصورة عادل ولغایات الوصول ال
م اعطاء وزن متساوي لكل            د ت وتوزیعاته وقيمته الدفتریة مقارنة مع القطاع الذي تنتمى له الشرآة فق

ة ال     ات النقدی بة التوزیع ة ونس ة الدفتری رر القيم اح ومك رر االرب ن مك م  م ن ث ة، وم ة الدفتری ى القيم
ة المكون من اسهم                     30استخراج معدل هذه النسب للقطاع وللمؤشر العام لسوق مسقط لالوراق المالي

ة للسهم بحسب قطاع الشرآة               . شرآة ومن ثم استخراج القيمة العادلة      وبناء على ذلك فان القيمة العادل
الي   . لقياسي العام للسوقبحسب المؤشر ا. ع. ر0.333فيما تبلغ  . ع. ر 0.308تبلغ   ویبين الجدول الت

اریخ           هذه المقارنة،  ة بت ات اسهم شرآات المقارن لقد تم استخراج هذه النسب اعتمادًا على اسعار اغالق
د              2006تشرین االول   / اآتوبر 11 اح فق  وبناء على نتائج النصف االول لهذه الشرآات وبالنسبة لالرب

دیرات          اال ان   . تم احتسابها على اساس سنوي     ابها بحسب التق م احتس ارباح الشرآة المتحدة للتأمين قد ت
ة   اله والبالغ ذآورة اع ون ر1.605الم غ . ع. ملي ى بمبل ف ر39اي اعل ى  . ع. ال ا عل ن ان ارباحه م

ة المتحدة                        . اساس سنوي  اد سعر االغالق السوقي لسهم الشرآة العماني م اعتم ه ت ر فان وللتوضيح اآث
 . لغایات احتساب نسب التقييم وليس سعر الطرح. ع. ر0.330للتأمين والبالغ 

 
 مجموعة ادارة االستثمار / بنك عمان العربي : المصدر

 .في حال تم استبعاد شرآة مسقط الوطنية القابضة فان السعر العادل سيكون اعلى* 
 

ر من الطرق  ا تعتب ادل لسهم م ي احتساب السعر الع ة ف ذه الطریق ى ان ه ه ال د من التنوی وال ب
ن اال  ي یمك ة والت ة والعلمي دخالت     العملي رة الم ن آث وا م ث تخل يم حي ات التقي ا لغای اد عليه عتم

 .والتوقعات
أمين                       ادة الت ى شرآات اع ًا عل د اساس ذه الشرآة تعتم ال ه ة اعم ى ان طبيع ارة ال آما یجب االش

  ..وبالتالي فانها غير معرضة لخسائر مفاجئة وآبيرة في فترة مالية واحدة
  

اح   اسم الشرآة رمز رویترز رر االرب مك
 )مرة(

ة   رر القيم مك
 )مرة(الدفتریة 

 االرباح الموزعة نقدَا
 % الى القيمة السوقية

DIPP.OM 4.13 2.02  7.43        ظفار للتأمين% 
MICO.OM  0.00 1.36  473.21     *مسقط الوطنية القابضة% 
OUIC.OM 1.62 1.87  17.27      العمانية المتحدة للتأمين% 
 %2.70 1.83 11.11 معدل القطاع

 .ع. ر0.308 معدل السعر العادل بحسب شرآات القطاع 
ة والمكون من اسهم        الوراق المالي معدل مؤشر سوق مسقط ل

 %3.97 2.700 12.79  شرآة30
ادل بحسب مؤشر السوق            معدل السعر الع

 .ع. ر0.333 اسيالقي
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   عشر عشرالثانيالثانيالفصل الفصل 

  ببشروط وإجراءات االآتتاشروط وإجراءات االآتتا
  

  أهلية االآتتاب في األسهم المطروحة  أهلية االآتتاب في األسهم المطروحة  
اهمي    وح لمس لية مفت ق أفض ة آح هم المطروح ي األس اب ف اهمي   االآتت وح لمس لية مفت ق أفض ة آح هم المطروح ي األس اب ف أمين  االآتت دة للت ة المتح رآة العماني أمين  الش دة للت ة المتح رآة العماني الش

اریخ               ) ) عع..عع..مم..شش(( ة في ت داع وتسجيل األوراق المالي دى شرآة مسقط لإلی اریخ               المسجلين بسجالت الشرآة ل ة في ت داع وتسجيل األوراق المالي دى شرآة مسقط لإلی المسجلين بسجالت الشرآة ل
وم بشراء الحق          ا ان ا ان ممآآول  ول  ما لم یتم التصرف بالحقوق خالل فترة التدا       ما لم یتم التصرف بالحقوق خالل فترة التدا       الحق  الحق   وم بشراء الحق        االآتتاب مفتوح لكل من یق االآتتاب مفتوح لكل من یق

  ..من سوق مسقط لألوراق الماليةخالل فترة التداول بالحقوقمن سوق مسقط لألوراق الماليةخالل فترة التداول بالحقوق
  

  ::االآتتاب عن األوالد القصراالآتتاب عن األوالد القصر
  .. في تاریخ االآتتاب في تاریخ االآتتاب سنة سنة1818  یقل عمره عنیقل عمره عنألغراض هذا الطرح، یعتبر قاصرًا آل شخص ألغراض هذا الطرح، یعتبر قاصرًا آل شخص 
  . . یجوز لألب فقط االآتتاب نيابة عن أوالده القصریجوز لألب فقط االآتتاب نيابة عن أوالده القصر

ه یجب أن یرفق بالطلب               إذاإذا ر األب فإن ل أي شخص آخر غي ه یجب أن یرفق بالطلب                تم االآتتاب نيابة عن الولد القاصر من قب ر األب فإن ل أي شخص آخر غي  تم االآتتاب نيابة عن الولد القاصر من قب
ًا                  ًا                 وآالة شرعية ساریة المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله بالتصرف في مال الولد القاصر بيع وآالة شرعية ساریة المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله بالتصرف في مال الولد القاصر بيع

  . . وشراء واستثمارًاوشراء واستثمارًا
  

 :رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية
داع                   یتیت دى شرآة مسقط لإلی داع                   عين على آل شخص یرغب في االآتتاب في األسهم المطروحة فتح حساب ل دى شرآة مسقط لإلی عين على آل شخص یرغب في االآتتاب في األسهم المطروحة فتح حساب ل

ه من                  ) ) مم..عع..مم..شش((وتسجيل األوراق المالية    وتسجيل األوراق المالية     ذي یمكن الحصول علي دیها وال ه ل ه من                  حسب النموذج المعمول ب ذي یمكن الحصول علي دیها وال ه ل حسب النموذج المعمول ب
تح   ب ف ل مكتت ن لك اطة، ویمك ة أو شرآات الوس ات العالمي بكة المعلوم ى ش ا عل رآة أو موقعه ر الش تح  مق ب ف ل مكتت ن لك اطة، ویمك ة أو شرآات الوس ات العالمي بكة المعلوم ى ش ا عل رآة أو موقعه ر الش   مق

  ::الحساب المذآور من خالل المنافذ اآلتيةالحساب المذآور من خالل المنافذ اآلتية
الحي  ة ب ألوراق المالي ى سوق مسقط ل ي الطابق األول بمبن ائن ف ة المكتب الرئيسي للشرآة الك الحي مراجع ة ب ألوراق المالي ى سوق مسقط ل ي الطابق األول بمبن ائن ف ة المكتب الرئيسي للشرآة الك مراجع

  ..التجاريالتجاري
  

  ..مراجعة فرع سوق مسقط لألوراق المالية الكائن في مدینة صاللةمراجعة فرع سوق مسقط لألوراق المالية الكائن في مدینة صاللة
  ..اليةاليةمراجعة مكاتب شرآات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق الممراجعة مكاتب شرآات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق الم

  .. طریق موقع الشرآة على شبكة المعلومات العالمية طریق موقع الشرآة على شبكة المعلومات العالميةننفتح الحساب عفتح الحساب ع
  24817491: : فتح الحساب عن طریق الفاآس رقمفتح الحساب عن طریق الفاآس رقم

  
اب                        ل االآتت يهم قب ين عل ه یتع داع فإن اب                       بالنسبة لألشخاص الذین لدیهم حاليًا حسابات لدى شرآة مسقط لإلی ل االآتت يهم قب ين عل ه یتع داع فإن بالنسبة لألشخاص الذین لدیهم حاليًا حسابات لدى شرآة مسقط لإلی

رقم          : : هي هي التأآد من إن حساباتهم تتضمن بياناتهم األساسية بالكامل و         التأآد من إن حساباتهم تتضمن بياناتهم األساسية بالكامل و          دي، ال وان البری ل، العن رقم          االسم بالكام دي، ال وان البری ل، العن االسم بالكام
اهم       ل مس ن لك ي، ویمك اب البنك فر، تفاصيل الحس واز الس ية أو ج ة الشخص ي البطاق دون ف دني الم اهم      الم ل مس ن لك ي، ویمك اب البنك فر، تفاصيل الحس واز الس ية أو ج ة الشخص ي البطاق دون ف دني الم الم

  ..تحدیث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعالهتحدیث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله
  

ك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات ا                        ا في ذل ك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات ا                       إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بم ا في ذل اح  إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بم اح  ألرب ألرب
ى           ين عل ذا یتع ة، ل جيل األوراق المالي داع وتس قط لإلی رآة مس دى ش جل ل وان المس ًا للعن تكون طبق ى          س ين عل ذا یتع ة، ل جيل األوراق المالي داع وتس قط لإلی رآة مس دى ش جل ل وان المس ًا للعن تكون طبق س

  . . المكتتبين التأآد من صحة عناوینهم المسجلة لدى شرآة مسقط لإلیداعالمكتتبين التأآد من صحة عناوینهم المسجلة لدى شرآة مسقط لإلیداع
  

رقم                       ى ال داع عل رقم                      یتعين على آل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحدیث بياناته الحصول من شرآة مسقط لإلی ى ال داع عل یتعين على آل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحدیث بياناته الحصول من شرآة مسقط لإلی
ب      الصحيح الصحيح  ي طل دون ف رقم الم ن صحة ال ق م ؤولية التحق ع مس اب، وتق ب االآتت ي طل جيله ف تم تس ب      لي ي طل دون ف رقم الم ن صحة ال ق م ؤولية التحق ع مس اب، وتق ب االآتت ي طل جيله ف تم تس لي

ابات صحيحة                 ام حس اب التي ال تحمل أرق ات االآتت ابات صحيحة                االآتتاب على المكتتب نفسه، حيث سيتم رفض طلب ام حس اب التي ال تحمل أرق ات االآتت االآتتاب على المكتتب نفسه، حيث سيتم رفض طلب
  ..وذلك دون الرجوع للمكتتبوذلك دون الرجوع للمكتتب
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  ولمزید من االستفسار عن هذه اإلجراءات یرجى االتصال بـولمزید من االستفسار عن هذه اإلجراءات یرجى االتصال بـ

  ))مم..عع..مم..شش((ـط لإلیــداع وتـسـجـيــل األوراق الـمالـيــةـط لإلیــداع وتـسـجـيــل األوراق الـمالـيــةشـرآــة مـسـقـشـرآــة مـسـقـ
  24817491: : الفاآسالفاآس  24822222: : هاتفهاتفالال

hhttttppss::////wwwwww..ccssddoommaann..ccoo..oomm//  
 فترة االآتتاب 

  20062006//1212//22 الموافق  الموافق السبتالسبتیبدأ االآتتاب في یوم یبدأ االآتتاب في یوم 
    20062006//1212//1414 الموافق  الموافق الخميسالخميسوك في یوم وك في یوم وینتهي بنهایة ساعات العمل الرسمية للبنوینتهي بنهایة ساعات العمل الرسمية للبن

  
 تفاصيل الحساب المصرفي 

، وال ، وال ))المسجل باسم صاحب الطلب   المسجل باسم صاحب الطلب   ( ( یتعين على آل مكتتب ذآر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به   یتعين على آل مكتتب ذآر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به   
  . .  القصر فقط القصر فقطههیجوز للمكتتب استخدام رقم حساب مصرفي یخص شخص آخر عدا أوالدیجوز للمكتتب استخدام رقم حساب مصرفي یخص شخص آخر عدا أوالد

  
ى المكتتب        للمكتتب مسجًال  للمكتتب مسجًال  مصرفي  مصرفي  إذا آان الحساب ال   إذا آان الحساب ال    ه  یجب عل اب، فإن ر بنك االآتت ى المكتتب        لدى بنك آخر غي ه  یجب عل اب، فإن ر بنك االآتت لدى بنك آخر غي

ة                         دیم أي وثيق ات بتق ذا اإلثب ب،  ویكون ه واردة بالطل ة                        تقدیم ما یثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي ال دیم أي وثيق ات بتق ذا اإلثب ب،  ویكون ه واردة بالطل تقدیم ما یثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي ال
من بنك المكتتب توضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من آشف الحساب الصادر عن                     من بنك المكتتب توضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من آشف الحساب الصادر عن                     

ك البنك      البنك الذي یتضمن هذه المعلومات      البنك الذي یتضمن هذه المعلومات       ك البنك      فقط أو بطاقة الصرف اآللي أو رسالة صادرة من ذل خ   ... ... فقط أو بطاقة الصرف اآللي أو رسالة صادرة من ذل خ   إل إل
م و      ى رق وي عل روء بوضوح ویحت دم مق ات المق مان أن اإلثب ب ض ى المكتت م و     عل ى رق وي عل روء بوضوح ویحت دم مق ات المق مان أن اإلثب ب ض ى المكتت اب  ااعل احب الحس م ص اب  س احب الحس م ص س

ل لبالكام ابه            . . بالكام يل حس حة تفاص ن ص ات ع دیم إثب زم بتق ر مل ب غي إن المكتت يح، ف ن التوض د م ابه            و لمزی يل حس حة تفاص ن ص ات ع دیم إثب زم بتق ر مل ب غي إن المكتت يح، ف ن التوض د م و لمزی
ذه              المصرفي إذا  قام باالآتتاب عن طر      المصرفي إذا  قام باالآتتاب عن طر       ى البنك في ه ين عل ذه              یق البنك الذي یحتفظ بحسابه لدیه، حيث یتع ى البنك في ه ين عل یق البنك الذي یحتفظ بحسابه لدیه، حيث یتع

ه من              من خالل نظامه الخاص به      من خالل نظامه الخاص به     المكتتبالمكتتبالحالة التحقق من صحة حساب      الحالة التحقق من صحة حساب       دم ل ات المق ه من              أو من خالل اإلثب دم ل ات المق  أو من خالل اإلثب
  . . المكتتبالمكتتب

  
بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف یتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شرآة                بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف یتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شرآة                

وال الفائضة من              مم..عع..مم..لإلیداع وتسجيل األوراق المالية ش    لإلیداع وتسجيل األوراق المالية ش    مسقط  مسقط   ل األم وال الفائضة من               وسوف یتم استخدامه في تحوی ل األم  وسوف یتم استخدامه في تحوی
ة المدرجة                       ألوراق المالي دى الجهات المصدرة ل اح المستحقة للمساهم ل ة المدرجة                      االآتتاب وآذلك توزیعات األرب ألوراق المالي دى الجهات المصدرة ل اح المستحقة للمساهم ل االآتتاب وآذلك توزیعات األرب

دة                 ابات مصرفية مقي دیهم حس ذین ل دة                بسوق مسقط لألوراق المالية، أما بالنسبة للمكتتبين ال ابات مصرفية مقي دیهم حس ذین ل ا بسجالت     بسوق مسقط لألوراق المالية، أما بالنسبة للمكتتبين ال ا بسجالت      حالي  حالي
الغ الفائضة                           ل المب اب في تحوی وارد بطلب االآتت تم استخدام الحساب المصرفي ال ه سوف ی الغ الفائضة                          اإلیداع فإن ل المب اب في تحوی وارد بطلب االآتت تم استخدام الحساب المصرفي ال ه سوف ی اإلیداع فإن

  ..فقطفقط
  

سيتم رفض طلب االآتتاب إذا آان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال یخص المكتتب، باستثناء طلبات سيتم رفض طلب االآتتاب إذا آان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال یخص المكتتب، باستثناء طلبات 
    ..بائهمبائهماألوالد القصر التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآاألوالد القصر التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآ

 
 الوثائق الثبوتية المطلوبة 

 الوارد في طلب االآتتاب في حالة واحدة فقط وهي  الوارد في طلب االآتتاب في حالة واحدة فقط وهي مصرفيمصرفيتقدیم ما یثبت صحة رقم الحساب التقدیم ما یثبت صحة رقم الحساب ال  ••
  ..االآتتاب عن طریق بنك آخر غير البنك المسجل لدیه حساب المكتتباالآتتاب عن طریق بنك آخر غير البنك المسجل لدیه حساب المكتتب

 حالة االآتتاب  حالة االآتتاب  في في ساریة المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة ساریة المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصةنسخة من الوآالة الشرعيةنسخة من الوآالة الشرعية  ••
  ).).باستثناء اآتتاب األب عن  أوالده القصرباستثناء اآتتاب األب عن  أوالده القصر((نيابة عن شخص آخر نيابة عن شخص آخر 
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      الحد األدنى واألقصى لالآتتابالحد األدنى واألقصى لالآتتاب
 یتجاوز الحد  یتجاوز الحد الالیجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن یجب أن ال یقل عدد األسهم المكتتب فيها عن سهم واحد للطلب الواحد آما یجب أن 

  األعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحقاألعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاریخ الحق
  

  الآتتاب الآتتاب آيفية اآيفية ا
اریخ الحق بسجالت                   اریخ الحق بسجالت                  یتم االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في ت یتم االآتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في ت
ذا     د له ب المع ة الطل ن خالل تعبئ ك م ة وذل جيل األوراق المالي داع وتس قط لإلی رآة مس دى ش رآة ل ذا    الش د له ب المع ة الطل ن خالل تعبئ ك م ة وذل جيل األوراق المالي داع وتس قط لإلی رآة مس دى ش رآة ل الش

د ا            اب أعاله بع وك االآتت ى أحد بن ليمه إل ه وتس ع بيانات د ا           الغرض واستيفاء جمي اب أعاله بع وك االآتت ى أحد بن ليمه إل ه وتس ع بيانات ى نشرة     الغرض واستيفاء جمي ة عل ى نشرة     إلطالع بعنای ة عل إلطالع بعنای
  ..اإلصدار اإلصدار 

  ..سهم سهم  لكل  لكل مائتي بيسةمائتي بيسةعلى المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة على المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة 
  

  إخطارات التخصيص إخطارات التخصيص 
رة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم                    1515سيقوم مدیر اإلصدار خالل     سيقوم مدیر اإلصدار خالل      اء فت اریخ إنته رة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم                     یومًا من ت اء فت اریخ إنته  یومًا من ت

  ..لمكتتبين لمكتتبين المكتتب بها وإصدار إخطارات التخصيص إلى االمكتتب بها وإصدار إخطارات التخصيص إلى ا
  

  إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة 
ن خالل    اب م وك االآتت ق بن اب المرفوضة عن طری ات االآتت الغ طلب ادة مب دیر اإلصدار بإع د م ن خالل   یتعه اب م وك االآتت ق بن اب المرفوضة عن طری ات االآتت الغ طلب ادة مب دیر اإلصدار بإع د م یتعه

ل         1515تحویلها إلى أرقام الحسابات المصرفية المذآورة بطلبات االآتتاب وذلك خالل            تحویلها إلى أرقام الحسابات المصرفية المذآورة بطلبات االآتتاب وذلك خالل             اریخ قف ًا من ت ل          یوم اریخ قف ًا من ت  یوم
الغ      في حال فشل مدیر اإلصد     في حال فشل مدیر اإلصد     . . باب االآتتاب باب االآتتاب  ادة المب الغ      ار إع ادة المب دفع            المرفوضة المرفوضة ار إع يتعهد ب ه س اب ، فإن دفع             عن االآتت يتعهد ب ه س اب ، فإن  عن االآتت

  ..فائدة طبقًا لألسعار الساریة على الودائع البنكية لكامل مدة التأخير حتى تاریخ التحویل فائدة طبقًا لألسعار الساریة على الودائع البنكية لكامل مدة التأخير حتى تاریخ التحویل 
  

 آيفية االآتتاب 
واردة           ات ال ول المعلوم ریان مفع حة وس مان ص ه وض ع بيانات تيفاء جمي ؤولية اس ب مس ل المكتت واردة          یتحم ات ال ول المعلوم ریان مفع حة وس مان ص ه وض ع بيانات تيفاء جمي ؤولية اس ب مس ل المكتت یتحم

ب، وتأآ ب، وتأآبالطل ع   بالطل توفي جمي ي تس اب الت ات االآتت ول طلب اب بقب وك االآتت ه بن م توجي د ت ك، فق ى ذل دًا عل ع   ي توفي جمي ي تس اب الت ات االآتت ول طلب اب بقب وك االآتت ه بن م توجي د ت ك، فق ى ذل دًا عل ي
  . . المتطلبات المنصوص عليها في طلب االآتتاب ونشرة اإلصدارالمتطلبات المنصوص عليها في طلب االآتتاب ونشرة اإلصدار

راءة شروط وإجراءات                     ى نشرة اإلصدار وق راءة شروط وإجراءات                    على المكتتب قبل تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع عل ى نشرة اإلصدار وق على المكتتب قبل تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع عل
  ..االآتتاب بعنایة تامةاالآتتاب بعنایة تامة

  ،، تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع               تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع              على المكتتب على المكتتب 
  .. وتاریخ الميالد بالنسبة لألوالد القصر وتاریخ الميالد بالنسبة لألوالد القصر المدني ، المدني ،رقمرقمالالوو

ا هي                             ـة األسهم آم داد قيم اب المحددة في النشرة مع س وك االآتت ا هي                            على المكتتب تقدیم الطلب إلى أحد بن ـة األسهم آم داد قيم اب المحددة في النشرة مع س وك االآتت على المكتتب تقدیم الطلب إلى أحد بن
  .. الوثائق الثبوتية المطلوبة المشار إليها أعاله الوثائق الثبوتية المطلوبة المشار إليها أعالهإرفاقإرفاقمحددة بالنشرة مع مراعاة محددة بالنشرة مع مراعاة 

م          رر باس ا تح ة فإنه يك أو حوال اب بش ة االآتت داد قيم ة س ي حال م         ف رر باس ا تح ة فإنه يك أو حوال اب بش ة االآتت داد قيم ة س ي حال رآة الال  ::ف رآة ش أمين   ش دة للت ة المتح أمين   العماني دة للت ة المتح العماني
  عع..عع..مم..شش
  

 بنوك االآتتاب 
  ::تقبل طلبات االآتتاب لدى إحدى البنوك التجاریة التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقطتقبل طلبات االآتتاب لدى إحدى البنوك التجاریة التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط

  ))مم..عع..مم..شش((ط ط بنك مسقبنك مسق
  )    )    عع..عع..مم..شش((البنك الوطني الَعماني البنك الوطني الَعماني 

  ))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي 
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ات                تيفائها شكال وموضوعًا للمتطلب د من  اس د التأآ اب بع ات االآتت ول طلب ات               ویتعين على بنك االآتتاب قب تيفائها شكال وموضوعًا للمتطلب د من  اس د التأآ اب بع ات االآتت ول طلب ویتعين على بنك االآتتاب قب

  ..لمقدملمقدمالواردة في النشرة، وعليه أیضًا توجيه المكتتبين إلى استيفاء أیة نواقص تظهر في الطلب االواردة في النشرة، وعليه أیضًا توجيه المكتتبين إلى استيفاء أیة نواقص تظهر في الطلب ا
    

ذا                               اب ، ه رة االآتت اء فت ل إنته اب قب وك االآتت ى أحد بن ه إل ليم طلب اآتتاب ذا                               یتحمل المكتتب مسؤولية تس اب ، ه رة االآتت اء فت ل إنته اب قب وك االآتت ى أحد بن ه إل ليم طلب اآتتاب  یتحمل المكتتب مسؤولية تس
اء                   اریخ إنته اء                  ویحق لبنوك االآتتاب عدم قبول أي طلب اآتتاب یرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في ت اریخ إنته ویحق لبنوك االآتتاب عدم قبول أي طلب اآتتاب یرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في ت

  ..فترة االآتتاب فترة االآتتاب 
  

 قبول طلبات االآتتاب
  

  --::تاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التالية تاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التالية یتعين على بنوك االآتیتعين على بنوك االآت
  

  
ات بشكل                      ليم الطلب ه لتس ة المحددة ل رة الزمني ات بشكل                     إذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفت ليم الطلب ه لتس ة المحددة ل رة الزمني إذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفت

تي        تي       نهائي لمدیر اإلصدار عدم اس ا في نشرة اإلصدار                  نهائي لمدیر اإلصدار عدم اس ة المنصوص عليه ات القانوني ا في نشرة اإلصدار                  فاء الطلب للمتطلب ة المنصوص عليه ات القانوني فاء الطلب للمتطلب
ذر تصحيح                     أ المكتشف، وإذا تع ذر تصحيح                    فإنه یتعين عليه بذل العنایة الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخط أ المكتشف، وإذا تع فإنه یتعين عليه بذل العنایة الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخط
ل              ل             الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنه یتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االآتتاب قب الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنه یتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االآتتاب قب

  ..لفترة المحددة له لتسليم طلبات االآتتاب إلى مدیر اإلصدارلفترة المحددة له لتسليم طلبات االآتتاب إلى مدیر اإلصدارانتهاء اانتهاء ا
  

 :رفض طلبات االآتتاب
د         ك بع اله وذل ا أع ار إليه االت المش ن الح ي أي م اب ف ات االآتت دار رفض طلب دیر اإلص وز لم د        یج ك بع اله وذل ا أع ار إليه االت المش ن الح ي أي م اب ف ات االآتت دار رفض طلب دیر اإلص وز لم یج
ات                           ة یوضح تفاصيل طلب ر مفصل للهيئ دیم تقری ال وتق ة لسوق الم ة العام ة الهيئ ات                          الحصول على موافق ة یوضح تفاصيل طلب ر مفصل للهيئ دیم تقری ال وتق ة لسوق الم ة العام ة الهيئ الحصول على موافق

  ..المراد رفضها وأسباب الرفضالمراد رفضها وأسباب الرفضاالآتتاب االآتتاب 
  

  ..إذا لم یكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتبإذا لم یكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتب  --11
  ..إذا لم یتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدارإذا لم یتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار  --22
  رفضه ألي سبب آان رفضه ألي سبب آان يك مصرفي وتم يك مصرفي وتم إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طریق شإذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طریق ش  --33
  ..إذا لم یتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق الماليةإذا لم یتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية  --44
 المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال یتطابق مع الرقم  المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال یتطابق مع الرقم إذا آان رقم المساهمإذا آان رقم المساهم  --55

  .. لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق المالية لدى شرآة مسقط لإلیداع وتسجيل األوراق الماليةالصحيح للمكتتب المقيدالصحيح للمكتتب المقيد
  . . المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمنصوص عليها في نشرة اإلصدارالوثائق الثبوتية الوثائق الثبوتية ذا لم ترفق بالطلب ذا لم ترفق بالطلب إإ  --66
  . . إذا لم یتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتبإذا لم یتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب  --77
  . . إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب صحيحةإذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب صحيحة  --88
لب تخص المكتتب باستثناء الطلبات لب تخص المكتتب باستثناء الطلبات إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطإذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالط  --99

المقدمة بأسماء األوالد القصر الذین یجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية المقدمة بأسماء األوالد القصر الذین یجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية 
  . . آلبائهمآلبائهم

إذا لم یرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة إذا لم یرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة   --1010
 الذین یكتتبون عن  الذین یكتتبون عن باستثناء اآلباءباستثناء اآلباء((نيابة عن شخص آخر نيابة عن شخص آخر ) ) یوقعیوقع((للشخص الذي یكتتب للشخص الذي یكتتب 

  ).).أوالدهم القصرأوالدهم القصر
المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة من من إذا لم یستوف الطلب أیًا إذا لم یستوف الطلب أیًا   --1111

  ..اإلصداراإلصدار
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ات      اك طلب أن هن اب ب وك االآتت ع بن ن جمي ة م ة المقدم ين النهائي ن خالل سجالت المكتتب ين م ات      إذا تب اك طلب أن هن اب ب وك االآتت ع بن ن جمي ة م ة المقدم ين النهائي ن خالل سجالت المكتتب ين م  إذا تب
م الحساب المصرفي                          دني أو نفس رق رقم الم م المساهم أو نفس ال م الحساب المصرفي                         اآتتاب تحمل نفس رق دني أو نفس رق رقم الم م المساهم أو نفس ال دا األوالد   ((اآتتاب تحمل نفس رق دا األوالد   ع ع

  . .  متكرر وانها تعود لنفس المساهم متكرر وانها تعود لنفس المساهمفأنه سوف یتم رفض جميع طلبات االآتتاب باعتبارهافأنه سوف یتم رفض جميع طلبات االآتتاب باعتبارها) ) القصرالقصر
 

 االستعالم والشكاوي
ة بالتخصيص أو                  ة بالتخصيص أو                 على المكتتبين الذین یرغبون في االستفسار أو تقدیم الشكاوي حول األمور المتعلق على المكتتبين الذین یرغبون في االستفسار أو تقدیم الشكاوي حول األمور المتعلق
الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االآتتاب من         الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االآتتاب من         

دم ت ة ع ي حال ه، وف دم تخالل ة ع ي حال ه، وف ى خالل ك عل ي وذل ى المكتتب االتصال بالشخص المعن ين عل رع یتع ى جاوب الف ك عل ي وذل ى المكتتب االتصال بالشخص المعن ين عل رع یتع جاوب الف
  ::النحو التاليالنحو التالي

  
 البریدي ورقم الهاتف والفاآس والبرید  البریدي ورقم الهاتف والفاآس والبرید اسم المسؤول وعنوانهاسم المسؤول وعنوانه   االآتتاب االآتتاباسم بنكاسم بنك

  اإللكترونياإللكتروني
الي،  ص   ))مم..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط  الل الزدج الي،  ص ط الل الزدج دي  134134ب ب . . ط ز بری دي  ، رم ز بری اتف112112، رم اتف، ه : : ، ه

  24798220: : ، فاآس، فاآس2476921424769214
  الوطني الُعمانيالوطني الُعمانيك ك بنبنالال
  ))عع..عع..مم..شش((

اآري، ص  اآري، ص آرون ن دي 751751ب ب ..آرون ن ز بری دي ، رم ز بری اتف112112، رم اتف، ه ، ، 47787404778740: : ، ه
  2477893424778934: : فاآسفاآس

ي، ص  ) ) مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي  ن البلوش ي، صایم ن البلوش دي 20102010ب ب ..ایم ز بری دي ، رم ز بری اتف112112، رم اتف، ه : : ، ه
  2479395324793953: : ، فاآس، فاآس2479046224790462

  
ى بنك      إذا لم یستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسویة مع الشخص المك              إذا لم یستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسویة مع الشخص المك               ين عل ه یتع ب، فإن ى بنك      تت ين عل ه یتع ب، فإن تت

تم     ا ی ب بم ادة المكتت اب إف ك االآتت ى بن ين عل دیر اإلصدار، ویتع ى م ة الموضوع إل اب إحال تم    االآتت ا ی ب بم ادة المكتت اب إف ك االآتت ى بن ين عل دیر اإلصدار، ویتع ى م ة الموضوع إل اب إحال االآتت
التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما یتعين على المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك                 التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما یتعين على المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك                 

  . . االآتتاب فقط لمعرفة ما یتم التوصل إليه من قراراتاالآتتاب فقط لمعرفة ما یتم التوصل إليه من قرارات
  

 :األسهم غير المكتتب بهاة معالج
 سهم، سيتم تخفيض راس المال  سهم، سيتم تخفيض راس المال 20,000,00020,000,000في حال عدم االآتتاب بكامل عدد االسهم والبالغة في حال عدم االآتتاب بكامل عدد االسهم والبالغة 

  . . بقيمة االسهم الغير مكتتب بهابقيمة االسهم الغير مكتتب بها
  

 :المسؤوليات وااللتزامات
زام             ة االلت داع وتسجيل األوراق المالي زام            یتعين على مدیر اإلصدار وبنوك االآتتاب وشرآة مسقط لإلی ة االلت داع وتسجيل األوراق المالي یتعين على مدیر اإلصدار وبنوك االآتتاب وشرآة مسقط لإلی

ة،            بموجب  بموجب  لها  لها لمسؤوليات والمهام المحددة  لمسؤوليات والمهام المحددة  بابا وائح الصادرة من الهيئ ة،            التعليمات والل وائح الصادرة من الهيئ ا       التعليمات والل ين عليه ا یتع ا      آم ين عليه ا یتع آم
ألوراق         فيما  فيما االلتزام بأیة مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمة      االلتزام بأیة مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمة       ألوراق         بينهم وبين الجهة المصدرة ل  بينهم وبين الجهة المصدرة ل

  . . الماليةالمالية
ال                   ر األضرار الناتجة عن أي إهم ى األطراف المسؤولة جب ال                  هذا ویتعين عل ر األضرار الناتجة عن أي إهم ى األطراف المسؤولة جب ام        هذا ویتعين عل ه في أداء المه ام         ترتكب ه في أداء المه  ترتكب

اذ                  ة في اتخ اذ                 والمسؤوليات الموآلة إليها، ویعد مدیر اإلصدار هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابي ة في اتخ والمسؤوليات الموآلة إليها، ویعد مدیر اإلصدار هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابي
  ..اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه األضراراإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار
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   عشر عشرالثالثالثالثالفصل الفصل 
  ملكية أسهم الشرآةملكية أسهم الشرآة

  
    

مساهمين للشرآة العمانية المتحدة للتامين حسب مساهمين للشرآة العمانية المتحدة للتامين حسب یوضح الفصل التالي طبيعة توزیع ملكية الیوضح الفصل التالي طبيعة توزیع ملكية ال
  ..))20062006//99//3030حسب حسب  ( (تصنيفات مختلفةتصنيفات مختلفة

  
جدول بتوزیع ملكية األسهم متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة جدول بتوزیع ملكية األسهم متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة   --

  ))ألخألخ........أفراد، صنادیق، جهات حكوميةأفراد، صنادیق، جهات حكومية((المساهمين المساهمين 
  

  نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهـــمعدد األسهـــم  طبيعة المساهمطبيعة المساهم
  %%37.7937.79  996996..30.23530.235  أفرادأفراد

  %%60.4760.47  48.374.29648.374.296  شرآاتشرآات
  %%1.741.74  1.389.6881.389.688  صنادیقصنادیق
  %%100.00100.00  79.999.98079.999.980  اإلجمالياإلجمالي

  
  ..توزیع ملكية األسهم متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب جنسية المساهمينتوزیع ملكية األسهم متضمنة عدد المساهمين وعدد األسهم ونسبتها حسب جنسية المساهمين  --

  
فأآثر من أسهم الشرآة،  فأآثر من أسهم الشرآة،  % % 55) ) آل منهم على حدةآل منهم على حدة((أسماء المساهمين الذین یملكون أسماء المساهمين الذین یملكون   --

  ..وجنسياتهم وعدد األسهم التي یمتلكها آل منهم ونسبتها وجنسياتهم وعدد األسهم التي یمتلكها آل منهم ونسبتها 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهمعدد األسهم  طبيعة المساهمطبيعة المساهم
  %%22.8422.84  18.270.84618.270.846  خليجيخليجي
  %%0.970.97  779.349779.349  اجانباجانب
  %%76.1976.19  60.949.78560.949.785  عمانيعماني

  %%100.00100.00  79.999.98079.999.980  اإلجمالياإلجمالي

نسبة التملك نسبة التملك   عدد األسهمعدد األسهم  الجنسيةالجنسية  أسم المساهمأسم المساهم  تسلسلتسلسل
%%  

ق األوسط لإلستثمار ق األوسط لإلستثمار شرآة الكویت والشرشرآة الكویت والشر  11
  %%12.512.5  000000,,000000,,1010  آویتيآویتي  الماليالمالي

  %%9.759.75  7,802,1607,802,160  عماني عماني   سالم بن ناصر البوسعيدي سالم بن ناصر البوسعيدي / / السيد السيد   22
  %%7.617.61  6,876,7806,876,780  عمانيعماني  شرآة ظفار للتأمين ش م ع عشرآة ظفار للتأمين ش م ع ع  33
  %%7.087.08  5.665.2105.665.210  عماني عماني   الشرق األوسط لإلستثمار ش م مالشرق األوسط لإلستثمار ش م م  44
  %%5.025.02  4.193.2104.193.210  عمانيعماني  شرآة عمان لتجارة المنتجات النفطية شرآة عمان لتجارة المنتجات النفطية  55
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   عشر  عشر الرابعالرابع  الفصلالفصل
  حرآة سعر السهم وتوزیعات األرباح المتوقعةحرآة سعر السهم وتوزیعات األرباح المتوقعة

  
          

  : : مم20020066  ولغایةولغایة  مم20020033 من عام  من عام  والتوزیعات والتوزیعاتحرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق الماليةحرآة وتغير سهم الشرآة بسوق األوراق المالية
 

  التوزیعات التوزیعات 
  نقدي نقدي   م م اسهاسه

  ))عع..رر((ادنى سعر ادنى سعر 
  

السنة                السنة                  ))عع..رر((أعلى سعر أعلى سعر 

2020%%  0.1000.100  0.1130.113  0.2180.218  20032003  
1515%%  0.1000.100  0.2090.209  0.3050.305  20042004  
1616%%  0.1000.100  0.2280.228  0.4310.431  20052005  
  ))99//3030لغایة لغایة  ( (20062006  449988..00  0.2700.270  --  --

                                                            
  

  ::ویوضح البيان التالي أداء الربحية والتوزیعات المتوقعة لألعوام القادمةویوضح البيان التالي أداء الربحية والتوزیعات المتوقعة لألعوام القادمة
  
  ) ) باأللف ریال عمانيباأللف ریال عماني((  

  20062006  
  عع..رر

20072007  
  عع..رر

20082008  
  عع..رر

  3,4863,486  3,3083,308  2,9752,975  صافي ایرادات التأمين صافي ایرادات التأمين 
  1,4721,472  1,2971,297  377377  صافي ایرادات االستثمارات صافي ایرادات االستثمارات 

  4,9594,959  4,6064,606  3,3533,353  مجموع االیراداتمجموع االیرادات
        

المصاریف االداریة المصاریف االداریة 
  2,3002,300  2,2252,225  2,1502,150  والعمومية والعمومية 

  2.52.5  2.52.5  2.52.5  مصاریف تمویلمصاریف تمویل
  300300  300300  500500  مصاریف اخرى مصاریف اخرى 

  2,9392,939  2,6612,661  1,6831,683  الضریبةالضریبةقبل قبل بح بح الرالر
  200200  200200  7878  الضریبة الضریبة 

  2,7392,739  2,4612,461  1,6051,605  صافي ارباح الشرآة صافي ارباح الشرآة 
صافي الربح االساسي صافي الربح االساسي 

  0.0270.027  0.0250.025  0.0160.016  للسهم الواحدللسهم الواحد

  2020..00  0.0150.015  0.0120.012  التوزیعات لكل سهمالتوزیعات لكل سهم
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   عشر  عشر الخامسالخامس  الفصلالفصل
  مصادر التمویل مصادر التمویل 

  
       و البيانات المالية الصادرة  و البيانات المالية الصادرة 20052005/ / 1212//3131لشرآة بتاریخ لشرآة بتاریخ حسب البيانات المالية المدققة لحسب البيانات المالية المدققة ل  --

  . . ، ليس على الشرآة ایة التزامات اتجاه البنوك، ليس على الشرآة ایة التزامات اتجاه البنوك20062006//99//3030بتاریخ بتاریخ 
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   عشر عشرالسادسالسادسالفصل الفصل 
  البيانات المالية البيانات المالية 

  
 ) 2004 – 2005 (تقرير مراقبي الحسابات-

 ع.ع.م.مانية المتحدة للتأمين ششركة الُعالإلى حضرات مساهمي 
 

 ديسمبر 31كما في  ،)"ةـالشرك"( ع.ع.م.شركة الُعمانية المتحدة للتأمين شللراجعنا الميزانية العمومية المرفقة 
القوائم .   للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والتغييرات في حقوق المساهمينائم الدخل والتدفقات النقديةو، وكذا ق2005

 هي من مسؤوليات مجلس إدارة الشركة، وتتمثل مسؤوليتنا في التعبير عن 34 إلى 2مدرجـة بالصفحات من المالية ال
 .الرأي المهني بشأن القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي نجريها

 
مراجعة من أجل  أن نخطط وأن نجري الالمعاييروتتطلب تلك .  لمراجعةللدولية ا للمعاييروقد أجرينا مراجعتنا وفقاً 

تتضمن المراجعة إجراء .  الحصول على تأكيدات معقولة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية
فحوصات على أساس إختباري لألدلة المعززة للمبالغ واإلفصاحات المدرجة بالقوائم المالية، كما تتضمن المراجعة 

والتقديرات الجوهرية التي تتم من قبل اإلدارة بما في ذلك تقييم لعرض القوائم تقييماً لألسس المحاسبية المستخدمة 
 .ونرى أن مراجعتنا توفر أساساً معقوالً للرأي المطلوب.  المالية بصورة عامة

 
ة الُعماني للشركة تعبر بوضوح، من كافة جوانبها الجوهرية، عن المركز المالي  المصاحبةوفي رأينا أن القوائم المالية

 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك ها، وعن نتائج أعمال2005 ديسمبر 31 كما في ،ع.ع.م.المتحدة للتأمين ش
 . الدولية التقارير الماليةالتاريخ وفقاً لمعايير

 
ضمن قواعد  مع متطلبات اإلفصاحات المبينة ، من كافة جوانبها الجوهرية،تتفقالمصاحبة وفي رأينا أن القوائم المالية 

 .اإلفصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان
 

 بي أل  ألكوبرز وترهاوس برايس
 
 

 2006 فبراير 22
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 ع.ع.م.الشركة الُعمانية المتحدة للتأمين ش
 

 قائمة الدخل
 2005 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 

     2004 
     

2005 
 –ما أعيد بيانها ك(

 )14إيضاح 
 ريال ُعماني ريال ُعماني إيضاح   
      

      إيرادات
 18 172 483 18 350 747 6 ، 5   إيرادات أقساط التأمين 

 )7 323 048( )7 068 984( 6   التأمين المحولة لمعيدي التأمين أقساط
 10 849 435 11 281 763 6   صافي إيرادات أقساط التأمين

      
  272 708 473 068    أرباح بيع إستثمارات

أرباح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خـالل          
 الدخل

   
18 

 
478 839 

 
391 329 

 - )100 000( 14   إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 231 943 277 386    إيرادات توزيعات نقدية

 460 942 494 185    إيرادات فوائد
      20 862      13 820    إيرادات تشغيل أخرى

 12 165 281 13 279 700    صافي اإليرادات
      

 10 128 519 9 896 423 7   مصروفات مطالبات تأمين وتسوية خسارة
مصروفات مطالبات تأمين وتسوية خسـارة مسـتردة مـن          

 معيدي التأمين
   

7 
 
)007 004 2( 

 
)113 442 2( 

 684 267 805 835    مصروفات حيازة عقود تأمين 
 1 729 829 2 069 900 9   مصروفات عامة وإدارية

 10 100 502 10 768 151    مصروفات
      

 2 064 779 2 511 549    الربح قبل الضرائب
      

    )22 200(    )86 779( 11   ضرائب
      

 2 042 795 2 424 770       العامي ربحصاف
      

 0.340 0.351 12    الواحدالسهمربحية 
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  2005 دیسمبر 31الميزانية العمومية في 
    2004 
   

2005 
 –كما إعيد بيانها (

 )14إيضاح 
 ريال ُعماني ريال ُعماني إيضاح 
    

    أصول 
  أصول غير جارية

 
 

 13 ممتلكات وأثاث ومعدات
576 513 4 680 905 2 

 10 000 -   شقيقة ةإستثمار في شرك
 1 692 573 1 455 944 14 إستثمارات متاحة للبيع

 1 650 000 1 650 000 15 محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 5 409 838 5 200 000 16 ودائع 

     247 643     148 945 17 ضرائب مؤجلة
  465 968 12 734 915 11     

    أصول جارية
 5 153 050 7 220 505 18 لمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخلاألصول ا
 54 005 40 427 19 مخزون

 2 944 336 2 012 677 20 مديونيات تأمين وأخرى
 2 705 767  3 352 599 16 ودائع

 8 298 844 7 708 934 26 عقود إعادة تأمين
 495 000 -  مبلغ طلب إكتتاب في إصدار عام أولي

     452 322     489 217  كية ونقديةأرصدة بن
  359 824 20 324 103 20     

     32 019 058 33 792 824  إجمالي األصول
        حقوق المساهمين واإللتزامات

    رأس المال واإلحتياطيات
 21 رأس المال

000 900 6 000 000 6 
 587 555 664 474  أرباح محتجزة
 1 898 044 2 140 521 22 إحتياطي قانوني
 100 000 100 000 23 إحتياطي عام

 53 590 9 314  إحتياطي القيمة العادلة
 1 265 222 1 580 596 24 مخصص طوارئ

 900 000 1 100 000 25  أسهم مقترحة توزيعات
     600 000     690 000 25  نقدية مقترحةتوزيعات

  905 184 13 411 404 11     
     غير جاريةإلتزامات
 130 729 145 131 26  التأمينعقود

 196 690 179 937 27 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  068 325 419 327 

     جاريةإلتزامات
 15 633 770 15 520 957 26 التأمينعقود 
 4 525 024 4 647 800 28 وأخرى  تجاريةدائنيات
     128 434    114 094  ضرائب

  851 282 20 228 287 20     
     20 614 647 20 607 919  إجمالي اإللتزامات

     32 019 058 33 792 824  إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات
 1.901 1.911  صافي األصول للسهم الواحد
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 قائمة التدفقات النقدية
 2005 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 

  2005 2004 
 ريال ُعماني يال ُعمانير إيضاح 
    

    أنشطة التشغيل
 2 026 435 2 235 074 29 التشغيل من أنشطة النقد

      )7 443(             -  ضرائب مدفوعة
 2 018 992 2 235 074  أنشطة التشغيلمن   المتولدصافي النقد

    
    ستثماراإلأنشطة 

 )867 520( )1 782 018(  شراء ممتلكات وأثاث ومعدات
 15 102 782  متحصالت من بيع ممتلكات وأثاث ومعدات

 )1 639 390( )2 679 448(  شراء إستثمارات
 1 147 737 2 018 038  متحصالت من بيع استثمارات

 - 8 857  متحصالت من بيع أسهم من شركات شقيقة
 )495 000( 495 000  مبلغ طلب إكتتاب في إصدار عام أولي

 302 603 673 750  دائع تسييل و
 )276 810( )1 110 744(  إيداع ودائع 
 440 860 500 218  فوائد مستلمة

   231 943   277 386  مستلمةتوزيعات نقدية 
 )1 140 475( )1 598 179(  ستثماراإل أنشطة  المستخدم فيصافي النقد

    
    تمويلالأنشطة 

 )101 807( -   بنكيةإقتراضات
 )498 668( )600 000(  عات نقدية مدفوعةتوزي

 )600 475( )600 000(  التمويلصافي النقد المستخدم في أنشطة 
    

 278 042 36 895  صافي التغيير بالنقد وما يماثل النقد
 174 280 452 322  النقد وما يماثل النقد في بداية العام

 452 322 489 217  النقد وما يماثل النقد في نهاية العام
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 )2003 – 2004 (تقرير مراقبي الحسابات
 ع.ع.م.شركة العمانية المتحدة للتأمين شالإلى حضرات مساهمي 

 
 

 31كما في  ،)"ةـالشرك"( ع.ع.م.شركة العمانية المتحدة للتأمين شللراجعنا الميزانية العمومية المرفقة 
القوائم .   التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخةائم، وكذا حساب األرباح والخسائر وق2004ديسمبر 

 هي من مسؤوليات مجلس إدارة الشركة، وتتمثل مسؤوليتنا في 25 إلى 2المالية المدرجـة بالصفحات من 
مالية تمت مراجعة القوائم ال  .التعبير عن الرأي المهني بشأن القوائم المالية إستناداً إلى المراجعة التي نجريها

 من قبل مراقبي حسابات آخرين والذين عبروا في 2003 ديسمبر 31الخاصة بالشركة للسنة المنتهية في 
 . عن رأي غير متحفظ حول تلك القوائم المالية2004 مارس 21 في  تقريرهم المؤرخ

 
ن نجري المراجعة  أن نخطط وأالمعاييروتتطلب تلك .  لمراجعةللدولية ا للمعاييروقد أجرينا مراجعتنا وفقاً 

تتضمن .  من أجل الحصول على تأكيدات معقولة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية
المراجعة إجراء فحوصات على أساس إختباري لألدلة المعززة للمبالغ واإلفصاحات المدرجة بالقوائم المالية، 

لمستخدمة والتقديرات الجوهرية التي تتم من قبل اإلدارة بما كما تتضمن المراجعة تقييماً لألسس المحاسبية ا
 .ونرى أن مراجعتنا توفر أساساً معقوالً للرأي المطلوب.  في ذلك تقييم لعرض القوائم المالية بصورة عامة

 
 العمانية للشركةوفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بوضوح، من كافة جوانبها الجوهرية، عن المركز المالي 

 وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية ها، وعن نتائج أعمال2004 ديسمبر 31 كما في ،ع.ع.م.المتحدة للتأمين ش
 . الدولية التقارير الماليةفي ذلك التاريخ وفقاً لمعايير

 
وفي رأينا أن القوائم المالية تتفق من كافة جوانبها الجوهرية مع متطلبات اإلفصاحات المبينة ضمن قواعد 

 .فصاحات والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعماناإل
 

 بي أل  ألكوبرز وترهاوس برايس
 

 2005 مارس 26
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 حساب األرباح والخسائر

 2004 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

    2004 2003 

 ريال ُعماني ريال ُعماني إيضاح   

      

      إيرادات

 17 178 765 18 875 938 3 ، 2   محررةالبوالص ال ي أقساطإجمال

      

 2 532 053 2 478 759 3   نتائج بوالص محررة 

      

 420 458 204 917    أرباح بيع إستثمارات

 340 020 439 786    أرباح القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

 168 701 231 943    إيرادات توزيعات نقدية

 488 585 460 942    إيرادات فوائد

     17 026      20 862    إيرادات أخرى
    209 837 3 843 966 3 

      

      مصروفات 

 1 852 937 1 729 803 4   مصروفات عامة وإدارية 

     52 291           26    مصروفات فوائد

    )829 729 1( )228 905 1( 

      

 2 061 615 2 107 380    ام قبل الضرائبربح الع

      

   133 311    )22 200( 6   ضرائب

      

 2 194 926 2 085 180     العامي ربحصاف

      

 0.440 0.348 7    الواحدالسهمربحية 
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  2004 ديسمبر 31الميزانية العمومية في 

  2004  2003 
 مانيريال ُع ريال ُعماني إيضاح 
    

    أصول 
  أصول غير جارية

 
 

  ممتلكات وأثاث ومعدات
8 680 905 2 

 
2 120 842  

 10 000 10 000 9  شقيقة ةإستثمار في شرك
 1 884 982 1 810 158 10 إستثمارات متاحة للبيع

 1 650 000 1 650 000 11 قروض أنشئت
 7 083 588 5 409 838 12 ودائع 

    160 885     247 364 13 ضرائب مؤجلة
  319 033 12 297 910 12 
    

    أصول جارية
 3 824 290 5 035 468 10 إستثمارات متاحة للبيع

 73 914 54 006 14 مخزون
 2 948 507 2 944 336 15 أقساط ومديونيات أخرى

 1 057 810 2 705 767 12 ودائع
 - 495 000  مبلغ طلب إكتتاب في إصدار عام أولي

   174 280     452 321  أرصدة بنكية ونقدية
  898 686 11 801 078 8 
    

 20 989 098 23 720 217  إجمالي األصول
    

    حقوق المساهمين واإللتزامات
    

    رأس المال واإلحتياطيات
 16 رأس المال

000 000 6 
678 986 4 

 539 965 641 145  أرباح محتجزة
 1 689 526 1 898 044 17 ونيإحتياطي قان
 100 000 100 000 18 إحتياطي عام

 989 740 1 265 222 19 مخصص طوارئ
 1 013 322 900 000 20 )أسهم مجانية( أسهم مقترحة توزيعات
   498 668     600 000 20  نقدية مقترحةتوزيعات

  411 404 11 899 817 9 
    

    إلتزامات غير جارية
 178 778 130 729 21 تأمينأموال ال

 169 262 196 690 22 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  419 327 040 348 

     جاريةإلتزامات
 6 286 790 7 334 926 21 أموال التأمين
 101 807 - 23  بنكيةإقتراضات
 4 407 643 4 525 027 24 أخرىدائنيات حسابات و
      26 919     128 434  ضرائب

  387 988 11 159 823 10 
    

     11 171 199 12 315 806  إجمالي اإللتزامات
 20 989 098 23 720 217  إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

    
 1.968 1.901 25 صافي األصول للسهم الواحد
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 قائمة التدفقات النقدية

 2004 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

  2004 2003 
 ريال ُعماني ريال ُعماني إيضاح 
    

    أنشطة التشغيل
 1 810 135 2 026 457 26 التشغيل من أنشطة النقد

 )52 291( )26(  فوائد مدفوعة
  )222 756(      )7 443(  ضرائب مدفوعة

 1 535 088 2 018 988  أنشطة التشغيلمن   المتولدصافي النقد
    

    ستثماراإلأنشطة 
 )117 077( )867 520(   ممتلكات وأثاث ومعداتشراء

 8 720 15 102  متحصالت من بيع ممتلكات وأثاث ومعدات
 )1 385 587( )1 639 390(  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 1 223 671 1 147 739  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 
 - )495 000(  دفع مبلغ طلب إكتتاب في إصدار عام أولي

 )1 450 000( -  شراء سندات تنمية حكومية
 3 235 018 302 603  تسييل ودائع 
 )1 717 648( )276 810(  إيداع ودائع 
 370 968 440 861  فوائد مستلمة

 168 701   231 943  مستلمةتوزيعات نقدية 
 336 766 )1 140 472(  ستثماراإلمن أنشطة )/المستخدم في (صافي النقد

    
    تمويلالأنشطة 

 101 807 )101 807(   بنكيةإقتراضات
 )1 875 000( -  قروض طويلة األجل مسددة

  )465 000( )498 668(  توزيعات نقدية مدفوعة
 )2 238 193( )600 475(  التمويلصافي النقد المستخدم في أنشطة 

    
 )366 339( 278 041  صافي التغيير بالنقد وما يماثل النقد
 540 619 174 280  النقد وما يماثل النقد في بداية العام

 174 280 452 321  النقد وما يماثل النقد في نهاية العام
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  عشر عشرالسابعالسابعالفصل الفصل 

  البرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضليةالبرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضلية
  

ام    ب أحك اهم بموج وز للمس ام   یج ب أحك اهم بموج وز للمس ادة یج ادة  الم رآات التجا  ) ) 8383(( الم انون الش ن ق رآات التجا  م انون الش ن ق م  م ة رق م  ری ة رق ه، 7474//44ری ه،  وتعدیالت  وتعدیالت
م  وزاري رق رار ال ازل عن حق األفضلية الصادرة بموجب الق ام التن م وإجراءات وأحك وزاري رق رار ال ازل عن حق األفضلية الصادرة بموجب الق ام التن   20022002//156156وإجراءات وأحك

اریخ  اریخ بت مبر 1616بت مبر  دیس مال م م 20022002 دیس ي رأس ادة ف هم الزی ي اس اب ف ي االآتت ازل عن حق األفضلية ف مال التن ي رأس ادة ف هم الزی ي اس اب ف ي االآتت ازل عن حق األفضلية ف   التن
ازل      حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة،     حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة،     بيع  بيع الشرآة، وعلى آل مساهم یرغب في     الشرآة، وعلى آل مساهم یرغب في      ازل   ویكون للمتن ویكون للمتن

وق المشتراه     إليهم االآتتاب في    إليهم االآتتاب في     وق المشتراه     الحق ه          الحق ازل عن ذا الحق أو التن ه          بموجب ه ازل عن ذا الحق أو التن رة       ،  ،  بموجب ه ان فت ا ب رة       علم ان فت ا ب داول بحق    الالعلم داول بحق    ت ت
          20062006//1212//1414 الى  الى 20062006//1212//22 من  من ت خالل الفترةت خالل الفترةاألفضلية بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحدداألفضلية بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحدد

داول بحق  اء إجراءات الت ع إلنه ي المتوق امج الزمن ي البرن ا یل داول بحق  وفيم اء إجراءات الت ع إلنه ي المتوق امج الزمن ي البرن ا یل ویة  وفيم تها وتس ویة وق األفضلية وممارس تها وتس وق األفضلية وممارس
ام                    أن أی ًا ب ا، علم ا وإدراجه ام                   سجالت حملة الحقوق مع سجالت المكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب به أن أی ًا ب ا، علم ا وإدراجه سجالت حملة الحقوق مع سجالت المكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب به

  ::العمل تعني أینما وردت أیام العمل بسوق مسقط لألوراق الماليةالعمل تعني أینما وردت أیام العمل بسوق مسقط لألوراق المالية
  اإلجــراءاإلجــراء  اليوماليوم

 .التاریخ اعتماد نشرة اإلصدار من الهيئة العامة لسوق الم  20062006//1111//1515
1818//1111//20062006  

  20062006//1111//1919و و 
  

اریخ       تقوم الشرآة   تقوم الشرآة   : : تاریخ نشر اإلعالن  تاریخ نشر اإلعالن   اریخ       بعد اعتماد نشرة اإلصدار وقبل خمسة أیام عمل على األقل من ت بعد اعتماد نشرة اإلصدار وقبل خمسة أیام عمل على األقل من ت
وميتين              اآتساب الحق اآتساب الحق  ة في صحيفتين ی وميتين               بنشر إعالٍن معتمٍد من الهيئ ة في صحيفتين ی ة          اا بنشر إعالٍن معتمٍد من الهيئ ة العربي ل باللغ ى األق ة          حداهما عل ة العربي ل باللغ ى األق حداهما عل

ذا اإلعالن    ولمرتين متتاليتين إلعالم المساهمين والمس ولمرتين متتاليتين إلعالم المساهمين والمس  ذا اإلعالن    تثمرین بإصدار أسهم الزیادة، على أن یتضمن ه تثمرین بإصدار أسهم الزیادة، على أن یتضمن ه
ملخصا وافيا عن نشرة اإلصدار بما في ذلك مقدار ونسبة الزیادة في رأس المال وسعر اإلصدار وتاریخ   ملخصا وافيا عن نشرة اإلصدار بما في ذلك مقدار ونسبة الزیادة في رأس المال وسعر اإلصدار وتاریخ   

ازل عن            اآتساب حق أفضلية االآتتاب فيها وبنوك االآتتاب وفترة االآتتاب، والمدة         اآتساب حق أفضلية االآتتاب فيها وبنوك االآتتاب وفترة االآتتاب، والمدة          ا التن تم خالله ي ی ازل عن          الت ا التن تم خالله ي ی الت
  ..و االآتتاب بموجبها و االآتتاب بموجبها حقوق األفضلية أحقوق األفضلية أ

ة عمل                  : : تاریخ اآتساب الحق  تاریخ اآتساب الحق    20062006//1111//2233 ة عمل                  وهو التاریخ الذي یؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهای وهو التاریخ الذي یؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهای
تم  اب باسهم حق األفضلية، وی وم لالآتت ذا الي تم ه اب باسهم حق األفضلية، وی وم لالآتت ذا الي ال ه ادة رأس الم ل التشكيل المختص بزی ده من قب ال تحدی ادة رأس الم ل التشكيل المختص بزی ده من قب تحدی

  .. وفيه یتحدد أصحاب حق األفضلية وفيه یتحدد أصحاب حق األفضلية) ) ادیةادیةمجلس اإلدارة أو الجمعية العامة غير العمجلس اإلدارة أو الجمعية العامة غير الع ( (بالشرآةبالشرآة
ة        : : تاریخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل للمساهمين      تاریخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل للمساهمين        20062006//1111//2277 ل الموعد المحدد لبدای دیر اإلصدار قب وم م ة        یق ل الموعد المحدد لبدای دیر اإلصدار قب وم م یق

دون بسجل          بثالثة أیام على األقل   بثالثة أیام على األقل   ممارسة الحق   ممارسة الحق    دون بسجل           بإرسال إشعار خطي  إلى آل مساهم في محل إقامته الم  بإرسال إشعار خطي  إلى آل مساهم في محل إقامته الم
ى أن                       المساهمين إلعالمه بحق األ   المساهمين إلعالمه بحق األ    ة، عل دة من الهيئ ه صورة من نشرة اإلصدار المعتم ا ب ى أن                       فضلية مرفق ة، عل دة من الهيئ ه صورة من نشرة اإلصدار المعتم ا ب فضلية مرفق

اب                         دة المحددة لالآتت ادة والم ه من أسهم الزی اب في اب                        یحدد في هذا اإلشعار الحد األقصى المسموح االآتت دة المحددة لالآتت ادة والم ه من أسهم الزی اب في یحدد في هذا اإلشعار الحد األقصى المسموح االآتت
بموجب  هذا الحق أو التنازل عنه بحيث ال یقل عن خمسة عشر یوما من تاریخ النشر المنصوص عليه       بموجب  هذا الحق أو التنازل عنه بحيث ال یقل عن خمسة عشر یوما من تاریخ النشر المنصوص عليه       

  ..من قانون الشرآات التجاریةمن قانون الشرآات التجاریة) ) 8833((في المادة في المادة 
داع               : : تاریخ إدراج الحقوق  تاریخ إدراج الحقوق    20062006//1111//3030 داع               تقوم  شرآة المساهمة العامة ومدیر اإلصدار بالتنسيق مع شرآة مسقط لإلی تقوم  شرآة المساهمة العامة ومدیر اإلصدار بالتنسيق مع شرآة مسقط لإلی

ي     لية ف وق األفض راءات إدراج حق اذ إج ة باتخ ألوراق المالي قط ل ة وسوق مس جيل األوراق المالي ي    وتس لية ف وق األفض راءات إدراج حق اذ إج ة باتخ ألوراق المالي قط ل ة وسوق مس جيل األوراق المالي وتس
من تاریخ اآتساب الحق،  ویتعين إعداد سجل ألصحاب حقوق من تاریخ اآتساب الحق،  ویتعين إعداد سجل ألصحاب حقوق على األآثر على األآثر خالل خمسة أیام عمل خالل خمسة أیام عمل السوق  السوق  

 واعتبارا من هذا  واعتبارا من هذا ..األفضلية تجري على أساسه عمليات التنازل عنها من ید ليد خالل المدة المحددة لذلك      األفضلية تجري على أساسه عمليات التنازل عنها من ید ليد خالل المدة المحددة لذلك      
  ..اليوم یتم فصل الحقوق عن األسهم وتتداول آل منها بصفة مستقلةاليوم یتم فصل الحقوق عن األسهم وتتداول آل منها بصفة مستقلة

المدة التي یمكن   المدة التي یمكن   أن ال تقل    أن ال تقل     االآتتاب باسهم حق األفضلية، ویجب        االآتتاب باسهم حق األفضلية، ویجب       ویمثل بدایة فترة  ویمثل بدایة فترة  : : تاریخ بدایة االآتتاب  تاریخ بدایة االآتتاب    20062006//1212//22
اریخ النشر        اریخ النشر       خاللها ممارسة هذا الحق عن خمسة عشر یوما من ت اب      خاللها ممارسة هذا الحق عن خمسة عشر یوما من ت ات االآتت ان استمارات طلب ا ب اب       علم ات االآتت ان استمارات طلب ا ب  علم

  ..سوف تكون متوفرة لدى بنوك االآتتاب ومدیر اإلصدار وشرآات الوساطةسوف تكون متوفرة لدى بنوك االآتتاب ومدیر اإلصدار وشرآات الوساطة
  . . ةةنهایة فترة التداول بحقوق األفضلينهایة فترة التداول بحقوق األفضلي  20062006//1212//1212
ة شرآة مسقط                  . . نهایة فترة االآتتاب باسهم حق األفضلية        نهایة فترة االآتتاب باسهم حق األفضلية          20062006//1212//1414 وم بمراجع ذا الي دیر اإلصدار في ه وم م ة شرآة مسقط                  ویق وم بمراجع ذا الي دیر اإلصدار في ه وم م ویق

م     ذین یحق له ائي ال وق النه ة الحق ماء حمل ى سجل أس ة للحصول عل داع وتسجيل األوراق المالي م    لإلی ذین یحق له ائي ال وق النه ة الحق ماء حمل ى سجل أس ة للحصول عل داع وتسجيل األوراق المالي لإلی
لية  هم حق األفض اب باس لية االآتت هم حق األفض اب باس اریخ ن  . (. (االآتت ن ت ل م ام عم ة أی اء ثالث د انقض اریخ ن  بع ن ت ل م ام عم ة أی اء ثالث د انقض وق  بع داول بحق رة الت ة فت وق  های داول بحق رة الت ة فت های

  ))األفضليةاألفضلية
اب                      20062006//1212//3131 ات االآتت ائي مع طلب ة الحقوق النه ة سجل أسماء حمل اب ومطابق اب                    استكمال عملية فرز طلبات االآتت ات االآتت ائي مع طلب ة الحقوق النه ة سجل أسماء حمل اب ومطابق استكمال عملية فرز طلبات االآتت

ة السجل التجاري                          دى أمان ادة ل وك وتخصيص األسهم لمستحقيها وتسجيل أسهم الزی ة السجل التجاري                         الواردة من البن دى أمان ادة ل وك وتخصيص األسهم لمستحقيها وتسجيل أسهم الزی الواردة من البن
ة     بوزارة التجارة والصناعة وإدراجها بس    بوزارة التجارة والصناعة وإدراجها بس     ألوراق المالي ة     وق مسقط ل ألوراق المالي اریخ إغالق         1515خالل   خالل   . (. (وق مسقط ل ًا من ت اریخ إغالق          یوم ًا من ت  یوم

  ))االآتتاباالآتتاب
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  عشرعشر  الثامنالثامنالفصل الفصل 
  التعهداتالتعهدات

  
 

 :الشرآة المصدرة لألوراق المالية: أوال
 

أمين ش      إن أعضاء مجلس إدارة     إن أعضاء مجلس إدارة      أمين ش      الشرآة العمانية المتحدة للت ردین ی    ع  ع  ..عع..مم..الشرآة العمانية المتحدة للت ين ومنف ردین ی    مجتمع ين ومنف ا    مجتمع دون بم ا    تعه دون بم تعه
  ::یليیلي

  
ة          هذه النشرة هي معلومات آاملة وصحيحة وصائبة         هذه النشرة هي معلومات آاملة وصحيحة وصائبة        إن المعلومات المقدمة في   إن المعلومات المقدمة في     ..11 م أخذ العنای د ت ة         ، وق م أخذ العنای د ت ، وق

ة      حقائق  حقائق الواجبة للتأآد من عدم وجود أیة     الواجبة للتأآد من عدم وجود أیة      ة      أو معلومات هام ذآورة               أو معلومات هام ارة م ى جعل أي عب ؤدي حذفها إل ذآورة               ی ارة م ى جعل أي عب ؤدي حذفها إل  ی
  ..مضللةمضللةاإلصدار اإلصدار في نشرة في نشرة 

وائح والتعليم      ..22 ة والل رآات التجاری انون الش ال وق وق رأس الم انون س ام ق ع أحك زام بجمي وائح والتعليم    االلت ة والل رآات التجاری انون الش ال وق وق رأس الم انون س ام ق ع أحك زام بجمي ات ات االلت
  ..الصادرة بمقتضاهماالصادرة بمقتضاهما

  
  عع..عع..مم..ن شن شييالشرآة العمانية المتحدة للتأمالشرآة العمانية المتحدة للتأم

  
      

             التوقيع            التوقيع     االسم االسم 
  رئيس مجلس االدارة رئيس مجلس االدارة   سالم بن ناصر البوسعيدي سالم بن ناصر البوسعيدي / / السيد السيد 

  
  

    رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة التدقيق / / عضو مجلس ادارة عضو مجلس ادارة   ناصربن خميس الحشار  ناصربن خميس الحشار  / / الفاضل الفاضل 
  
  

 :مدیر اإلصدار ومستشار اإلصدار: ثانيا

ادة                ام الم ا بموجب أحك ه      ) 3(استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بن ال والئحت انون سوق رأس الم من ق
ة          العامة لسوق المال     التنفيذیة والتعليمات الصادرة من الهيئة     ، لقد قمنا بمراجعة آّل الوثائق ذات العالق

ـ     ة ب دار المتعلق رة اإلص داد  نش ة ألع رى الالزم واّد األخ هم والم رح أس اهمي   ط لية لمس ق األفض  ح
 . ع واالآتتاب الخاص الذي یتبعه.ع.م.الشرآة  العمانية المتحدة للتأمين ش

واردة في       .ع.م.یتحمل مجلس إدارة الشرآة العمانية المتحدة للتأمين ش        ع مسؤولية صحة المعلومات ال
ؤد          ى   نشرة اإلصدار، والذین قد أآدوا على عدم حذف أي معلومات جوهریة منه یمكن أن ی ي حذفها إل

 .جعل التعميم مضلًال 

نؤآد بإننا قد بذلنا العنایة الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما یتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحت                   
ع إشرافنا، و ا والمناقشات م ة المشار إليه ال المراجع ى أعم اء عل ة بن ألوراق المالي ة المصدرة ل الجه

ألورا    درة ل رآة المص ي الش ة ف ة وممثل ا      ق المالي رین فيه ئولين اآلخ ا والمس س إدارته اء مجل  أعض
ال            ى أعم اء عل ة،  وبن ة    والجهات األخرى ذات العالق ا        المراجع ا به ة        التي قمن ذه الجهات المعني مع ه



 المستشار القانوني   ارمدیر اإلصد
 

52

ا      ة إلين ائق المقدم ات الوث عير ومحتوی ررات التس ة وأسس ومب ات الربحي دار وتوقع     .لموضوع اإلص
 :نؤّآد على ما یلي

د ق .1 ة  لق ة الواجب اذ العنای ا باتخ ةمن واردة    والمعقول ات ال من إن البيان ي تض رآة   الت ن الش ا م الين
أمين ش  دة للت ة المتح منة .ع.م.العماني ي       ع والمتض واردة ف ائق ال ع الحق ق م دار تتف رة اإلص ي  نش ف

 .الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح
ة             على حسب إطالعنا والمعلومات المتوف     .2 ان الجه ة، ف ألوراق المالي رة لدینا من الجهة المصدرة ل

ة یمكن ان               ة معلومات هام المصدرة لألوراق المالية لم تخف ایة معلومات جوهریة ولم تحذف منها ای
 یؤدي حذفها الى جعل النشرة مضللة  

ع  .3 ع جمي ق م ا یتف ق به رة اإلصدار والطرح المتعل د وشروط اإلفصاح إن نش المنصوص  قواع
دیالتها  عليه ال وتع انون سوق رأس الم ة لق ة التنفيذی ه والالئح ال وتعدیالت انون سوق رأس الم ي ق ا ف

ة دى الهيئ ه ل ول ب رة اإلصدار المعم وذج نش ع ونم ق م ا تتف ه ، آم ة وتعدیالت انون الشرآات التجاری ق
 .والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن

وترجمتها (المقدمة باللغة العربية    وعرضها في  نشرة اإلصدار      إن البيانات والمعلومات التي تم         .4
ة     ) غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزیة     ا    صحيحة  وعادلة و آافي ى        حسب إطالعن تثمر عل  لمساعدة المس

ا                         اب من خالله ة المطروحة لالآتت ه في األوراق المالي تثمار أو عدم رار المناسب حول االس  اتخاذ الق
 .إلفصاحطبقًا لقواعد وشروط ا

 

                                                                                                                 مجموعة ادارة االستثمار مجموعة ادارة االستثمار––بنك عمان العربي بنك عمان العربي 
  التوقيع والختم التوقيع والختم 

  
 :المستشار القانوني: ثالثًا

  
ة                       ة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالي أن آاف اه ب ة                       یؤآد المستشار القانوني المبين اسمه أدن ة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالي أن آاف اه ب  یؤآد المستشار القانوني المبين اسمه أدن

ام      موضوع النشرة  موضوع النشرة   ام       تتفق مع أحك ة بنشاط الشرآة               تتفق مع أحك وانين والتشریعات ذات العالق ة بنشاط الشرآة            الق وانين والتشریعات ذات العالق انون الشرآات    ووالق انون الشرآات    ق ق
ات شروط إصدار                ات شروط إصدار               التجاریة وقانون سوق راس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ومتطلب التجاریة وقانون سوق راس المال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ومتطلب

ة والنظام األساسي للشرآة               ة والنظام األساسي للشرآة              األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئ رارات المتخذة     األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئ رارات المتخذة      والق  والق
ات             الجمعية العامة ومجلس إدارة الشرآة         الجمعية العامة ومجلس إدارة الشرآة        منمن راخيص والموافق ة الت ى آاف د حصلت عل ات             وإن الشرآة ق راخيص والموافق ة الت ى آاف د حصلت عل  وإن الشرآة ق

  ..الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرةالرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرة
  

  التوقيع والختمالتوقيع والختم                                                                                                                        االسم بالكامل   االسم بالكامل   
  


