






بيان هام للمستثمرين

يرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرين:
إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة ا4صدار هذه هو تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب 
حول االستثمار من عدمه في أسهم شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع (قيد التحويل) («الشركة» أو «الباطنة للطاقة») المطروحة لالكتتاب 

العام من خاللها («اOسهم المطروحة»).

تشتمل هذه النشرة على جميع البيانات والمعلومات الجوهرية وال تحتوي على أي معلومات مضللة ولم تحذف منها أي معلومات جوهرية 
تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره في اOسهم المطروحة لRكتتاب العام من عدمه.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة مجتمعين ومنفردين مسؤولية دقة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ويؤكدون، 
حسب علمهم واعتقادهم، بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان أنه لم تحذف منها أي معلومات جوهرية يؤدي 

حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.

يتعين على جميع المستثمرين قراءة نشرة ا4صدار هذه ودراستها بعناية ودقة ليقرروا فيما إذا كان من المناسب االستثمار في اOسهم 
المطروحة، آخذين بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح. ويتعين على المستثمرين أيضا أال يعتبروا هذه النشرة بمثابة 
توصية من شركة الباطنة للطاقة بشراء اOسهم المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول على ما يحتاج إليه من 
نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في اOسهم المطروحة لالكتتاب وعن إجراء تقييم مستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها 

هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها مناسبة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في اOسهم المطروحة من عدمه.

ومما تجدر ا4شارة إليه هنا، هو أنه لم يتم تفويض أي شخص لRدالء بأية بيانات أو تقديم أية معلومات عن شركة الباطنة للطاقة وال عن 
اOسهم المطروحة لالكتتاب بخالف اOشخاص الواردة أسماؤهم في هذه النشرة. وفي حالة قيام أي شخص آخر با4دالء بأية بيانات أو تقديم 
أية معلومات، فإنه يجب عدم االعتداد بها أو االستناد إليها على إنها صادرة من شخص مفوض من قبل شركة الباطنة للطاقة أو من قبل 

المستشار المالي أو مدير ا4صدار.

 



نطاق المعلومات
المقصود من المعلومات الواردة في هذه النشرة هو تزويد المكتتبين المحتملين بمعلومات وافية تتعلق بهذه الفرصة االستثمارية، با4ضافة إلى 
معلومات أساسية عن هذاالطرح العام اOولي. وقد بذلت اOطراف المسؤولة عن إعداد النشرة العناية  الواجبة في أن تحتوي هذه النشرة على كل  
المعلومات التي قد يعتبرها المكتتبون المحتملون معلومات جوهرية. ينبغي أن ال يتم تفسير المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة على 
أنها استشارة قانونية أو ضريبية أو على أنها فرصة استثمارية وتجارية. وعليه، يجب على جميع المكتتبين المحتملين الحصول على االستشارة 
القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين فيما يتعلق با4كتتاب في اOسهم المطروحة 

أو شرائها أو مقترح االكتتاب فيها أو شرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمر
قبل اتخاذ أي قرار بشأن االكتتاب في اOسهم المطروحة، ينبغي على المكتتب المحتمل قراءة هذه النشرة بالكامل، وعند اتخاذه Oي قرار يتعلق 

با4ستثمار، يجب على مقدم الطلب االعتماد على تحليله الشخصي للشروط الواردة في هذه النشرة والمخاطر المرتبطة باالستثمار فيها.

المخاطر المرتبطة با+سهم
تنطوي جميع االستثمارات في أسواق اOسهم على مخاطر بدرجات متفاوتة حيث أن قيمة الورقة المالية قد تهبط أو ترتفع وفقO lحوال وظروف 

السوق. ولذلك، ينبغي على المستثمرين المحتملين ا4طالع على فصل  «عوامل المخاطرة».

القيود المفروضة على تداول وتوزيع هذه النشرة
 lربما يكون خاضع أو  القانون  المطروحة مقيدُا في مناطق اختصاص محددة بموجب  المتعلقة باOسهم  النشرة  ربما يكون توزيع وتداول هذه 
لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية. ال تعتبر هذه النشرة عرضl للبيع أو دعوة من قبل شركة الباطنة للطاقة لالكتتاب في أي من اOسهم 
المطروحة في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان قد يكون فيها مثل هذا العرض أو مثل هذه الدعوة أمرr مخالفl للقانون. ال يجوز توزيع 
هذه النشرة في أي منطقة اختصاص يكون أو قد يكون فيها مثل هذا التوزيع تجاوزr للقانون. وبناء عليه، فإن شركة الباطنة للطاقة والمستشار 
فيها  الواردة  القيود  جميع  مراعاة  بضرورة  العلم  النشرة  هذه  على  يحصلون  الذين  اOشخاص  يطالبون  التحصيل  وبنوك  ا4صدار  ومدير  المالي 
والتقيد بها. ال تتحمل شركة الباطنة للطاقة وال المستشار المالي ومدير ا4صدار وال بنوك التحصيل أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك Oي من هذه 
القيود المفروضة على بيع أو عرض بيع أو التماس االكتتاب في اOسهم المطروحة من قبل أي شخص، سواء كان أو لم يكن من مقدمي الطلبات 

المحتملين في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان حيث ُيعتبر فيها مثل هذا البيع أو عرض البيع أو التماس االكتتاب أمرr غير قانوني.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة
ال يجوز نشر أو إصدار نسخ طبق اOصل أو نسخ أو ا4فصاح جزئيا أو كليا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو خالف ذلك استخدامها Oي 

غرض آخر ال عالقة له بهذا الطرح دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة الباطنة للطاقة والمستشار المالي ومدير ا4صدار.

إخالء المسؤولية من الضمانات الضمنية
ماعدا وباستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها، لم ُتقدم شركة الباطنة للطاقة أو المستشار المالي أو مدير ا4صدار أو بنوك 
التحصيل أو من يمثلها من أعضاء مجلس ا4دارة أو المدراء أو المحاسبين أو المستشارين أو المحامين أو الموظفين أو أي شخص آخر أي ضمانات 
صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى هذه النشرة أو التوقعات المختلفة الواردة فيها أو في أي من الوثائق والمستندات 
والمعلومات التي قدمت في أي وقت من اOوقات والتي تكون متعلقة بالطرح أو بقاء أي من هذه الوثائق على حالها دون تغيير بعد انتهاء ا4صدار.











































لRطالع على ملخص البيانات المالية المتوقعة للشركة، يرجى ا4طالع على فصل  «البيانات المالية المتوقعة» من نشرة ا4صدار هذه.





اتخذ المساهمون بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014م القرارات التالية با4جماع:
تحويل شركة الباطنة للطاقة من شركة مساهمة عمانية مغلقة إلى شركة مساهمة عمانية عامة، على أن يقوم المساهمون (أ) 

البائعون في هذا الصدد بطرح أسهم للبيع من خالل اكتتاب عام وفقl لRجراءات الواردة في الفقرة (ج) أدناه.
الموافقة على إدخال التعديالت المقترحة على النظام اOساسي للشركة وفقا للمتطلبات  التنظيمية التي أصدرتها الهيئة (ب) 

العامة لسوق المال ووفقO lحكام قوانين سلطنة عمان فيما يتعلق بالنظام اOساسي للشركات المساهمة العامة من حيث 
الشكل والمضمون.

أن يقوم المساهمون البائعون بطرح 35 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الباطنة للطاقة لRكتتاب من (ج) 
قبل الجمهو ر على النحو التالي:



الموافقة على سعر طرح السهم في إطار عملية الطرح العام اOولي.(د) 
تفويض عضوين  من أعضاء مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة للعمل معl لتنفيذ ا4جراءات التالية:(ه) 

تعيين بنك مسقط ش م ع ع كمستشار مالي ومدير إصدار للطرح العام اOولي.(و) 
تعيين مكتب البوسيعدي، منصور جمال وشركاؤهم كمستشار قانوني للطرح العام اOولي.(ز) 
تعيين شركة أو أتش آي ليو برنيت كمستشار إتصاالت للطرح العام اOولي.(ح) 

تعيين مكتب كيه بي أم جي كمحاسب ومدقق للطرح العام اOولي.(ي) 
تعيين بنوك التحصيل للطرح العام اOولي.(ك) 
الباطنة للطاقة فيما يتعلق بالطرح العام اOولي والتي سيتم سدادها (ل)  الموافقة على المصروفات التي ستتكبدها شركة 

الباطنة للطاقة  الواحد، على أن تتحمل شركة  من مصروفات الطرح التي يدفعها مقدمو الطلبات بواقع 2 بيسة للسهم 
أي مصروفات تتكبدها الشركة فيما يتعلق بالطرح العام اOولي والتي تتجاوز المصروفات التي يتم تحصيلها بواقع 2 بيسة 

للسهم الواحد.
المصادقة على كافة  التعامالت والصالحيات التي يقوم بها مجلس ا4دارة أو من يفوضه فيما يتعلق بالطرح العام اOولي قبل (م) 

تاريخ الجمعية العامة غير العادية. 





وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2014م على تجزئة القيمة ا4سمية للسهم من 
ريال عماني واحد (1 ر. ع) إلى 100 بيسة وذلك من خالل إدخال التعديالت الالزمة على النظام اOساسي للشركة.

الجدول أدناه يوضح ملكية أسهم الشركة بعد تنفيذ تحويالت قروض تجسير حقوق المساهمين وقروض المساهمين إلى أسهم 
رأس مال الشركة وتجزئة القيمة ا4سمية للسهم.

الرسم البياني أدناه يوضح هيكل ملكية أسهم شركة الباطنة للطاقة قبل اكتمال إجراءات الطرح العام اOولي مباشرة:

GDF SUEZ

International
Power LTD*

International
Power S.A.^

Kahrabel

Suhail
Bahwan
Group

Multitech

Sojitz Yonden

BHBP SEPI PASI

Al Batinah
Power

46.00% 22.00% 11.00% 11.00% 10.00%

> مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من خالل شركات مملوكة بالكامل.



الرسم البياني أدناه يوضح هيكل ملكية أسهم شركة الباطنة للطاقة بعد اكتمال إجراءات الطرح العام اOولي.

GDF SUEZ

International
Power LTD*

International
Power S.A.^

Kahrabel

Suhail
Bahwan
Group

Multitech

Sojitz Yonden

BHBP SEPI PASI Public

Al Batinah
Power

29.90% 14.30% 7.15% 7.15% 6.50% 35.00%

> مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر من خالل شركات مملوكة بالكامل.









المركز الوطني لRحصاء والمعلومات
التقرير السنوي للبنك المركزي العماني

النشرة ا4حصائية السنوية لسوق مسقط ل�وراق المالية لعام 2013م
أرقام صادر عن البنك الدولي

@ بناءا على أرقام الربع الثالث للعام 2013م الصادرة عن المركز الوطني لRحصاء والمعلومات
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هيكل ملكية الحكومةهيكل ملكية القطاع الخاص

ملكية حكوميةمستثمرين من القطاع الخاص (محليين ودوليين)

مساهمة عامة في سوق مسقط لMوراق المالية

أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع

الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع.

صحار للطاقة ش.م.ع.ع.

الرسيل للطاقة ش.م.ع.م.

شركة اس ام ان بركاء ش.م.ع.م.

سمبكورب صاللة للطاقة والمياه 
ش.م.ع.ع.

الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع.
(قيد التحويل)

السوادي للطاقة ش.م.ع.ع.
(قيد التحويل)

شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.م.
(محطة صور المستقلة للطاقة)

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
(المملوكة من قبل وزارة المالية ٪100)

مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.م

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء المناطق الريفية
ش.م.ع.م

الغبرة للطاقة والتحلية ش.م.ع.م

وادي الجزي للطاقة ش.م.ع.م

العمانية لشراء الطاقة والمياه 
ش.م.ع.م

العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م

ظفار للطاقة ش.م.ع.م

















الجدول أدناه يوضح البيانات المالية المختارة فيما يتعلق بالفترات المشار إليها:
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اتفاقية
التشغيل 
والصيانة

اتفاقية 
مؤسسي 
المشروع

وثائق
التمويل المقرضونالمؤسسون

الكهرباء
القابضة

مقاول الهندسة 
والشراء والبناء

عقد 
الهندسة 

والشراء والبناء
الباطنة للطاقة

استومو 
(التشغيل 
والصيانة)

اتفاقية سحب 
مياه البحر

اتفاقية شراء 
الطاقة

اتفاقية 
توصيل 

الكهرباء

اتفاقية بيع 
الغاز 

الطبيعي

اتفاقية حق 
ا:نتفاع 

من الباطن

مجيس للخدمات
 الصناعية

العمانية لشراء 
المياه والطاقة

العمانية لنقل 
الكهرباء

وزارة النفط 
والغاز

ميناء صحار 
الصناعية
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تدخل إتفاقية توصيل الكهرباء حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها وسوف تبقى سارية المفعول لفترة أولية مدتها 30 
عامl (الفترة اOولية) وتستمر في النفاذ حتى بعد إنتهاء الفترة اOولية ما لم وحتى قيام أحد الطرفين بإنهائها بعد اشعار













الجدول أدناه يوضح جدول السداد المتوقع Oصل مبالغ التسهيالت Oجل: 
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تم تأسيس مؤشر سوق مسقط ل�وراق المالية في عام 1992م بتاريخ أساس في يونيو 1990م. ارتفع عدد الشركات المضمنة في 
مؤشر السوق مع مرور الزمن ليبلغ عددها في الوقت الحالي 30 شركة.





مواعيد جلسات التداول
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  تحليل نقدي لحساسية التدفق النقدي الدوات  ذات معدل فائدة متغير
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الـقــوائــم الماليــة المرحلية المختصرة



مسودة
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية إلى مساهم 

مقدمة:

نطاق المراجعة

الرأي



قائمة ا/رباح والخسائر المختصرة











ا2يضاحات المتممة للقوائم المالية المرحلية المختصرة















الفصل الثالث والعشرون : التعهدات

 (١) شركة الباطنة للطاقة ش م ع ع (قيد التحويل)

فيما يلي ا�شخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن مجلس ا�دارة:



(٢) مدير ا2صدار

المستشار المالي ومدير ا2صدار

بنك مسقط ش م ع ع



(٣) المستشار القانوني

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم




